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ÅRSPLAN MADKUNDSKAB 
18/19          

 
                AKTIVITET 

 
            LÆRINGSMÅL 

uge 34 
Introduktion til faget, regler, adfærd 
Sundhed: Kulhydratgruppen frugt 
 

Frugtsalat  
 

Køkkenadfærd. 
Viden om frugtinddeling og 
kulhydrater. 
 
Eleven kan lave mad efter en 
opskrift. 
 
Eleven har viden om sund mad.  
  

uge 35 
Sundhed: Kulhydratgruppen 
grøntsager  
  

Salatkøkken  
 
3 klassiske salater 
Græsk salat 
Salat Nicoise 
Tabouli salat 
 
 

Viden om grøntsager, 
vitaminer og mineraler.  
 
Eleven har viden om sund mad. 
 
Eleven kan omsætte viden om sund 
mad i madlavning. 
 
Eleven kan tilsmage og krydre 
maden. 
 

uge 36 
Kulhydrater, kartofler 
 

Brændende kærlighed  
 
 
 
 
 

Viden om kartofler og stivelse. 
 
Eleven har viden om råvarens smag 
og anvendelse. 
 
Eleven har viden om råvarens fysisk-
kemiske egenskaber. 
 

uge 37 
Sukker 
 
 
 
 

Frugttærte 
 
 
 
 
 

Viden om sukker og anbefalede 
mængder.  
 
Eleven kan vurdere egne madvalg i 
forhold til sundhed, trivsel og miljø 
 
Eleven har viden om sundheds- 
kriterier i opskrifter. 
 
Eleven kan vurdere mads æstetiske 
indtryk og udtryk. 
 

uge 38 
Sundhed og fiberrige 
kulhydrater 
 
 
 

Surdejsboller 
 
 
 
 
 

Viden om hvordan man passer en 
surdej og hvad der sker kemisk og 
fysisk. 
 
Eleven kan lave mad under 
hensynstagen til fysiske-kemiske 
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processer. 
 
Eleven har viden om 
råvaregruppens smag og 
anvendelse. 
 
Eleven har viden om sund mad og 
madlavning. 
 
Eleven kan vurdere egne madvalg i 
forhold til sundhed, trivsel og miljø. 
 

uge 39 
Æstetik og andre madkulturer 
 
 
 

Sushi Viden om æstetisk udtryk og rå 
fisk. 
 
Eleven har viden om 
råvaregruppens smag og 
anvendelse. 
 
Eleven kan vurdere 
fødevarers kvalitet. 
 

uge 40 
Varedeklarationer 
Købekage kontra hjemmebag 

Kanelsnegle Eleven har viden om 
næringsdeklarationer og 
tilsætningsstoffer. 
 
Eleven har viden om fagord og 
begreber og maddeklarationers og 
mærkningsordnings formål og 
struktur. 
 

uge 41 
Mærkninger og økologi 

Nudelsuppe med kylling 
”Børnenes koge-bagebog” 
side 155 
 
 
 
 

Eleven har viden om 
næringsdeklarationer og 
tilsætningsstoffer. 
 
Eleven har viden om fagord og 
begreber og maddeklarationers og 
mærkningsordnings formål og 
struktur. 

uge 43 
Smørrebrødets historie 

Smørrebrød Fremstilling af smørrebrød og viden 
om smørrebrødets tradition og 
historie. 
 
Eleven kan opbygge hverdagens 
måltider ud fra formål. 
 
Eleven har viden om mad og 
måltidskulturer. 
 
Eleven kan vurdere mads æstetiske 
indtryk og udtryk. 
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uge 44 
Smagens og duftens kraft til at 
vække minder, inspireret af 
Marcel Proust roman, ”På 
sporet af den tabte tid”. 
 

Madelainekager Historie bag maden. 
 
Eleven kan skelne mellem 
forskellige grundsmage, konsistens 
og aroma. 

uge 45 
Hygiejne, bakterier og 
konservering 

Lave syltetøj til æbleskiver nogle 
gange senere 

Viden om bakterier samt 
konserveringens historie.  
 
Eleven har viden om hygiejne-, 
opbevarings- og 
konserveringsprincipper. 
 
Eleven har viden om 
mikroorganismer. 
 
Eleven kan vurdere mads 
holdbarhed. 
 

uge 46 
Kød og proteiner 

Lammekoteletter med tzatziki 
og kartoffelbåde. 
 

