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Formålet med dette materiale er at give bl.a. sundheds-
plejersker opdateret baggrundsviden om anbefalinger 
for kost, fysisk aktivitet, skærmtid og søvn til vejledning 
og undervisning blandt 5-16-årige elever i folkeskolen 
samt forældre til indskolingsbørn.

Fokus i materialet er på at fremme sundhed og forebyg-
ge sygdom blandt raske børn og unge inden for de om-
råder af kost, fysisk aktivitet, skærmtid og søvn, hvor 
der er fundet evidens for en effekt.
 

Den nyeste litteratur af systematiske vidensopsumme-
ringer fra reviews og metaanalyser samt udvalgte rap-
porter og anbefalinger fra 2008-2021 er blevet gennem  
gået af DTU Fødevareinstituttet.

For skærmtid eksisterer der ikke danske anbefalinger, 
hvorfor internationale anbefalinger er blevet inddraget 
for dette område. 

Afsnittet om kost er i overensstemmelse med De offi-
cielle Kostråd – godt for sundhed og klima.

Baggrund for undervisningsmaterialet
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KOST

Hvad er sundt og hvor meget?

 ● Spis planterigt, varieret og ikke 
for meget.

 ● Spis flere grøntsager og 
frugter.

 ● Spis mindre kød – vælg 
 bælgfrugter og fisk.

 ● Spis mad med fuldkorn.
 ● Vælg planteolier og magre 
mejeriprodukter.

 ● Spis mindre af det søde,  
salte og fede.

 ● Sluk tørsten i vand.



Anbefaling De Officielle Kostråd Alders
gruppe

Derfor er en 
sund kost vigtig

Spørg ind til Vejledning om  
gode kostvaner

Spis flere 
 grøntsager  
og frugter

Ca. 400 gram frugt og grønt pr. dag  
(mindst halvdelen grønt) (bilag D, s. 46)

4-10 år**  ● Sunde kostvaner 
grundlægges i 
barndommen 

 ● Sikre sund vækst og 
udvikling 

 ● Forebygger 
overvægt

 ● Bedre akademisk 
præstation 

 ● Hvad får barnet med 
i madpakken?

 ● Hvor meget frugt og 
grønt spiser barnet?

 ● Har I kødfrie dage 
med fx bælgfrugter, 
fisk og æg?

 ● Spiser barnet 
bælgfrugter?

 ● Hvor ofte spiser 
barnet fisk?

 ● Spiser barnet 
nødder?

 ● Spiser barnet dagligt 
fuldkornsprodukter 
som fx havregryn og 
rugbrød?

 ● Spis varieret af 
frugt, grønt, 
bælgfrugter, 
fisk, nødder og 
fuldkornsprodukter

 ● Gå efter fødevarer 
med fuldkornslogoet 
og/eller nøglehuls-
mærket, når I køber 
ind

Ca. 600 gram frugt og grønt pr. dag  
(mindst halvdelen grønt) (bilag D, s. 52)

Fra 11 år

Spis mindre 
kød – vælg 
bælgfrugter 
og fisk

(3-14-årige bør ikke 
spise store rovfisk 
som fx tun*)

 ● Ca. 250 g kød, herunder fjerkræ, om ugen er tilpas  
( bilag D, s. 47)

 ● Ca. 60 g tilberedte bælgfrugter pr. dag***  
(fx kikærter, kidneybønner og linser – bilag D, s. 48)

 ● Ca. 250 g fisk om ugen, godt halvdelen fed fisk  
(fx makrel, sild og laks – bilag D, s. 49)

 ● Ca. 20 g nødder (en lille håndfuld) og ca. 1 spsk. frø pr. dag  
(bilag D, s. 50).

4-10 år**

 ● Ca. 350 g kød, herunder fjerkræ, om ugen er tilpas  
(bilag D, s. 53) 

 ● Ca. 100 g tilberedte bælgfrugter pr. dag  
(fx kikærter, kidneybønner og linser – bilag D, s. 54)

 ● Ca. 350 g fisk om ugen, godt halvdelen fed fisk  
(fx makrel, sild og laks – bilag D, s. 55)

 ● Ca. 30 g nødder (en håndfuld) og ca. 1-2 spsk. frø pr. dag  
(bilag D, s. 56)

Fra 11 år

Spis mad med 
fuldkorn

Ca. 50 gram fuldkorn pr. dag, og gerne mere
(bilag D, s. 51)

4-10 år**

Ca. 75 gram fuldkorn pr. dag, og gerne mere
(bilag D, s. 57)

Fra 11 år

*Det gælder ikke dåsetun, som typisk har et lavt indhold af kviksølv, da de som regel er fremstillet af små tunfisk. Børn mellem 3 -14 år anbefales dog højest at spise en almindelig dåse tun om ugen.
**Mængderne er gennemsnitstal for 4-10-årige. Derfor er mængden lavere for de yngste og højere for de ældste i aldersgruppen, fx 300-500 g frugt og grønt.
*** En passende mængde bælgfrugter til børn i 4 års alderen er ca. 40 g tilberedte. Brug det som pålæg, i salater, supper, sammenkogte retter og postejer.

Anbefalinger CENTRALE FØDEVAREGRUPPER I KOSTEN
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Sunde kostvaner er vigtige for børns vækst, udvikling og 
sundhed, herunder forebyggelse af overvægt. I undervis-
ningsmaterialerne er der fokus på centrale fødevaregrup-
per i kosten som frugt og grønt, kød, bælgfrugter, fisk, 
nødder og fuldkorn samt søde sager og søde drikke. Det er 
vigtigt at være opmærksom på, at enkelte fødevarer ikke 
kan stå alene, men skal ses i forhold til hele kostens sam-
mensætning. I en sund kost indgår også moderate mæng-
der af mager mælk, ost, æg og planteolier samt at bruge 
vand som tørstslukker.

Kernen i en sund kost er uforarbejdede mad - og drikke-
varer med et lavt indhold af fedt og sukker, og med
et højt indhold af vitaminer, mineraler, kostfiber og an-
dre bioaktive indholdsstoffer (antioxidanter og sunde 
plantestoffer).

Sunde kostvaner grundlægges i 
barndommen 

Forskning peger på, at sunde kostvaner 
grundlagt i barndommen sandsynligvis bliver 
taget med senere i livet. Således peger en 
 undersøgelse på, at både sunde kostvaner 
som indtag af frugt og grønt og usunde kost-
vaner som indtag af sodavand, chokolade, slik 
og chips sandsynligvis føres med fra barndom 
til voksenliv.

En sund kost rig på frugt og grønt, fuld-
korn, nødder, frø, fisk, plantebaserede olier 
og  magre mælke-  og mejeriprodukter er 
 forbundet med en lavere sygdomsrisiko 
sammenlignet med en gennemsnitlig dansk 
kost. En sund kost grundlagt i barndommen 
kan være med til at forebygge overvægt 
og kostrelaterede sygdomme som hjerte- 
karsygdomme, for højet blodtryk, kræft og 
type 2 -diabetes i voksenlivet. 

