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ÅRSPLAN I MAT OG HELSE FOR 5. - 7. kl.  
BREIVIKBOTN SKOLE 2014 - 2015  

 
 

Lærer: June Brattfjord  
 

Læreverk: ”Kokeboka mi” fra Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt og diverse kopier 
fra andre læreverk/nettsider. 
 
Uketimer: 2 timer/uke for 6. og 7. kl. 0,25 time/uke (10 timer/skoleår) for 5. kl. 
 
Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet – 2006 og vektlegger hva elevene skal 
ha tilegnet seg etter 7. trinn. Målene som er merket med blå farge gjelder også for 5. kl.  
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Grunnleggende ferdigheter 
 
Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle 
fagkompetansen og er ein del av han. I mat og helse forstår ein grunnleggjande ferdigheiter slik: 

Å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg i mat og helse kan vere å gjere greie for smak, lukt og 
estetikk. Innsikt i fagstoff er knytt til munnlege presentasjonar og skriftleg arbeid. I samband 
med måltidssituasjonar blir kommunikasjon gjennom samtalar viktig. Munnlege ferdigheiter i faget 
mat og helse er knytte til det å gjere greie for praktiske problem og formulere spørsmål, og til det 
å argumentere og kommunisere idear i faget i samtale med andre. Skriftlege ferdigheiter kan vere 
å skrive eigne oppskrifter og framgangsmåtar, lage invitasjonar og illustrasjonar og vurdere 
aktivitetar. 

Å kunne lese i mat og helse inneber å granske, tolke og reflektere over faglege tekstar med 
stigande vanskegrad. Det handlar om å kunne samle, samanlikne og systematisere informasjon frå 
oppskrifter, bruksrettleiingar, varemerking, reklame, informasjonsmateriell og andre 
sakprosatekstar, og vurdere dette kritisk ut frå føremålet med faget.  

Å kunne rekne i mat og helse er viktig i praktisk arbeid med oppskrifter. Det er òg viktig for å 
kunne vurdere nærings- og energiinnhald og samanlikne prisar på varer.  

Å kunne bruke digitale verktøy i mat og helse gjer det mogleg å søkje etter informasjon, 
samanlikne og vurdere næringsinnhald og presentere fagleg innhald. 

 
Kompetansemål: 

 

Mat og livsstil   
1. lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva plass dei ulike matvaregruppene har i 

kosthaldet 
2. forklare korleis maten verkar som energikjelde og byggjemateriale for kroppen 
3. samtale om tilrådingane for eit sunt kosthald frå helsestyresmaktene, og gi døme på 

samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil 
4. finne oppskrifter i ulike kjelder 
5. bruke rekning for å auke eller redusere mengda i oppskrifter, prøve dei ut og vurdere 

resultatet 
6. følgje oppskrifter 
7. diskutere kva mattryggleik og trygg mat inneber 

 
Mat og forbruk   
8. diskutere produktinformasjon og reklame for ulike matvarer 
9. vurdere, velje og handle miljøbevisst 
10. utvikle, lage og presentere eit produkt 
11. samtale om industriprodusert mat og mat produsert i storhushald 

 
Mat og kultur   
12. lage mat frå ulike kulturar 
13. vurdere kva god måltidsskikk inneber 
14. lage samisk mat og gjere greie for nokre trekk ved samisk matkultur 
15. lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs 
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Tempoplan 
Mnd Uke Aktivitet og mål  Vurderingsform 
Aug 35 

 
Velkommen på kjøkkenet: 

• Gjennomgang av mål og teori: Hygiene på kjøkkenet, bakterier, 
frokost. Rutiner på kjøkkenet. Gjennomgang av oppskrift til neste uke. 
Regne ut hvor mye vi må handle inn. 

• Matlaging: Lage smootie 
Kompetansemål: 1/3/5/6/13 

 
 
Skriftlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

 
36 
37 
 
38 
 
39 

Høstmat: 
• Plukke bær  
• Gjennomgang av mål og teori: Kan vi ”Invistere” med mat?, hvor finner 

vi bær?, hva kan vi lage av bær? 
     Gjennomgang av oppskrift og vurderingskriterier for matlaging. 
• Matlaging: Lage syltetøy og steke pannekaker. Repetisjon av rutiner + 

Hvordan dekker vi bordet? 
• Prøve fra kap 1 og 2. Gjennomgang av vurdering for 1. kjøkkenøkt. Lage 

trollkrem av tyttebærene vi plukket. 
Kompetansemål: 6/13/15 

Skriftlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 
 
Prøve 

 
40 
 
 
 
42 

Bakestart/Mat av markens grøde: 
• Gjennomgang av mål og teori: Hva må vi huske før vi setter i gang på 

kjøkkenet?, bordskikk, hvordan vasker vi opp? Næringsstoffer. 
• Gjennomgang av oppskrift og vurderingskriterier for neste økt. 

