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INTRODUKSJON
I HEIA-prosjektet inngår fem leksjoner på 6. årstrinn. Det legges opp til å at elevene har
leksjonene jevnt fordelt i løpet av skoleåret.
Temaene i leksjonene er i kronologisk rekkefølge ”Mat og fysisk aktivitet”, ”Måltider”, ”5 om
dagen”, ”Sukkerrike drikker” og ”Dine valg”.
Leksjonene dekker først og fremst mål fra Kunnskapsløftet i faget mat og helse, men mål fra
kunst og håndverk, norsk, naturfag og samfunnsfag inngår også. Det er lagt opp til at
leksjonene kan gjennomføres uavhengig av mat og helse-faget; det er opp til teamet på 6.
trinn å avgjøre hvem som tar ansvar for de ulike leksjonene.
Det er tatt utgangspunkt i at hver leksjon tar om lag to klokketimer, men dette vil variere
avhengig av elevgruppen og hvordan den enkelte lærer legger opp leksjonene. Det inngår hver
gang en teoretisk del og en praktisk del, og i leksjon 2 og 4 er det mulig å velge mellom ulike
alternativer i den praktiske delen. I hver leksjon er den teoretiske delen og en praktisk del
obligatorisk. Om ønskelig kan alle alternativene gjennomføres der det er mulig å velge.
Til hver leksjon er det ekstraoppgaver. Disse oppgavene er ikke obligatoriske. I all hovedsak
besvares ekstraoppgavene på eget ark.
Undervisningsmateriellet består av to deler:
1. Lærerveiledning:
- I denne gis det veiledning for gjennomføring, riktige svar og løsningsforslag.
- Til leksjon 2 og 4 er det laget kopieringsoriginaler (se vedlegg 1).
- Aktuelle mål i Kunnskapsløftet er angitt mot slutten av veiledningen for hver
enkelt leksjon.
- Løsningsforslag til ekstraoppgaver er plassert helt til slutt i veiledningen for
hver leksjon.
- Det er lagt opp til stor grad av valgfrihet når det gjelder hvordan de ulike
delene skal gjennomføres av elevene (individuelt, parvis eller gruppevis).
- Bakerst i lærerveiledningen finnes det fakta og råd til de ulike leksjonen.
2. Elevhefte (i HEIA-mappe):
- Heftet inneholder oppgaver og plass til besvarelse for de mest sentrale
oppgavene.
- Ekstraoppgavene må besvares på eget ark.
- Kopier og løse ark med besvarelser oppbevares sammen med elevheftet i
HEIA-mappen.
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SKJEMATISK OVERSIKT OVER HEIA-LEKSJONER PÅ 6. TRINN
Tid (eksempel)

Tema / Leksjon nr

Desember

1.
Mat og fysisk aktivitet

Januar

2.
Måltider

Februar

3.
”5 om dagen”

Mars

April

4.
Sukkerrike drikker

5.
Dine valg

Innhold*
Teoretisk del:
- Definisjoner
Praktisk del:
- Lage forslag til plakat
Ekstraoppgaver: 3
Teoretisk del:
- Måltidsmønster
(Måltidsklokke og figur)
Praktisk del:
- Alternativ 1:
Mer om Kostsirkelen
- Alternativ 2:
Tallerkenmodellen
Ekstraoppgaver: 5
Teoretisk del:
- Eget inntak og
anbefalinger
Praktisk del:
- Smakstesting av gulrøtter
Ekstraoppgaver: 4
Teoretisk del:
- Gruppering av drikker
- Juice og nektar
Praktisk del (utstilling?):
- Alternativ 1:
Skrukork på flasker
- Alternativ 2:
pH i ulike drikker
- Alternativ 3:
Ulike drikker og tenner
Ekstraoppgaver: 2
Teoretisk del:
- Leserinnlegg/diskusjon
Praktisk del:
- Analyse av reklame
Ekstraoppgaver: 2

Aktuelle fag
- Kunst og håndverk
- Mat og helse
- Norsk

- Mat og helse

- Mat og helse
- Norsk

- Mat og helse
- Norsk
- Kunst og håndverk
Alternativ 1:
- Kunst og håndverk
Alternativ 2 og 3:
- Naturfag

- Mat og helse
- Norsk
- Samfunnsfag

* Teoretisk del og praktisk del er obligatorisk. Dersom det er mulig å velge mellom ulike
alternativer i praktisk del, er ett av alternativene obligatorisk. Alle kan gjennomføres om
ønskelig. Ekstraoppgavene er frivillige (ikke obligatoriske)
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LEKSJON 1:
MAT OG FYSISK AKTIVTET
Leksjonens mål:
- Gi elevene en grunnleggende forståelse om mat som energikilde, samt energiinntak og
energiforbruk.
- Utfordre elevenes kunnskap og kreativitet ved å lage utkast til prosjektmateriell.
Forberedelser:
- Les gjennom leksjonen slik den er beskrevet nedenfor og i elevheftet.
- Avklar om det er aktuelt å samarbeide med andre lærere/andre fag. Oversikt over
aktuelle mål i Kunnskapsløftet er gitt på side 6.
Materiell:
- Finn frem eventuelt utstyr som kan brukes i formidlingen av faktadelen (se nedenfor).
- Finn frem eventuelt utstyr som elevene kan ha bruk for når utkast til plakat skal lages
(papir, sakser, lim, tusjer/farger, ukeblader/brosjyrer, digitalt kamera etc)

Teoretisk del:
Teoridelen av leksjonen kan gjøres ved at
- Alternativ 1: Læreren leder elevene gjennom Fakta 1 og ber så elevene fylle ut i elevheftet,
gjennomgår deretter Fakta 2 og ber elevene fylle ut etc
eller
- Alternativ 2: Læreren gjennomgår teori-delen først (Fakta 1 til og med 3) for så å la
elevene jobbe videre etterpå, individuelt eller i grupper.
FAKTA 1 - Mat som energikilde (elevheftet side 4):
- I mat og drikke finnes det tre ulike næringsstoffer som gir mennesker energi. Det er
karbohydrat, fett og protein.
- Fett gir dobbelt så mye energi som karbohydrat og protein.
- Karbohydrat og fett er de viktigste energikildene, protein brukes mest som
byggemateriale for kroppen.
- Vann, vitaminer og mineraler gir ikke energi.

