
Hva betyr egentlig skolemåltidet for dagens 
ungdomsskoleelever?

Nasjonal konkurranse der 9.klassinger konkurrerer om 
å lage landets beste lunsjopplevelse!

Lansering 21.november 2016



Lag en lunsjrett som er sunn og god og som kan 
egne seg som skolemat. 
Lunsjen skal settes inn i en god sosial ramme 
(«konsept») som gjør at dette måltidet er noe 
elevene på skolene ønsker å samle seg om. 

Ta utgangspunkt i stikkordene nedenfor, 
kompetansemålene og juryens 
vurderingskriterier (tilgjengelig på nmilunsj.no).

Oppdraget



• Matglede
• Mestring
• Smaksopplevelser
• Fellesskap 
• Praktisk
• Identitet
• Kultur
• Trygg mat
• Kostråd

Stikkord

• Matvalg
• Helse
• Gode vaner
• Elevmedvirkning
• Samarbeid
• Selvstendighet
• Godt skolemiljø
• Kreativitet
• Digitale 

ferdigheter 



• 9.klassingene lager konsept, mat og meny helt selv, men de må vise hvordan deres skolelunsj ivaretar fellesskap, samhold og 
måltidsglede. 

• Elevgruppene som ønsker å delta, registrerer seg på nmilunsj.no. Her får de en «logogenerator» til å lage en egen logo med 
tilhørende meny, og tips til hva de kan servere. Et lunsjkonsept kan være alt fra matpakkeverksted til matvogn/«food truck» 
med mexicansk fisketaco. Det viktigste er opplevelsen.

• Laget som melder seg på består av ulike roller,  og for å løse oppgaven trenger dere flere typer kompetanse fra elevene. 
Noen lager mat, noen har ansvar for innkjøp og økonomi. Noen lager design og stemning, noen sørger for dekor og 
fasiliteter. Noen tar markedsføring og sosiale medier. Noen kan ha ansvaret for navn, logo, FB-side, filming, 
posting/dokumentasjon.

• På konkurransesiden registrerer man laget og deretter vil lagene få en mal på hvordan de setter opp en Facebookside. Denne 
blir lunsjkonseptets hjem og juryens bedømmelsesgrunnlag. Her kan elevene legge ut bilder av maten de serverer, intervjue 
medelever som har kjøpt mat av dem, få anmeldelser av medelever og promotere sitt eget konsept. De kan også skape et 
facebook-event for å skape blest blant medelevene. Se juryens kriterier videre i presentasjonen

• Prosjektet stiller med 1000 kroner i startkapital til hvert lag, som forvaltes av en lunsjfadder på skolen. Disse pengene kan 
brukes på råvarer, eller kanskje til rekvisitter til kantina eller klasserommet.

• Både lærere, helsesøstre, kantinearbeidere og sosiallærere vil egne seg svært godt som lunsjfadder, og ellers også som gode 
pådrivere og støttespillere for elever og skoler som vil delta. 

• Lunsjen skal gjennomføres én gang/skoledag i løpet av konkurranseperioden, og lunsjeventet må dokumenteres på lagets 
egen facebookside for lunsjkonseptet (alt dette blir tydelig beskrevet på konkurransesiden).

• En profesjonell jury velger landets fire beste konsepter. Disse kommer til den TV-sendte finalen hvor de vil kjempe om heder 
og ære, og førstepremien på 100.000 kroner til skolen sin. I tillegg vil elevene på laget få en personlig premie. 

Gjennomføring
Slik fungerer det

https://nmilunsj.no/


Mål konkurranse 

Med konkurransen ønsker vi å finne de elevene i landet som best klarer å 
skape engasjement rundt skolelunsj, gjennom å lage sitt helt eget 
lunsjkonsept. 

Formålet med konkurransen er å skape engasjement og etterspørsel etter 
gode rammer for skolemåltidet, og i tillegg gi innsikt i hva elevene selv mener 
et godt skolemåltid innebærer.