 
 

• Matlaging: Scones servert med kokte egg, ost og grønnsaker. 
Kompetansemål: 6/13 

Skriftlig/muntlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

 

 
43 
 
 
 

44 
45 
46 

Mat av markens grøde og mat for superhelter: 
• Gjennomgang av mål og teori: grønnsaker. Vasking, rensing og kutting 

av grønnsaker. Supermat, fet fisk, poteter. Vaske og kutte gulrøtter. 
Lage dipp. 

 
• Matlaging: Grønnsakssuppe. Stekte epler og pisket krem. 
• Prøve i emnene fra uke 40-44.  
• Gjennomgang av mål og teori: å være vertskap, dekke bord, proteiner, 

hvitt kjøtt. Hvem skal vi invitere? Lage invitasjoner. Se på oppskrifter 
og lage handlelister. Gjennomgang av vurderingskriterier for neste 
matlaging. 

Kompetansemål: 1/2/3/6 

Skriftlig/muntlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 
 
Prøve 

 
47 
 
48 

Velkommen til bords: 
• Matlaging: Lage kyllingfajitas og guacamole. I dag har vi gjester. 
 
• Gjennomgang av mål og teori: lucia, kulturtradisjoner, krydder, 

julebakst, kryssord. 
 
Kompetansemål: 1/2/6/13 

Skriftlig/muntlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

 
49 
 
 
50 

Lucia og julebakst: 
• Matlaging: Bake lussekatter.  
 
 
• Juleverksted: Bake pepperkaker 

Kompetansemål: 5/6 

Skriftlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

Sep 

  Skriftlig 
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2 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 

Mat i verden og god mat av rester: 
• Gjennomgang av mål og teori: Sultkatastrofer, ris hvete, mais. 

Nøringsinnhold i korn. Allergi. Tankevekker, holdbarhet. Mattrygghet 
og trygg mat. Gjennomgang av oppskrift og oppgaver for neste økt. 

• Matlaging: Stekt ris s. 35 og smoothie. 
Kompetansemål: 6/7/9 
 
Voksemat:  

• Gjennomgang av mål og teori: Hva er et brød? Jern og fiber i korn. 
Samtale om hjemmelaget brød og kjøpbrød (smak, pris) 

      Matlaging: Bake grove brytebrød. Lage salat. 
• Bake boller til karnevalet.  

Kompetansemål: 1/2/3/11 

tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

 
6 
7 
8 

Samisk mat: 
• Samisk mat, åtte årstider, det samiske flagget 
• Matlaging: Finnbiff og potetmos 
 
Fiskedag: Sjømat er kult og ro, ro til fiskeskjær 

Kompetansemål: 3/14 

Skriftlig/muntlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

 
10 
 
11 
12 

Grunnsmakene og tallerkenmodellen: 
• Gjennomgang av mål og teori: Hvilke grunnsmaker har vi? Hva er 

tallerkenmodellen?, epler, italiensk mat. 
• Matlaging: Spaghetti bolognese. Eplekake. 
• Prøve i emnene fra uke 2-7. Lage ”Lapper”/sveler. 

Kompetansemål: 1/2/3 

Skriftlig/muntlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 
 
Prøve 

 
13 
 
15 

Fra melk til ost: 
• Gjennomgang av mål og teori: Kalsium, hva kan vi lage av melk?, i gamle 

dager og i våre dager. 
     Matlaging: Hjemmelaget smør 
• Lage veggavis eller PowerPoint-oversikt om emnet. 

Kompetansemål: 1/2/ 

Skriftlig/muntlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

 
16 
 
17 

Utvikling av ditt eget produkt: 
• Gjennomgang av mål og teori: produktutvikling og markedsføring. 
 
• Matlaging: Lage egen pizzavariant 

Kompetansemål: 4/5/6/8/9/10 

Skriftlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

 
18 
19 
20 

Tradisjonsmat og mat fra andre land: 
• Gjennomgang av mål og teori 
• Matlaging: Bake kakebunn. To elever på samme. 
• Matlaging: Pynte ½ kakebunn hver. 

Kompetansemål: 12 

Skriftlig/muntlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 
 
Prøve 

 

 
21 
22 
 

Salat til middag: 
• Gjennomgang av mål og teori: Hva er salat, forskjellige typer salat, 

tips når vi lager salat. 
• Matlaging: ”Bland selv salat” 

Kompetansemål: 6/7 

Skriftlig/muntlig 
tilbakemelding på 
kjøkkenaktivitet 

  
23 
24 

Mat på tur: 
• Gjennomgang av mål og teori: Hvorfor trenger vi mer mat når vi er ute 

i naturen?, energi i mat, når vi beveger oss. 
• Matlaging: Foliepakke på bål og pinnebrød. 

Kompetansemål: 2/3/5/6/15 

 

 


