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Generell del 

I generell del behandles kunnskap om 
mat og helse i overordnet 
perspektiv 

” God allmenndannelse vil si tilegnelse av

• konkret kunnskap om menneske, 
samfunn og natur som kan gi 
overblikk og perspektiv

• og gi kyndighet for å møte livet –
praktisk, sosialt og personlig

• og egenskaper og verdier som letter 
samvirket mellom mennesker og gjør 
det rikt og spennende for dem å leve 
sammen.” 

(Generell del s 14)



Prinsipper for opplæringen

I prinsipper for opplæringen 
utdypes skoleeiers ansvar
for opplæringen. 

Bla står det at skoleeier skal:
• sikre at det fysiske og 

psykososiale arbeids- og 
læringsmiljøet fremmer helse, 
trivsel og læring 

• stimulere elevene til å utvikle
læringsstrategier og evne til
kritisk tenking

(Oppl.l. kap 9a)



Læreplanen i faget

Mat og helse i grunnskolen 

omfatter

199 årstimer (7 uketimer) 

er fordelt over 

10 år (fra 1. til 10. årstrinn). 

har definerte kompetansemål 

etter 4., 7. og 10.årstrinn



Mat og helse

Formålet med faget

”Faget mat og helse skal som et 
allmenndannende fag medvirke til at elevene 
får innsikt i og evne til å velge og reflektere 
kritisk rundt mat og måltider, slik at de får 
kunnskap til å møte livet praktisk, sosialt og 
personlig. 

”Større mangfold på matvaremarkedet stiller 
større krav til kompetanse hos forbrukeren, 
slik at en kan gjøre bevisste valg som 
gjelder egen helse og eget miljø.”

Opplæringen i faget må tilpasses og bygge på 
det den enkelte har av kunnskaper, ferdigheter 
og erfaringer, slik at elevene kan lykkes og bli
motiverte til å bruke kompetansen sin i 
dagliglivet.”



Mat og helse

Hovedområder

Mat og livsstil
handler om å utvikle ferdigheter og 
motivasjon til å velge en 
helsefremmende livsstil.

Mat og forbruk
handler om å bli kjent med ulike 
matvarer, varemerking og 
produksjon, og om mennesket som 
kritisk og ansvarlig forbruker (…)

Mat og kultur
handler om måltidsskikker til hverdag, 
høgtid og fest og kunnskap om norsk 
tradisjonsmat og mat i ulike kulturer 
og religioner sentrale emne. (…)



Mat og helse

Kompetansemål

Etter  4. årstrinn

Mat og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• sette sammen og lage frokost, skolemåltider 
og mellommåltider i tråd med tilrådningene 
for et sundt kosthold fra helsemyndighetene

• velge ut mat og drikke som er med i et sundt 
kosthold

Mat og forbruk

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

• forstå enkel merking av varer

• fortelle om et utvalg råvarer og hvordan de 
inngår i matvaresystemet, fra produksjon til 
forbruk



Mat og helse

Kompetansemål 

Etter 7. årstrinn

Mat og livsstil

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• lage trygg og ernæringsmessig god mat, 
(…)

• samtale om tilrådingene for et sundt 
kosthold fra helsemyndighetene, og gi 
eksempler på sammenhengen mellom 
kosthold, helse og livsstil

• finne oppskrifter i ulike kilder

Mat og forbruk

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

• diskutere produktinformasjon og reklame 
for ulike matvarer

• vurdere, velge og handle miljøbevisst

• samtale om industriprodusert mat og mat 
produsert i storhusholdning



Mat og helse

Kompetansemål

Etter 10. årstrinn

Mat og livsstil

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

• planlegge og lage trygg og 
ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke 
næringsstoff matvarene inneheld

• sammenligne måltider en selv lager, med 
kostholds frå helsestyresmaktene

• vurdere kostholdsinformasjon og reklame i 
media

Mat og forbruk

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

• vurdere og velge matvarer på et mangfoldig 
varemarked når en planlegger innkjøp

• drøfte hvordan ulike 
markedsføringsmetoder kan påverke valg 
av matvarer som forbrukerne gjør

• utvikle, produsere, gi produktinformasjon og 
reklamere for et produkt

• vurdere og velge varer ut frå etiske og 
bærekraftige kriterium



Muligheter og utfordringer i 

Kunnskapsløftet

Lærestedet bestemmer selv

• organisering 

• metoder

• arbeidsmåter

Gir skolen muligheter til å 

tilpasse opplæringen lokalt
og

gjøre den relevant og 
framtidsrettet både i forhold 
til den enkelte elev og til 
lokalmiljøet. 







Reklame i skolen

Opplæringsloven § 9-6 og 

privatskoleloven § 7-1a

• ”pålegger skoleeier en plikt til å sørge 

for at elever ikke utsettes for reklame 

som er egnet til å skape kommersielt 

press eller som i stor grad kan påvirke 

deres holdninger, adferd og verdier”

Formålet med bestemmelsene er  

” å få en lovregulering som i størst mulig 

grad skjermar elevane mot uønsket 

reklame og uønsket påverknad 

og som samtidig gir skolen høve til å 

bruke  ulike og læringsarenaer og til

å samarbeide med ulike parter i 

næringslivet.”


