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Introduktion
Mesterlære er en aktivitet udviklet i Food 
Maker-projektet i Folkesundhed Aarhus, 
Aarhus Kommune. Dette materiale er blevet 
til på baggrund af en tværfaglig viden og de 
erfaringer, der er opnået i Food Maker-pro-
jektet. Materialet er til fri afbenyttelse og 
inspiration til at gennemføre lignende akti-
viteter.

Læsevejledning
Dette materiale om Mesterlære består af 3 
dele: konceptbeskrivelse (del 1), drejebog 
(del 2) og værktøjskasse (del 3). I koncept-
beskrivelsen kan du kort læse om koncep-
tet, formålet og målgruppen. I drejebogen 
kan du finde en praksisnær vejledning til, 
hvordan Mesterlære forløber, og i værktøjs-
kassen kan du finde de ”værktøjer”, som vi 
i Food Maker har brugt til afvikling af Me-
sterlære. 

Du kan med fordele læse afsnittet om Me-
sterlære i Food Makers bog; Food Maker 
– En opskrift på madglæde blandt unge. 
Ønsker du yderligere indsigt i Food Maker 
og det teoretiske fundament, der ligger til 
grund for Mesterlære, henvises der til de 
indledende kapitler i bogens første del.

”Rigtig godt med en mesterlærer/ekspert på området! Fedt at gå hjem og 
virkelig have en ny læring med hjem i bagagen.”
Kristian, 21 år
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KONCEPT

Formål
Formålet med Mesterlære er at skabe en 
aktivitet, hvor unge gennem madglæde, 
fællesskab og en mere nørdet tilgang til 
madlavning udvikler deres madlavnings-
kompetence. Desuden er det hensig-ten, 
at de unge lærer og bliver inspireret af 
hinanden, og at deltagelse i Mesterlære 
understøtter og vækker yderligere inte-
resse for madlavning. Denne interesse og 
viden gives forhåbentligt videre til andre 
unge i deres netværk. Endelig er det også 
et mål, at aktiviteten skaber motivation og 
mod blandt deltagere til at være vært for 
en lignende aktivitet, fx Vi leger med mad.

Målgruppe
Mesterlære henvender sig til alle unge i al-
deren 16-28 år. Det kræver ingen forkund-
skaber, men blot at deltageren gerne vil 
”være i lære” for en aften. Det indebærer 
en lyst til at lave mad på et højere teknisk 
niveau og med en mere ”nørdet” frem-
gangsmetode.

Opstarten af Mesterlære
Mesterlære opstod på baggrund af et ønske 
fra Andreas på 25 år. Andreas’ idé bestod 
grundlæggende i, som navnet antyder, at 
gå i lære hos en mester for en enkelt af-
ten for herigennem at skabe mulighed for 
at gå mere i dybden med håndværket og 
forskellige madlavningsteknikker. Ønsket 
bag Mesterlære er derfor at have en mere 
teknisk tilgang til madlavning og indgå i et 
fællesskab om dette.

4



Evaluering
Vi oplever gentagne gange, at unge gi-
ver udtryk for at få mange spørgeskema-
er i forskellige henseender og for at være 
trætte af det. Vi har i Food Maker derfor 
gjort os forskellige overvejelser om vo-
res evalueringsmetoder. Evalueringen af 
Mesterlære er på baggrund af disse erfa-
ringer og overvejelser primært baseret på 
projektmedarbejderens observationer af 
aktiviteten og dialogen med både mester-
læreren og deltagerne. Projektmedarbej-
deren evaluerer altid i en eller anden form 
altid Mesterlære dagen efter aktiviteten er 
afholdt. Det betyder fx, at dagen vendes 
med resten projektteamet og eventuelle 
arbejdsgange tilpasses. 