Mer konkret er kampanjemålene:
– Skape engasjement om at det skal være enklere å ha sunne matvaner og felles 

måltider på ungdomsskolen*
– Flere elever reflekterer over hva et positivt, sunt og godt skolemåltid er
– Flere elever har mat og måltidsvaner i tråd med anbefalingene* og at flere 

skoler forplikter seg til å legge til rette for gode måltider

* I tråd med ny ungdomshelsestrategi

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/mat-og-maltider-i-skolen
https://www.regjeringen.no/contentassets/838b18a31b0e4b31bbfa61336560f269/ungdomshelsestrategi_2016.pdf


Utdrag frå føremålet for mat og helse (www.udir.no)
• Mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsa til mennesket og for det 

sosiale velværet. Kunnskap om mat og måltid som fremjar gode matvanar, kan 
gjere sitt til å redusere helseskilnader i befolkninga. Matvanane våre reflekterer 
både individuelle val, kulturelle uttrykk og religiøse overtydingar, og er på den 
måten ein sentral del av identiteten vår. (…)

• Faget mat og helse skal som allmenndannande fag medverke til at elevane får 
innsikt i og evne til å velje og reflektere kritisk rundt mat og måltid, slik at dei får 
kunnskap til å møte livet praktisk, sosialt og personleg. Som skapande fag skal mat 
og helse gi rom for eksperimentering og utvikling av kritisk skjønn knytt til mat og 
måltid. (…)

• Faget mat og helse er ein viktig arena for samarbeid og utvikling av sosial 
kompetanse hos elevane. Praktisk skapande arbeid, der ein legg vekt på 
ferdigheiter, utprøving og kreativitet, er sentralt. Faget gir godt høve til samarbeid 
med lokale matlagarar, mattilsynet og skulehelsetenesta. Opplæringa i faget må 
tilpassast og byggje på det den einskilde har av kunnskapar, ferdigheiter og 
erfaringar, slik at elevane kan lykkast og bli motiverte til å bruke kompetansen sin i 
dagleglivet. (…)

Formål – mat og helse

http://www.udir.no/


MAT OG LIVSSTIL
• planlegge og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke 

næringsstoffer maten inneholder
• utvikle, produsere og gi produktinformasjon om et produkt
• skape nye retter ut fra ulike råvarer og matlagingsmetoder 
• vurdere kosthaldsinformasjon og reklame i media 

MAT OG FORBRUK
• vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp
• utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt
• vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium

MAT OG KULTUR
• planleggje og gjennomføre måltid i samband med høgtider eller fest og ha ei 

vertskapsrolle
• lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er med på å skape 

identitet

Kompetansemål – mat og helse



ARBEIDSLIVSFAG

• Beregne kostnader og forklare økonomiske forhold
• Begrunne valg av og utnytte materiell, ressurser og råvarer
• Ta vare på og vedlikeholde verktøy og utstyr
• Forklare betydningen av entreprenørskap i aktuelle 

arbeidsoppdrag
• Dokumentere og presentere eget arbeid ved hjelp av digitale 

verktøy

KUNST OG HÅNDVERK

• Stilisere motiver med utgangspunkt i egne skisser i arbeid med 
mønster, logo, skilt og piktogrammer

• Dokumentere eget arbeid i multimediepresentasjoner
• Bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

Kompetansemål – andre fag



INNSATS FOR ANDRE
• planlegge praktiske tiltak som medfører sosial verdiskaping for valgt målgruppe
• følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjon og samhandling til valgt målgruppe

MEDIER OG INFORMASJON
• bruke nettvett og følge regler for personvern på Internett og i sosiale medier
• velge egnede mediekanaler, inkludert sosiale medier, og tilpasse saker for aktuelle målgrupper
• bruke egnede verktøy for å produsere, kvalitetssikre, redigere og publisere sammensatte tekster 

med tekst, bilde, film og lyd
• velge og bruke kreative virkemidler i utforming og design av innhold

PRODUKSJON AV VARER OG TENESTER
• planleggje, produsere, marknadsføre og tilby ei vare eller teneste til ei definert målgruppe
• setje opp eit enkelt budsjett og ein enkel rekneskap for arbeide
• utnytte ressursar i lokalsamfunnet på ein føremålstenleg måte

FYSISK AKTIVITET OG HELSE
• utveksle synspunkter om aktuelle råd og anbefalinger om kosthold 
• lage enkle og ernæringsmessige gode måltider

Kompetansemål - valgfag



Læringsemne: NM i lunsj
OPPDRAG:

Lag en lunsjrett som er sunn og god og som 
kan egne seg som skolemat. 

Lunsjen skal settes inn en god sosial ramme 
som gjør at dette måltidet er noe elevene 

på skolene ønsker å samle seg om. 

