
 Årsplan Mat og helse 

 Klasse:9A og 9B 2016/2017 

 Faglærer: Lena Veimoen 
 Akersveien 4, 0177 OSLO 
 Tlf:               23 29 25 00   

Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering 

Mål for opplæringen er at eleven skal 

kunne: 
     

 Mat og livsstil      

 Planlegge og lage trygg og 

ernæringsmessig god mat, og 

forklare hvilke næringsstoffer 

matvarene inneholder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontinuerlig 

hele året med 

spesielt fokus 

høsten 2016 

 

 

-Hygiene 

-Næringsstoffer 

-Ernæringsrådet 

-Kildekritikk 

-Næringsstoffberegning 

-Fysisk aktivitet 

 -Oppbevaring av matvarer 

-Rutiner på kjøkkenet; 

oppvask, bruke riktige 

redskaper, rengjøring av 

kjøkkenet, arbeidsmetoder og 

teknikker på en 

hensiktsmessig måte. 

-Skal kunne lese, forstå, 

vurdere , regne om 

målenheter og kunne endre 

oppskrifter. 

-sammenheng mellom livsstil, 

kosthold og helse. 

-skal kunne bruke internett til 

å finne opplysninger om mat 

og helse. 

«Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius 

 
-Kokebok for alle» utgitt av 

helsedirektoratet. 
 
- Internett, f .eks 
-www.matportalen.no 

-www.mat.no 

-www.oppskrifter.no 

- fiskesprell.no 

 

Film: Supersize me 

 

Lærerinstruksjon 

Praktisk matlaging i gruppe og 

individuelt. 

- Regne om målenheter og 

fordoble/halvere oppskrifter. 

- Lese innholdsfortegnelser på 

matvarer. 

-Studere innholdsfortegnelser 

og regne ut næringsinnhold i 

varer. 

-Tavleundervisning av teori 

-Teoretiske oppgaver løst ved 

hjelp av Internett 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Observasjon av praktisk 

arbeid og ferdige produkter. 

-Elevene presenterer og 

vurderer eget arbeid for 

hverandre. 

Klassediskusjon om filmen 

Supersize me. 

-Skriftlig prøve på kapittel 1 

om næringsstoffer. 

-Praktisk individuell prøve i 

gjærbakst. 

 

 

 Sammenligne måltid man selv  - Kostråd fra - www.mat.no Lærerinstruksjon -Observasjon 

http://www.mat.no/


lager med kostrådene fra 

helsemyndighetene 

Helsedirektoratet. 

-Kildekritikk 

-Næringsstoffberegning 

-Fysisk aktivitet 

www.helsedirektoratet.no 
«Takk for mat» av 

M.H Thommerssen, G.H 

 Arsky og C. Borchsenius 

Se filmen «Supersize me) 

-Digitalt verktøy 

-Individuelt arbeid 

-Gruppearbeid praksis 

 

 Bruke digitale verktøy til å 

vurdere energi og 

næringsinnhold i mat og drikke 

og nyttiggjøre seg resultatene 

når man lager mat 

 Næringsstoffberegning 

-Kostsirkelen 

 

Dataprogrammet «Mat på data» 
-Internett, undersøkelsen 

«Ungkost 2000»  på Shdir 

(Sosial og helsedirektoratets 

hjemmeside) 
-www.næringsinnhold.no 

Lærerinstruksjon 

-Digitalt verktøy 

-Individuelt arbeid 

-Observasjon 

 Informere andre om hvordan 

matvaner kan påvirke 

sykdommer som henger sammen 

med livsstil og kosthold 

februar Fysisk aktivitet 

-Slik spiser vi 

-Livsstilssykdommer 

-Fremmede stoffer, giftstoffer 

- «Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius 

Diverse egnede nettsider. 

-lærerinstruksjon 

-Digitalt verktøy 

-Individuelt arbeid. 

-fagsamtale om 

livsstilssykdommer,. 

-egenvurdering, samt 

vurdering fra medelever 

 Vurdere kostholdsinformasjon 

og reklame i media 
mars -Kildekritikk 

-Kostsirkelen 

-Næringsstoffberegning 

-Virkemidler i reklame 

- reklameanalyse 

- «Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius 

-Internett 
- Kontekst basis bok 
-Massemedia 

Tverrfaglig med norskfaget. 

Jobbe med reklameanalyse i 

grupper. 

-mini-presentasjon i gruppe 

 Mat og Forbruk      

 Vurdere og velge matvarer i et 

mangfoldig varemarked når 

innkjøp blir planlagt 

mars -Økologiske matvarer 

-Bærekraftig utvikling 

-Etisk mat 

-Funksjonell mat 

-genmodifisert mat 

- giftstoffer i maten 

Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius 

-tidsskrifter 

-Lærerinstruksjon 

- tverrfaglig arbeid med 

engelsk. 

-diskusjoner 

- sjekke priser og utvalg på 

f.eks økologisk mat/  fair trade 

produkter på i butikkene. 

-Vurdering av muntlig 

deltakelse i diskusjon om 

emnet. 

