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PLANLEGGING AV

VURDERINGSARBEIDET

Åshild Woldstad, 2021

må starte

når man begynner 

å planlegge

undervisningen
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Hvis kompetansemålet var:  På hvilke måter kan elevene trenes til å bruke 
sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer

På hvilke måter får elevene mulighet til å utforske 
og kombinere smaker i matlagingen

På hvilke måter får elevene mulighet til å trene på 
forbedre oppskrifter?

Når får elevene mulighet til å arbeide med 
menyer?

Når trener eleven på anretning av mat? 

Elevene skal kunne 
bruke sansene til 
å vurdere kvaliteten på 
matvarer, utforske og 
kombinere smaker i 
matlaginga og forbedre
oppskrifter, menyer og 
anretning av mat

Åshild Woldstad, 2021
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Konkretisering av kompetansemålene

For å 

• få oversikt over innholdet

• kunne formulere tilbakemeldinger
i et språk eleven forstår

Et kompetansemål 10.trinn:

Eleven skal kunne gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og 
informasjon om kosthald og helse

Faglig innhold:

• Påstander om kosthold og helse

• Råd om kosthold og helse

• Informasjon om kosthold og helse

• Ulike kilder

Eleven må kunne

• Forklare forskjellen på påstander, råd og

informasjon

• Begrunne hvorfor noen kilder er mer å

stole på enn andre
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Å ha kompetansemålet i fokus

Kjennetegn på 
måloppnåelseKompetansemål

Læringsmål Vurderingskriterier
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Læreplanen for 
grunnskolen

Mat og helse

Åshild Woldstad, 2021
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Hensikt for eleven

• utvikle forståelse for
sammenhenger
mellom kosthold og
helse.

• lære å planlegge og
lage mat og oppleve
måltid sammen med
andre.

• utvikle kompetanse
til å mestre eige liv.

• utvikla engasjement
og kreative og
skapende evner

• utvikle en trygg
identitet

• velge mat som er
både
helsefremmende og
bærekraftig.

• utvikler kritisk
tenking, etisk
bevissthet og
ansvarskjensle

Hensikt for samfunnet

• fremme folkehelsa, matgleda og interesse for

mangfoldet av matvarer og måltidsskikker i

samfunnet.

• fremme samarbeid, forståing, omsorg og

respekt for hverandre, og gi grunnlag for

likeverd og likestilling.

• styrke verdsetting av kulturelt mangfold

• forståelse for sammenhenger mellom

kosthold og helse.

• lære å planlegge og lage mat og oppleve

måltid sammen med andre.

• utvikle kompetanse til å mestre eige liv.

• utvikla engasjement og kreative og skapende

evner

• utvikle en trygg identitet

• velge mat som er både helsefremmende og

bærekraftig.

• utvikler kritisk tenking, etisk bevissthet og

ansvarskjensle

Fagrelevans og 

sentrale verdier

Mat og helse er et sentralt fag

* praktisk arbeid, utforsking og

estetiske uttrykksformer

* sosialt fellesskap rundt matlaging

og måltid

* stimulere til kreativitet,

samarbeid og gjennomføringsevne
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Kjerneelement
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Helsefremmende kosthald

• Gjennom å lage mat og forberede måltid skal elevene få oppleve matglede og utvikle
kunnskap om trygg mat og helsefremmende kosthold. Kostrådene til helsemyndigeheten
er sentrale for undervisningen og elevene skal få forståelse for sammenhengen mellom
næringsstoff  og helse og utvikle kompetanse til å kunne velge et sunt og variert kosthald.

Berekraftige matvanar og berekraftig forbruk

• Bruk og val av mat påverkar individet, miljøet og verda vi lever i. Gjennom å planleggje
måltid og lage mat skal elevane lære å utnytte råvarer og matrestar og forstå at mat er ein
avgrensa ressurs, slik at dei lærer seg berekraftige matvanar og blir bevisste forbrukarar.
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Grunnleggende 
ferdigheter
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MUNTLIGE FERDIGHETER

Å KUNNE SKRIVE

Å KUNNE LESE

Å KUNNE REGNE

DIGITALE FERDIGHETER
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Kompetansemål 4.trinn

Å
sh

ild
 W

o
ld

stad
, 2

0
2
1 Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

• følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging

• bruke reiskap, rom- og vektmål og enkle teknikkar i samband med matlaging

• kjenne att smakar i mat og undre seg over kvifor smak er noko vi opplever ulikt

• fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa

• utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere ledda i produksjonskjeda frå råvare
til måltid

• sortere avfall i samband med matlaging og forklare kvifor det er viktig å gjere det

• lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med
andre

• samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om
verdien av å ete saman med andre

• samtale om korleis skulemåltidet kan bidra til ein god skulekvardag
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Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

• bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir
grunnlag for god helse

