
Lokal læreplan – Mat og helse 9. trinn 

Lærebok: Kokeboka mi, teoribok + kokebok 
 

Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Hygiene 

Læringsstrategi 
 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s. 7 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Lage trygg mat 

Læringsmål Kunne og  gjennomføre hygienereglene 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Ser etter at negler og forkler er rene. Gjennomføre hygienereglene i praksis på hver leksjon 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

God rutine på håndvask, bruk av arbeidstallerken og har fin orden 
Flink til å dekke til hår 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Må av og til bli minnet på hygienereglene 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Må hele tiden få beskjed om at hender må vaskes, bruk av arbeidstallerken, og søppel må vekk fra arbeidsbenk, 
hår i strikk osv. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  



 

Antall uker 
 
5 

Tema:  
 
Næringsstoffer i mat 

Læringsstrategi 
Tankekart 
Tospalte 
Faktasetninger 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.10-17 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Planlegge og lage trygge og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoff matvarene inneholder 
Sammenligne måltidet en selv lager, med kostråd fra helsedirektoratet 

Læringsmål Kunne 7 hovedgrupper av næringgstoffer, og vite hvilke matvarer som er gode kilder for de enkelte næringsstoffene. 
(dette jobber vi med hele året) 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Lekseprøver 
Praktisk arbeid 
Oppgaveløsning 
Deltagelse i timene 
Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Har oversikt over gruppene og vet hvor en finner de forskjellige næringsstoffene 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Kan hovedgruppene, og vet hvor noen næringsstoffer finnes 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Kan noen av næringsstoffene, men blander ofte sammen, har ingen oversikt. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan Bli kjent med bruken av mat på data 

 

 

 



Antall uker 
 
2 

Tema:  
 
Ikke kast mat!  

Læringsstrategi 
Nøkkelord 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.22-30 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Vurdere og velge varer ut  fra etiske og bærekraftige kriterium 
 
Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet 

Læringsmål Bli bevisste som forbrukere. Bli flinkere til å utnytte rester, kaste minst mulig mat. Gjerne velge å ha en vegetardag i uken. 
Bruke kortreist mat i større grad 
Få kunnskaper om vegetarkost 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Er nøysom å sørger for at minst mulig av maten blir kastet. Har en vært uheldig med for mye bakemel på bordet, 
kan en bruke en sikt å sikte tilbake i posen. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Må av og til bli minnet på hva en kan gjøre for at matsvinnet skal bli minst mulig. 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Viser i praksis at en har en negativ holdning til å utnytte matvarene, kutte slik at der blir mye svinn, har lett for å 
kaste mye mat 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan Gå inn på loop.no 

 

 

 

 



Antall uker 
 
2 

Tema:  
 
Mat og kultur 

Læringsstrategi 
 
Venndiagram 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.32-37 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Gi eksempler på hvordan kjøkkenredskaper, tilvirkningsmåter eller matvaner har forandret seg over tid eller flyttet på seg 

geografisk, og forklar hvordan dette har virket inn på folks liv 

Vurdere og velge varer ut fra etiske og bærekraftige kriterium 

Læringsmål Bli bevisste på at mattrender og vaner forandrer seg, og forstå hvorfor. 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Viser stor forståelse hvorfor matkulturer er i endring, og at tilgang til matvarer har stor betydning for våre valg. 
Viser respekt for at ulike kulturer og religioner har sine regler 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Viser middels forståelse 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Viser liten grad til å respektere andres smak, religion og kultur 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
3 

Tema:  
 
Norsk tradisjonsmat 

Læringsstrategi 
VØL 
Tankekart 
 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.38-43 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

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

Læringsmål Kunne si noe om matkulturen i Sokndal, og forklare hvorfor rettene har blitt naturlig å lage i Sokndal 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Praktisk arbeid, elev og lærer vurderer resultatet sammen 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Kan forklare hvorfor vi har de forskjellige matkulturene i Sokndal 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Vet litt om matkulteren i Sokndal 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Kan noe om matkulturen i Sokndal,men skjønner ikke hvorfor det er slik 
 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Hva inneholder maten? 

Læringsstrategi 
 
Nøkkelord 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.44-51 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Vurdere kostholdsinformasjon og reklame i media 

Læringsmål Bli kjent med merking av matvarer og varedeklerasjon,samt E-stoffer. 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Studere embalasje 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Ha et bevisst forhold til E-stoffer, og bruken av dem.  Forstå varedeklaresjon 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Vet litt om E-stoffene, og forstår litt av varedeklarasjon 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Kan noe om E-stoffene, men skjønner ikke helt hvorfor vi har dem. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan E-stoff oversikt på nettet 

 

 

 

 



Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Måltidet 

Læringsstrategi 
Eleven få i lekse å lage et 
måltid til resten av fam. 
og seg selv. 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.52-56 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Lage mat for ulike sosiale sammenhenger og drøfte hvordan mat er med på å skape identitet. Sammenligne måltid en selv lager 
med kostrådene fra helserådet 

Læringsmål Bli bevisste på hva et måltid er, og forstå at det sosiale rundt et måltid kan ha god helse effekt for de fleste. 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Får erfare å få den gode følelsen ved å gjøre noe for andre. 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Ha et bevisst forhold til at måltidet er en verdi å ta vare på. Innse at noen må gjøre en innsats for å samle familien 
til et måltid. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Kan se noe positivt med det å ha faste måltider og være sosial. 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Ingen forståelse for at måltidet er viktig å ta vare på. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Smakssansene 

Læringsstrategi 
Smake på ulike mat, lære 
”å smake til” 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.56-58 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