Derudover har vi udviklet forskellige red-
skaber, som vi tilpasser og bruger i den 
grad, det giver mening for projektet fx 
Food Makers Like-kort og Food Makers 
Madvennebog. Det er vores anbefaling, 
at målgruppen altid tænkes ind i evalue-
ringsformen. Du kan læse mere om vores 
tanker omkring evaluering og de forskelli-
ge redskaber i Food Makers bog.
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DREJEBOG

Rammerne
Lokaliteten for aktiviteten kan flyttes af-
hængigt af temaet og behovet for udstyr og 
faciliteter. I Food Maker sætter FOF Aar-
hus’ køkken som udgangspunkt rammer-
ne for Mesterlære, men vi har fx afviklet 
aktiviteten, hvor temaet var fisk, hos en 
lokal fiskehandler på Aarhus havn. Her 
guidede en passioneret, ung fiskemand 
deltagerne gennem rengøring og tilbered-
ning af forskellige fisk og skaldyr. Samtidig 
kunne han fremvise fiskehandlen efter åb-
ningstid og give indsigt i sit erhverv. Loka-
liteten kan på den måde bruges til at un-
derstøtte en yderligere læring og interesse 
i det aktuelle tema.

Lokaliteten for Mesterlære har betydning 
for antallet af deltagere. Vores erfaring 
er, at en holdstørrelse på mellem 8 og 20 
deltagere er at foretrække. Det er vigtigt 
at understrege, at det ene hold ikke nød-
vendigvis er at foretrække frem for det an-
den. Mindre hold med fx 8 deltagere kan 
give mere til tid til den enkelte ung, mad-
lavning, fordybelse og samtale, mens der 
kan være mere dynamik og mulighed for 
at eksperimentere mere på et større hold.

Rollefordeling
Det er mesterlæreren, der er frontfigur til 
Mesterlære. Derfor er det mesterlæreren, 
der planlægger aftenens tema, hvilke ret-
ter deltagerne skal arbejde med, og hvilke 
råvarer deltagerne får stillet til rådighed. 
Mesterlæreren er ligeledes aftenens for

midler og derfor som udgangspunkt også 
den, der byder velkommen, præsenterer 
sig selv og projektmedarbejderen og af-
tenens tema. Det er også mesterlæreren, 
der afgør, om deltagerne skal have udle-
veret en opskrift, eller om der kun skrives 
guidelines fx på en tavle. Det er således 
mesterlæreren, der bestemmer, hvordan 
madlavningsdelen skal forløbe. Denne 
fremgangsmåde, hvor mesterlæreren er 
planlæggeren og formidleren, er fordren-
de for, at den unge mesterlære tager med-
ejerskab for aftenen, ligesom det er med til 
at sikre, at både deltagerne og mesterlære-
ren får en god oplevelse.

Projektmedarbejderens rolle er at være 
facilitator for aktiviteten og skabe et læ-
ringsrum, hvor det er sjovt og let for de 
unge at være med. I praksis betyder det, at 
projektmedarbejderen sætter rammer-ne 
for aktiviteten, men lader mesterlæreren 
og deltagerne om at skabe indholdet. Pro-
jektmedarbejderen hjælper med praktik 
fx at holde styr på tiden og er opmærksom 
på, om noget er blevet glemt i præsenta-
tionen. Derudover hyggesnakker projekt-
medarbejderen med både mesterlæreren 
og deltagerne men befinder sig ellers i bag-
grunden.
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Det er projektmedarbejderens rolle at un-
derstøtte me-sterlæreren og anerkende 
dennes rolle, dvs. retter en ung henvendel-
se om praktisk hjælp til madlavningen hos 
projektmedarbejderen, sendes spørgsmå-
let venligt videre til mesterlæreren. 

Det er centralt, at projektmedarbejderens 
rolle ikke negligeres, da det er vores erfa-
ring, at facilitatorrollen er essentiel for en 
vellykket aktivitet og for det læringsrum, 
som Mesterlære bygger på.

Hele konceptet som Mesterlære er bygget 
op om afhænger af, at det er unge som er 
mesterlærer for en Mesterlære. Det er der-
for en forudsætning, at der pr. aktivitet er 
én ung, der har lyst til at være mesterlære 
på frivillig basis. Det betyder, at projekt-
medarbejderen derfor også har til opgave 
at skabe lyst og interesse blandt unge til 
at være mesterlære samt være den, der 
koordinerer, hvem der har mesterlærerol-
len fra aktivitet til aktivitet. Det betyder 
derudover, at projektmedarbejderen også 
skal have for øje, at mesterlæren delta-
ger af egen lyst på samme måde som del-
tagerne samt at aktiviteten afhænger af, 
at denne lyst understøttes og motiveres. 
Nye deltagere til aktiviteten kan være nye 
potentielle mesterlærer som projektmed-
arbejderen har mulighed for at høre ad, 
hvorvidt de gerne vil prøve at være me-
sterlære.

