
LÆREPLAN I MAT OG HELSE SONGDALEN UNGDOMSSKOLE 
 

SKOLEÅRET 2018-19 
 

Etter 10. årssteget 

Mat og forbruk 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

1. vurdere og velje matvarer på ein mangfaldig varemarknad når ein planlegg innkjøp 
2. drøfte korleis ulike marknadsføringsmetodar kan påverke vala av matvarer som forbrukarane gjer 

3. utvikle, produsere, gje produktinformasjon og reklamere for eit produkt 
4. vurdere og velje varer ut frå etiske og berekraftige kriterium 

Mat og kultur 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

5. planleggje og gjennomføre måltid i samband med høgtider eller fest og ha ei vertskapsrolle 
6. lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er med på å skape identitet 
7. 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 
8. skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar 

Mat og livsstil 

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne  

9. planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld 
10. samanlikne måltid ein sjølv lagar, med kostråda frå helsestyresmaktene 
11. bruke digitale verktøy til å vurdere energi- og næringsinnhald i mat og drikke, og gjere seg nytte av resultata når ein lagar mat 
12. informere andre om korleis matvanar kan påverke sjukdommar som heng saman med livsstil og kosthald 

          vurdere kosthaldsinformasjon og reklame i media . 



 
 
 

 
Årstimetallet i faget: ____ 
 

Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen 
 

Periode 
 
Kompetansemål 
 

Årstrinn 

Delmål Meny 

 
Læremidler og 
læringsarena 

Metoder og 
læringsstrategier 

Vurderings- 
former 

Lærers 
erfaring 8 9 

1
0 

 
Uke 34 
 

 
9,10 

 x  Hygiene 
- Håndvask 
- Redskaper 
- Oppvask 
- Klut 
- Stasjon 

 
 

Sunn frokost / 
lunsj 

 
Teorihefter og 

oppskriftshefter 
+ 

Klasserom 
+ 

Kjøkken 
+ 

Datarom 
+ 

Naturen 

Teori i 
klasserommet 

+ 
Praktisk 

undervisning på 
kjøkkenet 

+ 
Ekskursjoner i 

naturen 

Teoriprøver 
+ 
Praktiske prøver 
+ 
Innleverings 
oppgaver 
+ 
Foredrag 
+ 
Logg og arbeid 
med heftet 
 

 
 

 
Uke 35 
 

 
4 

  
x 

 Kostholdsrådene 
5 om dagen 
Tallerkenmodellen 

Grønnsaks-
snacks med dip 

    

 
Uke 36 
 

 
9, 10 

  
x 

 Energi, karbohydrater 
og korn 

Grove 
rundstykker 
med pålegg s. 
124 
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Uke 37 
 

 
9, 10 

  
x 

 Fett Lapskaus, 
flatbrød,  

    

 
Uke 38 
 

 
9, 10 

  
x 

 Proteiner  Supper og fine 
rundstykker 

    

 
Uke 39 
 

 
4, 9, 10 
 
 

  
x 

 Prøve Pitapizza og 
smoothie 
 

    

 
Uke 40 
 

 
Høstferie 

 
 

Uke 41 9, 10   
x 

 Vitaminer og mineraler Mat på data     

Uke 42 9, 10   
x 

 Smakssansen Tacosuppe     

Uke 43 9, 10   
x 

 Matvarekunnskap 
- Kjøtt 
- Frukt og bær 

Fårikål og 
smuldrepai 

    

Uke 44 9   
x 

 Matvarekunnskap  
- Fisk 
- Korn 

Fiskeboller i hvit 
saus, kokte 
poteter, 
gulrøtter 

    

Uke 45  9   
x 

 Matvarekunnskap 
- Melk og 

melkeprod. 
- Tilsatt sukker 
- Drikke 

Kjøttkaker, brun 
saus, kål-
/ertestuing 

    

Uke 46 9,10   
x 

 Prøve  
Mat som 
tradisjonsbærer 
Juletradisjoner 
Tradisjonell julebakst 
 
 
 

Kakemenn etter 
prøven  
, (ekstra) 
Forberedelser 
julebord hvis 
tid. 

     



 

Uke 47 9,10   
x 

 Praktisk prøve      

Uke 48    
x 

 Praktisk prøve      

Uke 49 5,9,10   
x 

 Mat som 
tradisjonsbærer; 
Juletradisjoner 
Tradisjonell julebakst 
Være vertskap 
Vertskapsrollen 
Forberedelser 

Jule-godter 
 
Brune pinner, 
kokosmakroner, 
havreflarn, 
adventskaker 
og pepperkaker 
fra ferdig deig 
 
Planlegge 
julebord  
  

    

Uke 50  5,6,9, 10   
x 

 Å være vertskap 
Vertskapsrollen 
Forberedelser  
Mat som 
tradisjonsbærer; 
Juletradisjoner 
Tradisjonell julebakst 

Julebord  Fiskeburger, 
burgerbrød og 
aioli, båtpoteter 

  

Uke 51 
 

          

Uke 52 Juleferie     
 

     

Uke 1 9, 10,11  x  Bærekraftig 
matforbruk, økologisk 
mat og etisk handel. 

