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 Forløb Antal 

lektioner 

Kompetencemål og færdigheds- og 

vidensområder 

Læringsmål 

August-

december 

Bæredygtighed 11 Fødevarebevidsthed  

• Bæredygtighed (fase 2) 

 

 

 

• Jeg kan beskrive, hvordan produktionen af mad 

påvirker klimaet, og hvilke fødevarer der påvirker 

klimaet mest. 

• Jeg kan forklare, hvordan man kan spise mere 

klimavenligt. 

SoMad 

 

 

7 Mad og sundhed 

• Kommunikation og samfund (fase 1) 

• Kommunikation og samfund (fase 2) 

 

Fødevarebevidsthed  

• Fødevareproduktion og madprojekt 

(fase 2) 

 

Måltid og madkultur 

• Måltidets værdier (fase 2) 

 

• Jeg kan lave en reklame for en madvare eller -

producent til SoMe. 

• Jeg kan analysere og præsentere en foodtrend. 

• Jeg kan udvikle en sund foodbowl. 

• Jeg kan style mad og tage billeder af den. 

Et perfekt måltid 10 Madlavning  

• Eksperimenterende madlavning (fase 

2) 

 

Fødevarebevidsthed  

• Fødevarekendskab og 

kvalitetsforståelse (fase 1) 

 

• Jeg kan beskrive og genkende de fem grundsmage. 

• Jeg kan beskrive konsistensens betydning for mad. 

• Jeg kan lave mad, hvor jeg tager hensyn til forskellige 

konsistenser. 

• Jeg kan forklare, hvordan man kan spise mere 

klimavenligt. 
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Januar-juni Kan vi spise kloden 

grønnere? 

10 Madlavning 

• Mål og struktur (fase 2) 

 

Fødevarebevidsthed 

• Bæredygtighed (fase 2) 

• Fødevarekendskab og 

kvalitetsforståelse (fase 1) 

 

• Jeg kan lave et forslag til et fastfoodkoncept. 

• Jeg kan planlægge en sund, vegetarisk ret fra 

bunden. 

• Jeg kan eksperimentere med tekstur i en ret med 

plantefars. 

• Jeg kan lave en stand til et streetfoodmarked. 

Festen 

 

 

10 Måltid og madkultur 

• Måltider og smag (fase 2) 

• Jeg kan beskrive sammenhængen mellem et måltid 

og en social begivenhed. 

• Jeg kan planlægge et måltid til en fest.  

 

Færdigretter 8 Mad og sundhed 

• Sund mad til målgrupper (fase 2) 

 

Madlavning 

• Eksperimenterende madlavning (fase 

2) 

 

Fødevarebevidsthed  

• Fødevareproduktion og madprojekt 

(fase 1 og 2) 

 

• Jeg kan reflektere over produkters målgruppe. Jeg 

kan planlægge, prioritere og pakke en måltidskasse. 

• Jeg kan reflektere over mine egne og andres 

spisevaner. 

• Jeg kan opfinde en ret. 

• Jeg kan præsentere en ret, jeg selv har udviklet. 

 


