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Formålet 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 
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 kunnskap 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 man 

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 gjestfridom. Faget mat og helse er en viktig arena for samarbeid og utvikling av 
sosial kompetanse hos elevane. Praktisk skapande arbeid, der man legger vekt på ferdigheter, utprøving og kreativitet, er sentralt. 

Faget gir god mulighet til samarbeid med lokale matprodusenter, mattilsynet og skolehelsetjenesten. Opplæringa i faget må 
tilpasses og bygge på det den enkelte har av kunnskaper, ferdigheter og erfaringer, slik at elevene kan lykkes og bli motiverte til å 

bruke kompetansen sin i dagliglivet. 
  



Grunnleggende ferdigheter i mat og helse 

Grunnleggende ferdigheter er integrerte i kompetansemåla, der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den. I mat og 
helse forstår man grunnleggende ferdigheter slik: 

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i mat og helse kan være å gjøre rede for smak, lukt og estetikk. Innsikt i fagstoff er knytt til 

muntlige presentasjoner og skriftlig arbeid. I sammenheng med måltidssituasjoner blir kommunikasjon gjennom samtaler viktig. Muntlige 
ferdigheter i faget mat og helse er knytte til det å gjøre greie for praktiske problem og formulere spørsmål, og til det å argumentere og 
kommunisere ideer i faget i samtale med andre. Skriftlige ferdigheter kan være å skrive egne oppskrifter og framgangsmåter, lage 
invitasjoner og illustrasjoner og vurdere aktiviteter. 

Å kunne lese i mat og helse innebærer å granske, tolke og reflektere over faglige tekster med økende vanskegrad. Det handler om å 
kunne samle, sammenlikne og systematisere informasjon fra oppskrifter, bruksanvisninger, varemerking, reklame, informasjonsmateriell 
og andre sakprosatekster, og vurdere dette kritisk ut fra formålet med faget. 

Å kunne regne i mat og helse er viktig i praktisk arbeid med oppskrifter. Det er òg viktig for å kunne vurdere nærings- og 

energiinnhold og sammenlikne priser på varer. 

Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjør det mulig å søke etter informasjon, sammenlikne og vurdere næringsinnhold og 

presentere faglig innhold. 

  



Hovedområder i mat og helse 

 
  

Mat og livsstil 

Hovedområdet mat og helse handler om å utvikle ferdigheter og motivasjon til å 
velge en helsefremmende livsstil. Å sette sammen ernæringsmessig trygg og god mat 
i samsvar med anbefalinger for et sunt kosthold fra helsestyresmaktene er et viktig 
grunnlag for opplæringa innenfor hovedområdet. Det blir lagt vekt på at maten skal 
være variert, innbydende og velsmakende. Refleksjon rundt sammenhengen mellom 
mat, livsstil og helse er viktig. 

Mat og forbruk 

Hovedområdet mat og forbruk handler om å bli kjent med ulike matvarer, 
varemerking og produksjon, og om mennesket som kritisk og ansvarlig forbruker. Det 
skal legges vekt på å utvikle ferdigheter og motivasjon, slik at man kan velge en 
livsstil som tar hensyn til menneske og miljø. Entreprenørskap som skapende prosess, 
fra idé til ferdig produkt, høyrer med i dette hovedområdet. 

Mat og kultur 

Innenfor hovedområdet mat og kultur er måltidsskikker til hverdag, høytid og fest og 
kunnskap om norsk tradisjonsmat og mat i ulike kulturer og religioner sentrale emne. 
Maten skal være innbydende. Både laging og presentasjon av mat er knyttet til 
teknologi og design. 



MÅL OG VURDERINGSKRITETIER 1.-4.trinn 

Mat og helse timene på 1.-4.trinn organiser slik at elevene gjennom temaer de jobber med, kan knytte til seg elementer fra målene i mat og helse, slik 
at elevene får den kompetansen de skal ha etter 4.trinn i dette faget. Under følger en oversikt over hvordan man jobber med kompetansemålene, 
knyttet opp mot temaarbeid på ulike trinn. Det jobbes med dette med hygiene og trivsel rundt måltidene daglig i forbindelse med matpausen på skolen, 
eller på SFO.  

