
                 

                                          Kjennetegn på måloppnåelse- 

                                         Mat og helse 

Lav kompetanse i 

faget, karakter 2 

God kompetanse i 

faget, karakter 4 

Framifrå 

kompetanse i faget, 

karakter 6 

      

Eleven vurderer 

deler av eget 

praktisk arbeid og 

forklarer sine valg i 

matlagingsprosesser. 

Eleven vurderer 

eget praktisk arbeid 

og forklarer sine 

valg i 

matlagingsprosesser 

basert på forståelse 

for prosesser i 

matlaging og 

kunnskap i faget. 

Eleven vurderer og 

analyserer eget 

praktisk arbeid og 

forklarer sine valg i 

matlagingsprosesser 

på en måte som 

viser god forståelse 

for prosesser i 

matlaging og 

kunnskap i faget. 

Eleven finner noen 

hensiktsmessige 

løsninger i skapende 

arbeid og bidrar i 

samarbeid om mat 

og måltider. 

Eleven finner 

hensiktsmessige 

løsninger og bidrar 

på en konstruktiv 

måte til 

gjennomføring av 

skapende arbeid og 

samarbeid om mat 

og måltider. 

Eleven finner gode 

og hensiktsmessige 

løsninger og bidrar 

på en konstruktiv 

måte til 

gjennomføring av 

skapende arbeid og 

samarbeid om mat 

og måltider. 

Eleven bruker noen 

rutiner knyttet til 

matlaging og viser 

en grunnleggende 

forståelse for trygg 

og bærekraftig mat 

som grunnlag for 

god helse. 

Eleven bruker noen 

rutiner og arbeider 

stort sett 

selvstendig og 

forsvarlig med 

matlaging og viser 

en god forståelse 

for trygg og 

bærekraftig mat 

som grunnlag for 

god helse. 

Eleven arbeider 

systematisk, 

selvstendig og 

forsvarlig med 

matlaging og viser 

svært god forståelse 

for trygg og 

bærekraftig mat 

som grunnlag for 

god helse. 



                 

Eleven viser noe 

forståelse og 

reflekterer over 

matens betydning 

for samspillet 

mellom individ og 

samfunn i det 

praktiske arbeidet. 

Eleven viser god 

forståelse og 

reflekterer over 

matens betydning 

for samspillet 

mellom individ og 

samfunn i det 

praktiske arbeidet. 

Eleven viser svært 

god forståelse og 

reflekterer kritisk 

over matens 

betydning for 

samspillet mellom 

individ og samfunn i 

det praktiske 

arbeidet. 

Eleven reflekterer på 

en enkel måte over 

egne og andres 

synspunkter knyttet 

til kosthold, helse og 

bærekraft og viser 

noe dømmekraft og 

etisk bevissthet. 

Eleven reflekterer 

over egne og andres 

synspunkter knyttet 

til kosthold, helse 

og bærekraft og 

viser god 

dømmekraft og 

etisk bevissthet. 

Eleven reflekterer 

over egne og andres 

synspunkter knyttet 

til kosthold, helse 

og bærekraft og 

viser svært god 

dømmekraft og 

etisk bevissthet. 

 


