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ENERGI er det som 
får noe til å skje

Mat og fysisk 
aktivitet
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ENERGI måles i 
joule eller kilocalorier

ENERGI INN I KROPPEN
i mat og drikke fi nnes det tre ulike næringsstoffer som gir mennesker energi:

________________________     __________________________

_________________________

Næringsstoffer som iKKE gir energi:

________________________     __________________________

_________________________

ENERGI UT AV KROPPEN
Hvor mye energi vi bruker er avhengig av hvor fysisk aktive vi er:

Når man sitter stille i ett minutt bruker man  _____________ energi 

    
Når man jogger på stedet i ett minutt bruker man _______ ganger så mye energi 
som når man sitter stille.

Behovet for energi varierer fra dag til dag, og fra person til person 
– det er avhengig av hvor aktive vi er 
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Vi gleder oss til å se forslaget 
fra din gruppe/klasse!

Plakat-oppgave
Våren 2009 skal det i HEIA-prosjektet trykkes en plakat i A4-format. 
Plakaten skal 

- motivere 10-12 åringer til å spise sunt og være aktive. 

Dere skal lage forslag til hvordan denne plakaten skal se ut. Hver 
gruppe/klasse kan sende inn ett forslag. Det forslaget som til slutt 
velges av prosjektgruppen gjøres klart for trykking og trykkes opp. 
Plakaten skal henges opp på 12 ulike skoler med til sammen ca 800 
elever på 6. trinn. 

!

     KRITERIER FOR PLAKAT-FORSLAGET:
• A4-størrelse
• I farger
• Det skal være plass til HEIA-logoen 
• Eventuelle bilder som skal brukes i plakaten må ha 

trykkekvalitet. Hvis dere ikke har funnet det bildet/motivet dere 
ønsker kan et bilde ordnes av Universitetet i Oslo. Forklar hva 
slags bilder dere ønsker.

mat og aktivitet for god helse
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Appestaten styrer: 

1. ______________________ 

2.______________________ 

3. _____________________

 På samme måte som vi fyller bensin på en bil, må vi ”fylle” mat i kroppen for å holde 
”kroppsmotoren” i gang. De fl este bilmotorer går enten på bensin eller diesel. Kroppen vår 
bruker vanligvis to typer ”brennstoffer” (næringsstoffer): Karbohydrat og fett. Til daglig gir 
protein bare en mindre del av den energien vi trenger. 

 Appestaten er som bensin-/diesel-måleren, den forteller når det er tid for påfyll og når det er fullt.
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OPPGAVE 2.
Tenk deg at du skal spise lunsj/
formiddagsmat. 
Du kan velge mellom EN stor 
sjokolademuffi ns eller en lunsj 
som dette: 
1 glass skummet melk
1 pære
3 havreknekkebrød med
1 kokt egg og 1 tomat
2 skiver fi skepudding
3 skiver rødbete
2 skiver skinke
agurk og purreskiver

PS.  Sjokolademuffi nsen 
inneholder like mye energi (like 
mange kilojoule) som hele 
lunsjen til sammen.

A. Hva velger du, og hvorfor? 
Svar på eget ark

B. Hva kan være grunner til å 
velge lunsjen med knekkebrød/
melk/pære?

C. Hva kan være grunner til å 
velge sjokolademuffi nsen?

OPPGAVE 3. 
En elev på ungdomsskolen velger å kjøpe 
cola og potetgull i stedet for å spise/drikke 
den vanlige skolematen og drikken. 

-  Hvilke næringsstoffer vil eleven gå glipp 
av ved å velge cola og potetgull i stedet 
for den vanlige skolematen og drikken? 

- Hvor stor mengde cola og potetgull 
spiser/drikker han/hun hvis det skal 
bli like mye energi som i den vanlige 
skolematen og drikken?