Kompetansemål etter 4.trinn Lokale vurderingskriterier 1.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

TEMA/LEKSJON Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og forbruk 
 undersøke ulike matvarer med tanke på 

smaksopplevelser 

Mat og kultur 

 dekke bord og beskrive hvordan 
måltidskikker blir praktiserte i ulike 
kulturer 

 

1.trinn: 
 Jeg kan uttrykke hvordan ulike 

matvarer smaker 
 Jeg kan smake på mat fra ulike 

kulturer 
 Jeg kan beskrive hvordan 

måltidsskikker blir praktisert i ulike 
kulturer 

 SANSENE  Lære å uttrykke smaksopplevelser 
 Prøve å smake på nye ting. 
 Smake på mat fra andre kulturer og 

diskutere forskjeller mellom matskikker 
  

 

Mat og livsstil 
 bruke mål og vekt i samband med 

oppskrifter og matlaging 
 praktisere regler for god hygiene 

Mat og kultur 
 gjøre sitt til trivsel i samband med 

måltida 

 planlegge og gjennomføre en fest i lag 
med andre i samband med ei høgtid eller 
ei anna markering 

 dekke bord og beskrive hvordan 
måltidskikker blir praktiserte i ulike 
kulturer 

1.trinn: 
 Jeg kan planlegge til bamsefest 
 Jeg kan dekke bord og pynte til fest 
 Jeg kan følge en oppskrift med 

hjelp 
 Jeg kan bake boller 
 Jeg kan samarbeid emd de andre 
 Jeg kan bidra med på å lage det 

hyggelig rundt bordet 

 BAMSEFEST  Bokstaven B - Bamsene skal ha fest – 
derfor baker vi boller 

  
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589


Kompetansemål etter 4.trinn Lokale vurderingskriterier 2.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

TEMA/LEKSJON Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 lage trygg mat 
 sette sammen og lage frokost, 

skolemåltid og mellommåltid i tråd med 
anbefalinger for et sunt kosthold fra 
helsestyresmaktene 

 velge ut mat og drikke som er med i et 
sunt kosthold 

 praktisere regler for god hygiene 
Mat og forbruk 

 fortelle om et utvalg råvarer og hvordan 
dette inngår i matvaresystemet, fra 
produksjon til forbruk 

 forstå enkel merking av varer 
 

2.trinn:  
 Jeg kan kinne smør 
 Jeg kan lage et frokostmåltid som 

er sunt og godt 
 Jeg kan velg ut mat og drikk som er 

med i et sunt kosthold 
 Jeg vet hva god håndhygiene er og 

praktiserer dette 
 Jeg kan forstå enkel merking av 

matvarer 
 

 BONDEGÅRDEN 
 
 

 Lære om ulik mat som vi får fra 
gården. Hvor kommer all maten vi 
spiser fra? 

 Lage et forkostmåltid med produkter 
som melk, egg, smør osv.  

 Lage eget smør 
 Snakke om sunn mat - matpakke 

Mat og livsstil 
 bruke mål og vekt i samband med 

oppskrifter og matlaging 
 praktisere regler for god hygiene 

2.trinn: 
 Jeg kan følge en oppskrift og lage 

peppernøtter 

 JUL  Lage peppernøtter til jul 
 Lære elevene å lese og følge en 

oppskrift 
 Dekorere et glass som fylles med 

nøtter 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589


Kompetansemål etter 4.trinn Lokale vurderingskriterier 3.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

TEMA/LEKSJON Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 lage trygg mat 
 bruke mål og vekt i samband med 

oppskrifter og matlaging 
 praktisere regler for god hygiene 

Mat og kultur 
 gjøre sitt til trivsel i samband med 

måltida 

 planlegge og gjennomføre en fest i lag 
med andre i samband med ei høgtid eller 
ei anna markering 

 beskrive samisk mattradisjon og hvordan 
mattradisjoner har sammenheng med 
natur og levevis 

 dekke bord og beskrive hvordan 
måltidskikker blir praktiserte i ulike 
kulturer 

Mat og forbruk 
 undersøke ulike matvarer med tanke på 

smaksopplevelser 

3.trinn:  
 Jeg kan beskrive samiske 

mattradisjoner og hvordan disse 
henger sammen med naturen og 
måten samer har levd 