Viden om kød og proteiner. 
 
Eleven har viden om 
kostanbefalinger og deres grundlag. 
 
Eleven kan analysere 
fødevaregruppers vej fra jord til bord 
og til jord igen. 
 

uge 47 
Det sunde og usunde fedt 
 
 
 

Bagt laks med lun 
rodfrugtsalat 
”Mit kokkeri” side 112-113 
 
 
 
 

Viden om fedtsyre, sundhed og 
anbefalinger. 
 
Eleven har viden om 
kostanbefalinger og deres grundlag. 
 
 
 
 

uge 48 
Jul og traditioner 
 

Æbleskivebagning  Eleven kan opbygge måltider til 
særlige anledninger. 
 
Eleven har viden om tids- og 
stedsbestemte mad- og 
måltidskulturer. 

uge 49 
Jul og traditioner 

Brunkager 
”Børnenes koge-bagebog” 
side 282 
 

Eleven kan opbygge måltider til 
særlige anledninger. 
 
Eleven har viden om tids- og 
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stedsbestemte mad- og 
måltidskulturer. 
 

uge 50 
Jul og traditioner 

Confit de Canard, brunede 
kartofler, brun sovs og rødkål 

Eleven kan opbygge måltider til 
særlige anledninger. 
 
Eleven har viden om tids- og 
stedsbestemte mad- og 
måltidskulturer. 
 

uge 51 
Nytår og traditioner 

Kransekage Eleven kan opbygge måltider til 
særlige anledninger. 
 
Eleven har viden om tids- og 
stedsbestemte mad- og 
måltidskulturer. 
 

uge 2 
Smag og tilsmagning 

Kartoffel/porresuppe Eleven kan tilsmage og krydre 
maden. 
 
Eleven kan skelne mellem 
forskellige grundsmage, konsistens 
og aroma. 
 

uge 3 
Fedtstoffer og smag 

Tilberedning af forskellige 
grøntsager i forskellige 
fedtstoffer. 

Eleven har viden om 
ernæringsfaktorer og energibehov. 
 
Eleven har viden om 
kostanbefalinger og deres grundlag. 

uge 4 
Fastfood på den gode måde 

Burger, burgerboller og 
tilbehør 

Eleven kan redegøre for energibehov 
og ernæring i forhold til egen 
sundhed, herunder med digital 
kostberegning. 
 

uge 5 
Grundmetoder: bagning 
 
 
 
 

Vandbakkelser 
”Børnenes koge-bagebog” 
side 270 
 
 
 
 
 
 

Viden om forskellige bagemetoder. 
Her en afbagt dej. 
 
Eleven kan lave mad ud fra enkle 
grundmetoder og teknikker. 
 
Eleven kan skabe retter under 
hensynstagen til sammenhæng 
mellem madlavnings grundmetoder 
og fysisk-kemiske egenskaber. 
 

uge 6 
Chokolade – et udfordrende 
håndværk 
 

Fyldte chokolader 
 
 
 

Præcision, håndværk, 
omhyggelighed 
 
Eleven har viden om sanselighed. 
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Eleven kan vurdere mads æstetiske 
ind og udtryk. 
 

uge 8 
Danske kager og deres historie  
 

Napoleonshatte 
 
 
 
 
 

Viden om danske kageopfindelser. 
 
Præcision, håndværk, 
omhyggelighed 
 
Eleven har viden om sanselighed. 
 
Eleven kan vurdere mads æstetiske 
ind og udtryk. 
 

uge 9 
Grundmetoder: kogning 

Pocheret æg Viden om forskellige kogemetoder. 
Her en pochering. 
 
Eleven kan kombinere 
grundmetoder og teknikker i 
madlavning. 
 
Eleven kan lave mad ud fra enkle 
grundmetoder og teknikker. 
 

uge 10 
Grundmetoder: 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. 
 

uge 11 
Grundmetoder: kogning 

Hjemmelavet pasta med 
tomatsovs 

Viden om fremstilling af pasta, 
pastaforme og navne. 
 
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. 
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uge 12 
Grundmetoder: stegning 

Wok med kylling og broccoli Viden om forskellige stegemetoder. 
Her wokstegning. 
 
Eleven kan lave mad ud fra enkle 
grundmetoder og teknikker. 
 
 

uge 13 
Grundmetoder: jævning 

Bøf bearnaise med syltede 
rødløg og ovnbagte fritter 
 
 
 
 

Viden om forskellige jævnemetoder. 
Her en legering og emulsion. 
 
