
 

Balsfjord kommune – for framtida 

Storsteinnes skole 
Mulighetenes skole – med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. 

 

ÅRSPLAN I MAT OG HELSE 7. ÅRSTRINN 
Skoleåret: 2019/2020  
Faglærer: Rebecca Yvonn Rehnlund 

 
Emne/ 
tema 

Tidsbruk  Læringsmål Dette sier lokal læreplan 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 

Arbeidsmåter 
• Lærestoff/ kilde 

• Lokal forankring  

• Ekskursjoner o.l. 

Vurdering 
• Kjennetegn på 

måloppnåelse 

Vurderingsform 
 
 

 
Bli kjent på 
kjøkkenet  
 
 
 
 
 
 

Uke 34  • diskutere kva 
mattryggleik og trygg 
mat inneber 

• Følgje oppskrifter  
 
 

Eleven kjenner kjøkkenet og 
arbeidsplassen sin. 
 
Eleven vet hva som er god hygiene, 
både når det gjelder på arbeidsplassen 
og håndvask. 
 
Eleven kan rense og kutte grønnsaker. 
 
Lære hva som menes med «5 om 
dagen». Vitaminer 

 
Arbeid på kjøkkenet 

Se eget skjema for 
vurderingskriterier  

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
 
Grønnsaker 
Frukt 
Bær  
 
 
 
 
 
 
 

Uke 35 
 
 

 

• Følgje oppskrifter  

• diskutere kva 
mattryggleik og trygg 
mat inneber 

• lage trygg og 
ernæringsmessig god 
mat, og forklare kva 
plass dei ulike 
matvaregruppene har i 
kosthaldet 
 

blomkålsuppe & blåbærmuffins  
 
Eleven kjenner kjøkkenet og 
arbeidsplassen sin. 
 
Eleven vet hva som er god hygiene, 
både når det gjelder på arbeidsplassen 
og håndvask. 
 
Eleven kan rense og kutte grønnsaker. 
 
Vitaminer. 5 om dagen 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 



 
 
 

 
 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Vaksiner og 
div 
 
 
 

37 Rebecca er på 
utdanningsmessa og 
elevene har vikar/alternativ 
dag pga vaksine og fotografi  

Vaksine og fotografering. Vafler på 
kjøkkenet. 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Teoridag 38 • diskutere kva 
mattryggleik og trygg 
mat inneber 

 

 Viktigheten av håndhygiene.  
Mathåndering. Bakterier og sykdommer  

Kahoot Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Kyllingwok 
og muffins  

39 • diskutere kva 
mattryggleik og trygg 
mat inneber 

• lage trygg og 
ernæringsmessig god 
mat, og forklare kva 
plass dei ulike 
matvaregruppene har i 
kosthaldet 

 
 

Mathåndering. Bakterier og sykdommer 
– oppfriskning fra forrige gang 
 
Kyllingwok  
 
Sjokolademuffins  

Arbeid på kjøkkenet  
 

Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Hjemmelag
et vs 
ferdigprodu
sert mat 
 
italiensk 

41 • diskutere 
produktinformasjon 
og reklame for ulike 
matvarer 

• samtale om 
industriprodusert 

Hjemmelaget VS ferdigprodusert 
 
Hjemmelaget spaghetti 
Hjemmelaget bolognese 
 
vs  

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 



mat og mat 
produsert i 
storhushald 

• lage trygg og 
ernæringsmessig 
god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

• Følgje oppskrifter  

• lage mat frå ulike 
kulturar (italiensk) 

 
 

 
«tørr» spaghetti og ferdig dolmio-saus. 
 
«blind-tasting». 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

egg 42 • Følgje oppskrifter  

• lage trygg og 
ernæringsmessig god 
mat, og forklare kva 
plass dei ulike 
matvaregruppene har i 
kosthaldet 

 
 

Lære om hvor ulike måter å tilberede 
egg på.  
 
Egg i bakst. Hvilken funksjon har det?  
 
Næringsstoffer i egg  
 
Hva er forskjell på frittgående vs 
burhøns?  
 