 Skriv svarene på et eget ark.

fakta til oppgaven:
-  Matpakke og drikke gir i dette tilfellet ca 

2500 kJ = En liten kartong lettmelk, et 
glass appelsinjuice, to brødskiver med 
ost og et eple

-  En halv liter cola gir 850 kJ
-  En pose potetgull (100 g) gir 2198 kJ

OPPGAVE 1.
Du kan gjennomføre ”20 spørsmål” sammen med en annen elev. Den ene skal tenke på en 
(fysisk) aktivitet han/hun liker å gjøre ute, mens den andre skal stille maks 20 spørsmål for 
å fi nne ut hvilken aktivitet det er. Den som skal svare får bare lov til å svare ja eller nei.
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Måltider

MÅLTIDSFORDELING

Regelmessige måltider er en viktig del i et sunt 
og variert kosthold. Med måltidsfordeling menes 
hvordan måltidene bør fordeles utover dagen. Spis 
4-6 måltider daglig fordelt på 3-4 hovedmåltider og 1-
3 mellommåltider. Hovedmåltidene er frokost, lunsj, 
middag og kveldsmat. Hver enkelt må fi nne den 
måltidsrytmen som passer for seg. 

MELLOMMÅLTIDER

Mellommåltidene er små og spises mellom hovedmåltidene. De kan for eksempel bestå av frukt, 
grønnsaker, knekkebrød eller mager yoghurt med korn eller gryn i. Flere måltider i løpet av dagen 
gjør det lettere å kontrollere sulten, spise passe til måltidene, unngå småspising og overspising, og 
ha et jevnt blodsukker.

FROKOST

Om morgenen trenger man påfyll av energi i form av mat for at kroppen skal fungere - det 
er kanskje 10-12 timer siden sist du spiste. Hvis frokosten droppes kan det være vanskelig å 
konsentrere seg, og både humør og arbeidslyst kan bli dårlig. Derfor regnes frokosten som det 
viktigste måltidet om dagen.

SKOLEMAT

På skolen er det viktig å fylle på ”tanken” for å kunne holde konsentrasjonen og humøret oppe. 

LAG DIN EGEN ”MÅLTIDSKLOKKE”

- Skriv på klokken på neste side hvilke måltider du vanligvis spiser ved ulike tidspunkt. Beskriv 
kort eller tegn enkle tegninger av hva du vanligvis spiser og drikker til de ulike måltidene.

- Se på kostsirkelen du har fått utdelt. Sjekk måltidsklokken din og fi nn ut om du i løpet av en 
dag får mat fra alle delene av kostsirkelen. 

- Hvor mange hovedmåltider og hvor mange mellommåltider har du i løpet av en dag? Noter 
antallet under måltidsklokken.
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ANTALL HOVEDMÅLTIDER: ________     ANTALL MELLOMMÅLTIDER: ________

Måltidsklokken min



Tenk deg at du skal forklare figuren under for elever i 4. klasse. 
- Hvordan ville du gjort det? Beskriv kort under figuren.

Forklaring:

� 



OPPGAVE 5.
Tenk deg at en i klassen ikke 
har lyst på mat om morgenen.
- Hva slags tips kan du gi slik 
at han/hun får påfyll av energi 
til skoledagen?

 

OPPGAVE 4.
PC-OPPGAVE
Test din tallerkenmodell 
(svensk versjon):
http://www.slv.se/upload/
Tallriken/index.html

OPPGAVE 3.
Tenk deg at du er lærer og skal 
lage fem spørsmål om det du 
har lært her. 
- Lag fem spørsmål med svar. 
Kanskje læreren din er 
interessert i å få en kopi?

Svar 
på 

eget 
ark

OPPAVE 1.
- Tenk tilbake på den 
forrige middagen du 
spiste.

1. Hvor lang tid var det 
gått fra forrige gang du 
spiste?

2. Hvor lang tid tok det 
før du spiste igjen?

3. Hva inneholdt den 
fra de ulike delene av 
kostsirkelen? 

mat og aktivitet for god helse

mat og aktivitet 
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OPPGAVE 2.
Skriv eller tegn det du har spist og drukket 
til frokost og som skolemat de siste 
dagene.
- Hva synes du om det du har spist og 
drukket i forhold til det du har lest nå? 