• bruke sansane til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat

• kjenne att og greie ut om grunnsmakar i matvarer og fortelje om og diskutere korleis smak kan påverke
matpreferansar og matval

• bruke oppskrifter i matlaging og rekne ut og vurdere mengda i porsjonane både med og utan bruk av digitale
ressursar

• vise samanhengar mellom matvaregrupper og næringsstoff  som er viktige for god helse

• bruke matmerking og kostmodellar til å setje saman eit sunt, variert og berekraftig kosthald og reflektere rundt
vala sine

• bruke digitale ressursar til å samanlikne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medium

• utnytte matvarer og restar frå matlaging og reflektere over eige matforbruk

• utforske og presentere tradisjonelle norske og samiske metodar for å konservere mat på og kunne fortelje om
råvarene som blir konserverte

• lage måltid frå ulike kulturar og fortelje om og utforske korleis sosialt fellesskap og samhandling kan vere med
på å styrkje god helse
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Kompetansemål 10.trinn
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Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

• planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for 
god helse

• bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre oppskrifter, menyar 
og anretning av mat

• drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å velje sunne og
varierte matvarer i samband med matlaging

• gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

• kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global matproduksjon

• utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet og
matsikkerheita

• lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og matlagingsmetodar som blir 
brukte i ulike matkulturar

• vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar
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Om underveisvurderingen
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Etter 4 trinn Etter 7.trinn Etter 10.trinn

Undervegsvurderinga skal bidra til å fremje læring og til å utvikle kompetanse i faget.

Elevane viser og utviklar kompetanse i mat og 

helse på 1., 2., 3. og 4. trinn når dei lagar mat og 

måltid og når dei samtaler om korleis matval og 

måltid kan påverke helsa vår og verda vi lever i.

Elevane viser og utviklar kompetanse i mat og helse 

på 5., 6. og 7. trinn når dei lagar, utforskar og 

vurderer mat og måltid og når dei reflekterer rundt 

problemstillingar knytte til kosthald, helse og 

matforbruk.

Elevane viser og utviklar kompetanse i mat og helse 

på 8., 9. og 10. trinn når dei lagar, utforskar og 

vurderer mat og måltid og når dei reflekterer rundt 

problemstillingar knytte til kosthald og helse,

matproduksjon, matval og forbrukarmakt og identitet 

og matkultur

Læraren skal leggje til rette for elevmedverknad og stimulere til lærelyst gjennom varierte praktiske oppgåver på kjøkkenet og andre eigna læringsarenaer

Læraren skal vere i dialog med elevane om utviklinga deira i mat og helse.

Elevane skal få høve til å prøve seg fram.

Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at 

dei får til, og kva dei får til betre enn tidlegare.

Med utgangspunkt i kompetansen elevane viser, skal 

dei få høve til å setje ord på kva dei opplever at dei

får til, og reflektere over si eiga faglege utvikling.

Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og 

tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke 

rettleiinga for å utvikle kompetanse til å lage 

måltid som gir grunnlag for god helse og til å bli 

bevisste forbrukarar.

Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og 

tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke 

rettleiinga for å utvikle kompetanse til å lage 

berekraftig mat som gir grunnlag for god helse, og 

til å bli bevisste forbrukarar og formidlarar av 

matkultur.

Læraren skal gi rettleiing om vidare læring og 

tilpasse opplæringa slik at elevane kan bruke 

rettleiinga for å utvikle kompetanse til å lage 

berekraftig mat som gir grunnlag for god helse, og til 

å bli bevisste og ansvarlege forbrukarar og 

formidlarar av matkultur.
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Vurderingsordning
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Standpunktvurdering

• 10. trinn eller på det steget faget blir avslutta: Eleven skal ha éin standpunktkarakter.

Eksamen for elevar

• 10. trinn eller på det steget faget blir avslutta: Eleven har ikkje eksamen.

Eksamen for privatistar

• 10. trinn eller på det steget faget blir avslutta: Det er ikkje privatistordning i faget.
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Konkretisering av kompetansemålene

Åshild Woldstad, 2021
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Uke Tema Kompetanse
mål

Relevante
læringsmål

Innhold Læringsressurser Vurdering

42 grønnsaker Elevene skal kunne:

• Bruke reiskap, 
grunnleggjande
teknikkar og 
matlagingsmetodar til 
å lage trygg og 
berekraftig mat som
gir grunnlag for god
helse

• Bruke sansane til 
å utforske og vurdere 
matens smak og 
tekstur og til 
å utforske anretning 
av mat

• Bruke oppskrifter i 
matlaging og rekne ut 
og vurdere mengda i 
porsjonane både med
og utan bruk av digitale 
ressursar

• vise samanhengar
mellom
matvaregrupper og 
næringsstoff som er
viktige for god helse