Kost
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Sikre sund vækst og udvikling

En sund kost er vigtig for, at børn kan få en 
sund vækst og udvikling. En sund og varieret 
kost rig på frugt og grønt, fuldkorn, og som 
indeholder fisk, bælgfrugter, magre mælke - 
og mejeriprodukter, lidt kød, æg, nødder, frø 
og planteolier er med til at sikre, at børn får 
vitaminer, mineraler, kostfiber, umættede 
fedtsyrer og andre sundhedsfremmende 
stoffer til at opret holde kroppens funktioner 
og til vækst og udvikling.

Når man spiser planterigt og mindre kød, skal 
maden indeholde bælgfrugter, fisk og nød-
der (læs om bælgfrugter og nødder og frø 
i ordlisten). Den skal også indeholde rigeligt 
med fuldkornsprodukter i form af brød, gryn, 
pasta m.m. Grøntsagerne skal både være de 
mørkegrønne (spinat og broccoli), rød-orange 
(gulerødder og tomater) og alle de andre.

En sund kost kan ikke erstattes af en vitamin-
pille. Med en sund kost følger mange gavnlige 
næringsstoffer og bioaktive indholdsstoffer 
som flavonoider, antioxidanter og mange 
andre stoffer, der ikke er i kosttilskud, og som 
er med til at sikre et godt helbred. En sund 

kost sikrer desuden, at børn får den rigtige 
mængde og kombination af vitaminer og 
mineraler, så de ikke får for meget af visse 
vitaminer og mineraler.

Forebygger overvægt

Sunde kostvaner er med til at forebygge over-
vægt. En kost med et højt indhold af frugt 
og grønt og fuldkorn og som indeholder fisk, 
bælgfrugter, mælk og mejeriprodukter, og 
med et lavt indhold af kød, kornprodukter 
af hvidt mel og sukkerrige mad  og drikkeva-
rer er forbundet med en sund vægt (lavere 
BMI, talje omkreds og fedtprocent i kroppen). 
Fiberrige madvarer med lavt energiindhold 
som frugt og grønt, herunder også bælgfrug-
ter, er centrale i forebyggelsen af overvægt 
sammen med fuldkornsprodukter, fordi de 
er med til at forlænge mæthedsfornemmel-
sen og nedsætte mængden af energi, der 
indtages.

En kost med et højt indhold af energitætte 
mad- og drikkevarer med lav næringsstoftæt-
hed og et højt sukker - og/eller fedtindhold 
som søde sager og søde drikke øger risikoen 
for overvægt. Når børn spiser meget slik og 

drikker meget sodavand på bekostning af 
sunde basisfødevarer, kan de komme til at 
indtage mere energi, end de forbruger. Hvis 
det sker over en længere periode, øger det 
risikoen for udvikling af overvægt.

Kost og akademisk præstation

En usund kost kan have en negativ indflydelse 
på børn og unges akademiske præstation. 
Børn, der spiser sundere – dvs. morgenmad 
hver dag og tilstrækkelige mængder frugt og 
grønt og mejeriprodukter – klarer sig bedre 
i skolen. Undersøgelser peger på, at der er 
en positiv sammenhæng mellem børns kost-
vaner og karakterer. Børn, der spiser sundt, 
er også mere tilbøjelige til at deltage og være 
opmærksomme i undervisningen. Således vi-
ser undersøgelser, at børn, der er sultne eller 
mangler vitaminer og mineraler, er mindre 
opmærksomme i klassen, deltager mindre i 
undervisningen og præsterer dårligere. 

Tilstrækkeligt med væske i form af vand 
er også med til at forbedre den kognitive 
 funktion og indlæring hos børn og unge.
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SØDE SAGER 
SØDE DRIKKE

M
u

slib
a

r

Spis mindre af det søde, salte og fede. 

Så meget er der plads til

Så mange søde sager, søde drikke og  
salte snacks er der maksimalt plads til i  
en sund kost:

4-6 år  ● Maks. 4 små portioner  
om ugen

 ● Søde drikke: Heraf kan  
maks. 1 portion (25 cl)  
være søde drikke

7-9 år  ● Maks. 5 små portioner  
om ugen

 ● Søde drikke: Heraf kan  
maks. 1½ portion (33 cl)  
være søde drikke



Alders
gruppe

Maksimumgrænser for  
indtag af søde sager og  

søde drikke

Derfor skal indtaget 
af søde sager og søde 

drikke begrænses

Spørg ind til Vejledning om gode vaner for  
søde sager og søde drikke

4-6 år  ● Maks. 4 små* portioner om ugen 
(bilag C, s. 40) 

 ● Søde drikke: Heraf kan maks. 1 
portion (25 cl) være søde drikke

 ● Optager pladsen for 
den sunde mad 

 ● Øger risikoen for 
overvægt 

 ● Skader 
tandsundheden

 ● Spiser barnet flere 
søde sager end 
maksimumgrænsen 
(bilag C, s. 40-44)? 

 ● Drikker barnet 
flere søde drikke end 
 maksimumgrænsen  
(bilag C, s. 40-44)? 

 ● Ved hvilke lejligheder 
indtages søde sager 
og søde drikke?

 ● I en sund og varieret kost er der plads 
til det søde i begrænsede mængder, 
dvs. ”lidt, men godt”.  Fokus på det 
søde er ikke ensbetydende med, at 
man kan spise løs af chips og snacks.  

 ● Der er ikke tale om en anbefaling for 
søde sager og søde drikke, men om 
maksimumgrænser. Søde sager og søde 
drikke er ikke nødvendigt for at spise 
sundt. Børn og unge kan med fordel 
skære ned eller undvære det søde set 
ud fra et ernæringsmæssigt synspunkt. 
 

 ● Fødevarer som bl.a. søde morgenmads-
produkter og kakaomælk kan også 
bidrage med en del sukker og energi 
i børn og unges kost og bør derfor 
indtages i begrænsede mængder. Når 
børn og unge spiser søde morgenmads-
produkter og drikker kakaomælk, så 
indtages det typisk i stedet for sunde 
fødevarer som havregryn og mager 
hvid mælk.

7-9 år  ● Maks. 5 små* portioner om ugen 
(bilag C, s. 41)

 ● Søde drikke: Heraf kan maks. 1½ 
portion (33 cl) være søde drikke

10-13 år  ● Maks. 8 små* portioner om ugen 
(bilag C, s. 42)

 ● Søde drikke: Heraf kan maks. 2 
portioner (50 cl) være søde drikke

14-17 år,  
piger

 ● Maks. 5 almindelige** portioner om 
ugen (bilag C, s. 43)

 ● Søde drikke: Heraf kan maks. 1 
portion (50 cl) være søde drikke

14-17 år, 
drenge

 ● Maks. 7 almindelige** portioner om 
ugen (bilag C, s. 44)

 ● Søde drikke: Heraf kan maks. 1 
portion (50 cl) være søde drikke

*Eksempler på små portioner kan ses i bilag A. **Eksempler på almindelige portioner kan ses i bilag B.