FAKTA 2 – Energiforbruk (elevheftet side 4):
- Hvor mye energi vi bruker er avhengig av hvor fysisk aktive vi er.
- Bruk av kroppens muskler til fysisk aktivitet gjør at energiforbruket øker.
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2.
Læreren formidler faktadelen til elevene. Læreren ber så elevene sitte helt rolig i ett minutt:
- Elevene bruker lite energi når de sitter rolig.
Læreren ber deretter elevene reise seg og jogge på stedet i ett minutt:
- Elevene har brukt 10 ganger så mye energi som når de satt stille - dette er et eksempel på
muskelarbeid.
FAKTA 3 – Energibehov (elevheftet side 4 og 5):
- Behovet for energi varierer fra dag til dag, og fra person til person - det er avhengig
av hvor aktive vi er
- Appetitt, sult og metthet er følelser som blir styrt av appestaten – et senter vi har i
hjernen. Appestaten ”forteller” når man er sulten og når man er mett.
3.
Læreren formidler faktadelen til elevene.
Litt mer om appestaten: Sult, appetitt, metthet og tørste reguleres fra sentre i hypothalamus
(områder i mellomhjernen). Appestaten består av et sultsenter i hjernen og et metthetssenter,
og ligger i nærheten av senteret som regulerer tørste.

Fasit til teoretisk del (side 4 og 5 i elevheftet):
1. MAT OG FYSISK AKTIVITET
Energi inn i kroppen
I mat og drikke finnes det tre ulike næringsstoffer som gir
mennesker energi:
___KARBOHYDRAT_______

__________FETT___________

_______PROTEIN____________
Næringsstoffer som IKKE gir energi:
_______VANN______

_________VITAMINER_______

________MINERALER________
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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 ____LITE_____ energi
Når man jogger på stedet i ett minutt bruker man __10/TI__ ganger så
mye energi som når man sitter stille.
Appestaten styrer:
1. ____Appetitt_____________
2.______Sult____________
3. ______Metthet___________

Praktisk del:
Lage forslag/utkast til en plakat om mat og fysisk aktivitet. Plakaten skal motivere 10-12
åringer til å spise/drikke sunt og være aktive. Sunn mat er definert på side 31. Elevene skal få
frem det DE synes er bra og flott med sunn mat/drikke og fysisk aktivitet. Det er ønskelig at
elevene kan fokusere på ALLE fordelene ved å være aktiv og spise/drikke sunt ut i fra deres
eget ståsted (gøy å gjøre noe sammen med venner etc), ikke bare de helsemessige fordelene.
Kriterier for plakat-forslaget:
• A4-format
• I farger
• HEIA-logoen skal være med (trenger bare å angi hvor den skal være på plakaten og
sette av plass til den)
Det er ikke anledning til å sende inn utkast til Universitetet i Oslo slik det står beskrevet i
elevheftet. I stedet foreslås det at elevene har stemmer på de ulike utkastene og at vinneren får
sin plakat hengt opp på en sentral plass på veggen i klasserommet.
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LEKSJON 1:
Aktuelle mål - Kunnskapsløftet
Mat og helse
Kompetansemål:
”Forklare hvordan maten virker som energikilde og byggemateriale for kroppen”
Kunst og håndverk
”- Å kunne uttrykke seg skriftlig i kunst og håndverk innebærer blant annet å uttrykke seg
visuelt ved hjelp av tegn og symboler. Utvikling av skriftlig og visuell kompetanse skjer ved å
omsette fakta, ideer og holdninger til tegn.
- Å kunne bruke digitale verktøy i kunst og håndverk er viktig for å søke informasjon og for
selv å produsere informasjon i tekst og bilder.
- Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler
og om å få inspirasjon til skapende arbeid.”
Kompetansemål:
Visuell kommunikasjon
”- sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i
ulike sammenhenger.”
Design
” - lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom
idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon.”
Norsk
Sammensatte tekster:
”- lage sammensatte tekster med bilder, utsmykninger og varierte skrifttyper til en større
helhet, manuelt og ved hjelp av digitale verktøy”
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EKSTRAOPPGAVE 2 (side 6 i elevheftet)
B. Mulige grunner til å velge lunsj med knekkebrød/melk/pære:
- Smaker godt
- Kroppen får energi som varer en god stund (metter lenge)
- Kroppen får verdifulle næringsstoffer
- Man får forskjellige ting å spise, og i tillegg drikke
C. Mulige grunner til å velge sjokolademuffins:
- Smaker godt
- Kroppen får energi (metter, men energien brukes raskt opp)
- Kan spises raskt
- ”Alle andre gjør det”
EKSTRAOPPGAVE 3 (side 6 i elevheftet)
Forslag 1:
Et lite glass (1,5 dl) cola gir 255 kJ
(850 kJ/5 dl = 170 kJ/dl x 1,5 dl = 255 kJ)
En pose potetgull (100 g) gir 2198 kJ
Til sammen: 255 kJ + 2198 kJ = 2453 kJ
Forslag 2:
En halv liter cola gir 850 kJ
Ca 75 g (¾) av en pose med 100 g potetgull gir 1649 kJ
(2198 kJ/4 x 3 = 1649 kJ)
Til sammen: 850 kJ + 1649 kJ = 2499 kJ
Eleven vil gå glipp av
- kalsium, proteiner og B-vitaminer i melken og osten
- vitaminer og fiber i appelsinjuicen
- fiber og B-vitaminer i brødet
- fiber og vitaminer i eplet
hvis han/hun velger cola (sukker) og potetgull (fett) i stedet.
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LEKSJON 2:
MÅLTIDER
Leksjonens mål:
- Bevisstgjøre elevene om regelmessige måltiders betydning for helsen, og formidle at
småspising ikke anbefales.
- Lære elevene om kostsirkelen eller tallerkenmodellen som redskaper for å vurdere
eget kosthold.
Leksjonen består av to deler, en teoretisk del og en praktisk del.
- Den teoretiske delen er felles for alle.
- I den praktiske delen skal minst ett av to mulige alternativer velges. Læreren avgjør om den
praktiske delen skal bestå av alternativ 1 eller 2 for alle, eller om elevene skal få velge selv.
Forberedelser:
- Les gjennom leksjonen slik den er beskrevet nedenfor og i elevheftet.
- Kopier opp oppgaveark 2-1 eller 2-2 (vedlegg 1). Om ønskelig kan både kostsirkelen
og tallerkenmodellen inkluderes i leksjonen.
Materiell:
- Til hver elev skal det deles ut en kostsirkel når oppgaven om måltidsklokken skal
gjennomføres (vedlegg 1).
- Dersom aktuelt: Finn frem eventuelt utstyr som elevene kan trenge for å fylle
tallerkenmodellen (papir, sakser, lim, tusjer/farger, ukeblader/brosjyrer etc)

Teoretisk del:
Teoridelen kan gjøres individuelt eller ved at læreren styrer gjennomgangen.
Det skal legges til rette for at elevene kan formidle sin tolkning av og få tid til å diskutere
omkring illustrasjonen på side 9 i elevheftet.
Tips knyttet til ekstraoppgave 5 (side 10 i elevheftet) er gitt på side 31.

