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Lage: 
Te av egne bær og solbærblader, 
og knekkebrød smøremåltid. 
Plukke bær i skogen og i 
skolehagen, som renses og fryses 
til senere bruk (smoothie) 
 

● Få orientering om faget mat og helse 
● Bli kjent med kjøkkenet, utstyr og regler 
● Kunne dekke et pent bord 
● Følge god bordskikk 
● Lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilken 

plass de ulike matvaregruppene har i kostholdet 
● Diskutere hva mattrygghet og trygg mat innebærer 
● Skal kunne de vanligste bærene 
● Skal kunne bruke naturen som ressurs 
● Følge en oppskrift 

Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåelse 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
● Kunne navn på det mest vanlige 

kjøkkenutstyr 
● Kunne bruke riktig utstyr 
● Kunne regler for god hygiene 
● Utøve god bordskikk 
● Kunne forklare hva et sunt kosthold er 

  Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 

● Lage trygg og 
ernæringsmessig god mat, 
og forklare hvilken plass 
de ulike matvaregruppene 
har i kostholdet 

● Følge en oppskrift 
● Diskutere hva 

mattrygghet og trygg mat 
innebærer 

 

● vurdere, velje 
og handle 
miljøbevisst  

● utvikle, lage og 
presentere eit 
produkt  

 

● Vurdere hva 
god 
bordskikk 
innebærer 

 

Begreper: ernæring, bordskikk, hygiene, stekebrett, slikkepott, tresleiv, gryteklut, 
rørespade, arbeidstallerken 

Å kunne uttrykke 
seg muntlig 

Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale 
verktøy 

Samtale om faget, 
kunne stille 
spørsmål. 
Reflektere rundt 
sammenhengen 
mellom mat, livsstil 
og helse. 

 Kunne lese og 
følge en oppskrift 
 
Kunne lese 
informasjonsbrosjy
rer 

Bruk av litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 
Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss og  ts 

Finne nettsteder med 
trygg mat og lese om dem 
 
www.matportalen.no 
 

 
 
 
 

http://www.matportalen.no/
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Lage: 
Pannekake og smoothie 
Grønnsakssuppe  
 
 

● Skal kunne de vanligste grønnsakene 
● Skal kunne bruke naturen som ressurs 
● Skal vite at bærplukking er en viktig del av vår kultur. 
● Skal kunne vite hvordan maten virker som energikilde og 

byggemateriale for kroppen 
● Lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilken 

plass de ulike matvaregruppene har i kostholdet 
● Diskutere hva mattrygghet og trygg mat innebærer 

 

Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåels

e 

Lav måloppnåelse 

 
Høy måloppnåelse: 

● Kunne de vanligste grønnsakene og deres 
bruksområder 

● Kunne de vanligste bærene og deres 
bruksområder 

● Kunne bruke naturens ressurser til ferdig 
produkt 

● Kunne forklare hva næringsstoffer er 
● Kunne nevne noen næringsstoffer 

 
 
 
 
 

 Mat og livsstil Mat og 
forbruk Mat og kultur 

● Lage trygg og 
ernæringsmessig god mat, og 
forklare hvilken plass de 
ulike matvaregruppene har i 
kostholdet 

● Forklare korleis maten verkar 
som energikjelde og 
byggjemateriale for kroppen 

● Følgje oppskrifter 
 

vurdere, velje 
og handle 
miljøbevisst  

utvikle, lage og 
presentere eit 
produkt  

 
● Bruke naturen som ressurs 

Begreper: næringsstoffer, proteiner, karbohydrater, fett, vitaminer, mineraler, sporstoffer, 
konservere, tilsett, svelle, grovhakk 

Å kunne uttrykke 
seg muntlig 

Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke 
digitale verktøy 

Samtale og spørsmål 
rundt oppskriftene 

 Kunne lese og følge en 
oppskrift 
Kunne lese 
informasjonsbrosjyrer 

Bruk av litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 
Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss og  ts 

Grønnsaksskjæring, 
ndla.no/nb/node/60692 
Frukt.no 
Matprat.no 
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Lage: 
Eplekake med krem 
Toast og epleknytter i lekse 
Arme riddere og kakao 
 

 Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåelse 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
● Kunne bruke elektrisk håndmikser 
● Kunne piske krem til passende konsistens 
●  

 
 Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 

   

Begreper: eggedosis, sikt hvetemel, springform, slikkepott, stivpisk 

Å kunne uttrykke 
seg muntlig 

Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale 
verktøy 
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Lage: 
Pannekaker med blåbærsyltetøy 
Scones og trollkrem 
Grove rundstykker 
Gresskarpai 
 
 

● Skal kunne sylte 
● Kunne de vanligste kornsorter 
● Vite hvilke kornsorter vi dyrker i Norge og hva vi må 

importere 
● Vite hva gjær er og bruksområdene 
● Kunne bruke gjær 
● Kunne vite hvilke kornsorter som er best ernæringsmessig 

Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåels

e 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
● Kunne navnet på de fire kornartene vi 

dyrker i Norge 
● Kunne navet på minst tre kornsorter vi 

må importere 
● Kunne forklare hvordan gjær skal brukes 
● Kunne forklare hvilke kornsorter som er 

best ernæringsmessig for kroppen, og 
hvorfor. 

Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 

● Lage trygg og 
ernæringsmessig god mat, 
og forklare hvilken plass 
de ulike matvaregruppene 
har i kostholdet 

● Forklare korleis maten 
verkar som energikjelde og 
byggjemateriale for kroppen 

● Følgje oppskrifter 
● Samtale om tilrådningane for 

eit sunt kosthald frå 
helsestyresmaktene, og gi 
døme på samanhengen 
mellom kosthald, helse og 
livsstil 

● Diskutere hva 
mattrygghet og trygg mat 
innebærer 

 

 ● Lage mat frå ulike 
kulturar 

● Vurdere kva god 
måltidsskikk 
inneber 

 

Begreper: protein, gjær, karbondioksid, bygg, hvete, havre, rug, mais, 
cøliaki, karbohydrater, fiber 

Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke 
digitale verktøy 

Samtale og spørsmål rundt 
oppskriftene 

 Kunne lese 
og følge en 
oppskrift 

Bruk av litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 
Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss og  ts 

www.brodogkorn.no/
skole 
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Lage: 
Grovbrød 
Fiskesuppe med rundstykke 
Lammegryte 
Kyllingfrikase 

● Kunne de mest vanlige fiskeslagene 
● Lære om mulighetene med fisk 
● Lære om fete og magre fisker 
● Kunne de viktigste næringsstoffene i fisk  
● Lære om kjøtt og kjøttretters plass i kostholdet. 
● Kunnskap om mat som bidrar til å redusere 

helseforskjeller i befolkningen 

Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåels

e 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
● Kunne navnet på minst 5 fiskeslag 
● Kunne navngi minst 5 ulike matretter med 

fisk 
● Kunne forskjell på fete og magre fisker 
● Kunne de viktigste næringsstoffene i fisk 
● Kunne argumentere for hvorfor mat kan 

redusere helseforskjellen i befolkningen 

 Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 
● Lage trygg og 

ernæringsmessig god mat, 
og forklare hvilken plass 
de ulike matvaregruppene 
har i kostholdet 

● Forklare korleis maten 
verkar som energikjelde og 
byggjemateriale for 
kroppen 

● Følgje oppskrifter 
● Samtale om tilrådningane 

for eit sunt kosthald frå 
helsestyresmaktene, og gi 
døme på samanhengen 
mellom kosthald, helse og 
livsstil 

 

● Samtale om 
industriprodusert 
mat og mat 
produsert i 
storhushald 

 

Begreper:, kostråd, nøkkelhullmerket, kalsium 

Å kunne uttrykke seg 
muntlig 

Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke 
digitale verktøy 

Samtale og spørsmål rundt 
oppskriftene 

 Kunne lese og følge 
en oppskrift 

Bruk av 
litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 

www.brodogkorn.no/
skole 
 
www.godfisk.no 
 

http://www.brodogkorn.no/skole
http://www.brodogkorn.no/skole
http://www.godfisk.no/


Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss 
og  ts 
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Lage:  
Sandnøtter og risboller 
Lussekatter 
Risgrøt og eplegløgg 

● Kjenne til sagnet om Lucia 
● Kjenne til norske juletradisjoner 
● kjennskap til hverdagsmat og fest 

Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåelse 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
● Kunne fortelle hvem Lucia var 
● Kunne fortelle om noen norske 

juletradisjoner 
 

Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 
● Lage trygg og 

ernæringsmessig 
god mat, og 
forklare hvilken 
plass de ulike 
matvaregruppene 
har i kostholdet 

● Forklare korleis 
maten verkar som 
energikjelde og 
byggjemateriale for 
kroppen  

● Samtale om 
tilrådningane for eit 
sunt kosthald frå 
helsestyresmaktene, 
og gi døme på 
samanhengen mellom 
kosthald, helse og 
livsstil 

 

● Samtale om 
industriprod
usert mat og 
mat 
produsert i 
storhushald 

● Lage mat frå ulike 
kulturar 

● Vurdere kva 
god 
måltidsskikk 
inneber 

 

Begreper: Santa Lucia, lussekatter, tradisjon, gløgg 

Å kunne uttrykke seg 
muntlig 

Å kunne uttrykke seg 
skriftlig 

Å kunne lese Å kunne 
regne 

Å kunne bruke 
digitale verktøy 

Samtale og spørsmål rundt 
oppskriftene 
 
Kunne gjøre rede for egne 
juletradisjoner og medele 
det til sine medelever 

 Kunne lese og 
følge en oppskrift 
 
Kunne lese 
varedeklarasjon 

Bruk av 
litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 
Forstå 
forskjell 

Bruke nettsider til å 
finne ut mer om ulike 
juletradisjoner 



mellom l, dl, 
ss og  ts 
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Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåelse 

Lav måloppnåelse 
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Lage: 
Kanelboller 
Pizza 
Skolebrød 
Finnbiff og potetmos 

● Få kunnskap om A-vitamin 
● Få kunnskap om D-vitamin 
● Få kunnskap om B-vitamin 
● Få kunnskap om samisk matkultur 

 

Høy måloppnåelse: 
● Kunne navn på tre mattyper som har høyt 

innhold av A-vitamin 
● Kunne forklare minst to ting A-vitamin er 

godt for 
 

● Kunne navn på tre mattyper som har høyt 
innhold av D-vitamin 

● Kunne forklare minst to ting D-vitamin er 
godt for 

 
● Kunne navn på tre mattyper som har høyt 

innhold av B-vitamin 
● Kunne forklare minst to ting B-vitamin er 

godt for 
 

● Kunne forklare om samisk matkultur 
● kunne samenes nasjonaldag som er 6. februar 

 

 Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 

● Følge en oppskrift 
● Forklare korleis maten 

verkar som energikjelde 
og byggjemateriale for 
kroppen 

● Samtale om tilrådningane for 
eit sunt kosthald frå 
helsestyresmaktene, og gi 
døme på samanhengen 
mellom kosthald, helse og 
livsstil 

 

● Samtale om 
industriproduse
rt mat og mat 
produsert i 
storhushald 

● Vurdere hva 
god 
bordskikk 
innebærer  

● Lage samisk 
mat og gjere 
greie for 
nokre trekk 
ved samisk 
matkultur 

● Lage mat frå 
ulike kulturar 

 
 

Begreper: A-vitamin, D-vitamin, B-vitamin, C-vitamin 

Å kunne uttrykke 
seg muntlig 

Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale 
verktøy 

Samtale om faget, 
kunne stille 
spørsmål. 

 Kunne lese og 
følge en oppskrift 
 

Bruk av litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 

Finne nettsteder om 
energikilder i mat. 
 
www.matportalen.no 

http://www.matportalen.no/


 
 

 
 
 

Reflektere rundt 
sammenhengen 
mellom mat, livsstil 
og helse. 

