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Dette er Liv og røre-bagen
I Liv og røre har vi valgt å legge vekt på verktøy som gir dere 
mulighet for gode samtaler om fysisk aktivitet, hvile, kosthold 
og tannhelse.
Liv og røre-bagen* skal oppmuntre til frie assosiasjoner, tanker og diskusjoner, 
med liten grad av voksenstyring. Bagen kan brukes i skolehelsetjenestens 
klasseundervisning på barneskolen og på ungdomsskolen i tråd med 
samarbeidsplanen. På barneskolen er temaet kosthold og sammensetting av 
matpakke, mens det på ungdomsskolen er et bredere livsstilstema.

Slik bruker du bagen
I bagen finner du to sett med innhold. Innholdet i hovedrommet er for 
barneskolen, innholdet i siderommet for ungdomsskolen og innholdet i posen 
skal være med på begge.

Det er mange måter å bruke bagen på, og hver helsesøster kan bruke den på 
sin måte. Målet er at elevene snakker sammen om livsstilsvalg. Den voksne bør 
prøve å la elevene reflektere seg frem til egne, gode løsninger.
Noen ideer for undervisingen på barneskolen kan være å la elevene velge ut

• produkter til én sunn og én usunn matpakke
• produkter til hverdagsmat og «en-gang-i-blant»-mat
• produkter til en sunn frokost

Be gruppa diskutere seg frem til hvorfor de velger som de velger!

Noen ideer til undervisningen på ungdomsskolen kan være å la elevene
• diskutere én og én ting; fordeler og ulemper, lag skjema på tavla – den 

voksne er kun sekretær og ordstyrer
• velge ut tre ting som de oppfatter som bra for imaget og tre ting som er 

negative – be dem diskutere og undre deg sammen med elevene 
• kategorisere alle tingene etter hva de helst vil bruke og hva de helst ikke 

vil bruke
Som en kort ekstraoppgave på slutten av timen kan du stille spørsmålene

• Hvilke gjenstander er dere mest overrasket over at er i Liv og røre-
bagen? 

• Hvorfor tror dere at de er her?
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* Live og røre-bagen er et 
verktøy som er  utarbeidet 
etter  inspirasjon fra 
 Skolelaboratoriet i 
Bergen.  Opprinnelig 
var det en koffert som 
het Livsstils kofferten, 
og den  inneholdt en 
rekke ulike elementer 
som  representerte ulike 
livsstiler.

Innhold for barneskolen Innhold for ungdomsskolen

Nugatti
Leverpostei
Brød, grovt og fint
Saft
Melk
Yoghurt
Vaffel 
Sjokolade
Kokt skinke

Syltetøy
Boller
Italiensk salat 
Gul ost 
Brun ost
Frossenpizza
Makrell i tomat
Kjeks
Frokostblanding
Havregryn

Energidrikk
Proteinpulver
Mobiltelefon/Ipad
Sovemaske
Nøkkelhullmerke
Kjærlighet på pinne 
Bil
Joggesko
Tannpasta
Speil

Disse tingene skal være med både 
for barneskole og ungdomsskole

Vannflaske, colaboks, hamburger, grønnsak og frukt.
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Liv og røre i Telemark
Liv og røre i Telemark skal bidra til bedre læring, trivsel og helse 
for barn og unge i skoler og SFO.

Det overordnete målet med prosjektet er å bedre levekår blant 
barn og unge i Telemark fylke. 

Prosjektet som bidrar med én time daglig fysisk aktivitet, bedre 
kosthold og et bedre psykososialt miljø i grunnskolene er på 
skolens og elevens premisser og tar ikke tid fra fagene.

Samarbeidsprosjekt
Liv og røre i Telemark er et samarbeidsprosjekt mellom Telemark 
fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge, støttet av 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. 

Undersøker endringer
Telemark fylkeskommune bidrar med ressurser, kompetanse og 
gratis kursing. I forskningsdelen av prosjektet blir det på utvalgte 
ungdomsskoler undersøkt om det har skjedd endringer i elevenes 
fysiske aktivitet og kosthold og i skolens psykososiale miljø.

Telemark fylkeskommune
www.telemark.no, post@t-fk.no, 35 91 70 00

Universitetet i Sørøst-Norge, Bø
www.usn.no/bo, servicetorg.bo@usn.no, 31 00 80 00

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
www.sparebankstiftelsensor.no, rune@ordkraft.no , 902 69 600

Du kan lese 
mer om Liv og 

røre i Telemark på 
www.telemark.no/

liv-og-rore.

https://www.telemark.no/liv-og-rore
https://www.telemark.no/liv-og-rore