Maks. grænser SØDE SAGER OG SØDE DRIKKE
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Børn og unge indtager op til fire gange så mange søde 
 sager og søde drikke, som der er plads til i en sund kost. 

Et højt indtag af søde sager og/eller søde drikke er et 
sundhedsmæssigt problem, fordi disse mad - og drikkeva-
rer optager pladsen for den sunde mad, øger risikoen for 
overvægt og skader tandsundheden.

I undervisningsmaterialet er der fokus på, hvor  meget 
børn og unge højst bør indtage af søde sager og søde 
 drik ke, fordi der er tale om en maksimumgrænse. Søde 
 sager og søde drikke bør derfor altid  begrænses til 
et minimum, da de ikke bidrager positivt til en sund 
kost på grund af deres høje energitæthed og lave 
næringsstoftæthed.

Søde sager og søde drikke tager  
pladsen op for sund mad

Søde sager og søde drikke bidrager med 
 meget energi og få næringsstoffer, og vil 
ofte optage pladsen for andre mere nærings-
rige mad- og drikkevarer, som bidrager til en 
sund og varieret kost. Således kan et højt 
indtag af søde sager og sukkersødede drikke 
føre til, at børn og unge får færre vitaminer 
og mineraler fra kosten og derved er i risiko 
for at mangle mikronæringsstoffer. Børn, der 
indtager mange søde sager og søde drikke, 
har ofte et mindre sundt kostmønster, som 
gør, at de indtager mindre frugt og grønt, 
fuldkorn, fisk, mælk og vand. 

Søde sager og søde drikke og overvægt

Et højt indtag af energitætte madvarer som 
slik, chokolade, kager, kiks og desserter og/el-
ler et højt indtag af sukkersødede drikke som 
sodavand og saft øger risikoen for overvægt. 
Sukkersødede drikke giver ikke den samme 
mæthedsfornemmelse som madvarer med 
samme energiindhold. Forskning viser, at man 
ikke kompenserer for det høje energiindhold 

Søde sager og søde drikke
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i de søde drikke ved at spise mindre mad. 
Internationalt er der enighed om, at indtaget 
af sukkersødede drikke bør begrænses til et 
minimum som følge af den vægtforøgende 
effekt. 

Søde sager og søde drikke og 
tandsundhed

Et højt indtag af søde sager og søde drikke 
øger risikoen for huller i tænderne. Huller 
i tænderne opstår, når bakterier i munden 
danner syre efter indtag af sukker, som er 
det bakterierne lever af. Både store mængder 
og/eller et hyppigt indtag af søde sager og 
søde drikke kan bidrage til huller i tænderne. 
Et hyppigt indtag af søde drikke som fx suk-
kersødede og kunstigt sødede sodavand med 
en lav pH-værdi øger risikoen for syreskader 
på tandemaljen.

Drikkevarer med kunstige sødestoffer

Kunstige sødestoffer er sødestoffer, der 
indeholder få eller ingen kalorier, men har en 
højere sødmeintensitet pr. gram end søde-
stoffer med kalorier som sukker. Aspartam 
er et eksempel på et kunstigt sødestof, som 
bruges i mange drikkevarer. Drikkevarer med 
kunstige sødestoffer kan mærkes ”sukkerfri”, 
”light” eller ”Zero”.

Kunstigt sødede drikke indgår på linje med 
sukkersødede drikke i råderummet til tomme 
kalorier. Selvom sukkeret er fjernet fra kun-
stigt sødede drikke, gør det ikke produkterne 
til basisfødevarer, og der er risiko for, at de 
erstatter sunde drikkevarer i kosten. Et højt 
indtag af kunstigt sødede drikke kan give 
syre skader pga. lav pH -værdi, og er der for 
ikke gode alternativer til vand.

Alle kunstige sødestoffer er risikovurderet og 
godkendt til brug i EU, og er derved sikre at 
indtage i moderate mængder. Der er hverken 

fundet negative eller positive effekter af 
kunstige sødestoffer på sygdomsrisikoen. En 
nylig metaanalyse viser således, at der ikke er 
dokumentation for, at indtag af kunstige sø-
destoffer hverken øger eller mindsker risiko-
en for diabetes, overvægt, hjerte -karsygdom, 
kræft eller nyresygdom.

Barndommen er en kritisk udviklingsperi ode, 
og dokumentation mangler for sundheds-
effekter hos børn (herunder på næringsstof-
indtag, kostvaner, risikofaktorer for udvikling 
af livsstilssygdomme) ved et længerevarende 
regelmæssigt indtag af kun stigt sødede 
drikke. DTU Fødevareinstituttet anbefaler 
derfor i overensstemmelse med udmeld-
inger fra The American Heart Association og 
Recommendations from Key National Health
and Nutrition Organizations i USA, at børn 
 be grænser deres indtag af kunstigt sødede 
drik ke. DTU Fødevareinstituttet råder til, at 
børn højst indtager den mængde, som der er 
plads til i råderummet til tomme kalorier.
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FYSISK 
AKTIVITET
Hvor meget skal mit 
barn røre sig?

Fysisk aktivitet 1 time om 
 dagen + 3×30  minutters  
sved på panden om ugen.



Aldersgruppe Anbefaling Derfor er fysisk  aktivet 
vigtig

Spørg ind til Vejledning om  
gode aktivitetsvaner

5-17 år  ● Vær fysisk aktiv med moderat til høj 
intensitet mindst 60 minutter om 
dagen. Både fysisk aktivitet i skolen, 
herunder SFO, og i fritiden tæller med 
i  anbefalingen. 

 ● Mindst 3 gange om ugen skal der 
 indgå fysisk aktivitet med høj 
 intensitet af mindst 30 minutters 
varighed. 

 ● Fysisk aktivitet ud over det 
 anbefalede vil medføre yderligere 
sundhedsmæssige fordele. Hvis 
mængden eller intensiteten af 
den fysiske aktivitet øges, vil den 
 forebyggende effekt af fysisk 
 aktivitet blive endnu større.

 ● Gode aktivitetsvaner grund-
lægges i barndommen   

 ● Bedre kondition  

 ● Øget muskelstyrke  

 ● Bedre knoglesundhed  

 ● Forebygger overvægt  

 ● Bedre akademisk præstation  

 ● Bedre koncentrationsevne og 
hukommelse i skolen  

 ● Øget trivsel  

 ● Bedre kardiovaskulær 
 risikoprofil 
 

 ● Går barnet til sport?

 ● Går/cykler barnet 
i skole og til fritids-
aktiviteter m.m.?