Kommunikation
Kommunikationen mellem mesterlære og 
projektmedarbejder foregår på Facebook 
eller hvor det giver mest mening for den 
pågældende mesterlære. Det sikrer en let 
og hurtig kommunikationsvej for alle par-
ter. 

Kommunikation om køkkenleje samt alt 
andet praktisk udover selve madlavnings-
delen varetages af projektmedarbejderen i 
samarbejde med det aktuelle samarbejds-
partnere fx FOF. 

Det er projektmedarbejderens opgave at 
tage billeder og formidle disse med til-
hørende tekst fra aftenens Mesterlære på 
Food Makers instagramprofil løbende un-
der aktiviteten. Derudover deles bille-der 
fra aktiviteten den efterfølgende dag på 
Food Makers officielle facebookside. Det 
er vigtigt at undersøge, hvorvidt nogle af 
de unge ikke ønsker at optræde på disse 
billeder. Du kan læse mere omkring kom-
munikation og Food Makers brug af de so-
ciale medier i Food Makers bog, der henvi-
ses til indledende.

Visuel identitet
Mesterlære har sin egen visuelle identitet. 
I samarbejde med unge er der udviklet et 
cover til Facebook, som både indeholder 
et logo til Mesterlære, Food Makers logo 
og Nordea-fondens logo. Cove-ret bruges 
til alle mesterlærebegivenheder, hvilket 
skaber genkendelighed om aktiviteten, 
adskiller den fra de øvrige aktiviteter og 
reducerer arbejdsgangene forud for en 
mesterlæreaktivitet.

Tilmelding, betaling og afbud
Mesterlære afvikles i samarbejde med 
FOF Aarhus. I dette samarbejde er det ble-
vet etableret sådan, at deltagerne tilmel-
der sig den enkelte mesterlæreaktivitet 
via FOFs hjemmeside. For at markedsfø-
re aktiviteten, og for at deltagerene kan 
få information om tema m.m., opretter 
projektmedarbejderen mesterlæreaktivi-
teten som en begivenhed på Facebook. I 
begivenheden beskrives den aktuelle Me-
sterlære med præsentation af mesterlæ-
re og tema samt med link til tilmeldingen 
på FOFs hjemmeside (se evt. et eksempel 
på en facebookbegivenhed i del 3). Det 
er vores erfaring, at unge ikke oplever en 
tilmelding på Facebook som bindende, så 
derfor kan antallet af deltagere på begi-
venheden varierer fra det tilmeldte antal 
deltagere hos FOF.
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Der betales 40 kr. pr. deltager pr. gang. Det 
er vores erfaring, at det er vigtigt at holde 
betalingen på dette niveau, så det er et mu-
ligt og attraktivt alternativ til den almin-
delig hverdagsmadlavning. Mesterlæren 
skal ikke tilmelde sig eller betale. Betalin-
gen sikrer engagement blandt deltagerne 
og dækker en del af udgifterne for at gøre 
aktiviteten mest mulig bæredygtig. I Food 
Maker er Mesterlære den aktivitet med 
den højeste deltagerbetaling, da Mester-
lære har den højeste udgift til råvarer.

Tilmeldingen er bindende, når der først 
er tilmeldt og betalt igennem FOF. Dette 
oplyses både på FOFs hjemmeside og i fa-
cebookbegivenheden. I enkelte tilfælde er 
mesterlæren blevet forhindret i at delta-
ge, hvor en projektmedarbejder har taget 
rollen som mesterlære eller aktiviteten er 
blevet rykket til en ny dato. Deltagerne, 
som har betalt, bliver tilbudt at deltage i 
en anden mesterlæreaktivitet.
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Planlægning og afvikling
I de fleste tilfælde kontakter projektmed-
arbejderen forskellige unge for at spørge, 
om de vil være mesterlære. Det kan for 
nogle unge være en fordel at være mere 
end én mesterlærer. De unge mesterlærer 
kan bruge hinanden i løbet af aftenen og 
får en fælles oplevelse.  Mesterlæren skal 
være særligt kvalificeret inden for det på-
gældende tema, men det er ikke afgøren-
de, om mesterlæren er i lære, er udlært el-
ler er autodidakt på området. Det vigtigste 
er, at mesterlæren har en viden om et ma-
demne, som denne gerne vil dele med an-
dre. Der er skiftende mesterlærer fra gang 
til gang, men den samme person kan være 
mesterlære flere gange.