• lage måltid frå ulike 
kulturar og fortelje om 
og utforske korleis
sosialt fellesskap og 
samhandling kan vere
med på å styrkje god
helse

Å finne og bruke 
egna redskaper i 
matlagingen
Å dekke bordet og 
kunne navn  på 
servise og bestikk
Å følge reglene for 
hygiene 
Å lage mat med 
næringsstoffer 
kroppen trenger
Å være 
oppmerksom og 
høflig overfor de 
andre ved bordet

Dekke bord
Brette servietter
Ta i mot gjester
Grønnsaker med 
dipp
Toscaepler
Muffins

Smart på mat 
(matvaregruppene)

Kort samtale mot 
læringsmålene
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Underveisvurdering
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Underveisvurdering i fag §3-10

All vurdering som skjer før avslutninga av opplæringa, er undervegsvurdering. Undervegsvurdering i fag skal vere ein
integrert del av opplæringa, og skal brukast til å fremje læring, tilpasse opplæringa og auke kompetansen i fag. 
Undervegsvurderinga kan vere både munnleg og skriftleg.

I undervegsvurderinga i fag skal elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar

• delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere over eiga læring og faglege utvikling

• forstå kva dei skal lære og kva som blir venta av dei

• få vite kva dei meistrar

• få rettleiing om korleis dei kan arbeide vidare for å auke kompetansen sin.

Undervegsvurderinga skal nyttast til å vurdere om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, jf. 
opplæringslova § 5-1. Lærekandidatar og elevar med individuell opplæringsplan skal ha undervegsvurdering i 
samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidd for dei, jf. opplæringslova § 5-5 første ledd.

Åshild Woldstad, 2021
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Samtaler

Åshild Woldstad, 2021

Foreldresamarbeid i grunnskolen § 20-3

Skolen skal halde kontakt med foreldra gjennom 
opplæringsåret.

Skolen skal i starten av kvart opplæringsår halde eit
foreldremøte der foreldra informerast om skolen, innhaldet i 
opplæringa, medverkinga til foreldra, rutinar og anna som er 
relevant for foreldra.

Foreldra har minst to gonger i året rett til ein planlagd og 
strukturert samtale med kontaktlæraren om korleis eleven 
arbeider dagleg, og eleven sin kompetanse i faga. I tillegg skal 
kontaktlæraren samtale med foreldra om den sosiale utviklinga 
og anna utvikling hos eleven. Samtalen skal klargjere korleis 
eleven, skolen og foreldra skal samarbeide for å leggje til rette 
for læringa og utviklinga til eleven. Eleven kan vere med i 
samtalen med foreldra. Når eleven har fylt 12 år, har han eller 
ho rett til å vere med i samtalen. Samtalen kan sjåast i 
samanheng med samtalen med eleven etter forskrifta § 3-7.

Foreldra skal få munnleg eller skriftleg:

a) varsling om eleven sitt fråvær

b) varsling dersom det er fare for at det ikkje er grunnlag
for vurdering i fag, orden og oppførsel eller fare for at
eleven kan få karakteren nokså godt eller lite godt i
orden eller oppførsel, jf. § 3-7

c) informasjon om eleven og foreldra sine rettar og pliktar
etter opplæringslova og forskrifta

d) anna viktig informasjon om eleven, med mindre denne
er underlagt teieplikt etter anna lovgiving.

Samtaler om utvikling §3-7

Elevar, lærlingar, lærekandidatar og

praksisbrevkandidatar har minst ein gong 
kvart halvår rett til ein samtale om 
deira utvikling i faga. Den kan 
gjennomførast i samband med 
samtalen med foreldra etter § 20-3 
og § 20-4.

Elevar, lærlingar, lærekandidatar og

praksisbrevkandidatar har òg rett til jamleg 
dialog med kontaktlærar eller 
instruktør om sosial utvikling og anna 
utvikling. Samtalen skal sjåast i 
samband med opplæringslova § 1-1 
og overordna del i læreplanverket.

19



Underveisvurdering i det praktiske arbeidet

Åshild Woldstad, 2021

• Presenter kompetansemål, læringsmål og arbeidskrav

• Arbeidsfordeling

• Vær konkret (arbeidskrav)

• Gi veiledning, trøst, støtte hele tiden i det praktiske arbeidet

• Gjør gode notater om hva elevene har gjort.
Hygiene
Bruk av redskaper, teknikker
Prosess, planlegging av arbeidet
Resultat (farge, smak, konsistens)

• Bruke verktøy for å samle informasjon om hva elevene selv mener om sin kompetanse
• Utgangsbillett

• Gi et eksempel på hvordan….