Kunne lese 
informasjonsbrosjy
rer 

Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss og  ts 
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  Høy 

måloppnåelse 
Middels 

måloppnåels
e 

Lav måloppnåelse 
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Lage: 
Fastelavnsboller 
Seigryte med ris 
Kjøttkaker og ertestuing 
Pizza Piroger 
 
 

● Få kunnskap om fastelavn 
● Få kunnskap om fet og mager fisk 

 
Høy måloppnåelse: 
 

● Kunne forklare om fastelavn 
● Kunne forklare hvorfor vi feirer fastelavn  
● Kunne forklare forskjell på fet og mager fisk 

 
 
 
 
 

 Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 
● Lage trygg og 

ernæringsmessig god mat, 
og forklare hvilken plass 
de ulike matvaregruppene 
har i kostholdet 

● Forklare korleis maten verkar 
som energikjelde og 
byggjemateriale for kroppen 

● Følgje oppskrifter 
 

● Vurdere, velje 
og handle 
miljøbevisst 

 
● Bruke naturen som 

ressurs 
●  

Begreper: fet fisk, mager fisk, marin omega 3, omega 6, same, urbefolkning, lavo, reinskav, 
sametinget,  fastelavn, fastelavnsris 



Å kunne uttrykke 
seg muntlig 

Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke 
digitale verktøy 

Samtale og spørsmål 
rundt oppskriftene 

 Kunne lese og følge en 
oppskrift 
Kunne lese 
informasjonsbrosjyrer 

Bruk av litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 
Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss og  ts 

Finne mer ut om 
samene 
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Lage: 
Kyllingburger i brød 
Fletteloff og eggerøre 
Rullebrød 

● Få kunnskap om hvorfor vi feirer påske 
● Få kunnskap om mattradisjoner i forbindelse med 

påskemat 
 

Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåels

e 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
 

● Kunne forklare hvorfor vi feirer påske 
● Kunne forklare minst to tradisjonsretter vi 

spiser i påsken 
 
 
 

 Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 

● Forklare korleis maten 
verkar som energikjelde og 
byggjemateriale for kroppen 

● Følgje oppskrifter 
● Diskutere hva 

mattrygghet og trygg mat 
innebærer 

 

● Utvikle, lage 
og presentere 
eit produkt 

● Vurdere kva 
god 
måltidsskikk 
inneber 

 

Begreper: wok, overslag, regnskap, innkjøp 
Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne uttrykke 

seg skriftlig 
Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke 

digitale verktøy 

Samtale og spørsmål rundt 
oppskriftene 

 Kunne lese 
og følge en 
oppskrift 

Bruk av litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 
Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss og  ts 

Kunne finne 
oppskrifter på nett. 
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Lage: 
Pølseform 
Vintergryte 
Klippekrans 
Prøve 4 retter 

● Lage en rett alene uten å spørre om hjelp 
● Få en rett ferdig til avtalt tid 

 

Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåels

e 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
● Kunne lese oppskriften uten å spørre om 

hjelp 
● Kunne lage retten selv uten å spørre om hjelp 
● Få retten ferdig til avtalt tid 
● Kunne bruke de riktige redskapene uten å 

spørre om hjelp 
 

 Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 
● Lage trygg og 

ernæringsmessig god mat, 
og forklare hvilken plass 
de ulike matvaregruppene 
har i kostholdet 

● Forklare korleis maten 
verkar som energikjelde og 
byggjemateriale for 
kroppen 

● Følgje oppskrifter 
● Samtale om tilrådningane 

for eit sunt kosthald frå 
helsestyresmaktene, og gi 
døme på samanhengen 
mellom kosthald, helse og 
livsstil 

 

● Samtale om 
industriprodusert 
mat og mat 
produsert i 
storhushald 

● Lage mat frå ulike 
kulturar 

 



Begreper: påsketradisjoner, påske, kyllingkjøtt 

Å kunne uttrykke seg 
muntlig 

Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke 
digitale verktøy 

Samtale og spørsmål rundt 
oppskriftene 

 Kunne lese og følge 
en oppskrift 

Bruk av 
litersmål og 
desilitermål 
Bruk av vekt 
Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss 
og  ts 

www.brodogkorn.no/
skole 
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Lage:  
Gulasjsuppe  
Mat fra Hellas 
Wok 
Brokkolipanne med brød 
Planlegge kokkekamp 
Kokkekamp 
Ostesmørbrød og smoothie 
Fruktsalat 