 Jeg kan planlegge og gjennomføre 
en samisk fest  

 Jeg kan dele grønnsaker 
 Jeg kan følge en oppskrift og delta i 

å lage bidos 
 Jeg praktiserer god hygiene når jeg 

lager mat 
 Jeg kan dekke og pynte et bord 
 Jeg bidrar til trivsel rundt 

matbordet 

 

 SAMENE  Bli kjent med samisk mattradisjon 
 Lage den samsiske festmaten bidos 

som serveres i bryllup. 
 Planlegge samisk fest – hva trenger vi? 
 Hvordan har naturen rundt oss 

påvirket matkulturen? 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589
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Kompetansemål etter 4.trinn Lokale vurderingskriterier 4.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

TEMA/LEKSJON Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 sette sammen og lage frokost, 

skolemåltid og mellommåltid i tråd med 
anbefalinger for et sunt kosthold fra 
helsestyresmaktene 

 lage trygg mat 
 velge ut mat og drikke som er med i et 

sunt kosthold 
Mat og forbruk 

 fortelle om et utvalg råvarer og hvordan 
dette inngår i matvaresystemet, fra 
produksjon til forbruk 

 

4.trinn: 
 Jeg vet noen matvarer som 

kjennetegnes som sunne 
 Jeg vet hva det vil si å ha et variert 

kosthold 
 Jeg vet hvordan mat kan påvirke 

energien i kroppen 
 Jeg kan fortelle hvor ulike råvarer 

kommer fra 
 Jeg vet hva som menes med 

økologiske varer 
 fortelle om et utvalg råvarer og 

hvordan dette inngår i 
matvaresystemet, fra produksjon til 
forbruk 

 Jeg kan planlegge og lage et sunt 
måltid 

 Jeg kan dekke et bord  
 Jeg kan lage en handleliste og gjøre 

et overslag på hvor mye varene vil 
koste 

 Jeg vet hva god bordskikk er 

 KROPPEN  Hvordan påvirker det vi spiser 
kroppen? 

 Hva er økologiske varer 
 Hvordan produseres ulik mat? 
 Hva er sunt? 
 Planlegge et sunt måltid sammen 
 Lage liste og gjøre et overslag på hvor 

mye sånn ca dette vil koste 

 

  
 
 
 
 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/Kompetansemaal?arst=372029328&kmsn=382571589


MÅL OG VURDERINGSKRITETIER 5.-7.trinn 

Mat og helse undervisningen for 5.-7.trinn er lagt til 6.trinn ved skolen vår. Under følger en plan for opplæringen.  Opplæringen er 
organisert i en teoritime og flere praktiske timer på skolekjøkkenet. På den måten sikres sammenheng mellom teori og praksis.  

Kompetansemål: Lokale vurderingskriterier 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Tema /leksjon: Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Følge oppskrifter 
 Diskutere hva mattrygghet og trygg 

mat innebærer 
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 

 Jeg er kjent med målene for faget 
 Jeg er kjent med rutinene på kjøkkenet 
 Jeg kan forklare om god hygiene i 

matlaging og hvordan vi behandler 
grønnsaker ut fra kravet til hygiene 

 Jeg kan vise hvordan vi vasker opp for 
hånd 

 Jeg kan følge en oppskrift 
 Jeg kan samarbeide om 

arbeidsoppgavene med kokkelaget 
 Jeg kan gi eksempler på god bordskikk 
 

LEKSJON 1: 
 
Rutiner på kjøkkenet 
 
Frokostblanding og 
smoothie 
 
Oppvask 
 

Felles: Rutiner på kjøkkenet m/ hygiene og 
oppvaskregler 
 
Kokkelaget: Øve seg på 
selvstendighetsreglene  
Lage granola, vaske opp og rydde. 
 