- Sett et plusstegn (+) ved det du mener er 
bra, og et minustegn (- ) ved det du mener 
kan bli bedre. Skriv kort hva du kan gjøre 
for at det skal bli bedre.
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fRUKT

Spiste du frukt til frokost i går?     Ja   Nei

Spiste du frukt til lunsj i går?     Ja   Nei 

Spiste du frukt til middag i går?     Ja   Nei 

Spiste du frukt til kvelds i går?     Ja   Nei 

Spiste du frukt mellom noen av måltidene i går?   Ja   Nei 

Hvor mange ja og hvor mange nei fi kk du for frukt?

      Sum:   Ja ____       Sum:  Nei _____

GRØNNSAKER

Spiste du grønnsaker til frokost i går?    Ja   Nei 

Spiste du grønnsaker til lunsj i går?     Ja   Nei

Spiste du grønnsaker til middag i går?    Ja   Nei 

Spiste du grønnsaker til kvelds i går?    Ja   Nei 

Spiste du grønnsaker mellom noen av 

måltidene i går?       Ja   Nei 

Hvor mange ja og hvor mange nei fi kk du for grønnsaker?

      Sum:   Ja ____                Sum:  Nei _____

 Skriv ned et tips du har lyst til å prøve:

1. 

”5 om dagen”

Spiste du frukt til kvelds i går?     Ja   Nei 

Sett kryss

Sett kryss



5 punkter om ”5 om dagen”

1. Hvor mye frukt og grønnsaker bør vi spise?

- Spis minst _________ porsjoner frukt og

_______ porsjoner grønnsaker hver dag.

2. Hva slags frukt og grønnsaker anbefales?

- Spis ___________________________ typer frukt og grønnsaker.

3. Hva er en porsjon?

Et eksempel på en porsjon er:

- En middels _______________ frukt 

- Ett ______________________ fruktjuice 

- En stor _______________________

- _______________________ av en middagstallerken fylt med salat, rå eller kokte grønnsaker

4. Hvorfor er det lurt å spise frukt og grønnsaker?

Frukt og grønnsaker inneholder mange______________________ og 

mineraler som vi trenger for å vokse og være _______________. De 

inneholder også _________________ og vann, og de gir oss energi. 

Derfor bør frukt og grønnsaker brukes i og mellom __________________.

5. Kan kosttilskudd erstatte frukt og grønnsaker?

Tabletter som inneholder vitaminer og mineraler (kosttilskudd) kan 

______________ erstatte frukt og grønnsaker. Frukt og grønnsaker 

inneholder en helt _______________________ blanding av mange stoffer 

som det er ___________________ å kopiere i kosttilskudd.

12 



Oppgave
Dette skal du gjøre:
Du skal smake på tre forskjellige varianter av gulrot: Vanlig gulrot i biter, minigulrøtter og 
knaskerøtter. Smak på hver av dem og gi din vurdering i tabellen. Du kan gi fra 1 til 10 poeng til hver 
variant for punktene 1, 2, 3 og 4 i tabellen. Når du har gjort dette, skal du legge sammen poengene 
for hver gulrot variant. Jo høyere dette tallet blir, jo bedre synes du at gulroten er.

Spørsmål Gulrot i biter Minigulrøtter Knaskerøtter

1. Lukt

2. Smak

3. Smak når du 
holder for nesen

4. Utseende

TOTAL SUM:

Beskriv kort de ulike gulrøttenes smak (sur/søt/bitter/salt) og 
lukt (syrlig/søt/frisk/skarp)

Gulrot i biter:

Minigulrøtter:

Knaskerøtter:

Hvilken gulrot likte du best? ____________________________________

Hvorfor likte du den varianten best? ______________________________

- Når du har fylt inn hele tabellen, skal du diskutere resultatet ditt med en annen elev. Er dere enige?
- Det skal lages en oppsummering for hele klassen. Hvilken gulrot 
ble klassens favoritt?