Læringsmål:
• Planlegge og tilberede en lunsj som er sunn og god 

og kan egne seg som skolemat. Dette kan inkludere 
brukermedvirkning f.eks i form av 
spørreundersøkelse blant elevene på skolen 

• Lage konsept, logo og design ved hjelp av egnede 
verktøy

• Tilpasse mengder og lage presis handleliste/plan for 
hvordan skaffe råvarer

• Presentere oppskriftene på nett med bilder, 
ingrediensliste og framgangsmåte

• Tilberede rettene ut fra ulike råvarer og 
matlagingsmetoder

• Tilberede maten på en hygienisk god måte
• Reklamere og skape interesse for produktet
• Lage budsjett og beregne kostnader og forklare 

økonomiske forhold, og planlegge bruk av eventuelt 
overskudd 

• Forberede og gjennomføre et måltid som ivaretar en 
god sosial atmosfære

Kompetansemål:
Du skal kunne 
• planlegge og lage trygg og 

ernæringsmessig god mat, og 
forklare hvilke næringsstoffer maten 
inneholder

• samanlikne måltid ein sjølv lagar, 
med kostråda frå helsestyresmakten

• utvikle, produsere og gi 
produktinformasjon om et produkt

• skape nye retter ut fra ulike råvarer 
og matlagingsmetoder

• lage mat for ulike sosiale 
sammenhenger og drøfte hvordan 
mat er med på å skape identitet

• planleggje og gjennomføre måltid  
og ha ei vertskapsrolle

Undervisningsopplegg – eksempel

Eksempel på lokal læreplan utviklet med hjelp fra Ingunn Nyhus Solli for Kokkekamp Nord-Gudbrandsdal 



Innhold
Uke 1
Bolk/økt: Sett sammen lag på 5-10 personer, fordel oppgaver og roller (kokker, markedsfører, økonomi 
m.m.) Få informasjon om NM i lunsj på www.nmilunsj.no og planlegg lunsjkonsept. Gjennomfør 
spørreundersøkelse blant medelever og lag budsjett. Planlegg hvordan konseptet skal markedsføres til 
andre elever (f.eks via sosiale medier, plakater på skolen etc). Meld på laget i konkurransen!
Uke 2
Bolk/økt: Start markedsføringen og last opp bilder, hva konseptet er, hvorfor dere tror det vil slå an, 
hvordan det skal gjennomføres, og dokumenter planleggingen på lunsjkonseptets facebookside. 
Uke 3
Bolk/økt: Laget lager den planlagte lunsjretten, og selger den i lunsjpausen. Ta bilder av maten, 
ingrediensliste og framgangsmåte.  

Vurderingsform
Observasjon av samarbeid/selvstendighet, orden/hygiene, teknikker, tidsberegning, resultat og 
presentasjon. Kort tilbakemelding om prosess og gjennomføring, se læringsmål og vurderingskriterier.
Innlevering av oppskrifter. 

Læringsstrategier – hvordan vil jeg arbeide for å nå målet: 

Undervisningsopplegg - eksempel

Eksempel på undervisningsopplegg utviklet av Ingunn Nyhus Solli for Kokkekamp Nord-Gudbrandsdal 

http://www.nmilunsj.no/


• Finalen blir på Måltidets hus i Stavanger i januar, og 
førstepremien på 100.000 kr skal brukes til noe som 
kommer hele skolens spisemiljø til gode. Dette skal 
være noe som fremmer god kultur for skolemåltidet, 
men vil være opp til vinnerlaget å bestemme, gjerne i 
samråd med lunsjfadder. 

• Her skal et sunt og godt måltid være i fokus, enten det 
spises tradisjonell matpakke eller eksotiske retter. Det 
handler om å lage noe sammen, og å skape matglede. 
Mat er til for å deles!

Finale



NM i lunsj vil være en morsom måte å få 
elevene til å se på skolemåltidet på en ny måte, 
samtidig som de får dekket flere mål i 
læreplanen. I tillegg vil prosjektarbeidet styrke 
dybdeforståelse gjennom elevmedvirkning, 
samarbeid og tverrfaglighet. 

Vi gleder oss til å se hva som skjer når elevene 
selv får ta styringen og skape noe helt selv. 

NM i lunsj 



Stor takk til Ingunn Nyhus Solli og Kokkekamp Nord-Gudbrandsdal som har utviklet en 
matlagningskonkurranse knyttet til kompetansekrav i Mat og helse. Dette, og Ingunn, har vi fått god 
hjelp av.

Konkurransen arrangeres av


