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                AKTIVITET 

 

            LÆRINGSMÅL 

uge 33-34 

Introduktion til faget, arbejdsregler 

og køkkenredskaber. 

Kulhydrater og frugtinddelinger 

 

Skattejagt  

Kategorisering af frugtinddelinger 

Udskæring af frugt  

 

Køkkenadfærd. 

Viden om frugtinddelinger  

 

Eleven har viden om 

køkkenredskaber, arbejdsprocesser 

samt fagord. 

 

Eleven har viden om sund mad.  

  

uge 35-36 

Sundhed: Kulhydratgruppen 

grøntsager  

 

Salat Nicoise  

”Mit kokkeri” side 104-105 

 

 

Viden om kulhydratgruppen 

grøntsager, vitaminer og 

mineraler 

 

Eleven har viden om sund mad. 

 

Eleven kan lave mad efter en 

opskrift. 

 

Eleven har viden om 

køkkenredskaber, arbejdsprocesser 

samt fagord og begreber i en 

opskrift. 

 

uge 37-38 

Kulhydratgruppen cerealier 

Sundhed  

Bagning af boller 

 

Viden om kulhydratgruppen 

cerealier. 

 

Viden om korte og lange kulhydrater 

og deres betydning for sundhed. 

 

Eleven har viden om faktorer der 

påvirker madvalg, sundhed, trivsel 

og miljø. 

 

Eleven har viden om råvarens 

fysisk-kemiske egenskaber. 

 

uge 39-40 

Fagligt oplæg om kulhydrater 

Spise boller fra fryser i pause 

 
 

 

Viden om kulhydrater, 

hurtige og langsomme, 
sunde og usunde, blodsukker 

og fordøjelse.  

 

Viden om korte og lange kulhydrater 

og deres betydning for sundhed. 
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Eleven kan træffe begrundede 

madvalg i forhold til sundhed 

Eleven kan omsætte viden om sund 

mad i madlavning. 

 

uge 41og43 

Kulhydrater, det hurtige 

sukker og kunsten at følge en 

opskrift  

Kanelsnegle med æble 

”Mit kokkeri” side 166-167 

Eleven kan lave mad efter en 

opskrift. 

 

Eleven har viden om mål og struktur 

i opskrifter. 

 

Eleven har viden om 

køkkenredskaber, arbejdsprocesser 

samt fagord og begreber i en 

opskrift. 

 

Eleven har viden om 

ernæringsfaktorer og energibehov 

 

uge 44-45 

Konservering 

Syltning:  

Syltetøj 

 

Viden om vækstbetingelser for 

bakterier og undgåelse af bakterier. 

 

Eleven har viden om hygiejne-, 

opbevarings- og 

konserveringsprincipper. 

 

Eleven har viden om 

mikroorganismer. 

 

Eleven kan vurdere mads 

holdbarhed. 

 

uge 46-47 

Hygiejne 

Fagligt oplæg i klassen om hygiejne Eleven har forståelse for håndtering 

af mad i forhold til hygiejne 

 

Eleven har viden om hygiejne, 

opbevarings- og 

konserveringsprincipper 

 

Eleven kan vurdere mads holdbarhed 

 

Eleven har viden om 

mikroorganismer 

 

Eleven kan vurdere fødevarers 

kvalitet. 
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uge 48-49 

Hygiejnebevis  

 

Burger 

”Mit kokkeri” side 76-77 

Eleverne viser at de kan 

arbejde hygiejnisk  

 

 

 

 

Eleverne viser at de kan arbejde efter 

opskrift samtidig med at de har en 

hygiejnisk køkkenadfærd. 

 

Eleven kan anvende almindelige 

hygiejneprincipper i madlavning. 

 

Eleven har viden om 

mikroorganismer. 

 

Eleven kan vurdere mads 

holdbarhed. 

 

uge 50-51 

Madkultur og højtider 

Æbleskiver 

 

 

Eleven kan opbygge måltider til 

særlige anledninger. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemte mad- og 

måltidskulturer. 

