
Tilbod om ‘vestlandsklasse’ i mat og helse

Emna inngår i grunnskolelærarutdanninga 1-7 og 5-10 og gir grunnlag 

for opptak i masterstudium i mat og helse i den femårige 

lærarutdanninga. Desse emna er organisert som nettstudium med to 

samlingar i Bergen for studentar som held til i Bergen.

Gir saman med 1a, 1b, 2b grunnlag for opptak i masterutdanning i mat 

og helse

1a – Innføring i mat og 

helse

Haust 2019

Samlingar: veke 35 og 38

1b – Mat og helse som 

undervisningsfag i 

skulen

Haust 2019

Samlingar veke 40 og 45

Kontakt: Eli Kristin Aadland: eka@hvl.no, 55 58 71 68

mailto:eka@hvl.no


2a – Matkultur, forbruk og miljø
Lær meir om berekraftige matvanar og om mat og måltid som  identitets- og 
kulturuttrykk.

Dette er eit praktisk-estetisk profesjonsfag i grunnskulelærarutdanninga 1-7 
og 5-10 som skal førebu studentane til å undervise i mat- og helsefaget i 
grunnskulen. Gjennom studiet skal studentane utvikle kompetanse i dei 
miljømessige og kulturelle aspekta i faget. Gir saman med 1a, 1b, 2b 
grunnlag for opptak i masterutdanning i mat og helse.

Foto: HVL

Utdanningsløp i) 3. år i 5-åring grunnskolelærarutdanning

ii) 4. år GLU – siste halvdel av årseinheit

Stad og tid Campusundervisning Bergen  vår 2020

Tema Barn og unges matkultur, mat og måltid som identitets- og 

kulturuttrykk, mat og måltid som symbolsk kommunikasjon, miljø-

og bærekraftfaktorar i matproduksjon og forbruk, barn og unge 

som matforbrukarar m.m.

Arbeidsformer og 

organisering

Forelesingar, diskusjonar, praktiske kjøkkenleksjonar,

ekskursjonar, arbeid individuelt og i grupper.

Forkunnskap Mat og helse 1 (1a og 1b)

Vurderingsform Individuell skriftleg heimeeksamen (2 dagar), 2000-2500 ord. 

Kontakt for info Eli K. Aadland eller Eldbjørg Fossgard

eka@hvl.no/  55 58 71 68

elfo@hvl.no / 55 58 59 59

mailto:elfo@hvl.no
mailto:elfo@hvl.no


2b – Helsefremjande kosthald og forskningsarbeid

Lær meir om mat og helse i eit helsefremjande- og forskningsretta 
perspektiv.

Emnet inngår i grunnskolelærerutdanninga 1-7 og 5-10 og skal førebu studentane 
til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. 

. Gir saman med 1a, 1b, 2a grunnlag for opptak i masterutdanning i mat og helse.

Utdanningsløp i) 3. år i 5-åring grunnskolelærarutdanning

ii) 4. år GLU – siste halvdel av årseinheit

Stad og tid Campusundervisning Bergen  vår 2020

Tema Helsefremjande kosthold. Fokus på profesjonsretta forskings-

og utviklingsarbeid i mat og helse som skal gi rom for 

fordjupning i eit avgrensa tema i samband med FoU-oppgåve

Arbeidsformar

og organisering

Forelesingar, diskusjonar, oppgåveskriving og rettleiing vil i 

hovudsak vere nettbasert. Praktisk kjøkkenarbeid og framlegg 

av oppgåve i samlingane

Forkunnskap Mat og helse 1 (1a og 1b)

Vurderingsform Skriftleg skoleeksamen og FoU-oppgåve

Kontakt Eli Kristin Aadland, eka@hvl.no, 55 58 71 68

Foto: HVL

mailto:eka@hvl.no