• Hva er det viktigste du har lært i dag

• Logg
• Jeg ble mest overrasket over

• Jeg likte best

• Jeg lurer på

• Jeg vil lære mer om
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Åshild Woldstad, 2021
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Åshild Woldstad, 2021
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Gruppeoppgaver
• Digitalt fortalt (Nasjonalt senter)

Refleksjonsoppgaver

• Pure Brassica

• Trailersjåføren Otto

• 1-2-3 kok

• bærekraft

«Teoriprøver»
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Halvårsvurdering i fag § 3-12 

Halvårsvurdering i fag er ein del av undervegsvurderinga. Den skal vise kompetansen eleven, lærlingen, 
lærekandidaten eller praksisbrevkandidaten har i faget, og gi rettleiing om korleis han eller ho kan auke 
kompetansen sin. Elevar, lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar skal få halvårsvurdering utan 
karakter gjennom heile opplæringsløpet.

Frå 8. årstrinn skal elevar i tillegg ha halvårsvurdering med karakter. Halvårsvurdering med karakter skal 
vere skriftleg og gi uttrykk for den kompetansen eleven har nådd ut frå det som er forventa på 
tidspunktet for vurderinga. Vurderinga skal givast midt i opplæringsperioden, og ved slutten av 
opplæringsåret for fag som ikkje blir avslutta. I fag med fleire standpunktkarakterar gir læreplanane 
informasjon om talet på karakterar i halvårsvurderinga.

Faglærar gjennomfører halvårsvurderinga for elevar. Instruktøren skal gjennomføre halvårsvurderinga for 
lærlingar, lærekandidatar og praksisbrevkandidatar.

Åshild Woldstad, 2021
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Halvårsvurdering 4.trinn
Høst 4.trinn:

• Du vasker alltid hendene før vi begynner å arbeide med
mat.

• Du kjenner navnet på de kjøkkenredskapene vi har brukt
til nå.

• Du vet forskjell på ts og ss, og kan bruke gram-markering
på margarinpakke.

• Du trenger litt hjelp til å følge en oppskrift.

Vår 4.trinn:

• Du dekker bordet veldig bra og bidrar alltid til et hyggelig
måltid.

• Du trenger mindre hjelp til å lese oppskriften

• Du kan vaske opp for hånd og du klarer å sette inn I
oppvaskmaskinen

26



Halvårsvurdering høst 9.trinn

Du har full kontroll på mål og vekt. Du leser alltid  

oppskrifter nøye før du begynner å arbeide. Du bruker 

alle redskaper riktig og resultatet blir alltid smakfullt. Du 

er sosial  og hyggelig og samarbeider også bra med 

andre. Du er aktiv når vi gjennomgår nytt stoff, og har  

fått bra resultat på teorioppgaver.  Det du må  jobbe mer 

med til våren er orden på arbeidsplassen din

Åshild Woldstad, 2021
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Sluttvurdering

Åshild Woldstad, 2021
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Sluttvurdering §3-14

Sluttvurderinga skal gi informasjon om kompetansen til eleven, lærlingen, lærekandidaten eller 
praksisbrevkandidaten ved avslutninga av opplæringa i fag. Alle elevar, også elevar med individuell 
opplæringsplan, skal vurderast etter kompetansemåla i læreplanen, jf. § 3-3.

Sluttvurderingar i grunnskolen er standpunktkarakterar og eksamenskarakterar.

Sluttvurderingar skal førast på dokumentasjonen, jf. § 3-35, og er eit enkeltvedtak som det kan klagast 
på etter reglane i kapittel 5.

Åshild Woldstad, 2021
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Veiledende kjennetegn på måloppnåelse
Lav kompetanse i faget, karakter 2 God kompetanse i faget, karakter 4 Framifrå kompetanse i faget, 

karakter 6

Eleven vurderer deler av eget praktisk arbeid og 
forklarer sine valg i matlagingsprosesser.

Eleven vurderer eget praktisk arbeid og forklarer sine 
valg i matlagingsprosesser basert på forståelse for 
prosesser i matlaging og kunnskap i faget.

Eleven vurderer og analyserer eget praktisk 
arbeid og forklarer sine valg i matlagingsprosesser 
på en måte som viser god forståelse for prosesser 
i matlaging og kunnskap i faget.

Eleven finner noen hensiktsmessige løsninger i 
skapende arbeid og bidrar i samarbeid om mat og 
måltider.

Eleven finner hensiktsmessige løsninger og bidrar på en 
konstruktiv måte til gjennomføring av skapende arbeid 
og samarbeid om mat og måltider.

Eleven finner gode og hensiktsmessige løsninger 
og bidrar på en konstruktiv måte til 
gjennomføring av skapende arbeid og samarbeid 
om mat og måltider.

Eleven bruker noen rutiner knyttet til matlaging 
og viser en grunnleggende forståelse for trygg og 
bærekraftig mat som grunnlag for god helse.

Eleven bruker noen rutiner og arbeider stort sett 
selvstendig og forsvarlig med matlaging og viser en god 
forståelse for trygg og bærekraftig mat som grunnlag for 
god helse.