Mesterlære har en gruppe engagerede 
unge tilknyttet en fælles gruppe på Face-
book. Til Mesterlære kan der være én eller 
flere medværter fra denne gruppe. Med-
værterne melder sig selv som medvært 
til den enkelte mesterlæreaktivitet. De er 
med til at skabe værdi til Mesterlære og 
sikrer, at aftenen forløber godt. Medvær-
terne betaler ikke for deres deltagelse.

Projektmedarbejderen sender ”Mesterlæ-
rebeskrivelsen” til mesterlæren (se del 3), 
hvorefter mesterlæren sender beskrivel-
sen af aftenens tema retur til projektmed-
arbejderen. Ingen temaer er som udgangs-
punkt forbudte, og i skrivende stund er der 
aldrig blevet forslået et tema, som vi har 
været nødsaget til at aflyse. Alligevel er 
det en god ide, at få tilsendt mesterlærens 
tema til ”godkendelse”, så projektmedar-
bejderen kan sikre, at temaet kan lade sig 
gøre inden for de økonomiske rammer 
som der er sat, og at der er det rette køk-
kenudstyr til rådighed. 

Køkkenet reserveres så snart en dato af 
fastlagt og FOF opretter et hold til akti-
viteten, hvorigennem deltagerne kan til-
melde sig og betale.

Begivenheden for Mesterlære oprettes 
som minimum 1 uge forinden på Face-
book, hvor den slås op på Food Makers of-
ficielle facebookside og gerne deles af me-
sterlæren på Facebook.  

På dagen planlægges indkøb ud fra det til-
meldte antal deltagere hos FOF. Projekt-
medarbejderen mødes med mesterlæren, 
og de hjælpes ad med at handle. Det er me-
sterlæren, som har indkøbssedlen og har 
planlagt, hvad der skal købes ind. For at 
undgå at lægge rede penge ud anbefaler vi 
at lave en aftale med en lokal fødevarekæ-
de om at få et købekort. Projektmedarbej-
deren medbringer købekortet og sørger 
for, at kvitteringen bliver faktureret. 

Mesterlæren og projektmedarbejderen 
klargør køkkenet i fællesskab, og me-
sterlæren skriver ek-sempelvis tema og 
opskrift/retningslinjer for dagens mål-
tid. Køkkenet klargøres ved at tænde op-
va-skemaskine og emhætte. Når deltager-
ne har haft ca. 5 minutter til at ankomme, 
byder mesterlæren velkommen, deler 
forklæder ud, præsenterer sig selv, pro-
jektmedarbejderen, aftens tema og vig-
tig-heden af, at alle hjælper med den efter-
følgende oprydning.

Mesterlæren har tid til at fortælle mere 
om sit tema, hvorfor han/hun har valgt te-
maet, og hvad der særligt gælder for dette 
tema. 

Deltagerne deler sig ind i mindre grupper 
på mellem 2 og 5 personer. Maden laves i 
de mindre grup-per til gruppens antal. 

Under madlavningen laver mesterlæren 
ikke selv mad, men går rundt og guider 
deltagerne.
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Mesterlæren (og projektmedarbejderen) 
holder øje med tiden, så alle får deres mad 
færdig nogenlunde samtidig. Derudover 
kan det være en god idé at opfordre delta-
gerne til løbende at tage opvask i køkke-
net, så der er mindre arbejde efter maden. 
Alt grej i de forskellige køkkenøer bliver 
vasket op i køkkenøerne, så opvaskema-
skinen kun bruges til service. Det letter 
den efterfølgende oprydning og opvask. 
Projektmedarbejderen tager løbende bil-
leder. Mesterlæren/projektmedarbejde-
ren eller deltagerne dækker bord.