Felles: Dekke felles måltidsbord og spise 
sammen.  
 
Vurdere arbeidet. 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Finne oppskrifter fra ulike kilder  
 Følge oppskrifter 
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 
 

 Jeg er trygg på kjøkkenrutinene 
 Jeg kjenner kokkelagets regler, 

hygiene, oppvaskregler 
 Jeg vet hva som kjennetegner god 

bordskikk 
 Jeg vite hvordan gjær fungerer som 

hevingsmiddel  
 Jeg kan koke egg 
 Jeg kjenner til eggets anatomi 
 Jeg vet hva gluten og cøliaki er. 
 Jeg kan finne oppskrifter fra ulike 

kilder og følge oppskrift i brødbaking. 
(IKT lekse) 

 Jeg kan bake grove rundstykker og 
koke egg i samarbeid med kokkelaget 

 Jeg kan dekke bord og anrette egg og 
pålegg på fat 

LEKSJON 2 
 
Repetere rutiner, hygiene 
og oppvask-regler 
 
Bake grove rundstykker, 
koke egg og lage kakao 
 
Gjær og egg 

Felles: Repetisjon fra forrige leksjon 
Gjær som hevingsmiddel (S. 32 i 
”Kokeboka mi”) 
Koking av egg (s. 31 i ”Kokeboka mi”) 
S. 20, 21 og kopieringoriginal s. 76 i 
lærerveiledning til ”Kokeboka mi” 
 
Kokkelaget: Bake grove rundstykker, koke 
egg og lage kakaoOppg. i ”Kokeboka mi” s. 
33 
 
Felles: Spise felles måltid med egg og 
pålegg 
 
http://www.brodogkorn.no/ 
 
Egenvurdering ut i fra kriteriene til 
oppgaven 

  

http://www.brodogkorn.no/


Kompetansemål: Lokale vurderingskriterier 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Tema /leksjon: Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Følge oppskrifter 
 Diskutere hva mattrygghet og trygg 

mat innebærer 
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 
 

 Jeg er kjent med målene for faget 
 Jeg er kjent med rutinene på kjøkkenet 
 Jeg vet hva som kjennetegner god 

hygiene i matlaging og hvordan vi 
behandler grønnsaker ut fra kravet til 
hygiene 

 Jeg vet hvordan vi vasker opp for hånd 
 Jeg kan vaske, skrelle og kutte 

grønnsaker 
 Jeg kan følge en oppskrift 
 Jeg kan samarbeide om 

arbeidsoppgavene med kokkelaget 
 Jeg kan gi eksempler på god bordskikk 
 

LEKSJON 3: 
 
Rutiner på kjøkkenet 
 
Grønnsaks-suppe 
 
Oppvask 
 

Felles: Rutiner på kjøkkenet m/ hygiene og 
oppvaskregler 
 
Kokkelaget: Øve seg på 
selvstendighetsreglene sammen med 
kokkelaget.  
Vaske, skrelle og kutte grønnsaker. (S. 17 i 
”Kokeboka mi”) 
Lage grønnsakssuppe, vaske opp og rydde. 
 
Felles: Dekke felles måltidsbord og spise 
sammen.  
 
Egenvurdering ut i fra kriteriene til 
oppgaven 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Forklare hvordan maten virker som 
energikilde og byggemateriale for 
kroppen 

 Samtale om anbefalingene for et sunt 
kosthold fra helsestyresmaktene, og gi 
eksempel på sammenhengen mellom 
kosthold, helse og livsstil 

 Følge oppskrifter  
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 
 Lage mat fra ulike kulturer 
 

 Jeg vet hva som kjennetegner god  
hygiene i matlaging og kan behandle 
kjøtt etter kravet om hygiene.  