13 
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OPPGAVE 1. Kryssord

1. Frukt og grønnsaker er ………………….

2. En grønn frukt som dyrkes i Norge

3. Kan påvirke oss når vi skal velge frukt og grønnsaker

4. Lite sted hvor man av og til kan kjøpe frukt

5. Variasjon betyr at man skal spise ………… forskjellige

 6. En sur frukt

7. Mange frukter smaker ……………….

8. Mat og drikke gir ………………………

9. Hvit grønnsak som vokser under jorden

10. Frukt og grønnsaker gir oss god ………………………..

11. Alle bør spise fem om ………………

12. Bruk frukt og grønnsaker som ……………….....

13. Spis minst .……… porsjoner grønnsaker om dagen

14. Norske ……………….. bør spise mer frukt og grønt

OPPGAVE 2.

Hvis du fi kk følgende spørsmål fra en 4. klassing, hva ville du da svare: 
”Hvorfor vil foreldre at barn skal spise broccoli?” 

Skriv det svaret du ville gitt 4. klassingen.

14 
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OPPGAVE 1. Kryssord

1. Frukt og grønnsaker er ………………….

2. En grønn frukt som dyrkes i Norge

3. Kan påvirke oss når vi skal velge frukt og grønnsaker

4. Lite sted hvor man av og til kan kjøpe frukt

5. Variasjon betyr at man skal spise ………… forskjellige

 6. En sur frukt

7. Mange frukter smaker ……………….

8. Mat og drikke gir ………………………

9. Hvit grønnsak som vokser under jorden

10. Frukt og grønnsaker gir oss god ………………………..

11. Alle bør spise fem om ………………

12. Bruk frukt og grønnsaker som ……………….....

13. Spis minst .……… porsjoner grønnsaker om dagen

14. Norske ……………….. bør spise mer frukt og grønt

OPPGAVE 3. 

Stokk bokstavene, 
og fi nn fram 
til en frukt eller grønnsak

NASANA

MOTAT

SIMA

LEPANISP

TOTPE

KØL

TSALA

NOELM

MEMOLP

ÅTRKLO

SKUGLEGARNA

WIKI

ÆPRE

NABNA

EDUR

KLROBKOI

ARPAKPI

OMGAN

PELE

LGURTO

OPPGAVE 4. 

Hvilke hører sammen? Trekk en 
strek mellom hver av kolonnene, så 
får du en frukt, bær eller grønnsak.

TO    NAS

GUL    KOLI

MOR    AGURK

BRINGE   RIKA

DRU    BÆR

BROK    LØK

HVIT    MELON

PLOM    ER

JORD    ELLER

POT    BÆR

SLANGE   MAT

APPELL   ROT

PAP    KÅL

BLÅ    ERTER

KÅL    SIN

SUKKER   BÆR

HONNING   IK

BLOM    ROT

REDD    ET

ANA    ME
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Sukkerrike drikker

Antall poeng:

1A. Drikker kan deles inn i tre grupper avhengig av hvor mye sukker 
de inneholder og hvor sure de er. 

Sukker gir tom energi og kan føre til hull i tennene. Sure drikker gir syreskader på tennene 
og øker risikoen for tannslitasje.

På neste side finner du en kort beskrivelse av ulike typer drikke.
Hvilken gruppe tror du de ulike drikkene skal plasseres i?

RØD GRUPPE: 
Drikkes sjelden

GUL GRUPPE: 
Drikkes i 
begrenset mengde

GRØNN GRUPPE: 
Drikkes daglig



Ulike typer drikker: 
1. Brus med sukker

2. Nektar med kunstige søtstoffer 

3. Vann

4. Iste med sukker

5. Skummet melk, lettere lettmelk, lettmelk

6. Saft med kunstige søtstoffer 

7. Sukkerholdige leskedrikker 

8. Skolemelk med smak (kakao-/jordbærmelk)

9. Fruktjuice (1 glass per dag)

10. Iskaffe med sukker

11. Brus med kunstige søtstoffer 

12. Leskedrikker med kunstige søtstoffer

13. Sjokolade- og jordbærmelk med sukker

14. Iste med kunstige søtstoffer

15. Flaskevann med smak

16. Drikkeyoghurt

17. Flaskevann uten smak

18. Saft med sukker

19. Nektar med sukker 

20. Kakao med sukker

17 



forskjellen er:

2. Notater:
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1B. Juice og nektar – hva er forskjellen mellom de to drikkene?