I plenum præsenterer de forskellige grup-
per kort deres mad for hinanden. Det ska-
ber både medejerskab for det den enkelte 
har været med til at lave, men giver også 
indsigt i de andre gruppers mad-lavning.

Spisningen foregår i fællesskab, hvor 
grupperne spiser deres egen mad og sen-
der ”smagsprøver” rundt for at smage for-
skelle fra gruppe til gruppe. Alternativt 
kan al maden stilles frem som buffet. Det 
er mesterlæren, der bestemmer, hvad der 

er mest hensigtsmæssigt. Eventuelt laves 
den form for evaluering, som er valgt til 
aftenen, inden måltidet afsluttes. Efter 
spisningen ryddes der op i fæl-lesskab, in-
den det er ”tak for i dag og på gensyn” til 
deltagerne.

Mesterlæren og projektmedarbejderen 
tjekker, at køkkenet er klar til næste om-
gang madlavning; rengøre opvaskemaski-
ne, slukker emhætte, tager skrald med ned 
og tjekker alle håndvaske og bordflader, 
slukker lyset og låser. Den efterfølgende 
dag skriver projektmedarbejderen til af-
tenens mesterlære og takker for en god 
aften og laver eventuelt en evaluering af 
aftenen. Endelig deler projektmedarbej-
deren billeder med tilhørende tekst på Fa-
cebook og promovere derved aktiviteten.

”Jeg vil gerne være mesterlære, fordi det er sjovt, lærerigt og spændende at 
prøve kræfter med formidling. Som mesterlærer fik jeg en langt større viden om 
mig selv og følte, at jeg kom dybere ind i mit emne. Det har desuden skærpet 
min interesse for entreprenørskab og lysten til at skabe flere events.”
Tobias, 25 år
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VÆRKTØJSKASSE

Fedt, at du vil være Mesterlære for en aften!

Mesterlære er en uformel, sjov og udfordrende aften for unge i alderen 16-28 år. Igennem en 
eksperimenterende og ”nørdet” tilgang udveksles inspiration og erfaring under vejledning 
fra en kvalificeret vært/mesterlære. Mesterlære er et rum, hvor en fæl-les glæde for mad og 
madlavning udvikles og dyrkes. 

En gruppe engagerede unge er tilknyttet Mesterlære som medværter. Det er dem, som er 
ophavs-mænd til idéen om Mesterlære. De er med til at sikre at aftenen forløber godt. Der 
deltager som ud-gangspunkt 2 medværter.  

Deltagerantal: Der er et deltagerantal på ca. 15 unge.

Fysisk ramme: FOF-køkkenet på H.H. Seedorffsstræde 7, indgang 1, 1 sal (mulighed for par-
kering i gården) sætter rammen for Mesterlære, hvor der er plads til, at alle deltagerne kan 
være en del af madlavningen og den efterfølgende fællesspisning. Mesterlære kan rykkes til 
andre lokationer, hvis det giver mening. 

Værtsrolle: Som mesterlære er det din opgave at styre aftenen og bevare overblikket. Det er 
dig, som vælger aftenens tema på baggrund af dine interesser, ønsker og kompetencer. 

Du skal senest 1 uge inden afholdelse udarbejde en indkøbsliste på baggrund af din opskrift 
og øn-sker til dagen. Begge dele sendes til projektteamet. 

Du byder deltagerne velkommen i plenum og præsenterer dig selv og aftenens tema. Du må 
gerne tage dig god tid (ca. 15 min), så de unge bliver sat godt ind i dagens tema. Du kan evt. 
bruge tavlen i FOF-køkkenet. Det er også her, at du viser og gennemgår aftenens råvarer.

Husk at fortælle, at deltagerne selv inddeler sig i hold af 3-4 personer og at give en venlig 
påmindelse om, at alle skal hjælpe med at rydde op, vaske op og sætte på plads efter fælles-
spisningen.  

Som mesterlære står du ikke selv ved gryderne, men går rundt og snakker med deltagerne og 
deler ud af din viden. Det er igennem din viden, erfaring og begejstring, at de unge oplever 
din særlige glæde ved mad.