 Jeg kan navnet på og kjenner igjen de 
viktigste kornsortene i verden; hvete, ris 
og mais 

 Jeg kan navnet på og kjenne igjen de 
fire kornsortene vi dyrker mest av i 
Norge; bygg, hvete, havre og rug 

 Jeg vet hvordan kornet er bygget opp 
 Jeg kan fakta om couscous; som f. eks. 

at det er laget av durumhvete og blir 
mye brukt i Nord-Afrika 

 Jeg kan følge oppskrift og lage kylling- 
og couscoussalat og stekt ris sammen 
med kokkelaget 

 Jeg kan vurdere egen arbeidsinnsats og 
kokkelagets samarbeid 

 

LEKSJON 4: 
 
Kylling- og couscous-salat 
og stekt ris 
 
”Maten i verden” 
Kornsorter 
 

Felles: Repetisjon fra forrige økt 
”Kokeboka mi”, s. 35, 36 og 37. 
Kornets oppbygning og de ulike 
kornsortene. (Lærerveiledning s. 22, 23 og 
76) 
 
Kokkelaget: Lagekylling og couscous-salat 
og stekt ris. Dekke bord, vaske opp og 
rydde. 
 
Felles: Felles måltid 
 
Vurdering av egen og hverandres 
arbeidsinnsats. 
Vurdering av egen og hverandres 
samarbeid. 
 
 
 
http://www.brodogkorn.no/fakta/ 
 

  

http://www.brodogkorn.no/fakta/


Kompetansemål: Lokale vurderingskriterier 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Tema /leksjon: Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Forklare hvordan maten virker som 
energikilde og byggemateriale for 
kroppen 

 Samtale om anbefalingene for et sunt 
kosthold fra helsestyresmaktene, og gi 
eksempel på sammenhengen mellom 
kosthold, helse og livsstil 

 Følge oppskrifter  
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 

 Jeg vet hva tradisjonsmat er og kjenne 
til noen norske tradisjonsmiddager 

 Jeg vet noe om potetens historie. 
 Jeg kan fortelle om ulike 

tilberedningsmåter til poteten. 
 Jeg kan si noe om næringsinnholdet i 

en potet  
 Jeg kan navnet på noen ulilke 

potetsorter. 
 Jeg kan lage kjøttkaker, brun saus, 

ertestuing og koke poteter. 
 Jeg kan vri opp kjøkkenklut og vaske 

av bord og benker effektivt. 
 Jeg kan vurdere egen arbeidsinnsats 

og kokkelagets samarbeid. 

LEKSJON 5 
 
”Tradisjons- mat” 
 
Poteten 
 
Lage kjøttkaker i brun 
saus med grønn ertestuing 
og kokte poteter 
 

Felles: Samtale rundt begrepet 
“Tradisjonsmat”. Lære om poteten. 
 
Kokkelaget: Lage kjøttkaker, brun saus, 
ertestuing og kokte poteter. Presentere 
produktet for de andre. 
 
Felles: Felles måltid med fokus på 
måltidsskikk 
 
http://www.frukt.no/leksikon/poteter1/ 
 
Kokkelaget vurderer hverandres prestasjon. 

Mat og livsstil 
 Finne oppskrifter i ulike kilder 
 Følge oppskrifter  
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Lage mat fra ulike kulturer 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 
 

 Jeg kjenner til noen norske 
juletradisjoner i kostholdet 

 Jeg vet om at det finnes flere 
hevingsmidler; natron, bakepulver og 
hornsalt.  

 Jeg kan bake 3 ulike sorter julekaker: 
berlinerkranser, serinakaker og brune 
pinner. 

 Jeg kan lage risengrynsgrøt 
 Jeg kan vaske kjøkkenskap og skuffer 
 Jeg kan dekke og pynte bord til felles 

måltider 
 Jeg kan vurdere egen arbeidsinnsats og 

kokkelagets samarbeid. 

LEKSJON 6 
 
Julebakst og risengryns-
grøt 
 
 

Felles: Repetisjon fra høstens leksjoner. 
Samtale rundt norske julemattradisjoner. 
Ulike hevingsmidler. 
 
Kokkelaget: Lage 3 ulike sorter 
julekaker.Lage risengrøt og spise 
fellesmåltid. Storrengjøring av skaper og 
skuffer.  
 
Felles: dekke på og pynte et julebord. Spise 
i felleskap. Rydde og vaske.  
 