 ● Daglige aktivitets-
vaner som udendørs 
leg

 ● Begræns brug af 
skærmtid 

 ● Gå eller cykel til 
skole og andre 
aktiviteter

Anbefalinger FYSISK AKTIVITET
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Det er vigtigt, at børn bruger deres krop gennem hele 
opvæksten. Fysisk aktivitet forebygger overvægt, øger 
muskelstyrke, giver bedre kondition og knoglesundhed, 
og forbedrer børn og unges akademiske præstation samt 
giver en bedre trivsel. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger går på fysisk aktivitet 
af moderat til høj intensitet. Moderat intensitet er fysisk 
aktivitet, hvor man bliver lettere forpustet, og hvor man 
kan tale med andre imens. Høj intensitet er fysisk aktivi-
tet, hvor man føler sig forpustet og har svært ved at føre 
en samtale. Sundhedsstyrelsen påpeger, at fysisk aktivitet 
ikke behøver være anstrengende for at man kan opnå 
sundhedsmæssige fordele. 

Gode aktivitetsvaner grundlægges i 
barndommen

Gode aktivitetsvaner, som grundlægges i 
barndommen, bliver ofte taget med senere i 
livet og kan være med til at forebygge over-
vægt og sygdomme som hjerte-karsygdom-
me, kræft og type 2-diabetes i voksenlivet. 

Fysisk aktivitet, kondition og 
muskelstyrke

Der er evidens for, at fysisk aktivitet er posi-
tivt forbundet med bedre kondition og øget 
muskelstyrke. 

Fysisk aktivitet og knoglesundhed

Der er evidens for, at fysisk aktivitet er 
 positivt forbundet med bedre knoglesund-
hed. Fysisk aktivitet stimulerer knoglevækst. 
Det er primært vægtbærende aktiviteter 
som løb, spring og hop, der har en positiv 
effekt, og giver forbedringer i knoglemineral-
indhold og knogletæthed hos børn og unge. 
Specielt før puberteten er vægtbærende 
aktivitet vigtig. Dette skyldes, at det er i 

Fysisk aktivitet
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disse år,  knoglevævet vokser i både størrelse 
og styrke, og danner et solidt fundament for 
stærke knogler senere i hele livet.

Fysisk aktivitet og overvægt

Der er evidens for, at fysisk aktivitet fore-
bygger overvægt. Kroppen forbruger ener-
gi ved bevægelse, men har også gavnlige 
fysiologiske virkninger, som bl.a. forbedrer 
appetitreguleringen. Undersøgelser viser, at 
aktive børn har mindre fedt på kroppen. De 
fleste undersøgelser finder en dosis-respons 
sammenhæng mellem aktivitetsniveau og 
kroppens fedtprocent. 

Fysisk aktivitet og akademisk 
præstation 

Flere systematiske reviews og rapporter 
finder en positiv sammenhæng mellem fysisk 
aktivitet og akademisk præstation i skolen. I 
forsøg med indførelse af ekstra idrætstimer 
i skolen ses en forbedret akademisk præsta-
tion hos børn og unge uden at det  forringer 
præstationen i de boglige fag, selvom 
 tiden tages fra disse. Elever, der er fysisk 
aktive, får bedre karakterer, har mindre 
fravær i skolen samt bedre hukommelse og 
koncentrationsevne.

Fysisk aktivitet og trivsel

Trivsel består af et fysisk, socialt og følelses-
bestemt aspekt. Flere undersøgelser viser, at 
interventioner, som øger børn og unges 
fysiske aktivitetsniveau, resulterer i øget 
mental sundhed og trivsel, herunder øget 
selvtillid, selvværd og selvopfattelse. Oftest 
er der kun tale om svage til moderate effek-
ter. Effekten af fysisk aktivitet afhænger 
af, hvorvidt der ses på et fysisk, socialt eller 
følelsesbestemt aspekt af trivsel, samt af 
øgningen i aktivitetsniveauet. De hidtidige 
 undersøgelser har udelukkende set på effek-
ten af fysisk træning og idrætsundervisning.

Fysisk aktivitet og kardiovaskulær 
risikoprofil 

Et systematisk review af metaanalyser viser, 
at interventioner, hvor børn og unges fysiske 
aktivitet øges, forbedrer deres kardiovasku-
lære risikoprofil (triglycerider, fasteglukose, 
fasteinsulin). Ifølge WHO ser der ud til at 
være et dosis-respons-forhold, idet større 
mængder af fysisk aktivitet er forbundet 
med en bedre kardiovaskulær risikoprofil. 
Samlet peger forskningen på, at fysisk akti-
vitet med moderat til høj intensitet i mindst 
60 minutter om dagen giver børn og unge en 

bedre kardiovaskulær risikoprofil. Dette un-
derstøttes også af en rapport fra Vidensråd 
for Forebyggelse, som viser, at en bedre 
kondition er forbundet med en bedre kardio-
vaskulær risikoprofil hos børn og unge.

Er du for sød? Undervisningsmateriale  15



SKÆRMTID

MAKS 

2 
TIMER

Hvor meget skærmtid?

Maks. to timers skærmtid 
om  dagen. 
Mindre skærmtid er bedre.



Aldersgruppe Anbefaling Derfor er begrænset 
 skærmtid vigtig

Spørg ind til Vejledning om  
gode skærmtids  

vaner

5-17 år Begræns brugen af TV, mobiltelefon 
og tablet/computer/spillekonsol til 
højst 2 timer om dagen. 
Mindre skærmtid er bedre.

 ● Forebygger 
 overvægt 

 ● Bedre kondition 

 ● Længere søvn-
længde og bedre 
søvnkvalitet 

 ● Bedre kardio-
vaskulær  risikoprofil 

 ● Hvor meget tid 
bruger barnet 
på stillesiddende 
skærmtid (TV, tablet, 
computer, mobil 
mv.)?

 ● Faste aftaler om skærmtid 
bl.a. af hensyn til barnets søvn 

 ● Begræns tiden foran skærmen 
og inspirer i stedet til mere leg 
sammen med andre børn og til 
mere fysisk aktivitet 

 ● Ikke TV på eget værelse, da 
det øger skærmtiden 

 ● Ingen brug af mobil, computer 
mv. i god tid (1-2 timer før) før 
sengetid af hensyn til søvnen 

Maks. grænse SKÆRMTID
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Begrænsning af skærmtid er vigtigt dels for at fore-
bygge overvægt og dels for at give børn og unge en 
bedre kondition og søvn. I undervisningsmaterialet er 
anbefalingen for skærmtid baseret på anbefalinger fra 
Canada, Norge og Australien, fordi Sundhedsstyrelsen 
ikke har nogen officiel  anbefaling for skærmtid til børn 
og unge. Det sidste skyldes, at Sundhedsstyrelsen 
tidligere har undersøgt området og ikke fandt tilstræk-
kelig evidens for at skærmtid har en negativ sundheds-
mæssig effekt hos børn og unge. Alligevel fremhæver 
Sundhedsstyrelsen, at det er bekymrende, at den tid 
børn og unge  bruger foran skærmen sker på bekost-
ning af tid med fysisk aktivitet. Sundhedsstyrelsen har 
planer om at kortlægge den eksisterende viden på om-
rådet og  vurdere om der skal udarbejdes anbefalinger 
for skærmtid til børn og unge. 

