Faktaark nr 9
TIL FORELDRE OG FORESATTE

HEIA-prosjektet på 7. trinn
FAKTA:

Målet med HEIA-prosjektet er å bidra til å:
◗ øke inntaket av frukt og grønnsaker

◗ øke fysisk aktivitet i hverdag og helg

◗ redusere inntaket av sukkerrike drikker

◗ redusere tiden foran tv og pc

Som en del av skoleprosjektet HEIA
vil elevene på 7. trinn få følgende:
◗

påfyll av utstyr i aktivitetskassen for
bruk i friminuttene

◗

kartlegge egne kost- og aktivitetsvaner
og få personlige råd via et dataprogram

◗

ukentlige HEIA-pauser med frukt/
grønnsaker og fysisk aktivitet

◗

opplegg i Kroppsøving

◗

faktaark til foresatte med
hjemmeoppgave

FIGUR:
UTVIKLINGEN I PC-BRUK BLANT JENTER OG GUTTER I
FRITIDEN 1989-2001 (BASERT PÅ WOLD M.FL. 2005)

UTFORDRING:
Foreldre er viktige støttespillere når det gjelder kostvaner og fysisk aktivitet.
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt får mest mulig ut av HEIA-prosjektet på 7. trinn?

TIPS:
◗

Gjør hjemmeoppgavene sammen med barnet ditt

◗

Sørg for at barnet ditt har med en frukt eller grønnsak til HEIA-pausen

◗

Oppmuntre barnet ditt til daglig fysisk aktivitet

◗

La barnet ditt gå eller sykle til og fra skolen og til fritidsaktiviteter når det er mulig

◗

Oppmuntre barnet ditt til å spise frukt og grønnsaker hver dag

◗

Reguler barnets tid foran tv og pc hverdag og helg

◗

Bruk vann som tørstedrikk, og som drikke mellom måltidene

◗

Del dine erfaringer med andre foresatte
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Et faktaark om mat og aktivitet

Faktaark nr 10
TIL FORELDRE OG FORESATTE

Jo mer tid barn og unge
tilbringer ute, jo mer fysisk aktive er de!

Aktive
og
helger
E
TID UTtig!
k
er vi

FAKTA:

Norske barn er mindre fysisk aktive i helger enn på hverdager!
Barns helse blir bedre dersom de er fysisk aktive minst en time om dagen – gjerne mer.
Aktivitet barn blir litt andpustne og varme av er særlig bra.
FIGUR:
GJENNOMSNITTLIG AKTIVITETSNIVÅ BLANT NORSKE
9- OG 15-ÅRINGER MÅLT MED AKTIVITETSMÅLER
(TELLINGER PR MINUTT). FIGUREN VISER ET BETYDELIG
LAVERE NIVÅ PÅ HELGEDAGER ENN PÅ UKEDAGER.
(BASERT PÅ KLASSON-HEGGEBØ OG ANDERSSEN 2003)

UTFORDRING:
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt er i fysisk aktivitet i helgene?

TIPS
◗ Sett av tid til felles familieaktiviteter utendørs i løpet av helgen – utnytt høsten!
◗ Utforsk ideer til uteaktiviteter ved å følge med på hva barnet ditt er opptatt av.
Er det noe dere kan gjøre sammen?
◗ Oppmuntre barnet til å invitere med seg venner på lek/spill og sport ute.

e
Foreldrdres
og an OG
E
STØTTTRING
UN
OPPM til å være
r
aktiv e
viktig.

◗
-

Noen tips til hva som er ”in” i denne alderen:
At barnet velger aktiviteter selv
Aktiviteter som venner deltar i
Sykling, løping, rulleskøyter, skateboard, svømming, gåturer, friluftsliv
Mange liker idrett og konkurranser
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Faktaark nr 11
TIL FORELDRE OG FORESATTE

Måltidet – en verdi å ta vare på
FAKTA:
Regelmessige sunne måltider
forebygger sykdom, sikrer en jevn
tilførsel av næringsstoffer og gjør at
konsentrasjonsevnen blir bedre.
Barn som spiser ﬂere måltider
sammen med familien har et høyere
inntak av frukt, grønnsaker og viktige
næringsstoffer, samt et lavere inntak av
usunn mat.
Illustrasjon: Kreftforeningen/Månelyst AS

UTFORDRING:
Hvordan kan du bidra til å gi barnet
ditt en regelmessig måltidsrytme?

TIPS
◗ Legg til rette for ﬁre faste måltider. Omtrent
tre-ﬁre timer mellom hvert måltid er ﬁnt. Om
mulig - ha minst et felles måltid i løpet av
dagen. Prøv å skape en hyggelig ramme
rundt måltidet, unngå å snakke om

◗ Legg opp til at barnet gradvis tar mer og mer
ansvar for å lage matpakken selv.
◗ Ha sunn og lettlaget mat fremme på
benken/bordet eller i skuffer og skap når
barnet kommer fra skolen.

konﬂiktfylte tema mens dere spiser.
◗ Sett av tid til frokost og la barnet se
at du selv spiser frokost. Har man dårlig
matlyst eller dårlig tid, er det bedre å spise litt
enn ingenting. Lag gjerne en sunn matpakke
som kan spises når matlysten kommer.