Praktisk del:
Alternativ 1
Kostsirkelen
Elevene jobber individuelt med første del av oppgaven.
Kopier opp og del ut kopieringsoriginal 2-1 (vedlegg 1) til elevene og be dem besvare
oppgavene. Løsningsforslag for oppgave B og C er gitt på side 11.
La elevene få diskutere besvarelsene enten i par, grupper eller plenum.
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Alternativ 2
Tallerkenmodellen
Elevene jobber individuelt med første del av oppgaven.
Kopier opp og del ut kopieringsoriginal 2-2 (vedlegg 1) og be elevene fylle ut.
La elevene få diskutere besvarelsen ved å ta utgangspunkt i retten de har satt sammen, enten i
par, grupper eller plenum.
- Er tallerkenmodellen en enkel modell slik elevene ser det?
Bruk av digitalt verktøy (IKT) i leksjon 2 – IKKE obligatorisk del av HEIA-prosjektet
Til læreverket ”Matlyst” for bruk i mat og helse-faget på ungdomstrinnet har Samlaget
utarbeidet nettsider som kan brukes i tilknytning til denne leksjonen. Oppgavene nedenfor
vurderes å være på et nivå tilpasset elever på 6. trinn. For å finne oppgavene, følg linken
http://matlyst.samlaget.no/
- velg målform
- klikk på bildet
- velg temaet ”mat og livsstil”
- de tre oppgavene nedenfor ligger under overskriften ”oppgaver” og deretter
”faktakobling”
Forslag nr 1 – følg linken:
http://matlyst.samlaget.no/faktakobling.cfm?id=24-48-1&faktaid=101
Oppgavens tittel: Hva bør du spise når?
Forslag nr 2 – følg linken:
http://matlyst.samlaget.no/faktakobling.cfm?id=24-48-1&faktaid=102
Oppgavens tittel: Hva stemmer her?
Forslag nr 3:
http://matlyst.samlaget.no/faktakobling.cfm?id=24-48-1&faktaid=100
Oppgavens tittel: Næringsstoffenes oppgaver i kroppen
Alternativt kan elevene legge inn et måltid på ”Mat på data” og finne ut hvordan måltidet
passer med anbefalingene. Programmet ”Mat på data” kan hentes via nettet, men det bør
gjøres i god tid før leksjonen gjennomføres. Linken er http://matportalen.no/Emner/matpadata
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LEKSJON 2:
Aktuelle mål - Kunnskapsløftet
Mat og helse
Kompetansemål:
”Skriftlige ferdigheter kan være å …….. lage illustrasjoner…..”
”Å kunne lese i mat og helse ……dreier seg om å kunne samle, sammenligne og
systematisere informasjon fra ……. informasjonsmateriell”
”Forklare hvordan maten virker som energikilde og byggemateriale for kroppen”
”Lage trygg og ernæringsmessig god mat og forklare den plassen de ulike matvaregruppene
har i kostholdet ”
”Samtale om anbefalingene for et sunt kosthold fra helsemyndighetene og gi eksempel på
sammenheng mellom kosthold, helse og livsstil.”
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2-1
FORSLAG TIL LØSNING
Kostsirkelen
B.
Hva kan du gjøre for å spise mer frukt og grønnsaker i løpet av en vanlig
dag?
FORSLAG:
- Frukt og grønnsaker kan brukes:
Til alle måltider og som mellommåltid
Sammen med annen ”festmat”
Som ”ventemat” før middag
Som snacks
- Frukt og grønnsaker som tomat, agurk, salatblader, paprika, banan og
eple egner seg godt som pålegg og som en del av et brødmåltid.
- Grønnsaker, rå eller kokte, er en naturlig del av middagen. Frosne og
hermetiske grønnsaker er et alternativ til friske.
- Spis gjerne oppskåret frukt og grønnsaker til dessert.
- Smoothies kan brukes som dessert eller som et mellommåltid.

C.
- Hvilken type mat/drikke finner du ikke i kostsirkelen?
SVAR: Søte drikker, godteri og snacks
- Hvorfor er ikke den typen matvarer/drikker med i kostsirkelen?
SVAR: Kostsirkelen er tenkt som et hjelpemiddel for å sette sammen et
sunt kosthold. Søte drikker, godteri og snacks skal bare inngå som en
liten del av et sunt kosthold, f.eks. på lørdager.
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LEKSJON 3:
”5 OM DAGEN”
Leksjonens mål:
- Bevisstgjøre elevene om hvorfor frukt og grønnsaker er bra for helsen.
- Lære elevene om anbefalingen for frukt og grønnsaker (”5 om dagen”)
- Bevisstgjøre elevene på at smak er viktig for hva vi liker, og at smak kan læres.
Forberedelser:
- Les gjennom leksjonen slik den er beskrevet nedenfor og i elevheftet.
- I elevheftet finnes fire ekstraoppgaver.
- Praktisk del: Finne frem diverse materiell, samt skrelle og kutte gulrøtter slik at det
blir nok smaksprøver til alle elevene.
Materiell:
- Utstyr til å skrelle og kutte vanlige gulrøtter
- Små skåler/fat til gulrøtter
- To typer frukt og tre typer grønnsaker (gulrot kan være en av disse tre)
- Tre ulike typer gulrøtter (om mulig ”Minigulrøtter” - hele, ”Knaskerøtter” – hele og
vanlig gulrot - skrellet og kuttet i biter)
Teoretisk del:
1.
Læreren ber elevene starte med å fylle inn side 11 i elevheftet.
Frukt:
Hvis eleven fikk 2 JA eller flere spiste han/hun sannsynligvis nok
frukt. Det anbefales at vi spiser minst 2 porsjoner frukt hver dag.
Antall NEI forteller noe om hvor langt eleven var fra å nå
anbefalingen for frukt.
Grønnsaker:
Hvis eleven fikk 3 JA eller flere spiste han/hun sannsynligvis nok
grønnsaker. Det anbefales at vi spiser minst 3 porsjoner
grønnsaker hver dag. Antall NEI forteller noe om hvor langt eleven
var fra å nå anbefalingen for grønnsaker.
Anbefalingen er:
”5-OM-DAGEN” = 2 porsjoner frukt + 3 porsjoner grønnsaker
2.
Læreren oppfordrer så elevene til å komme med eksempler på hvordan frukt og grønnsaker
kan inkluderes i løpet av dagen og som del av måltider.
- Var det noen som fikk et tips de har lyst til å prøve?
I så fall er det satt av plass i elevheftet til å skrive ned et tips (side 11).
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Resten av teoridelen av leksjonen kan gjøres ved at
- alternativ 1:
Læreren leder elevene gjennom punkt 3A, deretter punkt 3B og til slutt punkt 3C eller
- alternativ 2:
Læreren gjennomgår først teori-delen (punkt 3A-C) og lar så elevene få jobbe videre etterpå,
individuelt eller i grupper.
3.
Gjennomgang av anbefalingen ”5-om-dagen”
3A.
Læreren illustrerer anbefalingen ved å konkretisere hva to porsjoner frukt og tre porsjoner
grønnsaker er. Gjør et poeng ut av at frosne/kokte/hermetisert og tørket frukt/grønnsaker
inngår som en del av anbefalingen.
Riktig svar i elevheftet (side 12):
5 punkter om ”5-om-dagen”
1. Hvor mye frukt og grønnsaker bør vi spise?
-Spis minst ____TO____ porsjoner frukt og
___TRE__ porsjoner grønnsaker hver dag.

