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Dette ark indeholder tekst som læses først til at kunne besvare de udarbejdede Quiz og 
spørgsmål, svarende finder du i teksten. God fornøjelse   
 

Tekst del 1 Fysisk aktivitet, kondition – kondital og Y-tallerken: 

FYSISK AKTIVITET 

Fysisk aktivitet gør det nemmere at holde en sund vægt, og samtidig styrker det ens mentale 
og fysiske velvære og forebygger en række livsstilssygdomme. 

Sundhedsstyrelsen har følgende anbefalinger for fysisk aktivitet for børn og unge i alderen 5-
17 år: 

• Vær fysisk aktiv mindst 60 minutter om dagen. Aktiviteten skal være med moderat til høj 
intensitet og ligge ud over almindelige kortvarige dagligdagsaktiviteter. Hvis de 60 minutter 
deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter. 

• Mindst 3 gange om ugen skal der indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 
minutters varighed for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Der skal indgå 
aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden. 

KONDITION OG KONDITAL 

Konditallet(konditionstallet) fortæller om kroppens maksimale evne til at optage og 
transportereilt. God evne til at optage og transportere ilt er lig med god kondition og et højt 
kondital. Kondital betyder iltoptagelse (ml.) per kg legemsvægt. Konditallet tager dermed 
højde for kropsvægt. En anden metode er en indirekte test, der ikke måler direkte på 
iltoptagelsen, men anslår en værdi ud fraviden om hvor meget ilt der kræves, for at udføre et 
givent arbejde. Kvinder har generelt et lavere kondital end mænd, og ældre har generelt et 
lavere kondital end yngre. Dette er fysiologisk betinget. Konditallet falder altså normalt med 
alderen. Faldet kan til en vis grad modvirkes ved et fysisk aktivt liv, og en fysisk inaktiv 
person kan uanset alder forbedre sit kondital med mere motion. Det er aldrig for sent, at blive 
mere fysisk aktiv.  

Y-TALLERKENEN  

Når man øser mad op på tallerkenen, skal man forestille sig, at man ligger et Y ned over sin tallerken, 
som fordeler fødevarerne således: • 2/5 grønsager • 2/5 fuldkornsprodukter eller kartofler • 1/5 kød, 
fjerkræ, fisk eller bælgfrugter  

 

 



Quiz del 1: 

Hvad er et kondital? 

1. Ettal, der viser, hvor god kroppen er til at optage og transportere ilt 

2. Ettal, der fortæller, hvor mange gange hjertet slår i minuttet 

3. Et tal, der viser, hvor meget væske du taber, når du er aktiv 

Svar:____________________ 

 

Hvad fortæller et kondital? 

1. Hvor mange km, du kan løbe 

2. I hvor god form du er 

3. Hvor hurtigt du kan løbe 
 

Svar:____________________ 

 

Hvor meget længere skal du bevæge dig for at forbrænde et stykke chokolade på 10gram 

fremfor et stykke agurk på 10gram? 

Ca. 2 gange så lang tid 

Ca. 10gange så lang tid 

Ca. 100 gange så lang tid 
 

Svar:____________________ 

 

Hvad er y-tallerkenen? 

En model, der viser dig, hvordan det anbefales at fordele mad på din tallerken 

En model, der viser dig, hvor meget du må spise i løbet af en hel dag 

En model, der viser dig, hvor meget usundt du må spise om dagen 

 

Svar:____________________ 

 



Spørgsmål del 1: 

Hvad er anbefalingen for fysisk aktivitet for unge i alderen 5-17 år?  
 

Svar:____________________ 

 

Hvad er anbefalingen for fysisk aktivitet for ældre 65+?  

Find hjælp her: https://www.sst.dk/da/viden/fysisk-aktivitet/anbefalinger-om-fysisk-aktivitet/_65-aarige  

 

Svar:____________________ 

Hvor mange gange om ugen skal man træne og i hvor lang tid, for at vedligeholde eller øge 
konditionen og muskelstyrken? (svar findes i den ovenstående tekst)  

 

Svar:____________________ 

 

Hvordan anbefales det at opdele ens mad på en tallerken, hvilken model anvender mand og 
hvad er fordelingen? (se modellen i den ovenstående tekst)   

 

Svar:____________________ 

  

  

https://www.sst.dk/da/viden/fysisk-aktivitet/anbefalinger-om-fysisk-aktivitet/_65-aarige


Tekst del 2 Grønsager og Kostfibre: 

HVORFOR SPISE FRUGT OG MANGE GRØNSAGER  

Grønsager og frugt indeholder mange af de mineraler og vitaminer, man skal bruge for at holde 

kroppen sund. De indeholder desuden relativt få kalorier, og særligt de grove grønsager indeholder 

mange kostfibre. En grønsag er grov, når dens fiber indeholder mellem ca. 2-6g fibre pr.100 g(som fx 

løg, ærter, broccoli, blomkål, rodfrugter og bønner).  

HVAD ER KOSTFIBRE  

Kostfibre er kulhydrater ligesom stivelse og sukker. Det særlige ved kostfibre er, at de kun bliver 

delvist nedbrudt i mave-tarm kanalen. Kostfibrene findes i fuldkorn, frugt og grønt. Mad med et højt 

indhold af kostfibre mætter godt, fremmer fordøjelsen og er bl.a. med til at forebygge forstoppelse. 

Undersøgelser har vist, at kostfibre nedsætter risikoen for udvikling af type 2-diabetes, hjerte-

karsygdomme og visse former for kræft.  Fødevarestyrelsen anbefaler, at man får 25–35 g kostfibre 

dagligt gennem maden.  