● Få kunnskap om kostsirkelen 
● Få kunnskap om livsstilssykdommer  
● Få kunnskap om matvarepriser 
● Få kunnskap om holdbarhetsdato  
● Få kunnskap om oppbevaringsmetoder 
● Få kunnskap om hvordan vi woker mat 

 
 

Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåelse 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
● Kunne samtale om kostsirkelen 
● Kunne forklare hva livsstilssykdommer er 
● Eleven har et forhold til hva matvarer koster 
● Eleven har kunnskap om holdbarhetsdato 
● Kan si noe om forskjellige 

oppbevaringsmetoder.  
● Kunne forklare hvorfor vi woker maten  
● Kunne stelle og vaske sitt eget tøy 

 
 
 

 Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 
● Lage trygg og 

ernæringsmessig 
god mat, og 
forklare hvilken 
plass de ulike 
matvaregruppene 
har i kostholdet 

● Finne oppskrifter i 
ulike kjelder 

● Forklare korleis 
maten verkar som 
energikjelde og 
byggjemateriale 
for kroppen 

●  

● Utvikle, lage 
og presentere 
eit produkt 

● Diskutere 
produktinform
asjon og 
reklame for 
ulike matvarer 

● Lage mat frå 
ulike kulturar 

● Vurdere kva 
god 
måltidsskikk 
inneber 

●  

Begreper: holdbar til, best før, frysing, sylting, hermetisering, 
vakumpakket, næringsstoffer, matvaregrupper, kosthold, livsstil, 
diabetes, fedme, 

http://www.brodogkorn.no/skole
http://www.brodogkorn.no/skole


Å kunne uttrykke seg 
muntlig 

Å kunne uttrykke seg 
skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke 
digitale verktøy 

Samtale og spørsmål rundt 
oppskriftene 
 
 

 Kunne lese og følge 
en oppskrift 
 
Kunne lese 
varedeklarasjon 

Bruk av litersmål 
og desilitermål 
Bruk av vekt 
Forstå forskjell 
mellom l, dl, ss 
og  ts 
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  Høy 
måloppnåelse 

Middels 
måloppnåelse 

Lav måloppnåelse 

Høy måloppnåelse: 
 

 Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 
   

Begreper:  

Å kunne uttrykke 
seg muntlig 

Å kunne uttrykke 
seg skriftlig 

Å kunne lese Å kunne regne Å kunne bruke digitale 
verktøy 

     



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Kunnskapsløftet – grunnleggende ferdigheter/hovedområder/kompetansemål etter 7. trinn: 

GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 
Kunne utrykke seg muntlig og skriftlig Kunne lese Kunne regne i samfunnsfag Kunne bruke digitale verktøy 
Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og helse 
kan vere å gjere greie for smak, lukt og estetikk. Innsikt i 
fagstoff er knytt til munnlege presentasjonar og skriftleg 
arbeid. I samband med måltidssituasjonar blir 
kommunikasjon gjennom samtalar viktig. Munnlege 
ferdigheiter i faget mat og helse er knytte til det å gjere 
greie for praktiske problem og formulere spørsmål, og til 
det å argumentere og kommunisere idear i faget i samtale 
med andre. Skriftlege ferdigheiter kan vere å skrive eigne 
oppskrifter og framgangsmåtar, lage invitasjonar og 
illustrasjonar og vurdere aktivitetar. 

Å kunne lese i mat og helse inneber å 
granske, tolke og reflektere over faglege 
tekstar med stigande vanskegrad. Det 
handlar om å kunne samle, samanlikne 
og systematisere informasjon frå 
oppskrifter, bruksrettleiingar, 
varemerking, reklame, 
informasjonsmateriell og andre 
sakprosatekstar, og vurdere dette kritisk 
ut frå føremålet med faget.  

 

Å kunne rekne i mat og helse er viktig i 
praktisk arbeid med oppskrifter. Det er òg 
viktig for å kunne vurdere nærings- og 
energiinnhald og samanlikne prisar på 
varer.  