Vurdering av halvåret med mat og helse. 

  

http://www.frukt.no/leksikon/poteter1/


Kompetansemål: Lokale vurderingskriterier 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Tema /leksjon: Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Forklare hvordan maten virker som 
energikilde og byggemateriale for 
kroppen 

 Samtale om anbefalingene for et sunt 
kosthold fra helsestyresmaktene, og gi 
eksempel på sammenhengen mellom 
kosthold, helse og livsstil 

 Følge oppskrifter 
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 

 Jeg vet noen viktige næringsstoffer, 
vitaminer og mineraler i fisk og hva 
disse er viktige for.  

 Jeg kan gi eksempler på råd fra 
Helsedirektoratet om hvordan vi bør 
spise for å ta best mulig vare på 
helsen vår. 

 Jeg vet hva ”å trekke fisk” betyr 
 Jeg vet hva jevning er og hva vi 

bruker dette til 
 Jeg vet forskjellen på klare supper og 

jevnede supper 
 Jeg kan følge en oppskrift og lage 

fiskesuppe 
 Jeg kan følge en oppskrift og lage 

lage kaken ”Vaniljedrøm” i 
langpanne 

LEKSJON 7 
 
”Mat for kropp og sjel” 
Råd fra Helse-direktoratet 

Fiskesuppe  
 
Vaniljedrøm 
 

Felles: Kokeboka mi” s. 50 – 53 („Mat for 
kropp og sjel“) 
”Kokeboka mi, Lærerveiledning ” s. 30 og 31 
 
Kokkelaget: Lage fiskesuppe og bake 
langpannekaken “vaniljedrøm” 
 
Felles: spise felles måltid. Rydde og vaske opp. 
 
 
 
http://www.matportalen.no/matvaregrupper 
/tema/fisk_og_skalldyr/ 
 
Vurdering av egeninnsats ut i fra oppgavens 
kriterier 
Vurdering av hverandres bordskikk 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Forklare hvordan maten virker som 
energikilde og byggemateriale for 
kroppen 

 Samtale om anbefalingene for et sunt 
kosthold fra helsestyresmaktene, og gi 
eksempel på sammenhengen mellom 
kosthold, helse og livsstil 

 Følge oppskrifter 
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 
 Lage mat fra ulike kulturer 

 Jeg vet hva kostsirkelen er 
 Jeg kan fortelle noe om viktigheten 

av variasjon i kostholdet. 
 Jeg kan forklare prinsippene i 

tallerkenmodellen med tredeling 
mellom kjøtt/fisk/egg, grønnsaker og 
pasta/ris/brød/poteter 

 Jeg kjenner til ulike former for 
matallergi/matintoleranse 

 Jeg kjenner til eksempler på hvordan 
religion/kultur kan påvirke 
kostholdet. 

 Jeg kan gi eksempler fra den 
italienske matkulturen 

 Jeg kan navnet på noen norske 
eplesorter og bruksområder. 

 Jeg kan følge en oppskrift og lage 
spagetti bolognese, salat og eplekake 

 Jeg kan dekke og pynte bord til felles 
måltider 

 Jeg kan vurdere egen arbeidsinnsats 
og kokkelagets samarbeid. 

LEKSJON 8 
 
Tallerken-modellen 
 
Italiensk mat 
Epler 
 
Lage spagetti-bolognese, 
salat og eplekake 

Felles: Repetisjon fra forrige leksjon om 
næringsstoffer, vitaminer, mineraler med mer. 
Introdusere kostsirkel og tallerkenmodell. 
Snakke om allergi, kultur og religion i forhold 
til mat.  ”Kokeboka mi” s. 47-49  
(Lærerveiledning s. 28 og 29) 
Fakta om norske epler. 
Snakke om italiensk matkultur og finne 
eksempler på hvordan inspirasjon fra denne er 
å finne i butikkene. 
 
Kokkelaget: Lage middag og bake eplekake.  
 
