
Mat og helse- kjennetegn på måloppnåelse etter 10.trinn. 
 
Det er viktig å merke seg at for å oppnå en høyere karakter, må kjennetegnene for de lavere karakterene allerede være oppnådd. 
 

Kompetansemål Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter  

Merk at dette kompetansemålet er delt inn i to ulike tabeller.  
Mat og livsstil (ML 1)  
 
Planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat  
 
 
 
 
 
 
 

Høy 
 
 

Reflektere rundt fordeler og ulemper med tilsetningsstoffer i mat.  
Vite hvilken informasjon matmerking gir (ingrediensliste, næringsinnhold 
osv.). 
Ha kunnskap om konsekvenser av feil oppbevaring og behandling av 
matvarer (bakterie, sopp etc.).  
Arbeide hygienisk og ha orden under matlagingsprosessen.  
Kunne planlegge og holde god oversikt.  
Oppnå et ønsket resultat ut fra oppskriften.  
Være effektiv og selvstendig i sitt arbeid.  

5-6 

 
Middels 
 

Ha kjennskap til noen tilsetningsstoffer i mat. 
Vite hvordan ulike matvarer skal oppbevares. 
Kjenne til holdbarhetsmerking. 
Holde det rent og ryddig på arbeidsplassen. 
Renslighet i forbindelse med matlaging. 
Gjennomføre en hygienisk oppvask.  
Kunne bruke arbeidsredskap og inventar på en noenlunde 
hensiktsmessig måte.  
Kunne mål og mengde.  

3-4 

Lav Oppnå et noenlunde ønsket resultat utfra oppskrift. 
Kjenne til noen arbeidsredskap og inventar. 
Kunne delvis gjennomføre sine oppgaver. 
Ha kjennskap til de grunnleggende hygienereglene. 
 

1-2 

 

 
 
 
 
 



Kompetansemål Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter  
Mat og livsstil (ML 1) 
 
 
… og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld. 
 
 

Høy 
 
 

Kunne navnene på næringsstoffene. 
Kunne fortelle hvilke matvarer som er viktige kilder for de ulike 
næringsstoffene.  
Kunne forklare hvilke oppgaver de ulike næringsstoffene har i kroppen.  

5-6 

 
Middels 
 

Kunne navnene på næringsstoffene. 
Kunne fortelle om en del matvarer som er viktige kilder for de ulike 
næringsstoffene.  
Kunne forklare noen av oppgavene de ulike næringsstoffene har i 
kroppen. 

3-4 

Lav Kunne navnene på noen av næringsstoffene og vite noe om hvor man 
finner dem.  

1-2 

 
 
 
 

Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og livsstil (ML 2) 
 
Samanlikne måltid ein sjølv lagar med kostråda frå 
helsestyremaktene.  
 
 
 

Høy 
 

Reflekterer rundt de ulike kostrådene fra Helsedirektoratet.  
Har svært gode kunnskaper om kostholdsrådene fra Helsedirektoratet 
og knytter dette opp til måltidene i leksjonene.  

5-6 

Middels Sammenligne måltider i leksjonene med noen av kostrådene fra 
Helsedirektoratet. 
Kunne gi enkle forklaringer på om de ulike måltidene som lages i 
leksjonene følger rådene fra Helsedirektoratet eller ikke.  

3-4 

Lav Kunne gjengi et eller flere av kostrådene (nøkkelråd for kosthold). 
Kjenne til at det finnes kostråd fra Helsedirektoratet. 

1-2 
 

 
 
 
 
 
 
 



Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og livsstil (ML 3) 
 
Bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i 
mat og drikke, og gjere seg nytte av resultata når ein lagar mat. 
 

Høy 
 

Kan selvstendig bruke digitale kostberegningsprogram for å gjøre rette 
valg. 

5-6 

Middels Kan med noe hjelp bruke digitale kostberegningsprogram for å gjøre 
rette valg.  