Eleven arbeider systematisk, selvstendig og 
forsvarlig med matlaging og viser svært god 
forståelse for trygg og bærekraftig mat som 
grunnlag for god helse.

Eleven viser noe forståelse og reflekterer over 
matens betydning for samspillet mellom individ 
og samfunn i det praktiske arbeidet.

Eleven viser god forståelse og reflekterer over matens 
betydning for samspillet mellom individ og samfunn i 
det praktiske arbeidet.

Eleven viser svært god forståelse og reflekterer 
kritisk over matens betydning for samspillet 
mellom individ og samfunn i det praktiske 
arbeidet.

Eleven reflekterer på en enkel måte over egne og 
andres synspunkter knyttet til kosthold, helse og 
bærekraft og viser noe dømmekraft og etisk 
bevissthet.

Eleven reflekterer over egne og andres synspunkter 
knyttet til kosthold, helse og bærekraft og viser god 
dømmekraft og etisk bevissthet.

Eleven reflekterer over egne og andres 
synspunkter knyttet til kosthold, helse og 
bærekraft og viser svært god dømmekraft og 
etisk bevissthet.

Åshild Woldstad, 2021
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Kjennetegn på måloppnåelse

• Veiledende kjennetegn på måloppnåelse er utarbeidet for å støtte lærere i arbeidet med
standpunktvurdering. Det er fortsatt kompetansemålene i læreplanen som er grunnlag for
vurdering, og kjennetegnene må derfor brukes sammen med læreplanen. Kjennetegnene er
kvalitetsbeskrivelser av hvordan elevenes kompetanse kan se ut på ulike nivå.

• Handlingsrommet i læreplanen gir lærere og elever anledning til å velge innhold, og hvordan
opplæringen skal organiseres. Kjennetegnene er derfor formulert på et overordnet nivå og for
tre karakterer: lav kompetanse (karakter 2), god kompetanse (karakter 4) og framifrå
kompetanse (karakter 6), jf. forskrift til opplæringslova.

• Veiledende kjennetegn på måloppnåelse skal bidra til en felles nasjonal retning for
standpunktvurderingen. Skoler og lærere kan bruke disse for å skape tolkningsfellesskap.

Åshild Woldstad, 2021
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• Hvilke deler av det praktiske arbeidet vurderer eleven? Hvilke valg i matlagingsprosesser klarer eleven
å forklare?

• Hva er en matlagingsprosess?

• Hvordan synliggjør eleven forståelse for prosesser i matlaging?

• Hvilke kunnskaper i faget har betydning for det praktiske arbeidet?

• Når det gjelder forskjell på middels og høy kompetanse dreier det seg om forskjellen på å vurdere, og
både å vurdere og å analysere eget arbeid. Dessuten på forståelse og god forståelse/kunnskap og
god kunnskap

• VURDERE betyr å verdsette, anslå eller bedømme.

• PROSESS betyr forløp, utvikling gjennom flere stadier. Matlagingsprosess kan da forstås som de
trinnene en matrett må gjennom fra start og til ferdig produkt.

• ANALYSE betyr nøyaktig undersøkelse av noe som er sammensatt av flere bestanddeler for å forklare
et gitt problem eller en gitt utvikling.

Åshild Woldstad, 2021
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Hva er en hensiktsmessige løsning i skapende arbeid?  

Hva er en god hensiktsmessig løsning i skapende arbeid?

HENSIKTSMESSIG: formålstjenlig, riktig og praktisk i det konkrete tilfellet

Hva innebærer å bidra i samarbeid om mat og måltider

Hva innebærer å bidra på konstruktiv måte i samarbeid om mat og måltider

KONSTRUKTIV: positiv, nyttig. Som setter sammen de enkelte deler til et hele

Åshild Woldstad, 2021
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• Hva er rutiner knyttet til matlaging?

• Hva er trygg mat?

• Hva er bærekraftig mat?

• Hvilken mat gir grunnlag for god helse?

Lav: å bruke noen rutiner og vise grunnleggende forståelse 

Svært god: å arbeide systematisk, selvstendig og forsvarlig og vise svært 
god forståelse

Åshild Woldstad, 2021
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Matens betydning for samspillet mellom individ og samfunn

1. Ernæringsmessig betydning

• Inntaket av næringsstoffer

• Mengden mat

2. Personlig betydning

• Matvaner

• Livskvalitet

• Religion

• Matkultur

Åshild Woldstad, 2021

Kostråd for å bidra til god helse i befolkningen

REFLEKTERE: å overveie eller tenke over noe.