Kostholdssirkelen 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Grønnsaks-
suppe og 
rullekake 

44 • diskutere kva 
mattryggleik og trygg 
mat inneber 

• Følgje oppskrifter  

• lage trygg og 
ernæringsmessig god 
mat, og forklare kva 
plass dei ulike 
matvaregruppene har i 
kosthaldet 

Grønnsakssuppe  
 
Rullekake 
 
Kostholdssirkelen 
 
 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 



 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Brødbaking 45 • samtale om 
tilrådingane for eit 
sunt kosthald frå 
helsestyresmaktene
, og gi døme på 
samanhengen 
mellom kosthald, 
helse og livsstil 

• følgje oppskrifter 

• forklare korleis 
maten verkar som 
energikjelde og 
byggjemateriale for 
kroppen 

Lære om hvordan gjær fungerer 
 
Gjær og hvete 
 
Lære om karbohydrater, fett, proteiner, 
vitaminer og mineraler. I hvilken mat 
finner vi disse stoffene, og hvilken 
funksjon har de i kroppen 
 
Kostholdsirkelen/kostholds-pyramiden  

 
 

Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

sukker 46 • samtale om 
tilrådingane for eit 
sunt kosthald frå 
helsestyresmaktene
, og gi døme på 
samanhengen 
mellom kosthald, 
helse og livsstil 

• samtale om 
industriprodusert 
mat og mat 
produsert i 
storhushald 

• diskutere 
produktinformasjon 
og reklame for ulike 
matvarer 

• forklare korleis 
maten verkar som 
energikjelde og 

Bli kjent med kostrådene fra 
helsestyresmaktene. Samtale om 
livsstilsykdommer  
 
Lære om karbohydrater, fett, proteiner, 
vitaminer og mineraler. I hvilken mat 
finner vi disse stoffene, og hvilken 
funksjon har de i kroppen 
 
Tema «sukker». Hvor mye sukker får vi 
i oss? 
 
 

NRK skole – sukker i 
kostholdet 
 
Kahoot? 

Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 



byggjemateriale for 
kroppen 

 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Sushi 
Fisk 
Japansk  

47 • lage trygg og 
ernæringsmessig god 
mat, og forklare kva 
plass dei ulike 
matvaregruppene har i 
kosthaldet 

• Følgje oppskrifter  

• lage mat frå ulike 
kulturar (japansk – 
sushi) (australsk – 
pavlova) 

 

Lære om «3 i uka» 
 
Næringsinnhold i fisk 
 
Lage sushi  
 
Pavlova  

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Taco 
Tex-mex  

48 • Følgje oppskrifter 

• Lage mat frå ulike 
kulturar (tex-mex) 

• samtale om 
industriprodusert 
mat og mat 
produsert i 
storhushald 

• lage trygg og 
ernæringsmessig 
god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

 

Taco. Hjemmelaget krydder vs ferdig 
krydder. Sukkerinnhold 
 
Grønnsaker – vitaminer, innhold  
 
Hjemmelaget tortilla  
 
 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Elevenes 
medbestem

49 • lage trygg og 
ernæringsmessig 

Elevene får være med å planlegge (uka 
før) hva de skal lage denne gangen. 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 



melse god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

• Følgje oppskrifter 

• forklare korleis 
maten verkar som 
energikjelde og 
byggjemateriale for 
kroppen 

• Finne oppskrifter i 
ulike kjelder 

 

Kriteriene er at det skal være sunn og 
billig mat. «julekos»  

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Julekos   50 • Følgje oppskrifter  

• Bruke rekning for å 
auke eller redusere 
mengda i 
oppskrifter, prøve 
dei ut og vurdere 
resultat 

 

 
Lager småkaker til jul 
 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Hvordan 
bruke en 
pannekake-
røre til 
mange ulike 
ting?  

2 • Følgje oppskrifter 

• lage trygg og 
ernæringsmessig 
god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

 
 

Pannekaker på ulike vis. Pannekaker til 
middag og pannekaker til dessert.  

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Kjøttkaker i 
brunsaus 

3 • Følgje oppskrifter 

• lage trygg og 

Hjemmelaga kjøttkaker og hjemmelaga 
brunsaus. Ertestuing. Potet 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 



Yoghurtis ernæringsmessig 
god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

 

Yoghurtis med bær 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Fiskeboller i 
hvit saus 
 
 
Softis  

4 • Følgje oppskrifter 

• lage trygg og 
ernæringsmessig 
god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

 
 

Fiskeboller i hvit saus. Hjemmelaga hvit 
saus. Gulrot. Potet  
 
 
Hjemmelaga softis ved hjelp av snøen 
ute 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

 
 
 
Oreo-
dessert 

5 • Følgje oppskrifter 

• lage trygg og 
ernæringsmessig 
god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

• Lage mat frå ulike 
kulturar (midtøsten) 

 
 

Lammekebab med pitabrød og salat 
 
en dressing/dip til? 
 