3-4 

Lav Kan gjøre helt enkle funn ved hjelp av kostberegningsprogrammer. 
Gjenkjenne nettsider med informasjon om energi- og næringsinnhold i 
mat og drikke.  

1-2 
 

 
 

Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og livsstil (ML 4) 
 
Informere andre om korleis matvanar kan påverke sjukdommar 
som heng saman med livsstil og kosthald.  
 

Høy 
 

Kjenne til livsstilssykdommene. 
Kan fortelle om årsaker til sykdommene og gi konkrete kostråd for å 
motvirke sykdom.  

5-6 

Middels Kjenne til de fleste livsstilssykdommene. 
Kan si noe om årsakene til sykdommene.  

3-4 

Lav Kjenne til noen livsstilsykdommer.  
Gi noen eksempler på matvaner som kan påvirke sykdommer. 

1-2 
 

 
 
 
 

Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og livsstil (ML 5) 
 
Vurdere kosthaldsinformasjon og reklame i media. 
 

Høy 
 

Drøfte forskjellen på kostholdsanbefalinger fra Helsedirektoratet og 
informasjon fra andre aktører (medier). 
Sammenligne matvarereklamer med fokus på kostholdsinformasjon. 

5-6 

Middels Gi eksempler på skult reklame knyttet til mat (sponsorer, ulike 
virkemidler osv.).  
Kjenne til markedsføringsloven og hvorfor den finnes. 

3-4 

Lav Gi noen konkrete eksempler på virkemidler som blir brukt i 
matvarereklame. 
Kunne gjenkjenne matvarereklame. 

1-2 
 

 
 

 
 



Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og forbruk (MF 1) 
 
Vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når 
ein planlegg innkjøp. 

Høy 
 

Reflektere og ta bevisste valg i planleggingen av innkjøp. 
Vite hva ulike alternative matvarer kan tilføre eller endre retten med 
tanke på smak, kvalitet og pris. 

5-6 

Middels På en god måte kunne vurdere ulike alternativer i forhold til kvalitet og 
pris.  
Vite hvilke matvarer som egner seg til det en skal lage. 

3-4 

Lav Kunne sette opp en handleliste med utgangspunkt i den matretten man 
skal lage.  

1-2 
 

 
 
 
 
 

Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og forbruk (MF 2) 
 
Drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala 
av matvarer som forbrukarane gjer.  

Høy 
 

Gjennom drøfting kunne gjennomskue ulike produsenters 
markedsføringsmetoder og hvordan dette påvirker forbrukerne. 
Reflektere rundt konkrete markedsføringsmetoder og kunne gi 
eksempler på disse (direkte og skjult reklame, produktplassering, 
medier, emballasje osv.) 

5-6 

Middels Sammenlikne noen markedsføringsmetoder og si noe om hvordan de 
påvirker forbrukernes valg.  

3-4 

Lav Kunne se forskjell på reklame og tydelig informasjon.  
Gjenkjenne noen reklamer.  

1-2 
 

 

Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og forbruk (MF 3) 
 
Utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit 
produkt.  

Høy 
 

Kunne utvikle, gi produktinformasjon og reklamere for et produkt. 
Kunne reflektere rundt sammenhengen mellom produktet og reklamen.  

5-6 

Middels Kunne utvikle, gi noe produktinformasjon og reklamere for et produkt. 3-4 

Lav Kunne gi noe informasjon om et produkt. 1-2 
 

 

 
 
 



Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og forbruk (MF 4) 
 
Vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium.  

Høy 
 

Reflektere rundt konsekvensene av å velge varer ut fra etiske og 
bærekraftige kriterier (økonomi, helse, miljø).  
Ta bevisste valg og velge ut varer fra etiske og bærekraftige kriterier.  

5-6 

Middels Kunne forklare hva det vil si at en matvare er bærekraftig. 
Forklare ordene sesongvare og kortreistmat. 
Vite forskjell på økologisk produserte varer og tradisjonelt dyrkede 
varer. 

3-4 

Lav Gjenkjenne noen merkeordninger. 1-2 
 

 

Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og kultur (MK 1) 
 
Planleggje og gjennomføre måltid i samband med høgtider eller 
fest og ha ei vertskapsrolle. 