Kompetansegrader: 

Noe forståelse og reflekterer

God forståelse og reflekterer

Svært god forståelse og reflekterer kritisk
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Tema: kosthold, helse og bærekraft

• egne og andres synspunkter

”Etikk er læren om fellesverdiene og moral er praktisering av disse 
verdiene. Moral er praksis, etikk er teorien om moral.” Guttorm Fløistad, Professor i idehistorie

• Å utvikle etisk bevissthet kan være bevisstgjøring av egne verdier og
holdninger slik at man endrer adferdsmønster

Åshild Woldstad, 2021

36



Veiledende kjennetegn på måloppnåelse
Lav kompetanse i faget, karakter 2 God kompetanse i faget, karakter 4 Framifrå kompetanse i faget, 

karakter 6

Eleven vurderer deler av eget praktisk arbeid og 
forklarer sine valg i matlagingsprosesser.

Eleven vurderer eget praktisk arbeid og forklarer sine 
valg i matlagingsprosesser basert på forståelse for 
prosesser i matlaging og kunnskap i faget.

Eleven vurderer og analyserer eget praktisk 
arbeid og forklarer sine valg i matlagingsprosesser 
på en måte som viser god forståelse for prosesser 
i matlaging og kunnskap i faget.

Eleven finner noen hensiktsmessige løsninger i 
skapende arbeid og bidrar i samarbeid om mat og 
måltider.

Eleven finner hensiktsmessige løsninger og bidrar på en 
konstruktiv måte til gjennomføring av skapende arbeid 
og samarbeid om mat og måltider.

Eleven finner gode og hensiktsmessige løsninger 
og bidrar på en konstruktiv måte til 
gjennomføring av skapende arbeid og samarbeid 
om mat og måltider.

Eleven bruker noen rutiner knyttet til matlaging 
og viser en grunnleggende forståelse for trygg og 
bærekraftig mat som grunnlag for god helse.

Eleven bruker noen rutiner og arbeider stort sett 
selvstendig og forsvarlig med matlaging og viser en god 
forståelse for trygg og bærekraftig mat som grunnlag for 
god helse.

Eleven arbeider systematisk, selvstendig og 
forsvarlig med matlaging og viser svært god 
forståelse for trygg og bærekraftig mat som 
grunnlag for god helse.

Eleven viser noe forståelse og reflekterer over 
matens betydning for samspillet mellom individ 
og samfunn i det praktiske arbeidet.

Eleven viser god forståelse og reflekterer over matens 
betydning for samspillet mellom individ og samfunn i 
det praktiske arbeidet.

Eleven viser svært god forståelse og reflekterer 
kritisk over matens betydning for samspillet 
mellom individ og samfunn i det praktiske 
arbeidet.

Eleven reflekterer på en enkel måte over egne og 
andres synspunkter knyttet til kosthold, helse og 
bærekraft og viser noe dømmekraft og etisk 
bevissthet.

Eleven reflekterer over egne og andres synspunkter 
knyttet til kosthold, helse og bærekraft og viser god 
dømmekraft og etisk bevissthet.

Eleven reflekterer over egne og andres 
synspunkter knyttet til kosthold, helse og 
bærekraft og viser svært god dømmekraft og 
etisk bevissthet.

Åshild Woldstad, 2021

kompetansemål

1+2

1+7+8

1+2+3+5

3+4+5+8

3+6+7
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Hvilke kompetansemål?
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

1. planleggje og bruke eigna reiskap, teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir
grunnlag for god helse

2. bruke sansane til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smakar i matlaginga og forbetre
oppskrifter, menyar og anretning av mat

3. drøfte korleis kosthald kan bidra til god helse, og bruke digitale ressursar til å vurdere eige kosthald og til å
velje sunne og varierte matvarer i samband med matlaging

4. gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

5. kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte korleis forbrukarmakt kan påverke lokal og global
matproduksjon

6. utforske klimaavtrykket til matvarer og gjere greie for korleis matval og matforbruk kan påverke miljøet, klimaet
og matsikkerheita

7. lage mat frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar og samanlikne og utforske råvarer og
matlagingsmetodar som blir brukte i ulike matkulturar

8. vise gjennom matlaging og måltid korleis identitet og fellesskap blir formidla i ulike kulturar

Åshild Woldstad, 2021
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Utdrag av beskrivelse av sluttkompetanse 1

Eleven kan og bruker sentrale fagbegrep i det praktiske arbeidet i faget. 
Som for eksempel navn på kjøkkenredskap, viktige metoder og matvarer. 
Eleven gjengir det viktigste innholdet i de fleste teoretiske tema. 

Åshild Woldstad, 2021
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Utdrag av beskrivelse av sluttkompetanse 2

Eleven bidrar i det praktiske arbeidet på en måte som åpner for et kritisk 
og kreativt samarbeid i gruppa. Elevens evne til å planlegge, gjennomføre 
og vurdere eget arbeid  Eleven har også svært god forståelse for 
hygieneregler og har ingen problemer med å følge disse. 