I Canada er anbefalingen for skærmtid rettet mod 
5-17-årige, i Norge mod 6-17-årige og i Australien mod 
13-17-årige. I Canada, Norge og Australien er der ikke 
lavet aldersinddelinger for skærmtidsanbefalinger, 
 ligesom der ikke er skelnet mellem om skærmbrugen 
har et formål som fx lektier eller er lyststyret som fx 
computerspil.

Forældre som rollemodeller 
Canadian Paediatric Society (CPS) har udformet 
 evidensbaserede anbefalinger til forældre til at hånd-
tere skærmtid i hjemmet. CPS anbefaler forældre at 
lave en familiemedieplan og gennemgå eller revidere 
denne regelmæssigt. Derudover opfordrer CPS foræl-
dre til at revidere deres eget skærmbrug og planlægge 
tid til aktiviteter som fx udendørs leg. Endelig anbefa-
ler CPS at have daglig ’skærmfri tid’ især i forbindelse 
med familiemåltider og sociale aktiviteter.

Skærmtid
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Skærmtid og overvægt

Vidensråd for Forebyggelse finder evidens 
for, at et højt skærmtidsforbrug (TV og com-
puter) er positivt forbundet med overvægt. 
Et nyligt review underbygger den positive 
sammenhæng mellem skærmtid og overvægt 
for børn. 

Forklaringen kan være, at skærmtid for-
trænger tid med fysisk aktivitet, at børn 
bliver udsat for reklamer for energitætte 
mad- og drikkevarer, mens de sidder foran 
skærmen, at børn snacker fede og søde mel-
lemmåltider foran skærmen, og at spisning 
foran skærmen foregår uden opmærksomhed 
om måltidet. Den ekstra tid, der bliver brugt 
på TV og computer og anden stillesiddende 
adfærd, fortrænger formentlig tid brugt på 
andre daglige aktiviteter med let intensitet.

Der er fundet en negativ sammenhæng mel-
lem skærmtid og deltagelse i fysisk aktivitet 
i fritiden. Dette er med til at underbygge, at 
tiden der bliver brugt på stillesiddende aktivi-
teter, bliver taget fra tiden til fysisk  aktivitet. 
Et review finder, at der er evidens for en 
positiv sammenhæng mellem skærmtid og 
indtag af mindre sunde fødevarer og højere 
energiindtag. 

Et andet review finder, at skærmtid er 
 positivt forbundet med et højere indtag 
af energitætte fødevarer, sukker og søde 
 drikkevarer samt et lavere indtag af frugt 
og grøntsager. Disse faktorer kan være 
forklarende mekanismer, som kæder et højt 
skærmtidsforbrug sammen med overvægt. 

Skærmtid og kondition

Der er evidens for, at skærmtid er positivt 
forbundet med dårlig kondition. Det vil sige 
jo højere skærmtid, des dårligere kondition. 
Det kræver regelmæssig stimulering af kreds-
løbet at bevare konditionen og det bidrager 
stillesiddende skærmtid ikke til. Kondition 
udtrykker kroppens maksimale iltoptagelse 
(VO2 max) og kan bruges som indikator for 
det fysiske aktivitetsniveau de seneste måne-
der og har stor sundhedsmæssig betydning.

Skærmtid og søvn

Lyset fra computer- og mobilskærme kan 
påvirke, hvor vågen man føler sig. Derudover 
kan ophidsende computerspil øge hjerte-
rytmen og nedsætte søvntrangen. Et højt 
skærmforbrug kan forskyde sengetider og 
søvn og derved påvirke døgnrytmen. En 
metaanalyse viser, at børns brug af mobil 
eller tablet inden sengetid er forbundet 

med  utilstrækkelig søvnlængde, dårlig søvn-
kvalitet og træthed i løbet af dagen. 

Anbefalinger for hvor lang tid inden sengetid 
børn bør undgå skærmtid varierer mellem 
30 min til 2 timer. Skærmtid umiddelbart før 
sengetid kan påvirke søvnen negativt, da lys 
fra skærme påvirker det cirkadiske system 
(kroppens indre ur). Elektronik i børns værel-
ser har en negativ indflydelse på sengetid, 
søvnkvalitet og friskhed i løbet af dagen.

Børn, der bruger elektronik til at slappe af 
med om aftenen, har senere sengetider i 
hverdagen, får færre timer søvn om ugen og 
er mere tilbøjelige til at føle sig trætte i løbet 
af dagen. Skærmtid fortrænger således søvn, 
forstyrrer søvnrytmen og hæmmer frigivel-
sen af søvnhormonet melatonin, der frem-
kalder søvnighed. Sen sengetid og kortere 
søvnlængde indvirker negativt på indlæring, 
hukommelse, humør og adfærd. 

Skærmtid og kardiovaskulær risikoprofil 

Et systematisk review finder, at mere TV-tid 
er forbundet med en dårligere kardiovasku-
lær risikoprofil hos børn og unge. En rapport 
fra Vidensråd for Forebyggelse finder også, 
at mere skærmtid er forbundet med en stig-
ning i kardiovaskulære risikofaktorer.
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SØVN

Hvor meget søvn?

3-6 år 1012 timer/nat

7-12 år 911 timer/nat

13-18 år 810 timer/nat



Alders
gruppe

Anbefaling Derfor er søvn 
vigtig

Spørg ind til Symptomer på 
søvnproblemer

Vejledning om gode søvnvaner

3-6 år 10-12 
timer/nat

 ● Nødvendigt for 
barnets vækst og 
udvikling 

 ● Med til at forebyg-
ge overvægt 

 ● Bedre følelses-
mæssig regulering 
(stress, angst, 
depressive sympto-
mer, irritabilitet) 

 ● Styrker immunfor-
svaret 

 ● Øger koncen-
trations- og 
indlærings evnen

 ● Sengetider 

 ● Sovemiljø 

 ● Hvordan falder 
barnet i søvn, 
herunder rutiner 
inden sengetid? 

 ● Falder barnet i 
søvn, når han/
hun lægger sig til 
at sove? 

 ● Sover barnet 
uden at vågne 
om natten? 

 ● Er barnet 
udhvilet om 
morgenen?