Nedvask 
/Yoghurt  

 
 

   

Uke 2 9, 10,11   
x 

 Merking av mat 
Holdbarhet 
Tilsetningsstoffer 

Forskjellig 
brødbakst 

    

Uke 3 4, 9, 10   
x 

 Kjøttforbruk 
Vegetarkost 
 

Vegetarisk 
couscous 

    

Uke 4 1,2,4,7, 9,10  x  Kostholdsinformasjon, Tacosuppe og     



markedsføring quesedilla 

Uke 5 1,2,4,9,10  x  Prøve Butikkopplegg 
Dele ut hefte for 
uke 5 og 6 
 

    

Uke 6    
x 

 Uke sex, men mat og 
helse går som vanlig. 
 

Spagetti 
bolognese og 
hvitløksbaguett
er. Elevene 
presenterer 
funnene sine 
etter tur på 
butikken. 

     

Uke 7 5,9,10   
x 

  
 

     

Uke 8 Vinterferie      
 

    

Uke 9 12   
x 

 Livsstilssykdommer      

Uke 10 12  x  Livsstilsykdommer      

Uke 11 5, 6, 8, 9, 10   
x 

 Livsstilssykdommer      

Uke 12  
 
 

   Mat som 
tradisjonsbærer; 
påskemat i ulike land / 
religioner? 

Påskebord     

Uke 13  4,6, 8,9, 10   
x 

 Påskeferie      

Uke 14 2,3, 6, 8, 9,12  x  Internasjonal uke 
Maten i verden 
Mat i ulike 
verdensdeler og land  
Indisk mat og 
matkultur 
Mat og minoriteter 
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Uke 15 
og 
videre 

     Vi tar igjen tapte økter, 
og begynner å 
forberede elevene på 
stor praktisk prøve. 

 
 

    

Kompetansemål 
 
Elevene skal kunne: 

Vurderingskriterier 
 
Det innebærer å: 

Planlegge, og lage trygg mat - ta ansvar  
- gjøre jobben en har fått (får nummer 

hver gang),  
- gjøre ekstraoppgaver  
- samarbeide  
- bruke tida rett  
- være selvstendig, effektiv og arbeidsom.  
- Følge reglene for god hygiene  
- ta miljøhensyn  
- følge oppskriftene  
- ha god orden  
- følge oppvaskreglene, 

Lage ernæringsmessig god mat - Vurdere valg av matvarer med tanke på 
næringsinnhold, (salt, sukker, vitaminer, 
osv.) 



- Få gode resultater på kjøkkenet. Maten 
skal se bra ut og smake godt. 

Forklare hvilke næringsstoffer matvarene 
inneholder 

- Å kunne fortelle om de ulike 
næringsstoffene, og vite hvilke matvarer 
som inneholder de ulike. 

Sammenligne mat en selv lager med 
kostholdsrådene fra helsestyresmaktene  

- kunne kostholdsrådene 
- bruke kostholdsrådene når man 

vurderer hvorvidt et måltid er sunt eller 
ikke 

Bruke digitale hjelpemidler  - kunne finne energi- og næringsinnholdet 
til matvarene ved hjelp av «mat på data» 
(gratis program, som kan lastes ned) 

Informere andre om hvordan matvaner kan gi 
oss sykdommer 

- kjenne til og fortelle om ulike 
sykdommer man kan få som følge av et 
dårlig kosthold. (F.eks diabetes, 
spiseforstyrrelser osv.) 

Vurdere kostholdsinformasjon og reklame i 
media 

- kunne drøfte hvordan ulike metoder for 
markedsføring påvirker forbrukernes 
valg av matvarer 

Vurdere, og velge matvarer på et mangfoldig 
varemarked, og planlegge innkjøp 

- være kritisk til matvarenes pris og 
næringsinnhold, samt vurdere matvarer 
ut i fra etiske og bærekraftige kriterier 

Gi produktinformasjon og reklamere for et 
produkt 

- kunne fortelle noe om et gitt produkt 
(næringsinnhold, tillagingsmåte, hvor 
det er fra osv.) 

- kunne «selge» produktet til forbrukerne.  
- Kunne argumentere for hvorfor nettopp 

du som forbruker burde kjøpe dette 
produktet 

Vurdere, og velge matvarer utfra etiske og 
bærekraftige kriterier 

- Forklare hva som menes med etisk 
handel 

- Forklare hva som menes med 
bærekraftig utvikling, og gi eksempler på 



 

 
 
Undervisningen skal foregå mest praktisk, men noe ren teori må det også bli.  
Elevene vil bli vurdert ved hjelp av teoriprøver, foredrag, praktiske prøver/oppgaver, lekser og innleveringsoppgaver.  
 
Planen sendes skoleeier til orientering og legges ut på skolens hjemmeside 

 
 
 

hvordan man kan bidra til å oppnå det 

Planlegge, og gjennomføre måltider i forbindelse 
med høytider eller fest og ha en vertskapsrolle  

- Planlegge menyer og fremgangsmåter 
- Gjøre innkjøp 
- Pynte bord, servere, varte opp, 

underholde 
- Vise bordskikk 

Drøfte hvordan mat er med på å skape identitet  - Kjenne til ulike kulturer, og forklare 
hvordan mat og matvaner kan sies å 
være en del av kulturen, og bidra til å 
skape identitet 

Gi eksempler på hvordan matvaner, 
kjøkkenredskaper og tillaginsmetoder har endret 
seg over tid 

- Gi eksempler på hvordan matvaner, 
kjøkkenredskaper og tillaginsmetoder 
har endret seg over tid 

Skape og prøve ut nye retter ut fra ulike råvarer, 
matlagingsmetoder og matkulturer 

- Være åpen for nye smaker og 
spennende ideer 

- Vise interesse og kreativitet 
- Prøve og feile, samt vurdere endringer 

for å lykkes neste gang 