Eleven presenterer egne resonnementer i fagets mange teoretiske tema. 
Eleven har besvart både faktaprøver og analyseoppgaver med svært godt 
resultat. 
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Utdrag av beskrivelse av sluttkompetanse 3

Eleven arbeider systematisk, selvstendig og forsvarlig med matlaging. 
Eleven viser i matlagingen en klar forståelse for begrepene trygg mat, 
bærekraft og mat som gir grunnlag for god helse. Eleven har både muntlig 
og skriftlig definert begrepene. 

Åshild Woldstad, 2021
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Standpunktkarakterer

Åshild Woldstad, 2021
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Standpunktkarakter §3-15

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samla kompetansen eleven har i faget ved avslutninga 
av opplæringa.

Eleven skal være kjent med hva det blir lagt vekt på i fastsettelsen av hennes eller hans 
standpunktkarakter. Eleven skal ha fått mulighet til å vise kompetansen sin på flere og varierte måter. 
Kompetanse som eleven har vist i løpet av opplæringa, er en del av vurderinga når 
standpunktkarakteren skal settes.

Standpunktkarakterer i fag med sentralt gitt eksamen skal settes senest dagen før fellessensurmøtet.

Standpunktkarakterer i fag med lokalt gitt eksamen skal settes senest dagen før skolen gjennomfører 
den første eksamenen i faget på det aktuelle trinnet innenfor utdanningsprogrammet.

Faglæreren setter standpunktkarakter. Dersom rektor er i tvil om reglene for setting av 
standpunktkarakter er fulgt, kan rektor kreve at faglærer gjør en ny faglig vurdering før karakterene blir 
fastsette og førte.

Rektor har ansvaret for at det blir gjort enkeltvedtak om ikke å gi standpunktkarakter i fag. For å gjøre 
enkeltvedtak om å ikke gi karakter, skal eleven først være varslet, jf. § 3-8.

Åshild Woldstad, 2021
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Krav til 
faglærer om 
standpunkt-
karakterer 

Faglærer skal 

• sette standpunktkarakterer etter en nøye vurdering
av elevens kompetanse i forhold til
kompetansemålene i læreplanen.

• ha hatt bredde og variasjon i vurderingsformer

• ikke ha vektlagt utenforliggende forhold som
forutsetninger, fravær, manglende innleveringer eller
deltakelse, og øvrige forhold knyttet til orden og
oppførsel.

• ikke bruke grunnleggende ferdigheter som
selvstendig vurderingsgrunnlag. Grunnleggende
ferdigheter i fag er integrert i kompetansemålene
der de bidrar til utvikling av og er en del av
fagkompetansen.

• kunne beskrive elevens kompetanse
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Faglærer
har ikke
angrerett

§ 3-36. System for føring av karakterar og fråvær

• Karakterene er fastsatte når karakterene er ført inn.

• Halvårsvurdering med karakter kan ikke forandres
etter at karakterene er gitte.

• Standpunktkarakterer og eksamenskarakterer kan
forandres etter klage. Føringsfeil skal rettes og
attesteres av rektor.
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• Samtale med eleven om standpunktkarakteren og grunnlaget for den

• Eleven får standpunktkarakteren skriftlig og informasjon om klagerett.

10 dagers frist for å klage

• Eleven kan be om ekstra begrunnelse. Skolen kan tilby samtale.

Klagefristen brytes til skolen har svart/ gjennomført møte.

• Eleven kan likevel levere klage.

• Skolen behandler klagen: Da må faglærer lage en mer omfattende

begrunnelse.

• Klageinstansen behandler klagen.

Kalender standpunktkarakter
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Faglærers
redegjørelse

I sin begrunnelse skal faglærer redegjøre for hvordan 
standpunktkarakteren er fastsatt.

Det innebærer en bekreftelse på 

• at elevens kompetanse er vurdert ut fra kompetansemålene i
læreplanen i det aktuelle faget

• at eleven er gjort kjent med hva som er vektlagt i fastsettingen av
standpunktkarakteren

• at karakteren gir uttrykk for elevens kompetanse ved avslutningen av
opplæringen

Det innebærer en beskrivelse av

• hvordan eleven har fått mulighet til å forbedre kompetansen sin
gjennom opplæringstiden i faget

• elevens kompetanse konkret og individuelt, og med eksempler som
viser bredden i faget.

