
Årsplan frem til juleferien 

 

uke Kompetansemål 

Henvisning til 

LK20 

Konkretisering av kompetansemål Vurderingsformer Lærestoff, kilder 

Boka Matlyst, 

internett 

Praktisk 

PS: Endringer i planen vil kunne forekomme 
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Lage mat fra samisk 

og norsk kultur og fra 

andre kulturer og 

sammenligne og 

utforske råvarer om 

matlagingsmetoder 

som blir brukt i ulike 

matkulturer. Vise 

gjennom matlaging 

og måltid hvordan 

identitet og 

fellesskap blir 

formidlet i ulike 

kulturer. 

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 

forbindelse med 

matlaging. 

 

 

Kjenne til matskikker i ulike 

kulturer. Kunne beskrive norsk 

tradisjonsmat og matkultur. 

 

 

 Kunne vite hva en meny er. 

Hva betyr kuvert. 

Kunne beskrive og følge regler 

for borddekking og kunne regler 

for bordskikk. 

 

Bruke tallerkenmodellen og 

kostsirkelen for å visualisere 

sammensetningen av 

kostholdet 

https://helsenorge.no/kosthold-

og-ernaring/kostrad/dagens-

maltider 

 

 

Underveisvurdering, 

loggskriving. 

Tilbakemelding på 

forrige logg. 

 

Pådekking. 

 

Leksjon 6 og 7 

Mat og Kultur 

Mat i Norge 

 

 

Vi dekker bord. 

Tester ut 

ingredienser i 

kjøkkenskap 

 

 

 

 

Leksjon 8 

 

Italiensk mat. 

Kuvertbrød.  

Rullekake. 

 

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/dagens-maltider
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/dagens-maltider
https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kostrad/dagens-maltider
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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 

forbindelse med 

matlaging 

 

 

 

Gjøre greie for og 

kritisk vurdere 

påstander, råd og 

informasjon om 

kosthold og helse. 

 

 

Kostholdsplanleggeren 

https://www.kostholdsplanleggeren.no/    

kan brukes til å sammenligne 2 «like» 

matvarer, 2 måltider og vurdere 

kostholdet over tid. Diskutere også med 

elevene på hvilke tidspunkt i livet et 

digitalt verktøy som dette brukes.  

 

 

 

 

 

 

Se forskjell på kostholdsinformasjon og 

matreklame, identifisere matreklame i 

aviser, ukeblad og på internett og gi 

eksempler på kostholdsinformasjon 

 

Loggbok 

Fremføring av 

oppgave. 

 

 

Rapport, tekst og 

bilde vurderes. 

 

 

 

Vurdering av 

teoretisk prøve. 

Loggbok. 

Leksjon 8 

 

 

 

 

Rapport, tekst 

og bilde 

Fylt tortilla 

Fin versus grov 

tortilla. 

 

 

Hjemmedag 

uke 47 

Lage valgfri 

mat hjemme, 

rapportskriving 

 

 Prøve! 

Julekaker. 

 

https://www.kostholdsplanleggeren.no/