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

Læringsmål Bli bevisste på de ulike smaksløkene vi har 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Øve på å finne en balanse mellom to eller flere av grunnsmakene 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Klarer lett å skille mellom de ulike smakene 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Klarer i noen grad å skille mellom de ulike smakene 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Har vanskelig for å gi uttrykk for hvordan forskjellig mat smakes 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 



Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Korn er basismat 

Læringsstrategi 
 
Lære å bake grov 
gjærbakst 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.60-65 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Vurdere og velge varer ut fra etiske og bærekraftige kriteritum 

Læringsmål Forstå hvorfor det er  bærekraftig å ha en vegetardag i uken 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Bake på skolen, og i tillegg få lekse der en baker hjemme 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Er trygg på hvordan en skal få gode resultater når en lager gjærbakst 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Klarer med litt veiledning å lage gjærdeig 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Må få veiledning hele tiden underveis når en lager gjærdeig. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Hvor lenge holder maten seg?  

Læringsstrategi 
VØL 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.66-70 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Vurdere kostholdsinformasjon og reklame i media 

Læringsmål Forstå datomerkingen, at denne kunnskapen kan føre til at mindre mat blir kastet 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Gå på butikken å sjekke matvarer, finne ut sammenhengen , hvordan matvarene er gruppert i forhold til merking. 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Ser lett sammenhengen 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Må få veiledning for å se sammenhengen 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Klarer ikke å se sammenhengen, må få ferdigdiktert en regel 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Næringsberegning 

Læringsstrategi 
Tankekart 
VØL 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Bruke digitale verktøy til å vurdere energi-og næringssinnhold i mat og drikke, og bruke resultatene  når en lager mat 

Læringsmål Kunne bruke digitale verktøy til å få innsikt i næringsinnhold i maten en spiser 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Sjekke om det en selv spiser i løpet av en dag er i samsvar med anbefalingene fra helsedirektoratet. 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Kan bruke mat på data, og forstår nytteverdien av det. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Kan i noen grad bruke mat på data. 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Forstår lite av mat på data, skjønner ikke vitsen i å lære det. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan Mat på data 

 

 

 

 



Antall uker 
 
3 

Tema:  
 
Mat i verden 

Læringsstrategi 
VØL 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.110-113 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

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

Læringsmål  

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Finne oppskrifter på retter en ikke har smakt før 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Er positiv til å prøve noe nytt 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Vil heller lage noe som en vet at en liker 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Er negativ til å prøve noe nytt. 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Matsesonger og årstider 

Læringsstrategi 
Tankekart 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.114-117 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Vurdere og velge matvarer på et mangfoldig varemarked når en planlegger innkjøp. 

Læringsmål Bli bevisst på råvareforbruk igjennom året 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Lage mat fra sesongene 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Har god oversikt over mangfoldet av matvarer, og er bevisst på når det er sesong for de forskjellige matvarene 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Vet litt om sesongvarer og litt om vareutvalget 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Kan ikke forklare hva som er sesongvarer, og vet lite om det store utvalget av matvarer 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
2 

Tema:  
 
LIvsstilssykdommer 

Læringsstrategi 
Tankekart 

Lærebok. Annet lærestoff. 
s.18-21 i blå teoribok, og s.41-52 i takk for mat 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Informere andre om hvordan matvaner kan påvirke sykdommer som henger sammen med livsstil og kosthold 

Læringsmål Bli bevisst på sammenhengen mellom livsstil og helse 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Ha diskusjon på hva som ligger i det å ha en god livsstil 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Stor forståelse for at det er mye en kan gjøre med sitt eget liv i forhold til egen helse 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Litt forståelse for at der finnes sammenheng mellom livsstil og helse 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Negativ holdning til at der finnes sammenheng mellom livsstil og helse 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
3 

Tema:  
 
Mattrender og produsere eget 
produkt 

Læringsstrategi 
Tankekart 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
s.126-135 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Drøfte hvordan ulike markedsføringsmetoder kan påvirke valg av matvarer som forbrukerne gjør. 
Utvikle, produsere, gi produktinformasjon og reklame for et produkt 

Læringsmål Bli bevisste på sine matvalg 
Lage et eget produkt 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Lage et produkt,produktinformasjon og lage reklame for det, er selvstendig i prosessen. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Lage et produkt etter å fått tips fra lærer, lage reklame for produktet og produktinformasjon 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Lager et produkt etter å fått mye veiledning og ideer fra lærer 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  

 

 

 

 



Antall uker 
 
1 

Tema:  
 
Vertsrollen 

Læringsstrategi 
”Hjemmedag” 

Lærebok. Annet lærestoff. 
 
 

Kompetansemål 
(direkte fra 
læreplanen) 

Planlegge og gjennomføre måltid i forbindelse med høytid eller fest og ha en vertskapsrolle 

Læringsmål Få ansvar for middag, dessert og kaffemat hjemme en dag 
(En legger også inn 1t fysisk aktivitet som er i tråd med anbefalingene fra helsedirektoratet) 

Vurdering og egenvurdering: (VFL)  
Får ansvar for en meny, kan få veiledning på skolen på forhånd om ønskelig. 

Vurderingskriterier. 
Høy grad av måloppnåelse 

Lager menyen på egen hånd, høy vanskelighetsgrad. 

Vurderingskriterier. 
Middels grad av måloppnåelse 

Får noe veiledning, middels vanskelighetsgrad 

Vurderingskriterier. 
Lav grad av måloppnåelse 

Må få mye veiledning. Lager noe enkelt 

 

Fra bibliotekplan  

Fra IKT plan  
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