Eleven kan lave mad ud fra enkle 
grundmetoder og teknikker. 
 

uge 14 
Grundmetoder: bagning 

Brownie 
”Mit kokkeri” side 168-169 
 

Viden om forskellige bagemetoder. 
Her en pisket dej. 
 
Eleven kan lave mad ud fra enkle 
grundmetoder og teknikker. 
 

uge 15 
Grundmetoder: jævning 
 
 
 
 

Lasagne, grøn salat med 
bønner og avokado 
”Mit kokkeri” side 80-81 
 
 
 
 
 

Viden om forskellige jævnemetoder. 
Her en opbagning. 
 
Eleven kan lave mad ud fra enkle 
grundmetoder og teknikker. 
 

uge 17 
Fermentering 

Fermentering af kål og andre 
grøntsager som spises når den 
har fermenteret 
 

Viden om vækstbetingelser for 
bakterier, de forskellige slags og 
hvordan man fremmer de sunde og 
hæmmer de sygdomsfremkaldende. 
 
Eleven har viden om hygiejne-, 
opbevarings- og 
konserveringsprincipper. 
 
Eleven har viden om 
mikroorganismer. 
 
Eleven kan vurdere mads 
holdbarhed. 
 

uge 18 
Alternative kostformer 
 
 
 
 
 

Vegetar-ret 
 
 
 
 
 
 

Viden om alternative kostformer. 
 
Eleven har viden om 
kostanbefalinger og deres grundlag. 
 
Eleven kan vurdere egne madvalg i 
forhold til sundhed, trivsel og miljø. 
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uge 19 
Fisk, håndværk og 
bæredygtighed 

Filetering af fisk, fiskefon 
(veloute) salat med friske 
krydderurter  

Viden om og smagen af friske 
sæsonvare.  
 
Viden om bæredygtighed i forhold 
til lokale råvarer. 
 
Eleven har viden om faktorer der 
påvirker madvalg, sundhed, trivsel 
og miljø. 
 
Eleven har viden om 
råvaregruppens smag og 
anvendelse. 
 
Eleven har viden om 
fødevaregruppens bæredygtighed. 
 
Eleven kan vurdere fødevarens 
kvalitet. 
 

uge 20 
Fermenteret mad 

Grillet misokylling med pak 
choi, sauerkraut og 
fermenterede grøntsager. 
 

Viden om andre smage og 
maddannelse. 
 
Viden om de nyttige bakterier. 
Både deres smag og nytte i 
kroppen.  
 

uge 21 
Spis efter årstid 

Rabarbertrifli  
”Mit kokkeri” side 151 

Viden om og smagen af friske 
sæsonvare.  
 
Viden om bæredygtighed i forhold 
til lokale råvarer. 
 
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. 
 
Eleven kan vurdere fødevarens 
kvalitet. 
 

uge 22 
Komfurets og kødhakkerens 
opfindelse.  

Frikadeller med kold 
kartoffelsalat 
 
 

Viden om komfuralderen og 
indutrialiseringen. 
 
Eleven kan fortolke måltider med 
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forståelse for værdier, kultur og 
levevilkår. 

uge 23 
Æg-laboratorium 
Udforskning af æg 
Dyrevelfærd og økologi  

Omelet med vandmelonsalat Viden om æggets opbygning, 
indhold og egenskaber og viden om 
forskellige former for ægproduktion 
og hønsenes forhold. 
 
Eleven kan tage hensyn til råvarens 
fysiske og kemiske egenskaber. 
 
Eleven kan analysere 
fødevaregruppers vej fra jord til 
bord og til jord igen. 
 
Eleven har viden om betydningen af 
madhåndtering for bæredygtighed og 
miljø. 
 
Eleven har viden om 
kvalitetskriterier for fødevarer. 
 

uge 24 
Måltidets komposition 
Det italienske køkken 
 

Pizza 
”Mit kokkeri” side 98-99 

Eleven har viden om grundprincipper 
for opbygning af måltider. 
 
Eleven kan præsentere eksemplariske 
måltider fra forskellige kulturer. 
 

uge 25 
Tur til torvehallerne 
 
 
 

 Viden om ukendte råvare, søge 
relevante oplysninger og 
præsentation for holdet.  

uge 26 
Festlig afslutning og quiz 

Kage eller ret efter holdets 
ønske 

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. 
 

 
 
 
 