Mesterlærebeskrivelse
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Tids- og opgaveplan

Senest 2 uger før Projektmedarbejder
Planlægge tema og dato for Mesterlære.

Tidspunkt Ansvarlig og opgave

Senest 2 uger før Projektmedarbejder
Reservere køkken og oprette hold hos FOF.

Senest 1 uge før Mesterlære vært
Sende opskrift til projektteam.

Senest 1 uge før Mesterlære vært
Udarbejde indkøbsliste, som sendes til projektteamet.

Inden 16.45 Mesterlære vært + projektmedarbejder
Købe ind.

Ca. 16.45 – 17.00 Mesterlære vært + projektmedarbejder
Klargøre køkkenet: pakke råvarer ud, starte 
opvasker og tænde for ventilationen.

16:50 Mesterlære vært
Notere aftenens tema på tavlen.

På dagen
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17.00 – 17.10 Mesterlære vært
Byde velkommen til deltagerne + dele forklæder 
ud.

17.10 Mesterlære vært
Samlet velkomst + præsentation af sig selv, pro-
jekt-medarbejderen, temaet, menuen og opskrif-
ten. (ca. 15 min)

17.25 – 18.30 Mesterlære vært
Madlavning. Gå rundt og se, om de forskellige grup-
per har styr på deres madlavning eller har brug for 
hjælp. Del ud af tips og tricks. 

Projektmedarbejder
Fotografering undervejs og upload billeder til 
Instagram.

18.45 - 19.00 Projektmedarbejder / deltagere
Borddækning.

19.00 - 19.15 Mesterlære vært
Præsentation af maden. Snak om, hvad der er gået 
godt/dårligt, og hvordan man kunne have gjort det 
anderledes.

19.15 – 20.00 Alle
Fællesspisning.

20.00 – 20. 30 Alle
Oprydning, opvask. Skraldespande tømmes, borde 
og vaske tørres af, opvaskemaskinen tømmes og 
rengøres som anvist og ventilationen slukkes.

20.30 Mesterlære vært + projektmedarbejder
Kontrollere, at køkkenet er ok at efterlade til næste hold: 
Alle overflader og håndvaske tjekkes, evt. sættes en 
vask over med forklæder. Fællesbillede + tak for i dag 

Dagen efter Projektmedarbejder
Evaluering samt opslag på Facebook og takkebesked til 
mesterlæren samt evt. uploade billeder til billedbank. 
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Facebook begivenhed

I samarbejde med FOF Aarhus og AARHUS TECH inviterer Food Maker unge mellem 16-28 
år til Food Maker Mesterlære! 

Mesterlære er din mulighed for at komme i mesterlære hos en ung fagperson for en aften. Vi 
vil nør-de og eksperimentere med maden og sammen dyrke en fælles madglæde. Derudover 
kommer der selvfølgelig altid noget lækkert på menuen. 

Til denne Mesterlære står menuen på Hotdogs lavet helt fra bunden. Slagterelev XX vil 
guide jer igennem en omgang pølsemageri imens kokken XX vil stille skarpt på hvordan vi 
sikre at få både noget blødt, surt og sprødt med i vores færdige hotdog. Han vil have fokus 
på syltning, frittering og magien bag en mayo. Der bliver plads til fri leg med råvarerne og 
masser kreative bud på pølse, brød og topping i skøn forening. 

Synes du det lyder fedt og har du lyst til at være med, så tilmeld dig via (link til FOF). Det 
koster kun 40 kr. 

Der er kun 20 pladser i køkkenet, så det er først til mølle.  

Tilmeldingsfristen er d. 6 april kl. 14, men der lukkes ved fuldt hus. Tilmeldingen er binden-
de.

Food Maker er støttet af Nordea-fonden

Mesterlære - Hotdogs fra bunden

15



Pastadejen laves ved at forme en vulkan af mel.

Dejen æltes og konsistensen tjekkes.

Tobias fortæller om sin glæde ved pasta.

Der dannes små hold, som i fællesskab aftaler, hvem 

som laver hvad.

TEMA 
PASTA
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