 ● Træthed om 
dagen 

 ● Tristhed 

 ● Koncentrations- 
og hukommelses-
besvær 

 ● Hovedpine 

 ● Mistrivsel

Før sengetid
 ● Spis en sund og varieret kost. Undgå store 

energi- og fedtrige måltider før sengetid
 ● Undgå koffeinholdige drikke som cola, 

 energidrikke, te og kaffe før sengetid
 ● Vær fysisk aktiv om dagen og dyrk regelmæssig 

motion. Det fremmer en naturlig træthed
 ● Ved søvnbesvær kan det hjælpe at undgå sport 

og lign. (3 timer) før sengetid
 ● I god tid (1-2 timer) før sengetid frarådes TV, 

computer, mobil og PlayStation
 ● Rolige og hyggelige ritualer for de yngste 

før sengetid, fx badning, tandbørstning og 
godnathistorier

 ● Sov ikke om dagen, selvom du er søvnig

Under søvn (sovemiljø)
 ● Godt sovemiljø, dvs. veltempereret sove værelse 

(18-21 grader), ingen støj og mørke anbefales
 ● Sørg for en regelmæssig døgnrytme, dvs. faste 

sengetider og samme stå op tid hver morgen – 
anbefales også i weekenden

 ● Hav ikke TV, computer, mobil etc. i soveværelset
 ● Forsøg med forskellige afspændingsteknikker 

ved søvnbesvær. Træk vejret dybt og roligt

7-12 år 9-11 
timer/nat

13-18 år 8-10 
timer/nat

Anbefalinger SØVN
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Søvn og overvægt

Flere reviews finder en positiv sammenhæng 
mellem kort søvnlængde og overvægt blandt 
børn. Den negative sammenhæng mellem 
søvn og overvægt er stærkere hos børn end 
hos voksne. Dette peger på, at børn og unge 
nok er mere sårbare end voksne over for virk-
ningerne af utilstrækkelig søvn. Evidensen 
tyder på, at for lidt søvn fører til øget indtag 
af mad. 

Søvnen menes at påvirke både appetitregule-
ring, energiindtag og madpræferencer samt 
blodsukkerniveauet, mens reguleringen af 
stofskiftet ikke bliver påvirket. Derfor kan en 
god nattesøvn bidrage til at mindske risikoen 
for overvægt. 

Søvn og følelsesmæssig regulering

Et review finder, at længere søvnlængde 
er positivt forbundet med bedre følelses-
mæssig regulering, herunder mindre stress, 
angst og irritabilitet samt færre depressive 
symptomer. 

Søvn

God nattesøvn er er vigtigt for børns vækst og 
 udvikling. Søvn er med til at forebygge overvægt og 
øge  koncen trations- og indlæringsevnen hos børn og 
unge. Under vis ningsmaterialet er primært baseret 
på viden skabelige undersøgelser, der har undersøgt 
 effekten af søvnlængde. Det er dog sandsynligt, at 
 søvnkvaliteten også har en betydelig effekt på de 
fundne sundhedsudfald. 
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Søvn og immunforsvaret 

Kronisk søvnmangel er positivt forbundet 
med et øget inflammationsniveau. Søvn og 
det cirkadiske system (kroppens indre ur) 
er med til at styrke immunforsvaret via 
centralnervesystemet.

Søvn og indlæring

Et systematisk review og en metaanalyse 
finder, at kort søvnlængde er positivt for-
bundet med dårligere indlæringsevne. Børn, 
der sover mindre, har dårligere hukommelse. 
For lidt søvn og/eller dårlig søvnkvalitet gør 
det sværere at løse komplekse opgaver, der 
kræver abstrakt tænkning, kreativitet og 
planlægning.
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Akademisk præstation angiver præsta-
tionsresultater, dvs. i hvilket omfang en 
person har opnået specifikke mål, der er i 
fokus for aktiviteter i undervisningsmiljø-
er, herunder folkeskolen. Målene kan være 
karaktergennemsnit, læse- og regnetests, 
hukommelses tests eller lærerbedømte 
præstationer.

Bælgfrugter er fx kikærter, linser, 
 kidneybønner, sojabønner og brune, 
hvide og sorte bønner. Bælgfrugter 
er gode kilder til protein, kostfiber og 
andre  næringsstoffer. Bælgfrugter 
skal  tilberedes efter anvisningen på 
 emballagen. Ærter og grønne bønner 
tæller med under frugt og grønt.

De officielle Kostråd. I Danmark er ”De 
officielle Kostråd – godt for sundhed og 
klima” generelle retningslinjer for en sund 
og varieret kost. ”De officielle Kostråd” 
er udarbejdet af Fødevarestyrelsen med 
henblik på at fremme sundhed og mindske 
risikoen for kostrelaterede sygdomme i 
befolkningen. Kostrådene sigter samtidig 
efter at opnå en klimavenlig balance i det, 

man spiser og drikker. Kostrådende består 
af 7 råd og kan ses på https://altomkost.
dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kost-
raad-godt-for-sundhed-og-klima.

Det cirkadiske system vedrører det 
 biologisk bestemte rytmiske forløb i en 
organisme i løbet af et døgn. Mennesker 
har et indre, biologisk ur, der styrer døgn-
rytmen og hvornår vi vågner og sover.

Dosisrespons sammenhæng beskriver 
forholdet mellem mængden af fx en føde-
vare eller fysisk aktivitet og effekten på 
sundhed og sygdom. Hvis eksempelvis en 
øget mængde frugt og grønt eller fysisk 
aktivitet  medfører en tilsvarende øget 
sundhedseffekt eller nedsat sygdoms-
risiko siger man der er en dosis-respons 
sammenhæng.

Energitæthed er energiindhold pr. vægt-
enhed af en fødevare, et måltid eller hele 
kosten og kan udtrykkes som kilojoule (kJ)
pr. gram. En kost med lavere energitæthed 
indeholder færre kalorier end en kost 
med højere energitæthed. En kost med 

et højt vand- og/eller kostfiberindhold og 
et lavt fedt- og/eller sukkerindhold har 
en lav energitæthed og omvendt. En kost 
med lavere energitæthed kan føre til et 
lavere energiindtag, da folk har en tendens 
til at spise samme mængde mad fra dag 
til dag. Internationale anbefalinger fore-
skriver, at energitætheden i kosten (uden 
drikkevarer) ikke bør overstige 525 kJ pr. 
100 gram for at forebygge vægtøgning og 
overvægt.

Flavonoider er en gruppe plantestoffer, 
som findes naturligt i planter, og i mange 
frugter og grøntsager. Der findes mere 
end 4000 forskellige flavonoider, og de har 
forskellige funktioner: De kan fungere som 
farvestoffer, smagsstoffer og som antioxi-
danter. Flere studier peger på, at et højt 
indtag af flavonoider mindsker risikoen for 
at dø af hjerte-karsygdom eller kræft. Der 
er dog behov for yderligere forskning for 
at bekræfte denne sammenhæng.