Felles: Dekke og pynte et langbord. Spise et 
felles måltid. Praktisere god bordskikk 
 
http://www.frukt.no 
 
Vurdere egen innsats og samarbeid 

  

http://www.matportalen.no/matvaregrupper
http://www.frukt.no/leksikon/frukt/faktaark/epler/


Kompetansemål: Lokale vurderingskriterier 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Tema /leksjon: Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Forklare hvordan maten virker som 
energikilde og byggemateriale for 
kroppen 

 Samtale om anbefalingene for et sunt 
kosthold fra helsestyresmaktene, og gi 
eksempel på sammenhengen mellom 
kosthold, helse og livsstil 

 Følge oppskrifter 
Mat og forbruk 
 Diskutere produktinformasjon og 

reklame for ulike matvarer 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
 Samtale om industriprodusert mat og 

mat produsert i storhushold 
Mat og kultur 
 Lage mat fra ulike kulturer 

 Jeg kan noen ulike sjømattradisjoner 
i inn- og utland 

 Jeg kan fortelle om fordelene ved å 
bruke sjømat i kosten 

 Jeg kan forklare noen ulike typer 
merking av matvarer 

 Jeg vet når fisken er ferdig kokt eller 
stekt 

 Jeg kan tilberede mat med wok og 
kjenne til fordelene ved denne måten 
å tilberede mat på 

 Jeg kan kan lage ”Sweet chili wok 
med laks” etter oppskrift 

 Jeg kan lage rullekake etter oppskrift  
 Jeg kan lage eggedosis 

LEKSJON 9 
 
Matvare-merking 
 
Sweet chili wok med laks 
 
Rullekake 
 

Felles: Samtale om sjømattradisjoner i ulike 
lad. Hvorfor er fisk viktig i maten? Hvordan 
merkes ulik mat? Industriprodusert mat 
”Fiskesprell” s. 7, 18 og 19 
 
”Fiskesprell, Lærerveiledning” s. 12 - 15 
 
Kokkelaget: Lage sweet chilli wok med laks. 
Kutte opp fisk og grønnsaker hygienisk. Lære 
når fisk er ferdigkokt/stekt   
”Kokeboka mi” s. 51 
Bake rullekake. Presentere matretten på en 
innbydende måte. 
 
Felles: Spise et felles måltid sammen. Vaske og 
rydde 
 
http://www.frukt.no/presse/pressemeldinger/
wok-er-raskt_-enkelt_-sunt-og-stadig-mer-
populaert/ 
 
Vurdering: vurdere presentasjonen på det de 
har laget  

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Følge oppskrifter 
Mat og forbruk 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Lage mat fra ulike kulturer 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 
 Lage samisk mat og gjøre rede for 

noen trekk ved samisk matkultur 

 Jeg vet noe om den samiske 
mattradisjonen 

 Jeg kan komme med eksempler på 
gamle oppbevaringsmetoder av kjøtt 
og fisk (røking, salting og tørking) 

 Jeg vet hva finnbiff/reinskav er 
 Jeg kan lage finnbiffgryte 
 Jeg kan lage potetmos / potetstappe 

fra bunnen av 
 Jeg kan skille eggeplomme og 

eggehvite 
 Jeg kan lage trollkrem 

LEKSJON 10 
 
”Samisk mat” 
 
Finnbiff-gryte og 
potetmos. 
 
Trollkrem til dessert 
 

Felles: ”Kokeboka mi” s. 94 - 97 
“Kokeboka mi, lærerveiledning“ s. 48 og 49 
 
Kokkelaget: lage finn-biff med potetmos og 
trollkrem  
 
Felles: dekke bord og spise et felles måltid. 
Vaske og rydde. 
 
http://ndla.no/nb/node/3825 
 
http://www.mat.no/oek/Ungdomstrinnet/Leks

jon/Leksjon-20-Mat-og-minoriteter 
 
Vurdering: vurdere presentasjonen på det de 
har laget 

  

http://www.frukt.no/presse/pressemeldinger/wok-er-raskt_-enkelt_-sunt-og-stadig-mer-populaert/
http://www.frukt.no/presse/pressemeldinger/wok-er-raskt_-enkelt_-sunt-og-stadig-mer-populaert/
http://www.frukt.no/presse/pressemeldinger/wok-er-raskt_-enkelt_-sunt-og-stadig-mer-populaert/
http://ndla.no/nb/node/3825
http://www.mat.no/oek/Ungdomstrinnet/Leksjon/Leksjon-20-Mat-og-minoriteter
http://www.mat.no/oek/Ungdomstrinnet/Leksjon/Leksjon-20-Mat-og-minoriteter