2. Hva slags frukt og grønnsaker anbefales?
-Spis ___________FORSKJELLIGE__________ typer frukt og grønnsaker.

3. Hva er en porsjon?
Et eksempel på en porsjon er:
- En middels _______STOR_____ frukt
- Ett _________GLASS_________ fruktjuice
- En stor ________GULROT___________
- ___CA. EN TREDEL (1/3)______ av en middagstallerken fylt med salat,
rå eller kokte grønnsaker
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3B.
Læreren ber elevene komme med argumenter for å spise frukt og grønnsaker.
Riktig svar i elevheftet (side 12):
4. Hvorfor er det lurt å spise frukt og grønnsaker?
Frukt og grønnsaker inneholder mange________VITAMINER______ og
mineraler som vi trenger for å vokse og være _____FRISKE___. De
inneholder også _______FIBER____ og vann, og de gir oss energi.
Derfor bør frukt og grønnsaker brukes i og mellom _MÅLTIDER________.

3C.
Læreren spør om noen kan forklare hva et kosttilskudd er
Riktig svar i elevheftet (side 12):
5. Kan kosttilskudd erstatte frukt og grønnsaker?
Tabletter som inneholder vitaminer og mineraler (kosttilskudd) kan
____IKKE______ erstatte frukt og grønnsaker. Frukt og grønnsaker
inneholder en helt _______SPESIELL______ blanding av mange stoffer
som det er ______UMULIG_____ å kopiere i kosttilskudd.
Dersom det er ønskelig å utvide den teoretiske delen av leksjonen foreslås følgende
(IKKE obligatorisk del av HEIA-prosjektet):
1. Til læreverket ”Matlyst” for bruk i mat og helse-faget på ungdomstrinnet har Samlaget
utarbeidet nettsider som kan brukes i tilknytning til denne leksjonen. Oppgaven nedenfor
vurderes å være på et nivå tilpasset elever på 6. trinn. For å finne oppgaven, følg linken
http://matlyst.samlaget.no/
- velg målform
- klikk på bildet
- velg temaet ”mat og livsstil”
- oppgaven ligger under overskriften ”oppgaver” og deretter ”hangman”
Forslag – følg linken:
http://matlyst.samlaget.no/menypunkt.cfm?id=24-48-1&mpid=2119
Oppgavens tittel: Grønnsaker, frukt og bær
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2. Alternativt kan man bruke et av faktaarkene om frukt/grønnsaker i et undervisningsopplegg
om ernæring (samt merking og hygiene) for bruk i faget mat og helse, utarbeidet av
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.
Kilde: http://matportalen.no/Matportalen/undervisningsmateriell/ernaering
Praktisk del:
Den praktiske oppgaven kan gjøres av elevene individuelt eller i grupper.
Dette skal elevene gjøre:
Elevene skal smake på tre forskjellige varianter av gulrot:
- Vanlig gulrot i biter
Gulrøttene må skrelles og kuttes i forkant. Legg bitene i vann (i kjøleskap) for oppbevaring.
- ”Minigulrøtter”
Disse gulrøttene kommer ferdig tilberedt i poser.
- ”Knaskerøtter”
Disse gulrøttene kommer ferdig tilberedt i poser.
Gulrøttene fordeles i skåler eller på fat slik at hver elev/gruppe får de tre variantene av gulrot.
Elevene skal så smake og gi sin vurdering i en tabell i elevheftet (side 13). De kan gi fra 1 til
10 poeng til hver gulrot-variant for punktene knyttet til lukt, smak, smak når de holder for
nesen og utseende i tabellen. Når de har gjort dette, skal de legge sammen poengene for hver
gulrot variant. Jo høyere dette tallet blir, jo bedre synes de at gulroten er.
Dersom det er elever som ikke kan spise gulrøtter, kan tre ulike typer eple brukes i stedet for
de(n) eleven(e) det gjelder.
- Det skal lages en oppsummering for hele klassen. Hvilken gulrot
ble klassens favoritt?
Spørsmål

Gulrot i biter

Minigulrøtter

Knaskerøtter

TOTAL SUM
FOR KLASSEN:
LEKSJON 3:
Aktuelle mål - Kunnskapsløftet
Mat og helse
”Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftig i mat og helse kan være å beskrive smak, lukt og
estetikk.”
Kompetansemål:
”Samtale om anbefalingene for et sunt kosthold fra helsemyndighetene og gi eksempel på
sammenheng mellom kosthold, helse og livsstil.”
Norsk
”- lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres.”
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FASIT
Ekstraoppgaver:
1. Kryssord
Løsningsord:
Ð

K

P
I

M A
S I

H E
S N A
T
B

S
P
R I
O S

U
Æ
S
K

N T 1. Frukt og grønnsaker er ………………….
R E 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

N
T
S
E

E
O
T
E
E
E
G
S

5. Variasjon betyr at man skal spise ………… forskjellige
N 6. En sur frukt
T 7. Mange frukter smaker ……………….
R G I 8. Mat og drikke gir ………………………
P E 9. Hvit grønnsak som vokser under jorden
10. Frukt og grønnsaker gir oss god ………………………..
E N 11. Alle bør spise fem om ………………
12. Bruk frukt og grønt som ……………
13. Spis minst .……… porsjoner grønnsaker om dagen
14. Norske ……………….. bør spise mer frukt og grønt

G
R
Ø
N
N
L S
D A
C K
R E
A R

N
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OPPGAVE 3.
Stokk bokstavene, og finn 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

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ANANAS
TOMAT
MAIS
APPELSIN
POTET
LØK
SALAT
MELON
PLOMME
KÅLROT
SLANGEAGURK
KIWI
PÆRE
BANAN
DRUE
BROKKOLI
PAPRIKA
MANGO
EPLE
GULROT