◗ Begynn i det små når barnet ditt skal
få medansvar for middagslagingen. Gi
overkommelige oppgaver.
For ytterligere informasjon og tips, se vedlagt
brosjyre: Måltidet – en verdi å ta vare på

sjektet.
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Faktaark nr 12
TIL FORELDRE OG FORESATTE

Frukt og grønnsaker = smak, farge, matglede og helse
FAKTA:
Inntaket av frukt og grønnsaker synker med
økende alder fra 13 års alder frem til 20-årene.
Jo høyere inntaket er ved inngangen til tenårene,
jo høyere ser inntaket ut til å være i løpet av
tenårene.
Nyere forskning peker på følgende faktorer
som viktige når det gjelder inntak av frukt
og grønnsaker blant barn og unge:

◗ Tilgjengelighet: Tilrettelegging for og mulighet
til å forsyne seg med, eller få servert, frukt og
grønnsaker
◗ Rollemodeller i hverdagen: Det å se familie og
venner spise frukt og grønnsaker

FIGUR: DAGLIG INNTAK AV GRØNNSAKER I TENÅRENE

◗ Smakspreferanser: Hva man lærer
å like av frukt og grønnsaker

UTFORDRING:
DAGLIG GRØNNSAKSINNTAK
I TENÅRENE. (LIEN M.FL. 1999)

Hvordan kan du bidra til at barnet ditt
spiser mer frukt og grønnsaker hver dag?

TIPS
◗ Prøv nye typer frukt og grønnsaker, oppmuntre
barnet ditt til å smake selv om de ikke ønsker en
hel frukt/grønnsaksporsjon
◗ Server nye typer frukt og grønnsaker sammen
med kjent og godt likt mat, gjerne gjentatte
ganger
◗ Ha frukt og grønnsaker lett tilgjengelig: f. eks.
et enkelt fruktfat på bordet, tomater i en skål på
benken, og/eller skrellede gulrøtter i en boks
med vann i kjøleskapet

◗ Inkluder grønnsaker (gjerne oppkuttede) til
alle måltider
◗ Gi barna rå grønnsaker mens de venter på
måltider og når de har venner på besøk
◗ Spis frukt og grønnsaker sammen med barnet
ditt
◗ Barn spiser dobbelt så mye frukt og
grønnsaker dersom det er oppkuttet – prøv en
epledeler!

ktet.
n e-post til
reldre i prosje
e
fo
v
ri
re
k
d
S
n
a
r?
l
e
e
ti
g id
formidle
Har du tips o
o. Vi vil videre
.n
io
.u
in
is
d
e
tet@m
HEIA-prosjek
©www.skue.no

HE!A

Et faktaark om mat og aktivitet

Faktaark nr 13
TIL FORELDRE OG FORESATTE

TV-titting er den vanligste
fritidssyssel blant barn i Norge!
FAKTA:

FIGUR:
ANDEL BARN SOM RAPPORTERER AT DE SER 2 TIMER
ELLER MER PÅ TV PR DAG.

Tenåringer sitter stille i gjennomsnitt 40 timer
i uka foran datamaskiner, tv eller med lekser.

(KILDE: HEIA-UNDERSØKELSEN HØSTEN

Jo ﬂere tv-er og datamaskiner som ﬁnnes
hjemme, jo mer tid brukes gjerne til å sitte
stille foran skjermen.
Regelmessig fysisk aktivitet er nødvendig
for normal vekst og utvikling hos barn og

% SOM SER PÅ TV 2 TIMER
ELLER MER PR. DAG

I Australia og USA anbefales det at barn
ikke bruker mer enn to timer pr dag til
underholdning på elektroniske medier
(spill, Internett, tv og lignende).

2007)

unge, og har stor betydning for helse, både i
oppveksten og senere i livet. En inaktiv livsstil
som barn synes å være sterkt medvirkende til en
inaktiv livsstil som voksen.

UTFORDRING:
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt ikke sitter for mye stille enten foran tv eller datamaskinen?

TIPS
Barn og unge kan være veldig ulike i forhold til
hvor opptatte de er av å se på tv eller sitte foran dataskjermen!
◗ Følg med på hvor mye tid barnet ditt bruker foran tv- og dataskjermen
◗ Diskuter fordeler og ulemper med bruk av tv og datamaskiner med barnet
◗ Lær barnet å velge ut de tv-programmene de ønsker å se på i stedet for å ”zappe” rundt
◗ Avtal med barnet hvor mye tid som kan brukes på tv og/eller datamaskinen
◗ La tidsrom på dagen som egner seg best til uteaktiviteter være tv- og datafri tid
◗ Hjelp barnet med å ﬁnne mer aktive alternativer til det å se på tv eller sitte foran dataskjermen
◗ Vurder plassering og antall tv-er og datamaskiner som dere har behov for
ktet.
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Faktaark nr 14
TIL FORELDRE OG FORESATTE

En halv liter sukkerholdig brus
inneholder 25 sukkerbiter!
FAKTA:
◗ Gutter drikker oftere brus enn jenter
◗ Sukkerrike drikker er relativt
rimeligere i innkjøp enn sunnere
alternativer
◗ Det er naturlig for barn å foretrekke
fet og søt mat. Før i tiden var dette
en god egenskap, men i dagens
overﬂodssamfunn virker dette mot
sin hensikt

UTFORDRING:
Hvordan kan du bidra til at barnet ditt velger
alternativer til sukkerrike drikker?