Høy 
 

Planlegge og gjennomføre matlagingen selvstendig og se helheten i 
arbeidet. 
Kunne dekke et kreativt og pent bord, med alt som trengs til rettene og 
legge opp til en god ramme rundt måltidet. 
Være en oppmerksom vert. 
Kunne følge en oppsatt plan og servere maten til riktig tid. 
Maten skal være estetisk utformet når den serveres. 
Kunne gjennomføre etterarbeidet på en selvstendig, grundig og effektiv 
måte. 

5-6 

Middels Planlegge og gjennomføre et måltid med flere retter som passer 
sammen i forbindelse med høytid eller fest. 
Kunne følge en oppsatt plan. 
Maten er i noen grad estetisk utformet når den serveres. 
Dekke bordet pent og riktig. 
Ha en vertskapsrolle og god bordskikk. 
Kunne gjennomføre etterarbeidet.  

3-4 

Lav Planlegge et enkelt måltid i forbindelse med høytid eller fest. 
Kunne dekke et bord. 

1-2 
 

 
 
 
 
 
 



Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og kultur (MK 2) 
 
Lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er 
med på å skape identitet.  

Høy 
 

Drøfte hvordan mat kan være med på å skape identitet (vegetarmat, 
tradisjoner, alder, regioner, religioner osv.). 
Reflektere rundt konsekvensene av valg av retter. 

5-6 

Middels Gjøre rede for valg av retter. 
Gi eksempler på måltider som er identitetsskapende.  
Planlegge en rett som passer til en bestemt sosial sammenheng. Kunne 
nevne noen eksempler på tradisjonsmat.  

3-4 

Lav Kjenne til og forstå hvorfor ulik mat brukes i ulike sosiale 
sammenhenger.  

1-2 
 

 
 

Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og kultur (MK 3) 
 
Gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller 
matvanar har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og 
forklare korleis det har verka inn på livet til folk.  

Høy 
 

Drøfte hvordan hverdagen påvirkes av dagens mattilgang, tilberedning- 
og oppbevaringsmetoder.  
Sammenligne kosthold før og nå (fordeler og ulemper). 
Reflektere rundt tilgang på råvarer. 

5-6 

Middels Vite hvilke retter en kan lage i dag som en ikke kunne før, og forstå 
hvordan hverdagen påvirkes av dagens mattilgang, tilberedning og 
oppbevaringsmetoder. Kjenne til noen nye råvarer. 
Vite hvordan muligheten til å lagre og tilberede matvarer har endret 
seg. Vite hvordan mat merkes og oppbevares.  
Gi eksempler på hvordan matvaner har endret seg over tid. 

3-4 

Lav Kunne gi eksempler på matvarer som er halvfabrikat og helfabrikat. 
Kunne gi eksempler på noen kjøkkenredskaper som har endret seg over 
tid. 

1-2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kompetansemål  Nivå Kjennetegn på måloppnåelse Karakter 

Mat og kultur (MK 4) 
 
Skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, 
matlagingsmetodar og matkulturar.  

Høy 
 

Bruke riktige teknikker, utstyr og metoder i det praktiske arbeidet. 
Behersker bruk av ulike råvarer. 
Er bevisst ulike smakstilsetninger og krydder og vet hva dette gjør med 
smaksopplevelsen.  
Ha kjennskap til særtrekk med andre lands råvarer, retter og 
matkulturer.  
Kan bruke ulike kilder som kokebøker og internett for å finne frem til 
nye matretter. 

5-6 

Middels Anvende de mest brukte teknikkene i matlaging og riktig utstyr.  
Lage retter fra andre land ved hjelp av oppskrift.  
Kjenne til bruk av krydder og kunne bruke noen av disse fornuftig. 

3-4 

Lav Kunne bruke enkle matlagingsmetoder og gjenkjenne de mest vanlige 
utenlandske matrettene.  

1-2 
 

 
 
 
 