 

Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjer det mogleg å 
søkje etter informasjon, samanlikne og vurdere næringsinnhald 
og presentere fagleg innhald. 

 

HOVEDOMRÅDER 
Mat og livsstil Mat og forbruk Mat og kultur 
Hovudområdet mat og livsstil handlar om å utvikle ferdigheiter og 
motivasjon til å velje ein helsefremjande livsstil. Å setje saman 
ernæringsmessig trygg og god mat i samsvar med tilrådingar for eit 
sunt kosthald frå helsestyresmaktene er eit viktig grunnlag for 
opplæringa innanfor hovudområdet. Det blir lagt vekt på at maten 
skal vere variert, innbydande og velsmakande. Refleksjon rundt 
samanhengen mellom mat, livsstil og helse er viktig. 

Hovudområdet mat og forbruk handlar om å bli kjend med ulike matvarer, 
varemerking og produksjon, og om mennesket som kritisk og ansvarleg 
forbrukar. Det skal leggjast vekt på å utvikle ferdigheiter og motivasjon, 
slik at ein kan velje ein livsstil som tek omsyn til menneske og miljø. 
Entreprenørskap som skapande prosess, frå idé til ferdig produkt, høyrer 
med i dette hovudområdet. 

 

Innanfor hovudområdet mat og kultur er måltidsskikkar til 
kvardag, høgtid og fest og kunnskap om norsk tradisjonsmat 
og mat i ulike kulturar og religionar sentrale emne. Maten skal 
vere innbydande. Både tillaging og presentasjon av mat er 
knytte til teknologi og design. 

 
 

 KOMPETANSEMÅL  



Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

● lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva 
plass dei ulike matvaregruppene har i kosthaldet  

● forklare korleis maten verkar som energikjelde og 
byggjemateriale for kroppen  

● samtale om tilrådingane for eit sunt kosthald frå 
helsestyresmaktene, og gi døme på samanhengen mellom 
kosthald, helse og livsstil  

● finne oppskrifter i ulike kjelder  
● bruke rekning for å auke eller redusere mengda i 

oppskrifter, prøve dei ut og vurdere resultatet  
● følgje oppskrifter  
● diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

● diskutere produktinformasjon og reklame for ulike matvarer  
● vurdere, velje og handle miljøbevisst  
● utvikle, lage og presentere eit produkt  
● samtale om industriprodusert mat og mat produsert i 

storhushald 

 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

● lage mat frå ulike kulturar  
● vurdere kva god måltidsskikk inneber  
● lage samisk mat og gjere greie for nokre trekk ved 

samisk matkultur  
● lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs 

 

 
 
 
 
 
 
LÆREPLAN I MAT OG HELSE 
Føremålet med faget 
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. I eit fleirkulturelt samfunn er det viktig med medvit om norsk matkultur og det 
særeigne for samisk mattradisjon, og ha kunnskap om og respekt for mattradisjonar i andre kulturar. Større mangfald på matvaremarknaden stiller 
større krav til kompetanse hos forbrukaren, slik at ein kan gjere medvitne val som gjeld eiga helse og eige miljø. 
 
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. På den måten kan det inspirere elevane til å bruke kompetansen sin utanfor skulen og seinare i livet. Som 
praktisk fag skal opplæringa i mat og helse stimulere elevane til å lage mat og skape arbeidsglede og gode arbeidsvanar, og til å bli medvitne 
forbrukarar, slik at dei kan ta ansvar for mat og måltid, både i heim og fritid og i arbeidsliv og samfunnsliv. Opplæringa i faget skal medverke til 
ein medviten og helsefremjande livsstil. 
 
Å lage mat til andre er uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfridom. 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. 
 



 
 
 
 
MAT OG HELSE FOR 6. TRINN PÅ RYE 
 
Hver økt i mat og helse innebærer en oppstart med faste gjøremål innenfor hygiene, noe teori og informasjon til elevene, og 
samtale omkring det som skal tilberedes. Her diskuteres det produktinformasjon og ernæring, vi gjennomgår faguttrykk 
gjennom å lese oppskrifter sammen, og vi bruker regning for å redusere eller doble oppskrifter. Elevene har faste grupper både 
ved tilbereding av maten og ved selve måltidet. Elevene går parvis på butikken og handler inn matvarer til økta for hele 
gruppa. De inviterer av og til gjester til sine måltider. 6.trinn er delt i to grupper, som har mat og helse annenhver uke. 
Elevene får utdelt en egen kokebok utgitt av opplysningskontoret for egg og kjøtt. Vi følger ikke denne slavisk, men supplerer 
også med egne oppskrifter. 
 