OPPGAVE 4. Hvilke hører sammen? Trekk en strek mellom hver av
kolonnene, så får du en frukt, bær eller grønnsak. Av datatekniske årsaker
er svarene angitt ved tall.
1. TO
20.
NAS
2. GUL
6.
KOLI
3. MOR
11.
AGURK
4. BRINGE
13.
RIKA
5. DRU
4./9./14
BÆR
6. BROK
7.
LØK
7. HVIT
17.
MELON
8. PLOM
5.
ER
9. JORD
3.
ELLER
10. POT
4./9./14. BÆR
11. SLANGE
1.
MAT
12. APPELL
2.
ROT
13. PAP
18.
KÅL
14. BLÅ
16.
ERTER
15. KÅL
12.
SIN
16. SUKKER
4./9./14. BÆR
17. HONNING
19.
IK
18. BLOM
15.
ROT
19. REDD
10.
ET
20. ANA
8.
ME
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LEKSJON 4:
SUKKERRIKE DRIKKER
Leksjonens mål:
- Bevisstgjøre elevene om innholdet av sukker i sukkerrike drikker.
- Oppmuntre elevene til å velge alternative drikker til sukkerrike drikker
- Gjennom oppgaveløsning få tydeliggjort hvordan tannhelsen påvirkes av drikker med
mye sukker og/eller lav pH
Leksjonen består av to deler, en teoretisk del og en praktisk del.
- Den teoretiske delen er felles for alle.
- I den praktiske delen skal minst ett av tre mulige alternativer velges. Læreren avgjør om den
praktiske delen skal bestå av alternativ 1, 2 eller 3 for alle, eller om elevene skal få velge selv.
Forberedelser:
- Les gjennom leksjonen slik den er beskrevet nedenfor og i elevheftet.
- Om mulig: Kjøp inn en kartong eplejuice og en kartong eplenektar, aller helst fra
samme produsent. Poenget er at kartongene ofte er like og det derfor er lett å ta feil.
- Avklar om det er aktuelt å samarbeide med andre lærere/andre fag, det gjelder særlig
den praktiske delen. Oversikt over aktuelle mål i Kunnskapsløftet er gitt på side 26.
- Kopier opp oppgaveark 4-1, 4-2 eller 4-3 (vedlegg 1). Om ønskelig kan flere av
oppgavene inkluderes i leksjonen.
Materiell:
Alternativ 1 (4-1):

Alternativ 2 (4-2):

Alternativ 3 (4-3):

- flaske(r) med skrukork
(0,5 L)
- flaske(r) som må åpnes
med ”flaskeåpner”
(0,33 L eller lignende)
- Coca cola, nektar og
drikkeferdig saft med
sukker
- sukkerbiter

- ulike typer sukkerrike og
sure drikker kjøpes inn
(se forslag side 23)
- pH-papir eller pH-måler
- glass eller måleglass
- sukkerbiter

- ulike typer sukkerrike og
sure drikker kjøpes inn (se
forslag side 23, fruktjuice
og fruktnektar anbefales
ikke)
- eggeskall (evt tenner)
- (plast)glass
- sukkerbiter
- (luper/mikroskop)
- (kamera)
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Teoretisk del:
Læreren avgjør om elevene skal jobbe individuelt, i par/grupper eller om oppgavene skal
gjøres i fellesskap.
1.
På side 17 i elevheftet er ulike typer drikke beskrevet. Med utgangspunkt i hva elevene vet om
drikkenes innhold av sukker og hvor sure drikkene er, skal elevene plassere drikkene i en av
tre ulike kategorier basert på hva elevene mener må være riktig (se elevheftet side 16). Rent
praktisk kan denne oppgaven løses på ulike måter:
- Alternativ 1: Elevene tegner streker fra de ulike typene drikke over til en av de tre
kategoriene
- Alternativ 2: Elevene skriver inn hver type drikke i den kategorien de mener den skal stå i
- Alternativ 3: Elevene skriver inn NUMMERET for hver type drikke i den kategorien de
mener den skal stå i
Videre skal elevene finne ut og skrive ned hva som er forskjellen på ren fruktjuice og nektar
ved å lese varedeklarasjonene i elevheftet (side 18).
2.
- Når elevene har sine forslag klare gjennomgår læreren riktige svar, gjerne med innspill fra
elevene (riktige svar gis på neste side og på klasseromsplakat (”Trafikklysplakat”)).
- Læreren ber elevene rette opp feil, samt notere antall poeng. Det gis ett poeng for hver
drikke som er riktig plassert.
-

Hva blir klassens beste poengsum?

3. Følgende spørsmål brukes som utgangspunkt for videre samtale/diskusjon:
- Er dere enig i grupperingen av drikkene?
- Hvorfor/hvorfor ikke?
- Visste dere at vann med tilsatt smak kan gi syreskader på tennene på samme måte som brus
hvis det drikkes jevnlig utenom måltider? Hvordan har elevene i så fall fått kjennskap til det?
- Hvorfor kan det være bra å kunne noe om innholdet av sukker i ulike typer drikke?
Forslag til svar:
- Kan ta bedre vare på tennene
- Søte drikker gir ofte mye energi, men metter ikke så mye. Derfor kan
for eksempel brusdrikking føre til at mange får i seg mer energi enn
man trenger.
- Har dere lagt merke til hvor like juice- og nektarkartongene kan være?
Bruk gjerne en eplejuice-kartong og en eplenektar-kartong fra samme produsent (f.eks
Eldorado (KIWI)) som eksempel.
- Hvordan er juice og nektar plassert i butikkhyllene?
De to kartongene som er nevnt i punktet ovenfor står ofte side om side i butikken.
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Fasit følger:

RØD GRUPPE: Drikkes sjelden
-

Brus med sukker (1)
Saft med sukker (18)
Nektar med sukker (19)
Sukkerholdige leskedrikker (7)
Iste med sukker (4)
Kakao med sukker (20)
Sjokolade- og jordbærmelk med sukker (13)
Iskaffe med sukker (10)

GUL GRUPPE: Drikkes i begrenset mengde
-

Brus med kunstige søtstoffer (11)
Saft med kunstige søtstoffer (6)
Nektar med kunstige søtstoffer (2)
Leskedrikker med kunstige søtstoffer (12)
Iste med kunstige søtstoffer (14)
Flaskevann med smak (15)
Drikkeyoghurt (16)

GRØNN GRUPPE: Drikkes daglig
-

-

Vann (3)
Flaskevann uten smak (17)
Skummet melk, lettere lettmelk, lettmelk (5)
Skolemelk med smak (kakao-/jordbærmelk) (8)
Fruktjuice (1 glass per dag) (9)