TROPISK NEKTAR er fremstilt 
av: vann, konsentrat av ananas, 
appelsin, eple, pasjonsfrukt, 
mango, aprikos, guava og sukker. 
Minst 50% konsentratinnhold

TROPISK JUICE er fremstilt av: juice 
av eple (38%), ananas (35%), fersken 
(10%), mango (6%), pasjonsfrukt 
(6%), banan (4%) og appelsin (1%), 
blandet fra konsentrat

TropiskTropisk
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OPPGAVE 1.

Sukkerinntaket i den norske befolkningen er 
høyt. Vitenskapskomiteen for Mattrygghet 
(VKM) har vurdert de helsemessige 
konsekvensene ved bruk av søtstoffer i stedet 
for sukker i leskedrikker/brus, saft og nektar. 
På bakgrunn av rapporten har Mattilsynet 
og Sosial- og helsedirektoratet laget noen 
råd til forbruker (http://matportalen.no/
Saker/1172734571.4).

Les gjennom rådene nedenfor. Tenk deg at 
du skal gi en 4. klassing fi re gode råd basert 
på det som står i oppsummeringen. 
- Hvilke fi re råd blir det og hvordan lyder de? 
Skriv på eget ark.

”- Vann er den beste tørstedrikk! Vann 
anbefales som drikke til måltider og mellom 
måltider. Dette gjelder både vann fra springen 
og vann på fl aske. 

- Sukkerholdig drikke øker risikoen for 
overvekt, tannråte og syreskade på tenner. En 
stor andel av befolkningen har et høyt inntak 
av sukkerholdig drikke og andre matvarer 
med tilsatt sukker. inntaket av sukkerholdig 
drikke bør derfor reduseres. Dette gjelder 
spesielt barn og ungdom som har et stort 
inntak. 

- Nektar, saft og leskedrikker/brus kan med-
føre syreskader på tennene. Et hyppig inntak, 
særlig mellom måltidene, av drikke tilsatt 
sukker og intenst søtet drikke frarådes for å 
redusere risiko for syreskade på tenner.” 

Svar 
på 

eget 
ark

OPPGAVE 2.

Les de fi re varedeklarasjonene nedenfor. 
Svar på spørsmålene på eget ark.

De fi re drikkene har en ingrediens 
felles. Hvilken?

Hvorfor vil en tannlege fraråde disse 
drikkene til ”smådrikking” mellom mål-
tidene?

Pepsi Max: Vann, karbondioksid 
(kullsyre), farge (karamell E150d), 
søtstoffer (aspartam, acesulfam 
K, syrer (fosforsyre, sitronsyre), 
surhetsregulerende middel (natriumcitrat) 
aromaer (bl.a. koffein).

Eplenektar (Eldorado): Eplejuice (50%), 
vann, sukker og surhetsregulerende 
middel (sitronsyre).

Husholdningssaft (Lerum): 34% eplesaft, 
25% rød druesaft, 4% kirsebærsaft, 
2% pæresaft (fremstilt av konsentrert 
råsaft, totalt 65% råsaft), sukker, 
surhetsregulerende middel (sitronsyre), 
konserveringsmidler (natriumbenzoat, 
kaliumsorbat), stabilisator (nitrogen).

flaskevann med smak av skogsbær 
(Olden): Naturlig mineralvann, 
fruktose, surhetsregulerende middel 
(sitronsyre), aroma, konserveringsmidler 
(kaliumsorbat, natriumbenzoat).

mat og aktivitet for god helse

mat og aktivitet 
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I Aftenposten 7. mars 2006 skrev Heidi (16 år) dette på siden Si;D

MAMMA OG PAPPAS SKYLD?

Hvem har skylda for ungdommens usunne kosthold? Selv om staten og 
reklamebransjen ikke er uskyldige, er nok foreldrene verstingene. Men kanskje 
ikke de aller verste?