 Drøfte hvordan ulike 

markedsføringsmetoder kan 

påvirke forbrukernes valg av 

matvarer 

mars Kildekritikk 

-Virkemidler i reklame 

-Skjult reklame 

-Muligens elevbedrift 

«Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius 

-Lærerinstruksjon 

-Gruppearbeid 

-Gruppearbeid praksis 

 

 Utvikle, produsere, gi 

produktinformasjon og 

reklamere for et produkt 

 -Vurdere lønnsomhet ved 

innkjøp 

Planlegge måltid fra innkjøp 

til servering. 

«Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius 

-Lærerinstruksjon 

-Gruppearbeid 

-Gruppearbeid praksis 

 

http://www.helsedirektoratet.no/


Kildekritikk 

-Virkemidler i reklame 

-Skjult reklame 

-Elevbedrift 

 Vurdere og velge varer ut fra 

etiske og bærekraftige ideer 
april Etisk mat 

Rettferdig handel 

-Økologiske matvarer 

-Bærekraftig utvikling 

-Funksjonell mat 

-GMO-mat 

-Begrepene «Toll», «kortreist 

mat», «lokal mat» 

Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius. 

 

-Egnede nettsider 

 

-»Kokebok for alle» 
Skjønnlitteratur 

-Lærerinstruksjon 

- tverrfaglig med engelsk 

-Individuelt arbeid 

- Rollespill om Fair Trade 

-Gruppearbeid teoretisk og 

praksis 

- Elevene fordyper seg 

gruppevis i ett av temaene og 

holder foredrag for resten av 

gruppen. 

Observasjon 

Egenvurdering 

Individuell karakter på 

refleksjonsnotat fra 

gruppearbeidet. 

 Mat og Kultur      

 Planlegge og gjennomføre 

måltid i forbindelse med høytid 

eller fest, og ha en vertskapsrolle 

Desember 

januar 

Mattradisjoner ved norske 

høytider. 

-Norsk mattradisjon. 

Hva betyr mat for oss kulturelt 

og sosialt? 

 

«Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius. 

 

-»Kokebok for alle» 

Lærerinstruksjon 

- ha en liten 

spørreundersøkelse om hva 

elever spiser på julaften og 

presentere resultatet i 

sektordiagram 

-Individuelt arbeid 

Gruppearbeid praksis 

-Skriftlig refleksjonsoppgave 

om «Mat er kultur» 

 

Underveisvurdering 

-Observasjon 

Lage mat for ulike sosiale 

sammenhenger og drøfte 

hvordan mat er med på å skape 

identitet 

februar  «Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius. 

-Internett 

Diskusjoner 

Lærerinstruksjoner 

-gruppearbeid praksis 

Egenvurdering av matrett som 

er foreberedt gruppevis. 

 Gi eksempler på hvordan 

kjøkkenredskaper, 

tilvirkningsmåter eller matvaner 

har forandret seg over tid eller 

flyttet seg geografisk, og forklare 

hvorledes dette har virket inn på 

folks liv 

Mai/juni Tradisjonelt og utradisjonelt i 

Norge. 

-Slik spiser vi 

-Livsstilssykdommer 

«Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Arsky og C. Borchsenius. 

 

-»Kokebok for alle» 

Andre kokebøker 

Diskusjoner 

Lærerinstruks 

- Bruke statistikk 

-lage spørreundersøkelse 

- skrive en større oppgave om 

hvordan norsk matkultur har 

endret seg siden 1970-tallet og 

diskutere årsaker til dette. 

-observasjon 

- Formell vurdering på skriftlig 

oppgave. 

 Skape og prøve ut nye retter fra 

forkjellige matvarer, 
Februar/ og 

april 

Mattradisjoner fra forskjellige 

kulturer og religioner. 

«Takk for mat» av 
M.H Thommerssen, G.H 

Diskusjoner 

Lærerinstruksjoner 

Presentere en matrett ut fra 

selvvalgt matkultur. 



matlagingsmetoder og 

matkulturer 
 Arsky og C. Borchsenius. 

-Egnede nettsider. 

-individuell praksis 

Fiskesprell 

Vurdere egen og andres  mat. 

- Praktisk individuell prøve: 

lage middag. Formell 

vurdering. 

 

 



Skjema B 

Elevmedvirkning i planarbeidet Individuelle/differensierte opplegg 

-Elevene velger seg ett tema under temaet etisk og bærekraftig mat og 

fordyper seg i det. 

 

- Selvvalgt meny: Elevene velger selv ut en middagsrett, og står for 

planlegging, innkjøp og tilberedning av en middag ut fra et gitt budsjett. 

 

- Tilberede middag for familien sin: Velger selv middag og vanskelighetsgrad. 

- Internasjonal mat. 

Elevene velger ut en mattradisjon de vil lære mer om, lager en valgfri rett fra 

en selvvalgt matkultur. 

 

Reklame: velger ut en reklame fra avis/magasin og analyserer denne. 

 

Kokkekamp: Elevene skal jobbe i grupper på fire, får en liste med 

ingredienser de kan plukke fra, og skal tilberede en matrett på 80 minutter. 

 

 

 

Tilpasser praktisk matlaging til elever med spesielle behov som intoleranser, 

allergier, vegetarianere og av religiøse grunner. 

 

 

 

 

- Differensiert i den grad at elevene velger vanskelighetsgrad selv 

- Differensierte spørsmål på enkelte prøver 

 

Individuelle praktiske prøver. 

 