GODE RÅD 

”Spis 6 om dagen”, lyder anbefalingen fra Fødevarestyrelsen, hvilket svarer til ca. 600 g grønsager og 

frugt. Mindst halvdelen skal være grønsager og gerne mange af de grove grønsager medhøjt indhold af 

kostfibre. 100 g grønsager eller frugt svarer til en stor gulerod eller et æble. Grønsager kan indgå i alle 

måltider, og frugt og grønsager kan desuden spises som mellem måltid. På den måde når man 

nemmest op på de 600g om dagen. Man kan nyde grønsagerne både rå og tilberedte. De kan bl.a. 

tilberedes som bagte, kogte, dampede eller stegte. En god idé er at blande grønsager i kødretter, 

kødsovs og farsretter samt at bruge bagte rodfrugter (fx pastinak, selleri, gulerod og rødbede) som 

varmt tilbehør eller som mos. Både friske og frosne grønsager samt grønsager på dåse er 

ernæringsmæssige gode valg. 

  



Quiz del 2: 

Hvor mange stykker frugt og grønsager anbefales det, at du i alt spiser om dagen? 

- 6 
- 4 
- 8 

 

Svar:____________________ 

 

Hvad svarer ”6 om dagen” til? 

1. 600 gram frugt og grønsager om dagen 
2. 6 stykker frugt om dagen 
3. 6 stykker frugt og 6 stykker grønsager om dagen 

 

Svar:____________________ 

 

Hvad er et godt råd, hvis du vil have flere grønsager ind i din kost? 

1. At du spiser flere pommes frites 
2. At bruge dobbelt så mange grønsager, som du bruger kød 
3. Der er ingen gode råd 

 

Svar:____________________ 

 

Hvorfor er det vigtigt, at vi spiser frugt og grønsager? 

1. Fordi frugt og grønsager indeholder bedre sukker end sødesager 
2. Fordi frugt og grønsager indeholder sunde fedtstoffer 
3. Fordi der i frugt og grønsager er mange kostfibre, vitaminer og mineraler, som kroppen har 

brug for 

 

Svar:____________________ 

  

  



Tekst del 3 Fisk:  

HVORFOR SPISE MERE FISK 

Fisk, og især fedfisk, indeholder bl.a. omega-3-fedtsyrer, selen og D-vitamin, som kroppen har brug for, og 

som er svære at få nok af fra andre fødevarer. Når man spiserfisk flere gange om ugen, har man mindre 

risiko for at få hjertekarsygdomme i forhold til personer, som sjældent spiser fisk. Fødevarestyrelsen 

anbefaler, at man spiserfisk mindst 2 gange om ugen som hovedret og flere gange om ugen som pålæg. I alt 

skalman gerne have350 g fisk om ugen. Mindst 200 g skal helst være fedfisk som fx laks, ørred, makrel og 

sild. De magre fisk er fx torsk, tun og rødspætter. Hvis man spiser 3 skiver brød med fiskepålæg får man ca. 

100 g fisk.  

GODE RÅD  

Alle former for fisk tæller med, også fiskefrikadeller, frossen fisk, fisk på dåse som torskerogn, tun og 

makrel samt skaldyr som rejer og muslinger. Fisk er fulde af sunde fiske olier og vitaminer, som er svære at 

få fra andre fødevarer. Der er mange forskellige måder at tilberede fisk på, som fx kogning, stegning, eller 

fisken kan bages i ovnen med grønsager, krydderurter og krydderier. Hvis man ikke er til ben i fisken, kan 

fiskehandleren filetere fisken for en. Man kan også købefisk frosset i blokke eller som færdigretter, der blot 

skal på panden eller i ovnen. Det er en god idé at vælge fiskeprodukter mærket med Nøglehulsmærket.  

  



Quiz del 3:  

Hvorfor skal vi spise fisk?  

1. Fordi fisk indeholder meget fuldkorn  
2. Fordi fisk indeholder masser af C-vitaminer  
3. Fordi fisk indeholder fiskeolier, D-vitamin, jod og selen 

 

Svar:____________________ 

 

Hvor mange gange om ugen anbefaler Fødevarestyrelsen, at vi spiser fisk?  

1. 2 gange om ugen som hovedret og flere gange om ugen som pålæg  
2. 1 gang om ugen som hovedret  
3. Flere gange om ugen som pålæg 

 

Svar:____________________ 

 

Hvilke fisk er det, man kalder fede fisk? 

1. Torsk og tun  
2. Laks, sild og makrel  
3. Skrubber og rødspætter 

 

Svar:____________________ 

 

Hvilke fisk er det, man kalder magre fisk? 

1. Torsk og tun  
2. Laks, sild og makrel  
3. Skrubber og rødspætter 

 

Svar:____________________ 

Hvilken slags fedt indeholder fisk? 

1. Mættet fedt 
2. De indeholder slet ikke noget fedt 
3. Umættet fedt i form af Omega 3 fedtsyrer 

 

     Svar:____________________ 



Spørgsmål del 3: 

Hvad hedder de fiskeolier, som fisk indeholder?  

Svar:____________________ 

 

Hvilke vitaminer og mineraler findes bl.a. i fisk? 

 

Svar:____________________ 

 

Hvorfor har kroppen brug for D-vitamin? 

 

Svar:____________________ 

 

Nævn 3 fede fisk: 

 

Svar:____________________ 

 

Nævn 3 magre fisk: 

 

Svar:____________________ 

 

Er der flest omega-3-fedtsyrer i fede fisk eller i magre fisk? 

Svar:____________________ 

 

Hvorfor er det vigtigt at få omega-3-fedtsyrer?  

Svar:____________________ 