Hvor mye påvirkes vi av reklame med saftige burgere og bilder av godteri? Burde 
myndighetene hindre media i å reklamere for usunn mat? Eller forbudt salg av 
den? Jeg synes ikke reklamen skal få så stor del av skylda for glasurgenerasjonen. 
Selv om vi ser reklamer og får lyst til på det vi ser, er det ikke dermed sagt at vi går 
rett bort på Kiwi for å kjøpe det. 
 Mange foreldre bryr seg ikke i det hele tatt om barna deres spiser usunt. Så 
lenge ungdommene ser slanke og normale ut, er det ingenting å bekymre seg for, 
tenker mange foreldre. Men enten de bryr seg eller ikke, har de noe av skylda om 
barna deres har konsentrasjonsvansker på skolen, utvikler jernmangel, sukkersyke 
eller høyt blodtrykk. For hva fi nnes i kjøleskapene i mange hjem? Jo, ofte både ukjent 
og lite fristende mat. Jeg mener at det alltid bør stå grønnsaker og frukt fremme 
hjemme. De fl este liker det, og spiser det når det er lett å få tak i. Foreldrene har 
ansvaret for at den maten barna får i seg hjemme er sunn. Foreldrene kan tilrettelegge 
mye for at barna skal få sunne matvaner, og da må de ofte begynne med seg selv. Det 
er nemlig dokumentert at ungdommens kosthold i stor grad avspeiler kostholdet blant 
voksne. Å innarbeide dette vil kunne forebygge sykdom på kort og lang sikt.

 Men vi har tross alt selv ansvaret for hva vi putter i oss! Vi har gjennom 
hele dagen valg. Når vi kommer hjem fra skolen og det rumler i magen, har 
mange av oss valget mellom noe fristende og noe mindre fristende. Jeg tror 
at hvis en ungdom hadde hatt valget mellom gulrot og sjokolade, hadde 
vedkommende valgt sjokoladen. Hadde hun hatt valget mellom litt frukt og 
en yoghurt, ville valget ungdommen hadde tatt vært sunt uansett.

”Mange foreldre bryr seg ikke i det hele tatt om barna deres spiser usunt”

20 

Dine valg

Hvem og hva 
påvirker valgene dine?



VELG EN REKLAME. 
DiSKUTER OG SVAR På fØLGENDE SPØRSMåL:

1. Hvem er avsender (hvem har laget reklamen)?

2. Hvem er mottaker (målgruppe) for reklamen?

3. Hva er hensikten med reklamen?

4. Hva er hovedbudskapet i reklamen?

5. Hva slags informasjon mangler i reklamen?

6. Hva slags teknikker/hvilke metoder er brukt i reklamen for å vekke oppmerksomhet?
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TENK DEG AT EN SLiK KAMPANJE SKULLE STARTES i NORGE

- Hvem skulle være målgruppe for kampanjen?
- Hva skulle være hovedbudskapet (eller slagordet) i kampanjen?
- Hvilke(n) kanal(er) skulle kampanjen formidles via (avis, ukeblader, tv, radio osv)?
- Hva slags informasjon skulle være med i kampanjen?
- Hva slags teknikker/hvilke metoder skulle brukes i kampanjen for å vekke 
oppmerksomhet?

e
ks
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Svar 
på 

eget 
ark

OPPGAVE 2.

Denne oppgaven heter ”20 spørsmål”. Du 
skal jobbe sammen med en annen elev. 
Den ene av dere skal tenke på en reklame 
som den andre sannsynligvis har sett 
ganske nylig, mens den andre skal stille 
maks 20 spørsmål for å fi nne ut hvilken 
reklame det er. Den som skal svare får bare 
lov til å svare ja eller nei.

Mer miljøvennlig med 
springvann

Drikker du vann på fl aske går 
det med 1 500 ganger mer ener-
gi enn om du slukker tørsten 
med springvann. Du slipper 
også ut 80 ganger mer CO

2
 

ved å drikke vann på fl aske, 
viser en rapport utarbeidet 
av Stiftelsen Østfold-fors-
kning. I USA ender tre 

av fi re fl asker på søppeldynga, 
i tillegg til at det går med be-

tydelige ressurser i produksjon 
og transport av vannfl askene, 

skriver aftenposten.no.
Myndighetene i New York 
har denne uken startet en 

annonsekampanje for å få 
folk til å drikke vann fra 
springen. 

OPPGAVE 1.

”20 spørsmål”
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