For begrunnelse – se neste side

SVAR:
2. Forskjellen mellom ren fruktjuice og nektar
- Ren juice av bær eller frukt består av 100 prosent råsaft og er ikke tilsatt sukker, mens nektar
består av 50 prosent råsaft og er tilsatt sukker og vann.
- I et lite glass med eplenektar (1,5 dl), er det tilsatt 8 gram sukker = 4 sukkerbiter!
- Man kan lese på kartongen og sjekk om det er tilsatt sukker.
- Ett glass ren fruktjuice kan telle som en porsjon av de to porsjonene med frukt som
anbefales hver dag.
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Kategorisering av drikke - begrunnelse
BEGRUNNELSE
Drikker i GRØNN gruppe har enten
-

verdifulle næringsstoffer (f.eks. juice)
og/eller
lavt energiinnhold eller ikke energi i det hele tatt (f.eks. vann)
og/eller
nøytral eller basisk pH (f.eks. melk)

Drikkevarer i GUL gruppe har enten
-

noen nyttige næringsstoffer (f.eks. drikkeyoghurt),
og/eller
- relativt lavt energiinnhold (f.eks. brus med kunstige søtstoffer)

Alle drikkene i gul gruppe har en pH som er lavere enn den kritiske pH-grensen for syreangrep på
tennene (med fluor pH=4,5/uten fluor pH=5,5). Syreangrep nøytraliseres i stor grad hvis drikke
inntas i forbindelse med måltid.
Drikkevarer i RØD gruppe har enten
-

-

høyt energiinnhold; altså enten et høyt innhold av sukker eller fett (f.eks. nektar med
sukker/helmelk).
og/eller
mye sukker; i tillegg til å tilføre kroppen energier, øker sukkerholdige drikker risikoen for
tannråte/hull i tennene (f.eks. iste/iskaffe med sukker)
og/eller
lav næringsverdi - ofte kalt ”tom energi”. Dette betyr at drikken inneholder få eller ingen
næringsstoffer utover energi; inneholder f.eks. IKKE vitaminer/antioksidanter (f.eks.
sukkerholdige leskedrikker)
og/eller
lav pH – sure drikker. Drikker med lav pH løser opp emaljen (syreskader) og øker
risikoen for tannslitasje (attrisjon) (f.eks. brus med sukker).

BRUK VANN SOM TØRSTEDRIKK!
NB!
-

Flaskevann med smak er vesentlig surere/har betydelig lavere pH enn vann fordi
sitronsyre tilsettes
Drikker med kunstige søtstoffer blir generelt anbefalt av Sosial- og
Helsedirektoratet fremfor sukrede drikker for å begrense sukkerinntaket, men
drikker med kunstige søtstoffer anbefales IKKE til barn under 3 år
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Dersom det er ønskelig å utvide den teoretiske delen av leksjonen foreslås følgende
(IKKE obligatorisk del av HEIA-prosjektet):
Mattilsynet, Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et
undervisningsopplegg om ernæring (samt merking og hygiene) for bruk i faget mat og helse.
Kilde: http://matportalen.no/Matportalen/undervisningsmateriell/ernaering

Praktisk del:
Både alternativ 1, 2 og 3 kan brukes som utgangspunkt for en utstilling, formidling til yngre
elever, foreldre etc. Det er plass for notater på side 18 i elevheftet.
Alternativ 1
SKRUKORK på flaske:
Negativ virkning eller positiv virkning for helsen vår– eller begge deler?
Læreren avgjør om elevene skal jobbe individuelt eller i par/grupper
FAKTA:
”Innføringen av 0,5 liters flasker med skrukork skjedde i 1992. Det er hevdet at dette førte til
en økning i brusforbruket både ved at man gikk over fra en 0,33 liters flaske til en mer
hendig flaske som inneholder 52 prosent mer drikke, og ved at brus ble solgt i en flaske som
det går an å ta med seg overalt. Glassflasken med standard jernkork var tyngre og var
vanskelig å bære med seg i åpnet tilstand. Skrukork-fenomenet har gitt store konsekvener for
barn og ungdommers tannhelse. Små slurker over lengere tid er mye mere skadelig for
tennnene enn det å drikke alt så og si med en gang.”
Kilde:
NILF: Notat 2004–13: Etterspørsel etter brus – Virkninger av avgiftsendringer på brus hos
husholdninger med ulikt forbruksnivå, av Geir Wæhler Gustavsen
http://www.nilf.no/Publikasjoner/Notater/Bm/2004/N200413Hele.pdf
Om mulig, ta med en flaske med skrukork og en flaske som må åpnes med flaskeåpner.
- Gi en kort innledning basert på faktadelen ovenfor.
- Kopier opp og del ut kopieringsoriginal 4-1 (vedlegg 1) og be elevene fylle ut.
- Diskuter elevenes resultater. Forslag til besvarelse følger på side 24.
- La elevene regne ut sukkerinnholdet i Coca Cola, eplenektar og drikkeferdig saft med
sukker, og illustrere ved hjelp av sukkerbiter.
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Alternativ 2
Ulike drikkers sukkerinnhold og pH
Elevene skal måle pH, regne ut sukkerinnhold og illustrere ved hjelp av sukkerbiter for noen
utvalgte typer drikker. Oppgaven gjennomføres gruppevis. Kopier opp og del ut
kopieringsoriginal 4-2 (vedlegg 1) og be elevene fylle ut. Diskuter elevenes resultater.
Resultater er gitt på side 25.
- De aktuelle drikkene er:
Coca Cola
Pepsi Max
Eplejuice
Eplenektar
Drikkeferdig saft med sukker
Drikkeferdig saft med kunstige søtstoffer
Flaskevann med smak
Vann fra springen
Alternativ 3
Bruk av eggeskall (og/eller tenner) for å se hvordan syre påvirker tenner
Læreren avgjør om elevene skal jobbe individuelt eller i par/grupper
Elevene skal undersøke hvordan ulike typer drikke ødelegger tennene. Det kan brukes
eggeskall og/eller tenner (hvis mulig). Kopier opp og del ut kopieringsoriginal 4-3 (vedlegg 1)
og be elevene fylle ut.
Hvis skolen har luper eller mikroskop, kan det være fint å begynne med å se på
eggeskallet/tanna med forstørrelse. (Hvis det brukes tenner, legg spesielt merke til eventuelle
skader og groper tennene har.) Hvis det ikke er tid til å se i luper/mikroskop, så ta vare på litt
ubehandlet eggeskall til neste gang, slik at resultatet kan sammenlignes med utgangspunktet.
La alle elevene ha et glass hver hvor de skal sette opp et forsøk. De kan selv velge hvilken
drikke de vil teste ut, men det er flott om flere ulike typer blir undersøkt. Bruk av eplenektar
og eplejuice frarådes da det utvikles ubehagelig lukt etter et par dager.
Legg en tann/halvt eggeskall i hvert glass. Sett glassene et sted de kan stå trygt og merk
glassene med elevenes navn.
Ta opp eggeskallene/tennene og undersøk dem etter ca. 1 uke. Be elevene legg spesielt godt
merke til om fargen har forandret seg. En oversikt over ulike drikkers surhetsgrad er gitt på
side 27.
Diskuter elevenes resultater. La også elevene regne ut sukkerinnholdet i Coca Cola,
eplenektar og drikkeferdig saft med sukker, og illustrere ved hjelp av sukkerbiter.
(Modifisert fra: http://www.naturfag.no/_barn/forsok/vis.html?tid=214836)
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4-1
Forslag til fordeler og ulemper med skrukork på drikkeflasker
Flaske med:

