
Forslag til årsplan Mat og Helse 4. Trinn 
 

 

 

Kompetansemål etter 4. Årstrinn 

 Setje saman og lage frukost, skulemåltid og mellommåltid i tråd med 
tilrådningar for et sunt kosthald frå helsestyresmaktene. 

 Bruke mål og vekt i samband med oppskrifter og matlaging 
 Praktisere reglar for god hygiene. 
 Dekkje bord…  gjere sitt til trivsel i samband med måltida. 
 Undersøke ulike matvarer på tanke på smaksoppleving 

 
Planen er forbeholdt tredeling/todeling av klassen hvor hver gruppe kjører 
samme opplegg hver tredje/andre uke 
 
De fleste av oppskriftene ligger på Sharepoint under mappen MoH 4. 
årstrinn 

 

UKE Tema Ukas rett Annet Kompetansemål Læringsmål 

1. Bli kjent på 
kjøkkenet 

 Dele inn i 
bord-
grupper 

Gjøre seg kjent i 
skuffer og skap, 
og kjenne til 
ulike rutiner og 
arbeidsoppgaver. 

Effektivisere 
arbeidet på 
kjøkkenet i 
fremtiden 

2. Regler/ rutiner 
og hygiene på 
kjøkkenet. 

Vi tar med oss 
nista og spiser 
den på 
skolekjøkkenet. 

 Kjenne til og 
praktisere 
hygiene og 
rutiner i 
tilknytning til 
arbeid på 
kjøkkenet og 
under måltider. 

Forberede og 
dekke til et lite 
måltid. 

3. Repetere regler 
og rutiner + 
søppelsortering 
(grønt flagg) 

Vi lager 
skolelunsj på 
kjøkkenet. 

 Dekke bord og 
skape trivsel ved 
måltidet. 

Kunne lage en 
god og sunn 
skolelunsj 

4. Bruke 
redskaper på 
kjøkkenet + 
oppvask 

Ostesmørbrød Gjennomgå/ 
repetere 
rutiner for 
oppvask. 

 Bedre kjent 
med kjøkkenet 
Kunne bruke 
redskaper. 



5. Frokost. 
Fra korn til 
brød. 

Scones med 
kokte egg. 

 Ha kunnskap om 
matvarer fra 
produksjon til 
forbruk. 

 

6. Julebakst 2 sorter Eks. 
Serinakaker 
Brune pinner 

 Bli kjent med et 
utvalg av 
julebakster  

Lære om 
norske jule-
tradisjoner (7 
sorter) 

JUL      

7. Næringsstoffer 
og vitaminer i 
frukt og grønt 

Fruktsalat.  Velge ut et sunt 
kosthold (5 om 
dagen med frukt) 

 

8. Forts. 
Næringsstoffer 
og 
vitaminerfrukt 
og grønt 

Grønnsaks-
suppe med 
flatbrød. 

 Lære om sunt 
kosthold jmf 
læreplan i faget. 
Fortelle om 
utvalgte råvarer. 

 

9. Rester/måltid Arme riddere 
og kakao  

 Sette sammen 
frokost/middag/ 
mellommåltid. 

Unngå å sløse 
og kaste fersk 
og sunn mat! 

10. Formkaker Lyse muffins    

11. Tomaten Tomatsuppe og 
makaroni 

 Fortelle om 
utvalgte råvarer 
og hvordan de 
inngår i 
matsystemet 

Kunne lage 
suppe fra 
bunnen av. 

12. Grønnsaker: 
Næringsstoffer 
Vitaminer 

Suppelapskaus   Være bevisst 
på merking og 
ingredienser i 
matvarer 
(sunne/usunne) 

13. Norske 
tradisjoner 

Lapper med 
Hjemmelaget 
smør 

  Få innblikk i 
norsk 
tradisjonsmat. 

14 Påske 
Egget 

Påskefrokost 
Eggerøre 
Grønnsaker 
frukt 

 Planlegge/ 
Gjennomføre 
fest i anledning 
høytid/annen 
markering 

Påske-
tradisjoenr 

15 Bakst uten 
gjær/heving 

Pannebrød 
med solsikke 
kjerner 

Spare tid på 
kjøkkenet. 
Tar tid med 
gjærbakst. 

Måling og vekt i 
samband med 
oppskrift og 
matlaging 

Lære om gjær 
og hvorfor vi 
bruker det. 

 

 

 



Andre oppskrifter: 
 

-Turmat:  

Pølser i hjemmelaget lompe 

 

-Samisk mat – mat fra Somalia  (Oppskrift i RLE-boka) 

 

-Pizzasnurrer 

 

-Båtpoteter med snurrepølser. 

 

Oppskriftsbøker: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