Vi følger kompetansemålene som er satt etter 7. trinn, og vi sørger for å dekke de tre hovedområdene Mat og livsstil, Mat og 
kultur og Mat og forbruk både gjennom utflukter, tilstelninger på skolen, undervisningstimer i mat og helse og lekser med 
vurdering i faget. 
 
I løpet av et skoleår gjennomfører trinnet kantine for hele skolen. De sørger også for bevertning i forbindelse med karneval, 
forestilling, påskelunsj og andre tilstelninger. Trinnet har utflukter hvor de har forberedt mat hjemme som skal tilberedes på 
turen.  De har også utflukt i løpet av februar/mars hvor de får opplæring i samisk kultur og levesett, i tillegg til at de får lage 
samisk mat. Vi har et uteområde på skolen som benyttes til matlaging, og vi bruker naturen som ressurs både høst og vår. 
Elevene er da selv med på innhøsting i forkant av tilberedingen. Skolen har egen skolehage med ulike sorter bærbusker, samt 
urtebed. 
 
 
UKENR
. 

  AKTIVITET /  MENY 

 HØST 
34+35 
alle 

Plukke bær ved Bosbergdammen i oppstartuka (bringebær, blåbær), 
som renses og fryses til senere. Det plukkes også inn hagebær(rips, 
solbær, stikkelsbær). 
 



Hygieneregler, bli kjent på kjøkkenet. Dette kan gjøres med hele 
trinnet samlet. Knekkebrød smøremåltid, te av solbær+blader. 

35 (7. trinn er på leirskole. Det blir kanskje gjort noen forandringer) 
36+37 Pannekaker og smoothies av egenplukkede bær 

( fra boka + egen oppskrift) 
38+39 Grønnsaksuppe                             (boka) 
40+41 Eplekake med krem                      (boka) 
41 / 42? Høstferie  
43? 
5-7? 

Ved tur i nærområdet får elevene i lekse å lage toast etter min 
oppskrift. 
Evt også epleknytter. Kjøp da inn vaniljesaus. 

44+45 Arme riddere og kakao                   (boka) 
46+47 Scones og saft.                                 (egen oppskrift) 
48+49 Kokosmakroner og risboller          (boka) 
50 Setter dette åpent til eventuelle forandringer. Julelunsj?  

Vaske på kjøkkenet? Annet?  (ostesmørbrød……) 
  
 VÅR 
1+2 
Hel 
klasse? 

Havregrøt med frø og evt rosiner.    (egen oppskr) 

Noen 
uker 

Noe utgår kanskje når vi har øving til forestilling. +vinterferie 

9+10 Fiskegrateng og raspet gulrot             (egen oppskr) 
11+12 Kornblanding                                         (egen oppskr) 
13+14 Muffins doble oppskr. Tre varianter: lyse, m eple og kanel, sjoko, evt 

også marmor (lys + sjoko i samme)          (boka) 
15  
5-7 

Siste gang før påske: påskelunsj med brød, pålegg, kakao, egg? 
6.trinn er ansvarlig for tilbereding og pynting. Alle har med pålegg. 

17+18 Pinnebrød ved gapahuken. Også som kanelsnurr. Pølse?   (boka) 
19+20? Neslesuppe. Gjerne også stekte løvetannknopper    (egen oppskr) 



21(+22) 
alle 

Ved gapahuken: Uthulet potet med egg og salami inni (egen oppskr) 

23 Rabarbrasuppe  
 Hvis vi rekker det siste da….. 
 
 
 
 
Alternative ting: lussekatter, pepperkaker, grove horn (gjærbakst),klubb, middagspølser med potetmos, div potetretter (se 
potetuke), pannekake på blikkboks ved tur,  
 
 