Helsemessige fordeler
med skrukork

Helsemessige ulemper
med skrukork

Vann lett tilgjengelig,
bidrar positivt til å dekke
væskebehov

(En eventuelt ”drikketut”
kan inneholde bakterier
ved gjenbruk over tid)

Vann uten smak
Ingen negativ virkning på
tannhelsen

Vann lett tilgjengelig,
bidrar positivt til å dekke
væskebehov
Vann med smak
Alternativ til søte drikker,
gir mindre energi

?
Brus med sukker

Små slurker over tid gir
syreskader på tennene
og øker risikoen for
tannslitasje
(En eventuelt ”drikketut”
kan inneholde bakterier
ved gjenbruk over tid)
Små slurker over tid gir
syreskader på tennene
og øker risikoen for
tannslitasje
Gir mye energi
(tom energi)

Brus med kunstige
søtstoffer

Alternativ til søte drikker,
gir mindre energi

Svar
1 lite glass (1,5 dl) drikke:
- Coca Cola: 8 sukkerbiter
- Eplenektar: 4 sukkerbiter
- Drikkeferdig saft med sukker: 7 sukkerbiter
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Små slurker over tid gir
syreskader på tennene
og øker risikoen for
tannslitasje

4-2
Veiledende pH-verdier og antall sukkerbiter i ulike typer drikke:
DRIKKE

pH*

Antall sukkerbiter

Coca Cola

pH mellom
2 og 3

8

Pepsi Max

pH mellom
2 og 3

Kunstige søtstoffer

Eplejuice

pH mellom
3 og 4

Ikke tilsatt sukker

Eplenektar

pH mellom
3 og 4

4

Drikkeferdig saft
med sukker

pH mellom
3 og 4

7

Drikkeferdig saft med
kunstige søtstoffer

pH mellom
3 og 4

Kunstige søtstoffer

Flaskevann
med smak (skogsbær)

pH mellom
2 og 3

(Kunstige søtstoffer i noen,
ikke tilsatt sukker)

Vann fra springen

pH ca 5

Ikke tilsatt sukker

*pH målt med pH-papir (Universalindikator, Merck KCaA)
Mer
-

nøyaktig pH for de aktuelle drikkene:
Coca Cola: 2,6
Pepsi Max: 2,7
Eplejuice: 3,5
Eplenektar: 3,3
Drikkeferdig saft med sukker: 3,1
Drikkeferdig saft med kunstige søtstoffer: 3,1-3,2
Flaskevann med smak (Olden, skogsbær): 2,8
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LEKSJON 4:
Aktuelle mål - Kunnskapsløftet
Mat og helse
”Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig ....... Muntlige ferdigheter i faget mat og helse er
knyttet til det å beskrive praktiske problemer og formulere spørsmål og til det å argumentere
og kommunisere ideer i faget i samtale med andre.”
”Å kunne lese i mat og helse innebærer å ... tolke og reflektere over faglige tekster med
stigende vanskelighetsgrad. Det dreier seg om å kunne samle, sammenligne og systematisere
informasjon fra ........varemerking. ”
Kompetansemål:
”Samtale om anbefalingene for et sunt kosthold fra helsemyndighetene og gi eksempel på
sammenheng mellom kosthold, helse og livsstil”
Norsk
Muntlige tekster
”- lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres”
Kunst og håndverk
Arkitektur
”- montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom”

Praktisk del – alternativ 1
Kunst og håndverk
Design
” - vurdere design og industriell produksjon av kjente bruksgjenstander fra hverdagen og
gjennomføre enkle forbrukertester”
Praktisk del – alternativ 2 og 3
Naturfag
”Bruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbeid”
Ekstraoppgave
Norsk
Skriftlige tekster
” - referere og oppsummere tekster”
Naturfag
”Trekke naturfaglig informasjon ut fra enkle naturfaglige tekster i ulike medier”
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LØSNINGSFORSLAG
EKSTRAOPPGAVE 2.
Les de fire varedeklarasjonene nedenfor. Elevene svarer på
spørsmålene på egne ark.
- De fire drikkene har en ingrediens felles. Hvilken?
SVAR: sitronsyre
-

Hvorfor vil en tannlege fraråde disse drikkene til
”smådrikking” mellom måltidene?

SVAR:
De senere årene er man blitt mer oppmerksom på at sure drikker som for
eksempel juice og nektar, brus og saft etser på tennene og kan resultere i
at emaljen blir tynnere. I forbindelse med erosjoner snakker vi ofte om
pH-verdien i mat eller drikke som avgjørende. Alle produkter med en pH
lavere enn 4-4,5 kan gi erosjoner, og dette gjelder først og fremst
fruktjuice, brus, sure sportsdrikker, vin, sitrusfrukter og surt godteri.
Men det er ikke bare pH-verdien vi må ta hensyn til. Like viktig er syrer og
buffermidler som tilsettes f eks brus, for å forlenge den sure, sterke
følelsen som gir en forfriskende opplevelse når man drikker brusen. Er
drikken tilsatt syre, f eks sitronsyre som hindrer en rask nøytralisering, vil
syrepåvirkningen vare lenger og dermed kunne øke skadene på tennene.
http://www.tannpleier.no/index.php?option=com_content&task=view&id=
42&Itemid=34

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).
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LEKSJON 5:
DINE VALG
Hvem og hva påvirker valgene dine?
Leksjonens mål:
- Bevisstgjøre elevene om valg.
- Oppmuntre elevene til å velge bevisst.
- Gjennom oppgaveløsning få tydeliggjort hvordan reklame påvirker valg.
Forberedelser:
- Les gjennom leksjonen slik den er beskrevet nedenfor og i elevheftet.
- Avklar om det er aktuelt å samarbeide med andre lærere/andre fag. Oversikt over
aktuelle mål i Kunnskapsløftet er gitt på side 29.
Materiell:
- Reklamer fra blader/aviser med fokus på mat eller fysisk aktivitet
Teoretisk del:
Et leserinnlegg hentet fra Aftenposten 7. mars 2006 leses av elevene hver for seg eller ved
høytlesing (side 20 i elevheftet). Spørsmål til oppfølging av artikkelen følger, læreren noterer
innspill fra elevene i stikkordsform på tavlen.
-

Hvem og hva påvirker 12 åringers valg når de selv kan velge mat og drikke?