Kompetansemål: Lokale vurderingskriterier 6.trinn 
Kjennetegn på måloppnåelse 

Tema /leksjon: Innhold/organisering/vurdering: 

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Forklare hvordan maten virker som 
energikilde og byggemateriale for 
kroppen 

 Samtale om anbefalingene for et sunt 
kosthold fra helsestyresmaktene, og gi 
eksempel på sammenhengen mellom 
kosthold, helse og livsstil 

 Finne oppskrifter i ulike kilder 
 Bruke regning for å øke eller redusere 

mengden i oppskrifter, prøve de ut og 
vurdere resultatet. 

 Følge oppskrifter 
Mat og forbruk  
 Vurdere, velge og handle miljøbevisst 
 Utvikle, lage og presentere et produkt 
Mat og kultur 
 Lage mat fra ulike kulturer 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 

 Jeg kan finne oppskrifter på gode 
nettsider som f. eks. melk.no, 
godfisk.no, frukt.no, brodogkorn.no 
og matprat.no 

 Jeg kan beregne mengder, porsjoner 
og antall osv. 

 Jeg kan planlegge og handle inn mat 
selv og beregne innenfor et budsjett 

 Jeg kan fordele oppgaver for å 
komme i mål på tiden en har til 
matlagingen 

 Jeg kan holde arbeidsplassen ryddig 
og ren underveis 

 Jeg kan presentere en meny for 
juryen 

 Jeg kan servere smaksprøver til 
juryen 

LEKSJON 11 
 
Kokkekamp 

”Kokeboka mi” s. 89 – 93 
 
„Kokeboka mi, lærerveiledning“, s. 44 – 47 
 
Elevene skal gruppevis planlegge og lage en 
to-retters meny. De må samarbeide, finne 
oppskrifter, planlegge tiden de har og 
presentere menyen de skal servere for en jury. 
Elevene må handle inn det de skal ha til 
menyen ut i fra et budsjett. Elevene skal 
servere juryen smaksprøver av det de har 
laget.  
 
Elevene vurderes ut i fra evne til å samarbeide 
og løse kriteriene i oppgaven. 
  

Mat og livsstil 
 Lage trygg og ernæringsmessig god 

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

 Forklare hvordan maten virker som 
energikilde og byggemateriale for 
kroppen 

Mat og forbruk 
 Følge oppskrifter 
 Diskutere produktinformasjon og 

reklame for ulike matvarer 
Mat og kultur 
 Lage mat fra ulike kulturer 
 Vurdere hva god måltidsskikk 

innebærer 

 Jeg kan rydde skuffer og skap 
 Jeg kan vaske komfyr, kjøleskap, skap 

og skuffer 
 Jeg kan repetere og evaluere egen 

læring og utvikling i mat og helsefaget 
 Jeg kan lage salat 

LEKSJON 12 
 
Min oppskrift 
 
Tortillalefser fylt med 
kylling,  
Salat med tomatsalsa 
 
Rydding og rengjøring 
av kjøkkenet 
 
Evaluering 
 

Felles:  
Rydding 
Rengjøring 
Evaluering 
 
Kokkelaget: Lage tortillalefser fylt med kylling, 
salat og tomatsalsa 
 
Felles: spise i felleskap. Rydde og rengjøre 
kjøkkenet 
 
Evaluere skoleåret. Avslutning av mat og 
helsefaget 
 
http://www.nrk.no/mat/pizzasnurrer-

1.6469293 

 

http://www.nrk.no/mat/pizzasnurrer-1.6469293
http://www.nrk.no/mat/pizzasnurrer-1.6469293

