
 

Periodeplan i Mat og helse 2020/2021 

 

Kompetansemål etter 10. Trinn 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: 

● planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse 

● bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar og 

anretning av mat 

● drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og varierte 

matvarer i samband med matlaging 

● gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse 

● kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon 

● utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og matsikkerheita 

● lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir brukte i ulike 

matkulturar 

● vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Periodenavn Uke Meny Lenke til Udir og planene der 

Første økt 
Bli kjent med faget og 
rutiner på kjøkkenet. 

34 – 35 Scones + te M&H- 1.økt 

36 – 37 Pannekaker + tomatsuppe 

38 - 39 Karbonader 
med  potetstappe + brokkoli 

Andre økt 
Heving og næringsstoffer 

41 - 42 Gahkko + grønnsakssuppe M&H - 2.økt 

43 - 44 Potetlefse med fisk og 
guacamole 

45 - 46 Lage egen pasta, med 
kylling, hvit saus og 
grønnsaker. 

Tredje økt 
Krydder i maten 

47 - 48 Vegetariske pizzasnurrer M&H - 3.økt 

49 - 50 Lussekatter 

51 Oppsamlingsheat 

Fjerde økt 1 – 2 Horn med ost og skinke M&H - 4. økt 

3 – 4 Fiskepinner med båtpoteter 
og ertestuing 

5 - 6 Fastelavnsboller og kakao 

7 - 9 Kjøttkaker i brun saus, 
kålstuing og poteter 

Femte økt 10 - 12 Praktiske prøver M&H - 5.økt 

Sjette økt 13 - 14 Pizza M&H - 6. økt 

16 – 17 Kyllingwok + sjokoladekake 

18 – 19  Muffins- salt og søtt 

20 - 21 Bladkrans/ kringle/ 
pestokringle 

Syvende økt 22 – 25  Oppsamlingsheat  

 

Det kan forekomme endringer underveis. Om en klasse går glipp av en leksjon, prøver vi å gjennomføre den igjen ved slutten av året.  

http://www.udir.no/lk20/planer/public/056f73e73613fe439db8217692cc2706f769da738b6e6e4756e0ffbb6c7ade8ef97b1cc765c0c62081e1b8ba266b4e83b45e33a465129e88aef475b5656fbfb5c25d5af3626768d29ecf4b34428d3af5ac19734e6157c8e67adaa9b08a6f9261928872c2391815eaa98bdecbb35ce916
http://www.udir.no/lk20/planer/public/19ff72af2b4325bbe8047a1b0839cc987502649c783d40e76d81e862308675dc64e8dd8342103ca3720a8a5dfc82d920b258f29475b92d631acf43fe5b14a32bed0ae90ad4eb915e8117b2a2543946b0b81c55b5ec41e5657462cbe1215db2cbfeac4efe94e4e93c895c1b78104d8c52
http://www.udir.no/lk20/planer/public/81d5ca18918757df597baaa0f233126928603a218581d7b3e8412324dbb706e83451f51948df2531d754f2b4ba2c40801ea6b1be456918a53ff324b900c4b0a2d10da95b1582dcc9f9c2dcf12d67a4efa6dbc361927f87e09a57ad26e54bca85fea96d64bfc7cf4398c41373fbe3796a
http://www.udir.no/lk20/planer/public/cb485533dda0586465f35c9fb747440a7af6aee055fa3006c19554f8c02a0da218634e49951478e8af3bc38721597681db1c2aa68c0ef53bfd97ac2fa19e63e689cfa94b245378d3a18c436cd37a2155e3cfa190c15d63ffc728d896d32bd5fd3e3709ab5d9ca512c0ae2e525d75b70a
http://www.udir.no/lk20/planer/public/9dffb6eec658734b3dbe9b05a702a5400fecb78387a99790a0bd8d0a87e54de40c774fb8e035a20460d0795410fd500c1c357e69d53645ccb41e721b1a8a4de7775f9fcbd299b17fde55de1107a7caa5f34afcc97c114245c8d93b00014b62799214dd95ef035ffb68a5444fe1e81941
http://www.udir.no/lk20/planer/public/85848eccb352e98663f49dcf0ad780848a45baec2de92f3b31b02f0e4458373e84e99b6bccc0816a014575a418e6ed1f6c9d0f74c51b09c689fcf4f2ceaf469f95d686eb314bafe2f591eaa825f67b6897fcfa38979609e3f0f67c42f105a7c87ce97084f07aec1365b90a5fa5accbb9

