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MAT OG HELSE 

MÅL FOR 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 fremmer gode 
matvaner, kan gjøre sitt til å redusere helseforskjeller i befolkninga. 
Matvanene våre reflekterer både individuelle valg, kulturelle uttrykk og 
religiøse overbevisninger, og er på den måten en sentral del av identiteten 
vår. I et flerkulturelt samfunn er det viktig med bevissthet om norsk 
matkultur og det særegne for samisk mattradisjon, og ha kunnskap om og 
respekt for mattradisjoner i andre kulturer. Større mangfold på 
matvaremarkedet stiller større krav til kompetanse hos forbrukeren, slik at 
vi kan gjøre bevisste valg som gjelder egen helse og eget miljø. 

Faget mat og helse skal som allmenndannende fag medvirke til at elevene 
får innsikt i og evne til å velge og reflektere kritisk rundt mat og måltid, slik 
at de får kunnskap til å møte livet praktisk, sosialt og personlig. Som 
skapende fag skal mat og helse gi rom for eksperimentering og utvikling av 
kritisk skjønn knyttet til mat og måltid. På den måten kan det inspirere 
elevene til å bruke kompetansen sin utenfor skolen og senere i livet. Som 
praktisk fag skal opplæringa i mat og helse stimulere elevene til å lage mat 
og skape arbeidsglede og gode arbeidsvaner, og til å bli bevisste forbrukere, 
slik at de kan ta ansvar for mat og måltid, både i hjem og fritid og i 
arbeidsliv og samfunnsliv. Opplæringa i faget skal medvirke til en bevisst og 
helsefremmende livsstil. 

Å lage mat til andre er uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfrihet. Faget 
mat og helse er en viktig arena for samarbeid og utvikling av sosial 
kompetanse hos elevene. Praktisk skapende arbeid, der det legges vekt på 
ferdigheter, utprøving og kreativitet, er sentralt. Faget gir god mulighet til 
samarbeid med lokale matlagere, mattilsynet og skolehelsetjenesten. 
Opplæringa i faget må tilpasses og bygge på det den enkeltes har av 
kunnskaper, ferdigheter og erfaringer, slik at elevene kan lykkes og bli 
motiverte til å bruke kompetansen sin i dagliglivet. 
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MAT OG HELSE 
Planlegge, lage og gjennomføre 
Vurdere og velge ut 
Samarbeide 
Fagprøver 
Orden, hygiene og innsats 
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Viser stor grad av selvstendighet og interesse for faget.  
Meget omsorgsfull samarbeidspartner og arbeider for et godt arbeids- og 
læringsmiljø. 
 
Har meget god personlig hygiene, hygiene under behandling av matvarer 
og utstyr, har en ryddig arbeidsgang og viser meget god orden. 
 
Eleven deltar meget aktivt muntlig under forevisning og teoriundervisning. 
Eleven viser stor grad av innsikt i lærestoffet ved praktiske og teoretiske 
prøver. 
 

Behersker svært godt å utvikle, produsere og reklamere for et produkt. 
Kan planlegge og gjennomføre måltid ved høytid/fest og ha en 
vertskapsrolle.  
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Viser middels grad av selvstendighet og interesse for faget.  
Delvis samarbeidspartner og arbeider av og til for et godt arbeids- og 
læringsmiljø. 
 
Har tidvis god personlig hygiene, hygiene under behandling av matvarer 
og utstyr, har en ryddig arbeidsgang og viser god orden. 
 
Eleven deltar muntlig under forevisning og teoriundervisning. 
Eleven viser god innsikt i lærestoffet ved praktiske og teoretiske prøver. 
 
Klarer å utvikle, produsere og reklamere for et produkt. 
Klarer å planlegge og gjennomføre måltid ved høytid/fest og ha en 
vertskapsrolle.  
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Viser liten grad av selvstendighet og har liten interesse for faget.  
Dårlig samarbeidspartner og har generelt liten eller mangelfull 
arbeidsinnsats. 
 
Har dårlig personlig hygiene, hygiene under behandling av matvarer og 
utstyr og må stadig tilsnakkes og korrigeres. 
Arbeidsgangen er rotete og det er generelt en dårlig orden. 
 
Eleven deltar ikke muntlig under forevisning og teoriundervisning. 
Eleven viserliten innsikt i lærestoffet ved praktiske og teoretiske prøver. 
 

Klarer ikke selv å utvikle, produsere og reklamere for et produkt. 
Klarer ikke å planlegge og gjennomføre måltid ved høytid/fest og ha en 
vertskapsrolle.  
  

 