Oreo-dessert  

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Samisk mat 6 • Lage samisk mat og 
gjere greie for nokre 
trekk ved samisk 
matkultur  

• Følgje oppskrifter  
 

Trollkrem av tyttebær 
Bidos  

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

Lav, middels, 
høy 



Evaluering av tema/ emne 
 
 

Fisk 7 
 
 
 

• Følgje oppskrifter 

• lage trygg og 
ernæringsmessig 
god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

 
 

Lære å filetere/skjære fisk (litt avhengig 
av om vi får tak i fisk) 
 
Kokt torsk med potet, gulrot  
 
Fruktsalat 
 

 Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Restemat 
Miljøbevisst 

8 • Vurdere, velge og 
handle miljøbevisst 

• Følgje oppskrifter 

• finne oppskrifter i 
ulike kjelder 

• Lære å ta ansvar for ressurser 

• Kunne gjenbruke matrester 

• Verne om miljøet gjennom 
gjenbruk, kildesortering og 
kompostering  

• Lage restemat 

Kreativ/praktisk 
oppgave. Hva kan vi 
lage med restene vi 
har? Hvorfor skal vi 
lage restemat?  

Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Prosjekt  9, 11,12  • diskutere 
produktinformasjon 
og reklame for ulike 
matvarer 

• utvikle, lage og 
presentere eit 
produkt 

• finne oppskrifter i 
ulike kjelder 

Prosjekt – lage egen 
frokostblanding/müsli/granola  
 

Arbeid på kjøkken + 
teoretisk del 

Eget vurderingsskjema 
for prosjektet blir utdelt 
på ark til elevene 
samtidig som prosjektet 
blir presentert for dem   

Skriftlig produkt 
+ ferdig produkt 
(mat)  
 
lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Planlegge 
påskelunsj 

13 • vurdere kva god 
måltidsskikk inneber 

• følgje oppskrifter 

Forberede til påskelunsj. Ordne pynt. 
Planlegge og lage opp klart. 
Brødbaking/rundstykker. 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 



 
 

Bordskikk 
og 
borddekking 
 
påskelunsj  

14 • vurdere kva god 
måltidsskikk inneber 

• følgje oppskrifter 

«påskelunsj». Borddekking. Invitere 
lærerne på trinnet til felles lunsj  

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Miljø 
Vegetar 

16  • Vurdere, velje og 
handle miljøbevisst  

Vegetarisk/vegansk mat. Hvorfor er 
dette mer miljøvennlig? Hva kan vi 
gjøre for miljøet?  
 
Lage nicecream  
Vegansk middag – eks erstatte kjøtt 
med bønner, linser eller sopp 

Arbeid på kjøkkenet Se eget skjema for 
vurderingskriterier 
 
 

 
lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Miljø 
Planlegge 
eget måltid 

17-18 • vurdere, velje og 
handle miljøbevisst 

• diskutere 
produktinformasjon 
og reklame for ulike 
matvarer 

• finne oppskrifter i 
ulike kjelder 

 
 

Planlegge måltid selv ut fra gitte 
kriterier  
 
Kjenne til matmerk-ordningen 
 
Lokalprodusert mat 

Planlegging + arbeid på 
kjøkkenet 

Se eget skjema for 
vurderingskriterier  
 
Eget vurderingsskjema 
for prosjektet blir utdelt 
på ark til elevene 
samtidig som prosjektet 
blir presentert for dem   

lav, middels, høy  
 
Teoridel/planleg
ging + 
gjennomføring  
 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Miljø, 
restemat  

19 • vurdere, velje og 
handle miljøbevisst 

• Følgje oppskrifter  
 
 

Rester av brød – hvordan kan det 
brukes på ulike måter? 
Suppe +  
Krutonger 
Arme riddere  

 Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 



Pizza  
 
Energikjeks 

20 • Følgje oppskrifter 

• lage trygg og 
ernæringsmessig 
god mat, og forklare 
kva plass dei ulike 
matvaregruppene 
har i kosthaldet 

• forklare korleis 
maten verkar som 
energikjelde og 
byggjemateriale for 
kroppen 

 

Pizza 
 
Pizzadeig 
 
Hjemmelaget «kjøttsaus» 
 
Energikjeks som skal tas med på turen 
uka etter. Samtale om hvorfor dette 
kalles «energikjeks» 

 Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Ut på tur  22 • lage mat i naturen 
og bruke naturen 
som ressurs 

Gå tur og lage mat i naturen. Snakke 
om spiselige vekster i naturen.  
 
Spise energikjeks. Lage pinnebrød? 
Pølser 

 Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

Evaluering av tema/ emne 
 
 

Avslutning 24  Opprydding kjøkkenet. Telle over skap. 
Rydde i fryser, kjøleskap/skap. 
Evaluering av året.  

