
Vurderingskriterier i mat og helse 

Kompetansemål 

 

Høy måloppnåelse 

 

Middels måloppnåelse 

 

Lav måloppnåelse 

 

Planlegge og bruke riktig redskap,  

teknikker og matlagingsmetoder til 

å lage trygg og bærekraftig mat som 

gir grunnlag for god helse. 

 

Kan på en reflektert og 
overbevisende måte forklare om 
næringsinnholdet I maten og kan 
gjøre rede for hvilke redskaper, 
teknikker og matlagingsmetoder for 
å lage trygg mat. Praktiserer 
uoppfordret meget god hygiene og 
har svært gode kunnskaper om 
hvordan en tilbereder trygg mat. 

Kan gjøre rede for næringsinnholdet 
I de mest brukte råvarene og kan 
stort sett forstå hvilke redskaper, 
teknikker og matlagingsmetoder for 
å kunne lage trygg mat. Praktiserer 
god hygiene og har gode 
kunnskaper  om hvordan en 
tilbereder trygg mat. 

Eleven klarer å dele inn noen råvarer i 

sunt og usunt. Kan med hjelp forstå 

hvilker redskaper , tekninkker og 

matlagingsmetoder som blir brukt på 

kjøkkenet. Må ha kontinuerlig 

påminnelser og repetisjon om av 

regler for kjøkkenhygiene. 

Bruke sansene for å vurdere 
kvaliteten på råvarer og utforske og 
kombinere smaker I matlagingen og 
forbedre oppskrifter, menyer og 
anretning av mat. 

Kan på en overbevisende måte og 
på egen hånd vurdere kvaliteten på 
matvarer, kombinere smaker  I  
matlagingen og gjøre endring i 
oppskrifter. Er svært selvstendig I å 
sette sammen menyer og  kunne 
anrette maten på en utmerket 
måte. 

Kan gjøre rede for kvaliteten på en 
del matvarer. Klarer å kombinere 
noen smaker og gjøre noen få 
endringer I oppskrifter, Kan I noen 
grad sette sammen menyer og kan 
anrette maten med litt hjelp. 

Eleven klarer med hjelp å vurdere 
kvaliteten på noen få matvarer. Klarer 
å kjenne igjen enkelte smaker og med 
hjelp endre oppskrifter. Kan med 
hjelp sette sammen en meny og 
anrette dette på bordet. 

Drøfte hvordan kosthold kan bidra 
til god helse og bruke digitale 
ressurser til å vurdere eget kosthold 
og til å velge sunne og varierte 
matvarer I sammenheng med 
matlaging. 

Har utviklet meget god forståelse 
for hvilken helsegevinst et sunt 
kosthold gir. Kan på en selvstendig 
måte bruke digitale 
kostberegningsprogram for å gjøre 
de rette valg med eget kosthold og 
velge sunne og varierte matvarer. 

Har forståelse for hvilke 
helsegevinst et sunt kosthold gir. 
Kan med noe hjelp bruke digitale 
kostberegningsprogrammer for å 
gjøre de rette val og velge dunne 
matvarer når vi lager mat. 

Har liten forståelse for hva sunt 
kosthold gir oss for å ha en bra helse. 
Kan med hjelp besøke digitale 
kostberegningsprogrammer og gjøre 
enkelte funn. 

Gjøre greie for og kritisk vurdere 
påstander, rår og informasjon om 
kosthold og helse. 

Har opparbeidet meget god 
forståelse til å tenke og vurdere og 
være kritisk til påstander, råd og 
informasjon om kosthold og helse. 

Kan I noen grad tenke kritisk om 
påstander, råd og informasjon om 
kosthold og helse. 

Kan I liten grad tenke og vurdere 
påstander, råd og informasjon om 
kosthold og helse. 

 



 

 

Kompetansemål Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse  Lav måloppnåelse 
Kritisk vurdere informasjon om 
matproduksjon og drøfte hvordan 
forbrukermakt kan påvirke lokal og 
global matproduksjon. 

Kan på en overbevisende måte 
vurdere informasjon om 
matproduksjon og har meget god 
forståelse for hvordan 
forbrukermakt kan påvirke lokal og 
global matproduksjon 

Kan I noen grad vurdere 
informasjon om matproduksjon og 
kan med noe veiledning forstå 
hvordan forbrukermakt kan påvirke 
lokal og global matproduksjon. 

Har liten forståelse for og kunne 
vurdere unformasjon om 
matproduksjon og kan med hjelp 
forstå hvordan forbrukermakt kan 
påvirke lokal og global 
matproduksjon. 

Utforske klimaavtrykket til matvarer 
og gjøre greie for hvordan matvalg 
og matforbruk kan påvirke miljøet, 
klimaet og matsikkerhet. 

Har utviklet meget god forståelse 
for klimaavtrykket og kan på egen 
hånd gjøre greie for hvordan 
matvalg og matforbruk kan påvirke 
miljøet, klimaet og matsikkerhet. 

Kan I noen grad forstå 
klimaavtrykket og kan  med noe 
veiledning gjøre greie for hvordan 
matvalg og matforbruk kan påvirke 
miljøet, klimaet og matsikkerhet. 

Kan I liten grad forstå 
klimaavtrykket og kan med hjelp 
forstå hvordan matvalg og 
matforbruk kan påvirke miljøet, 
klimaet og matsikkerhet. 

Lage mat fra norsk og samisk kultur 
og fra andre kulturer og 
sammenligne og utforske råvarer og 
matlagingsmetoder som blir brukte I 
ulike kulturer. 

Kan på en overbevisende måte og 
på egen hånd lage norsk mat og 
samisk mat. Og kan sammenligne de 
forskjellige råvarer og 
matlagingsmetoder I  ulike 
matkulturer. 

Kan I noen grad og med noe 
veiledning lage norsk og samisk mat. 
Og kunne sammenligne noen 
råvarer og matlaningsmetoder I 
noen matkulturer. 

Kan I liten grad lage norsk og samisk 
mat og trenger hjelp til å kunne 
sammenligne de ulike råvarere som 
blir brukt I de ulike 
matlagingsmetoder. 

Vise gjennom matlaging og måltider 
hvordan identitet og felleskap blir 
formidlet I ulike kulturer. 

Har opparbeidet meget god 
forståelse gjennom matlaging og 
måltid hvordan identitet og 
felleskap blir formidlet I ulike 
kulturer. 

Kan I noen grad vise gjennom 
matlaging og måltid hvordan 
identitet og felleskap blir formidlet I 
ulike kulturer. 

Kan I liten grad vise igjennom 
matlaging og måtlid hvordan 
identitet og felleskap blir formidlet I 
ulike kulturer. 

 

 

 