Ordliste
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Fysisk aktivitet omfatter al bevægelse, 
der øger energiomsætningen, dvs. både 
ustruktureret aktivitet og mere bevidst, 
målrettet og regelmæssig fysisk aktivitet. 
Fysisk aktivitet omfatter altså et bredt 
spektrum af aktiviteter lige fra idræt og 
hård motion til hverdagsaktiviteter som 
hus- og havearbejde, en gåtur, cykling som 
transport eller at tage trappen.

Følelsesmæssig regulering er en proces, 
hvor folk ændrer oplevelsen eller udtryk-
ket af deres følelser. Følelsesmæssig regu-
lering påvirker hvordan mennesker føler, 
hvordan de tænker, hvordan de træffer 
beslutninger samt hvordan de interagerer 
med hinanden.

Kardiovaskulære risikoprofil.  En persons 
kardiovaskulære risikoprofil bruges til at 
vurdere den samlede risiko for hjerte- 
karsygdom. De enkelte risikofaktorer 
angiver lipidprofil, glykæmisk kontrol, 
inflammation og blodtryk.

Knoglesundhed måles som 
knoglemineraltætheden.

Kondition eller konditallet er kroppens 
 maksimale iltoptagelse udtrykt som ml 
optaget ilt pr. min. pr. kg kropsvægt. 

Kunstigt sødede drikke (også kaldet light 
drikke) dækker over drikkevarer med 
lavt eller intet energiindhold og med 
intense sødestoffer som bl.a. aspartam, 
sucralose, steviolglykosider, cyclamat og 
acesulfamkalium.

Kød dækker over kød fra okse, kalv, lam, gris 
og fjerkræ, herunder forarbejdet kød, der 
fx er røget og saltet (kødpålæg, pølser og 
bacon). Af hensyn til sundhed og klima er 
det en god idé at skære ned på indtaget 
af kød – især forarbejdet kød, som øger 
risikoen for udvikling af kræft ved et højt 
indtag.

Nydelsesmidler fra råderummet er 
tomme kalorier, der ikke bidrager positivt 
til  kostens næringsstofi ndhold med vita-
miner, mineraler og kostfiber, men som 
bidrager med meget energi, sukker, mæt-
tet fedt eller alkohol.

Næringsstoftæthed er mængden af et 
 næringsstof, herunder vitaminer og 
mineraler, pr. energienhed af en fødevare, 
et måltid eller hele kosten.

Nødder og frø. Nødder er fx valnødder, 
mandler, hasselnødder, cashewnødder 
og jordnødder. Frø er fx sesamfrø, pinje-
kerner og græskarkerner. Nødder og frø 
er gode kilder til protein, kostfiber, sunde 
fedtstoffer (umættede fedtsyrer) og 
andre næringsstoffer. Variation af nødder 
og frø er vigtigt. 
 
Nødder med højst 0,8 g salt pr. 100 g 
 anbefales. For meget salt kan føre til ud-
vikling af forhøjet blodtryk. Vælg nødder, 
som ikke er ristede. Når man rister nødder, 
kan der dannes det sundhedsskadelige 
stof akrylamid. Man kan sagtens spise brød 
med hørfrø og solsikkekerner, men man 
bør derudover undgå at spise dem i større 
mængder for at begrænse indtaget af 
tungmetallet cadmium.
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Overvægt og svær overvægt er en tilstand 
med en unormal stor fedtmasse på krop-
pen. Overvægt måles ofte ud fra body 
mass index (BMI).

Råderummet til tomme kalorier er den 
mængde energi, der kan bruges til nydel-
sesmidler som søde sager, snacks, søde 
drikke og alkoholiske drikke i en sund kost. 
Råderummet er ikke en anbefaling, men en 
maksimumgrænse.

Skærmtid er mængden af tid brugt foran 
TV, computer, mobiltelefon, tablet eller en 
spillekonsol. Alt skærmbrug er defineret 
som stillesiddende. Derfor er der ikke med-
taget undersøgelser, som inkluderer aktive 
spil som fx Wii, der kræver fysisk aktivitet 
og ikke kan betegnes som stillesiddende. 
I undervisningsmaterialerne er der både 
medtaget undersøgelser, som kun ser 
på TV-tid, og undersøgelser, som ser på 
samlet skærmtid af TV og computer. 

Søde drikke er sukkersødede og kunstigt 
sødede drikke som sodavand, saftevand, 
iste, energidrikke og sportsdrikke. Børn 

frarådes at indtage energidrikke pga. det 
høje koffeinindhold.

Søde sager er slik, chokolade, kager, kiks, 
snackbars (fx müslibar), is og desserter (fx 
chokolademousse).

Søvn er en regelmæssig tilbagevendende 
tilstand af naturlig hvile, som muliggør 
restitution af krop og sind, samt hjernens 
lagring af nyligt indlærte ting. Effekten af 
søvn bliver ofte undersøgt på baggrund 
af forskellige søvnlængder, men også på 
bagrund af søvnkvalitet og følelsen af 
søvnighed i løbet af dagen. Søvnlængde 
måles på bagrund af total søvnlængde 
eller tid i sengen. 

Uddybning af Sundhedsstyrelsens  
anbefaling om fysisk aktivitet  

Sundhedsstyrelsens anbefalinger går på 
fysisk aktivitet af moderat til høj intensi-
tet. Moderat intensitet er fysisk aktivitet, 
hvor man bliver lettere forpustet, og hvor 
man kan tale med andre imens. Høj inten-
sitet er fysisk aktivitet, hvor man føler 
sig forpustet og har svært ved at føre 

en samtale. Aktiviteten skal ligge ud over 
almindelige kortvarige dagligdagsaktivite-
ter. Hvis de 60 minutter deles op, skal hver 
aktivitet vare mindst 10 minutter. Både 
fysisk aktivitet i skolen (SFO) og i fritiden 
tæller med i anbefalingen.

Videnskabelig sammenhæng  En sam-
menhæng kan findes videnskabeligt ved 
at undersøge, hvor stor risikoen er for, at 
en eksponering giver et bestemt udfald 
i én gruppe, og sammenligne det med 
risikoen for det samme udfald i en anden 
gruppe, som ikke har været udsat for den 
 pågældende eksponering. At der er en 
sammenhæng mellem en eksponering og 
et udfald, er ikke det samme som, at der 
også er en årsagssammenhæng mellem 
dem. I nogle tilfælde vil det være vanske-
ligt at afgøre, hvornår de hændelser, man 
måler på, er indtruffet, hvilket kan kompli-
cere adskillelse af årsag og virkning.
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BILAG A:
SMÅ 
PORTIONER
Det er vigtigt at huske, at en portionsstørrelse for 
børn og en teenager/voksen ikke skal være det 
 samme. Heller ikke når det gælder søde sager og  
søde drikke. Derfor er der lavet en lille energiportion 
på 450 kJ til 4-6, 7-9 og 10-13 årige. 

Se hvad en lille portion søde sager og søde drikke 
 svarer til i mængde på de næste sider.