 Se eget skjema for 
vurderingskriterier 

lav, middels, høy 

 

Mat og helse utgår:  

 

Uke 40 – Høstferie        Huskeliste: 

Uke 43 – TAR         Innesko 

Uke 10 – Vinterferie        Hårstrikk (dersom langt hår)  

Uke 15 – Påskeferie        Matpakke 

Uke 21 – Kristi himmelfartsdag 

Uke 23 – Leirskole  

 



KRITERIER Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse Lav måloppnåelse 

Beherske matlagingsmetoder Behersker de ulike 

matlagingsmetodene og kan og 

kan forstå og begrunne disse. 

Trenger noe hjelp under 

matlagingen 

Trenger mye hjelp under 

matlagingen 

Bruk av oppskrifter ved matlaging Kan lese, forstå, vurdere og evt. 

endre en oppskrift 

Trenger hjelp til å lese og forstå en 

oppskrift 

Følger ikke oppskriften 

Mål og vekt ved matlaging Har forståelse for alle 

måleenhetene og kan bruke dem 

riktig. 

Trenger noe hjelp  Viser liten mestring av 

måleenheter 

Orden og hygiene i arbeidet på 

kjøkkenet 

Meget-svært ryddig og reinslig 

under kjøkkenarbeidet 

Ryddig og reinslig under 

kjøkkenarbeidet 

Uryddig og grisete under arbeidet. 

Mellomoppvasken taes ikke 

Borddekking og servering Kan reglene for hvordan et bord 

skal dekkes og praktiserer disse 

reglene. Viser estetisk sans og 

presenterer og serverer maten på 

en tiltalende måte 

Kan regler for hvordan et bord skal 

dekkes, praktiserer reglene til en 

viss grad. 

Presenterer og serverer maten på 

en ordinær måte. 

Kan få regler om hvordan et bord 

skal dekkes og praktiserer i liten 

grad reglene. Presenterer og 

serverer maten på en lite tiltalende 

måte. 

Bordskikk Bidrar til en hyggelig og positiv 

tone ved bordet 

Bidrar til en viss grad til en 

hyggelig tone ved bordet 

Bidrar i liten grad til en hyggelig 

tone ved bordet 

Etterarbeid Tar oppvask, gulvvask, rydding 

eller søppel på en grundig og 

samvittighetsfull måte. 

Tar oppvask, gulvvask, rydding 

eller søppel 

Tar ikke oppvask, gulvvask, 

rydding eller søppel. 

Ta ansvar og initiativ for egne og 

felles oppgaver 

Viser meget-svært god vilje til å ta 

ansvar og initiativ til egne og felles 

oppgaver 

Viser vilje til å ta ansvar og 

initiativ til egne og felles oppgaver 

Viser liten vilje til å ta ansvar og 

initiativ til egne og felles oppgaver 

Kostlære, matvarekunnskap 

 

Omfattende kunnskap om 

næringsmidler og næringsstoffer. 

Kjenner til gode kilder for dem, og 

hvilken virkning disse har for 

helsen.  Viser god evne til 

refleksjon og kan se 

sammenhenger og trekke linjer. 

Viser kunnskap om næringsmidler 

og næringsstoffer. Kjenner til gode 

kilder for dem, og hvilken virkning 

disse har for helsen.  Men mest 

reproduksjon av fakta fra lærebok. 

Mangelfull kunnskap om 

næringsmidler og næringsstoffer. 

Mangelfulle arbeider. 



Etikk og miljø Kan på egen hånd vurdere og 

velge varer ut fra etiske og 

bærekraftige kriterier 

(miljøbevisst). 

Kan i noen grad vurdere og velge 

varer ut fra etiske og bærekraftige 

kriterier (miljøbevisst). 

Kan i liten grad vurdere og velge 

varer ut fra etiske og bærekraftige 

kriterier (miljøbevisst).  

Vurdere markedsføring og 

produktinformasjon 

Kan drøfte hvordan ulike 

markedsføringsmetoder kan 

påvirke forbrukerens valg av 

matvarer.   

Kan til en viss grad drøfte hvordan 

ulike markedsføringsmetoder kan 

påvirke forbrukerens valg av 

matvarer.   

Kan i liten grad drøfte hvordan 

ulike markedsføringsmetoder kan 

påvirke forbrukerens valg av 

matvarer.   

Entreprenørskap Kan samarbeide med de andre om 

å utvikle, produsere, reklamere for 

eget produkt 

Kan til en viss grad samarbeide 

med de andre om å utvikle, 

produsere, reklamere for eget 

produkt 

Viser liten vilje til å samarbeide 

med de andre om å utvikle, 

produsere, reklamere for eget 

produkt 

 

 

 

 

 
 

 

 