TIPS
◗

Bruk vann som tørstedrikk, og som drikke mellom måltidene. Godt og gratis!

◗

Velg vanlig melk fremfor søtet melk (som f.eks. sjokolade-/jordbærmelk)

◗

Velg juice fremfor nektar eller leskedrikker

◗

Vær bevisst på eget inntak av sukkerrike drikker

◗ Begrens drikking av brus og saft f.eks. til lørdager, selskap og spesielle anledninger,
1-2 glass er nok
◗ Tilpass innkjøp av sukkerrike drikker til planlagt forbruk.
Tenk på tilgjengeligheten når store kvanta kjøpes inn, oppbevar det f.eks. i kjeller/bod.
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Faktaark nr 15
TIL FORELDRE OG FORESATTE

Aktive barn og unge blir
ofte aktive voksne!
FIGUREN VISER EN GRUPPE BARN OG UNGE SOM BLE FULGT OPP I 21 ÅR.
DE SOM DREV MED ORGANISERT IDRETT OVER LENGRE TID (6 ÅR), VAR MER
FYSISK AKTIVE SOM VOKSNE (30-39 ÅR). (MODIFISERT ETTER TELAMA M FL 2006)

Barn og unge som er fysisk
aktive gjennom barneog ungdomstida, har
større sannsynlighet for å
fortsette med å være fysisk
aktive som voksne.

Sannsynlighet for å være
fysisk aktiv som voksen
lav
høy

FAKTA:
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Aldri deltatt i organisert idrett
over lengre tid som
barn/ungdom

UTFORDRING:

Deltatt i organisert idrett
over lengre tid som
barn/ungdom

Hvordan kan du bidra til at tenåringen din fortsetter med
å være fysisk aktiv i ungdomstida?

TIPS:
◗ Som forelder kan du støtte tenåringens egne initiativ til å være fysisk aktiv.
De aller ﬂeste vil fortsatt sette pris på at du er aktiv sammen med dem (selv om de kanskje ikke
vil innrømme det).
◗ Snakk med tenåringen din, og gjerne med vennene også, om aktivitet og idrett de holder på
med.
◗ Er tenåringen med i organisert idrett er det viktig at du fortsatt ”bryr” deg
og følger med. Oppmuntre gjerne til å prøve ut nye aktiviteter.
◗ Uansett om tenåringen din er med i idrett eller ikke, fokuser på
hverdagsaktivitet og annen fysisk aktivitet:
la tenåringen gå og sykle til venner, til kino osv
dans og disco, tur- og friluftsliv gir verdifulle
opplevelser og fysisk aktivitet
og
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Faktaark nr 16

Bevisste valg for god helse
i tenårene!
FAKTA:

TIL FORELDRE OG FORESATTE

◗ Elever på ungdomsskolen har ofte
større frihet og mer penger når
de skal velge mat og drikke i og
etter skoletid. Fristelsene kan være
mange.
◗ Mange blir mindre fysisk aktive
både i løpet av skoledagen og i
fritiden når de blir ungdommer.

Andel (%)

ANDEL GUTTER OG JENTER SOM ER DAGLIG FYSISK AKTIVE I LØPET AV
FRIMINUTTENE PÅ FORSKJELLIGE ÅRSTRINN (HAUG M FL 2008)

6 kl

7 kl

8 kl

9 kl

10 kl

UTFORDRING:
Hva kan du gjøre for at tenåringen din skal velge sunne
alternativer til mat/drikke og være fysisk aktiv i ungdomstida?

TIPS
◗ Legg forholdene til rette for en sulten tenåring:
Fyll gjerne kjøleskap og skuffer med det du vil at ungdommen
skal spise og drikke. Sett fram frukt og grønnsaker, og det går unna.
◗ Prat om hvilke sunne alternativer til mat og drikke tenåringen kan velge når
han/hun kjøper mat selv, for eksempel grove rundstykker og banan i stedet for
en bollepose.
◗ Helsedirektoratet har gitt retningslinjer for hvordan mattilbudet på skoler bør
være, se www.heia-prosjektet.org under ”lenker”. Si i fra til skolen hvis disse ikke
blir fulgt opp.
◗ Prøv heller å gi mer ”ros” når tenåringen er aktiv, enn å mase og ”hakke”
når han/hun sitter stille foran tv-/pc-en.
◗ La tenåringen gå eller sykle til skole og fritidsaktiviteter når
det er mulig – oppmuntre ellers til å være aktiv i hverdagen.
◗ Kan du gjøre noe for at det kan bli lettere
for tenåringen din å være fysisk aktiv på ungdomsskolen?
Se tips på www.pedsenter.no under ”Aktiv ute”.
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