-

På hvilken måte påvirkes 12 åringer av de momentene som står på tavlen?

-

I hvilken grad har barn på elevenes alder mulighet til å påvirke momentene som står
på tavlen?

-

Hvor påvirkes elevene mest? Hjemme, på skolen, blant venner, via fritidsaktivitet etc

-

Hvis elevene kunne komme med tre gode råd for å gjøre det lettere for 12 åringer å
velge sunn mat og drikke, hvilke råd ville de da gitt?

Praktisk:
Elevene jobber sammen – to eller flere i en gruppe.
Læreren lar elevene få velge en/flere reklame(r), og sammen finner elevene svar på disse
spørsmålene:
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?
Reklamen og svarene på spørsmålene kan bli en kollage med ”analyse” av reklamen basert på
de seks spørsmålene.
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LEKSJON 5:
Aktuelle mål - Kunnskapsløftet
Mat og helse
Å kunne lese i mat og helse ……dreier seg om å kunne samle, sammenligne og systematisere
informasjon fra ……. reklame…..
Kompentansemål
”Diskutere produktinformasjon og reklame for ulike varer”
Samfunnsfag
”Forklare hvordan informasjon fra massemedier og kommersiell påvirkning kan ha innflytelse
på forbruksvaner”
Norsk
Muntlige tekster
” -lytte til andre, uttrykke og grunngi egne standpunkter og vise respekt for andres”
Skriftlige tekster:
” - referere og oppsummere tekster”
Sammensatte tekster
”- vurdere tekster, TV-programmer, reklame, musikk, teater og film og begrunne egne
medievaner”
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Oppsummeringsoppgave:
Dersom det er tid og anledning for elevene til å jobbe med oppgaven nedenfor tar vi
gjerne i mot besvarelser. Kopieringsoriginal er lagt ved i vedlegg 1.
Forskere tror at det må være noe i miljøet rundt oss som påvirker hvor mye energirik mat og
drikke vi spiser/drikker, og hvor mye vi er i aktivitet. Her er noen eksempler:
A. Hvis maten smaker godt, spiser mange mer enn de ellers ville gjort. I dag har mange
råd til å kjøpe den maten de liker best, for eksempel det som smaker søtt og det som
inneholder mye fett.
B. Store porsjoner fører til at man spiser mer. Et eksempel: Hvis man setter seg ned med
en stor pose potetgull, spiser man mer enn om man spiser fra en liten pose.
C. Søte drikker gir ofte mye energi, men metter ikke så mye. Derfor kan for eksempel
brusdrikking føre til at mange får i seg mer energi enn man trenger.
D. I de siste 20-30 årene har man i Norge hatt god tilgang på billig sukker. I dag spiser en
nordmann i gjennomsnitt 14 kg godteri per år. Godteri smaker godt og kan også føre
til at mange får i seg mer energi enn de trenger.
E. Energirik mat med mye fett og sukker er billigere enn frukt og grønnsaker, som
inneholder lite energi.
F. Fristende energirik mat som pølser, hamburgere og pizzastykker, kan kjøpes nesten
døgnet rundt. For mange er dette lett å få tak i når de er sultne, og kan lett velges i
stedet for sunnere matvarer.
G. Mange sitter mer stille enn det man gjorde før, og bruker derfor mindre energi.
Tenk deg en familie med foreldre og to barn (11 og 13 år).
-

Hvilke av punktene tror du er de viktigste i barnas miljø når det gjelder hvor
mye energi de får i seg og bruker?

-

Hvilke av punktene tror du er de viktigste i foreldrenes miljø når det gjelder
hvor mye energi de får i seg og bruker?
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EKSTRA: GODE RÅD og FAKTA
Leksjon 1:
Hva er sunn mat?
Nøkkelråd for kostholdet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spis minst tre porsjoner grønnsaker og to porsjoner frukt daglig
velg kokte eller bakte poteter fremfor chips og pommes frites
spis grove korn- og brødvarer
spis mer fisk – både som pålegg og middag
velg magre kjøtt- og meieriprodukter
velg myk margarin eller olje framfor hard margarin eller smør
kutt ned på inntaket av sukker, særlig i form av brus, saft og godteri
vær varsom med salt
vann er den beste tørstedrikk

Modifisert fra: www.shdir.no/ernaering/kostholdsrad/
Leksjon 2:
Måltider - frokost
Har man dårlig matlyst om morgenen eller dårlig tid til frokost, er det en bedre løsning å spise
et eple eller en lettyoghurt, drikke et glass juice eller et glass mager melk, enn å hoppe helt
over frokosten.
Ta med en ekstra matpakke som kan spises på skolen når appetitten er bedre
Leksjon 4:
Illustrasjon – ”tom energi”:
Brus eller melk?
Cola og ekstra lett lettmelk (den med turkis pynt på melke-kartongen) gir akkurat like mye
energi per dl (hvert glass gir ca. 336 kJ (80 kcal)). MEN det er en stor forskjell: Cola gir bare
sukker. Under her ser du alt melken gir av næringsstoffer!
melk (2 dl) ekstra lett lettmelk
6,6 g protein
1,4 g fett
9,2 g melkesukker
200 mg kalsium
26 mg magnesium
0,8 mg sink
2 μg selen
14 μg vitamin A
0,8 μg vitamin D
0,1 mg vitamin B1 (tiamin)
0,3 mg vitamin B2 (riboflavin)
0,08 mg vitamin B6
0,8 μg vitamin B12
1,8 mg niacin (=et B-vitamin)
10 μg folat (= et B-vitamin)
+ mange flere i små mengder...

Coca Cola (2 dl)
20 g sukker

Kilde:
http://www.x-313.no/kunder/egg.no/kokebok/
Laererveiledning_Small.pdf
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Inntaket av tilsatt sukker bør begrenses:
•
fordi tilsatt sukker gir kalorier uten å bidra med livsnødvendige næringsstoffer
•
for å sikre inntaket av kostfiber, vitaminer og mineralstoffer
•
for å minske risikoen for tannråte
•
fordi sukker, og særlig drikke med mye sukker, kan øke det samlede energiinntaket og
risikoen for overvekt.
Gode råd mot erosjoner
•
Drikk vann mellom måltidene og om natten
•
Sure drikker bare til måltidene
•
Det er bedre å drikke et helt glass/hel flaske om gangen ennå gå smådrikke hele dagen
•
Ikke puss tennene rett etter sure måltider eller sure oppstøt og oppkast. Syren har gjort
emaljen "myk", slik at slitasjen vil bli ekstra stor
•
Bruk myk tannbørste og tannkrem uten slipemiddel
•
Husk fluor hver dag
Kilde:
http://www.tannpleier.no/index.php?option=com_content&task=view&id=227&Itemid=34
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