 

uge 2-3 

Smag og tilsmagning 

Kartoffel/porresuppe med 

forskelligt tilbehør 

”Mit kokkeri” side 14-15 

Eleven har viden om tilsmagning 

og krydring af maden. 

 

Eleven har viden om grundsmage, 

konsistens og aroma. 

 

uge 4-5 

Smag og tilsmagning 

Pæretærte 

”Mit kokkeri” side 152-153 

Eleven har viden om tilsmagning 

og krydring af maden. 

 

Eleven har viden om grundsmage, 

konsistens og aroma. 

 

uge 6 

Grundmetode: stegning 

Brændende kærlighed 

Filmen ”Eventyret om den 

vidunderlige kartoffel” 

 

Viden om forskellige stegemetoder. 

Her pandestegning med fedtstof 

Viden om kartofler og stivelse. 

 

Eleven har viden om råvarens fysisk-

kemiske egenskaber. 

 

Eleven kan lave mad ud fra enkle 

grundmetoder og teknikker. 

 

uge 8-9 

Grundmetode: bagning 

 

 

 

Fastelavnsboller med creme 

”Børnenes koge-bagebog” 

side 242 

 

 

Viden om forskellige bagemetoder. 

Her en fed gærdej 

 

Eleven kan lave mad ud fra enkle 

grundmetoder og teknikker. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemte mad- og 

måltidskulturer. 
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uge 10-11 

Grundmetode: jævning 

Lasagne, grøn salat med 

bønner og avokado 

”Mit kokkeri” side 80-81 

Laves ekstra til Jægerspris 

Viden om forskellige jævnemetoder. 

Her en opbagning 

 

Eleven kan lave mad ud fra enkle 

grundmetoder og teknikker. 

 

Eleven kan lave mad under 

hensynstagen til fysiske-kemiske 

processer 

 

uge 12-13 

Grundmetode: bagning 

Italien 

Pizza 

Laves ekstra til Jægerspris 

 

 

 

Viden om forskellige bagemetoder. 

Her en mager gærdej. 

 

Eleven kan lave mad ud fra enkle 

grundmetoder og teknikker. 

 

uge 14og16 

Grundmetode: kogning 

 

 

Sushi 

 

 

 

 

Viden om forskellige kogemetoder. 

Her kogning i væske.  

 

Eleven kan kombinere 

grundmetoder og teknikker i 

madlavning. 

 

Eleven har viden om sanselighed. 

 

Eleven kan vurdere mads æstetiske 

ind og udtryk. 

 

uge 19 

Jægerspris 

 

 

 

 

 

uge 20-21 

Bæredygtighed: Spis efter 

sæson  

Rødgrød med fløde 

”Børnenes køkken” side 432 

Viden om og smagen af friske 

sæsonvare.  

 

Eleven har viden om 

fødevaregruppens bæredygtighed. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemt mad. 

 

Eleven har viden om faktorer der 

påvirker madvalg, sundhed, trivsel 

og miljø. 
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Eleven har viden om 

råvaregruppens smag og 

anvendelse. 

uge 22-23 

Bæredygtighed: Spis efter 

sæson – fisk er fedt 

Fiskefrikadeller med ny 

kartofler, remoulade og salat 

”Mit kokkeri” side 114-115 

Viden om og smagen af friske 

sæsonvare.  

 

Eleven har viden om 

fødevaregruppens bæredygtighed. 

 

Eleven har viden om tids- og 

stedsbestemt mad. 

 

Eleven har viden om faktorer der 

påvirker madvalg, sundhed, trivsel 

og miljø. 

 

Eleven har viden om 

råvaregruppens smag og 

anvendelse. 

 

uge 24 

 

Holdet bestemmer selv 

opskrift fra ”Mit kokkeri” 

Eleven kan anvende 

madlavningsteknikker og omsætte 

ideer i madlavningen. 

uge 25-26 

Festlig afslutning og quiz 

Hindbærsnitter 

”Mit kokkeri” side 165 

Eleven kan opbygge måltider til 

særlige anledninger. 

 

 

 

Der kan forekomme ændringer i årsplanen i løbet af skoleåret. 

Der er taget udgangspunkt i fællesmål for madkundskab. 

 