• hvilken samlet kompetanse eleven har oppnådd i faget. Fastsettelse av
standpunktkarakteren skal være basert på en helhetsvurdering av
elevens kompetanse sett opp mot kompetansemålene i

• Læreplanen

• Underveisvurdering

• Beskrivelse av kompetanse

• Helhetsvurdering
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Kilder

Utdanningsdirektoratet

• Læreplan: https://www.udir.no/lk20/mhe01-02

• Rundskriv til kapittel 3: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/udir-2-2020-individuell-vurdering/

• Behandling av klager på standpunktkarakterer:
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/

Lovdata

• Opplæringsloven  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringsloven

• Forskrift til Opplæringsloven  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Åshild Woldstad, 2021
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Svar på spørsmål

Åshild Woldstad, 2021
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Endringer i 
kap 3

• Ny inndeling, færre paragrafer, enklere språk

• vurderingen skal «bidra til lærelyst underveis»

• kompetansemålene skal sees i sammenheng med
teksten «om faget» i læreplanen

• Faglærer kan gjennomføre elevsamtaler

• Varsel straks det er klart at eleven ikke kan få
vurdering med karakter

• Underveisvurderingen skal være en integrert del av
opplæringen

• eleven skal få vise sin kompetanse på flere og
varierte måter. Dette erstatter bredt
vurderingsgrunnlag.

Åshild Woldstad, 2021
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Vekting teori og praktisk arbeid

Det er kompetansemålene som er 
grunnlaget for vurdering av elevens 
kompetanse

Åshild Woldstad, 2021

En % fordeling mellom teori og praktisk arbeid var nok vanlig fram til 1970 tallet. Da 
ble karakter eller poengsum på alle arbeidene/prøvene eleven hadde hatt gjennom 
året summert og gjennomsnittet utgjorde standpunktkarakteren. 

Sånn jobber vi ikke lengre. 
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Skolens system

• Skoleeier har ansvaret for å ha et system som følger
regelverket og som dokumenterer at underveisvurdering er
gitt.  Jf Oppll §13-10.

Åshild Woldstad, 2021

I tilsynet Skolens arbeide med elevenes utbytte av opplæringen kontrollerer 
Statsforvalteren om skolen har et slikt system. 

Når det gjelder underveisvurdering kan det være en rutine for underveisvurdering 
som definerer begrep og fordeler oppgaver (det er rektor som alltid har ansvaret.) 
Videre en plan eller kalender som viser når 
elevsamtale/fagsamtale/utviklingssamtaler skal finne sted. Referater som slike 
samtaler.
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Hjemmeskole og
matlaging
hjemme

Regelverkstolking fra 2014 på hjemmearbeidsdag

Ikke i samsvar med regelverket: 

• Vanskelig å sikre forsvarlig tilsyn med elevene

• Undervisningspersonale er ikke tilstede og kan ikke ha
ansvaret for opplæring, sikkerhet osv

• Vanskelig å oppfylle elevenes rett på vurdering av
arbeidet

• Gratisprinsippet brytes

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold
-i-opplaringen/Hjemmearbeidsdag-i-mat-og-helse/

Åshild Woldstad, 2021

Det var veldig høy temperatur på nettarenaer der dette temaet ble diskutert 

særlig i fjor vår. Det er klart at man ønsker at elevene skal lage så mye mat 

som mulig hjemme. Det bidrar til økt kompetanse. Svært mange foreldre 

ønsker slike oppgaver velkomne. 

Udir har henvist til tolkingen fra 2014. 

Når det gjelder oppgaver som skolen gir i faget mat og helse må 

gratisprinsippet og sikkerheten til elevene fortsatt ivaretas. Elevene kan 

oppfordres til å tilby seg å delta i matlagingen, men det bør ikke gis oppgaver 

med spesifikke matretter. Hjemmene er forskjellige når det gjelder matlager og 

redskaper, og det må skolene respektere. Fagets bredde vil dessuten gjøre 

det mulig å lage praktiske oppgaver som kan utføres uten risiko.

Vi må likevel huske på at det er svært mange fattige familier i Norge, mange familier 
har store utfordringer for eksempel med alkohol. Det kan gjøre at det ikke finnes noe 
som helst i kjøleskapet å lage restemat av. 
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Mat og helse og koronatiltak

• Undervisning kan foregå som vanlig

• Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør
utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.

• Undervisningen kan gjennomføres i de gjeldende klassene.

• Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Det bør
utøves god håndhygiene og vanlig kjøkkenhygiene.

• Undervisningen kan gjennomføres i de gjeldende kohorter

Åshild Woldstad, 2021

På alle Mat og helse relaterte Facebookgrupper var det særlig før jul mange spørsmål 
om det var forsvarlig å gjennomføre matlaging med elevene på skolen. 

Utdanningsdirektoratet henviste kun til informasjonen på deres nettside. 

Ved gult og rødt nivå kan man i den grad det er mulig benytte personlig utstyr eller 
utstyr som er reservert én elev. Når dette ikke er mulig, skal kontaktpunkter på 
utstyret rengjøres etter bruk.   

Udir henviser for øvrig til Mattilsynets nettside: 
https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/Mat_og_drikkevann/til_kantin
er_serveringssteder_og_matbutikker_om_koronavirus.38058
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