Bilag A – eksempler på små portioner i råderummet til tomme kalorier

Kiks, 25 g

Fx: Mariekiks, Digestive, Havre-
kiks, Frugtkiks, Riskiks, Saltkiks, 
Fuldkornskiks, Ostekiks

Fx: Småkager, Chocolate 
chip cookies, Pebernødder, 
Kammer junkere

Fx: Linse, Kransekage, Hindbær-
snitte,  Napoleons hat, Kokos-
makron, Franske vafler

Fx: Drømmekage,  Chokolade-
kage, Banankage, Gulerods kage, 
Kryd derkage, Muffin, Brownie, 
Honning kage, Sandkage

Fx: Chokomarie, Digestive m. 
chokolade, Oreo, Prince,  
Kiks med cremefyld, 
Sandwichkiks

Fx: Kanelgiffel, Kanelstang, 
Kanelsnegl, Doughnut
Brunsviger, Kærnemælks horn, 
Schweizerhorn

Fx: Kringle, Fastelavnsbolle u. 
flødeskum, Frøsnapper,
Tebirkes, Spandauer,
Croissant m/u chokolade

Fx: Klatkager, Pandekager, 
Æbleskiver, Vafler

Gærkage, 25 g

Tørkage, 25 g

Chokoladekiks, 20 g

Småkage/cookie, 25 g

Wienerbrød, 25 g

Formkage/skærekage, 25 g

Pandekager, 45 g
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Bilag A – eksempler på små portioner i råderummet til tomme kalorier

Blandet slik, 30 gFløde/mælkeis, 45 g

Sodavandsis, 120 g Bolcher/slikkepinde, 25 g

Fx: Flødeispind, Magnum mini, 
Københavnerstang, Isvaffel mini

Fx: Lakrids, Matador mix, Flyers, 
Vingummi, Blandet slik, Ama’r 
stang, Chocofant, Lakridskonfekt

Fx: Træstammer, Romkugler, 
Snøfler, Havregrynskugler

Fx: Champagnebrus, Skub op is, 
Twister, Sorbet 

Fx: Bolcher, Slikkepinde Fx: Marshmallows, Skumfiduser, 
Flødebolle, Skumbanan

Trøfler/romkugler, 25 g

Flødebolle/ skumfiduser, 30 g

Fx: Lagkage, Fastelavns bolle med 
flødeskum, Cheesecake

Fx: Frugttærte, Nøddetærte, 
Tærte m. marengslåg

Tærte, 35 g

Flødeskumskage, 25 g

Er du for sød? Undervisningsmateriale  33



Bilag A – eksempler på små portioner i råderummet til tomme kalorier

Søde drikke, 25 cl

Fx: Sodavand, Saftevand, 
Energidrik (inkl. kunstigt  
sødede drikke)

Fx: Mørk chokolade, Fløde-/
mælkechoko lade, Chokoladebar, 
Fyldt chokolade, Chokolade med 
lakrids, Chokolade med nødder, 
Minimarcipanbrød

Fx: Kartoffelchips, Nachos, 
Popcorn, Grøntsagschips, 
Osterejer, Majssnacks, Bugles, 
Flæskesvær

Fx: Mælkesnitte, Müslibar, 
Knoppers, Nøddebar

Fx: Fromage, Tiramisu, 
Chokolademousse, Parfait is,
Fløderand, Karamelrand,
Ris à l’amande, Risifrutti

Chokolade, 20 g

Snackbar, 25 g Dessert, 50 g

Chips og snacks, 20 g

Er du for sød? Undervisningsmateriale  34



BILAG B:
ALMINDELIGE 
PORTIONER
En almindelig portion søde sager og søde drikke 
 svarer til 700 kJ og gælder for 14-17 årige. 

Se hvad en almindelig portion søde sager og søde 
 drikke svarer til i mængde på de næste sider.



Bilag B – eksempler på almindelige portioner i råderummet til tomme kalorier

Kiks, 40 g

Fx: Mariekiks, Digestive, Havre-
kiks, Frugtkiks, Riskiks, Saltkiks, 
Fuldkornskiks, Ostekiks

Fx: Småkager, Chocolate 
chip cookies, Pebernødder, 
Kammer junkere

Fx: Linse, Kransekage, Hindbær-
snitte,  Napoleons hat, Kokos-
makron, Franske vafler

Fx: Drømmekage, Chokolade-
kage, Banankage, Gulerods kage, 
Kryd derkage, Muffin, Brownie, 
Honning kage, Sandkage

Fx: Chokomarie, Digestive m. 
chokolade, Oreo, Prince,  
Kiks med cremefyld, 
Sandwichkiks

Fx: Kanelgiffel, Kanelstang, 
Kanelsnegl, Doughnut
Brunsviger, Kærnemælks horn, 
Schweizerhorn

Fx: Kringle, Fastelavnsbolle u. 
flødeskum, Frøsnapper,
Tebirkes, Spandauer,
Croissant m/u chokolade

Fx: Klatkager, Pandekager, 
Æbleskiver, Vafler

Gærkage, 40 g

Tørkage, 35 g

Chokoladekiks, 35 g

Småkage/cookie, 35 g

Wienerbrød, 40 g

Formkage/skærekage, 40 g

Pandekager, 70 g

Er du for sød? Undervisningsmateriale  36



Bilag B – eksempler på almindelige portioner i råderummet til tomme kalorier

Blandet slik, 45 gFløde/mælkeis, 70 g

Sodavandsis, 180 g Bolcher/slikkepinde, 40 g

Fx: Flødeispind, Magnum, 
Københavnerstang, Isvaffel

Fx: Lakrids, Matador mix, Flyers, 
Vingummi, Blandet slik, Ama’r 
stang, Chocofant, Lakridskonfekt

Fx: Træstammer, Romkugler, 
Snøfler, Havregrynskugler

Fx: Champagnebrus, Skub op is, 
Twister, Sorbet 

Fx: Bolcher, Slikkepinde Fx: Marshmallows, Skumfiduser, 
Flødebolle, Skumbanan

Trøfler/romkugler, 40 g

Flødebolle/ skumfiduser, 45 g

Fx: Lagkage, Fastelavns bolle med 
flødeskum, Cheesecake

Fx: Frugttærte, Nøddetærte, 
Tærte m. marengslåg

Tærte, 60 g

Flødeskumskage, 50 g

Er du for sød? Undervisningsmateriale  37



Bilag B – eksempler på almindelige portioner i råderummet til tomme kalorier

Søde drikke, 50 cl

Fx: Sodavand, Saftevand, 
Energidrik (inkl. kunstigt  
sødede drikke)

Fx: Mørk chokolade, Fløde-/
mælkechoko lade, Chokoladebar, 
Fyldt chokolade, Chokolade med 
lakrids, Chokolade med nødder, 
Minimarcipanbrød

Fx: Kartoffelchips, Nachos, 
Popcorn, Grøntsagschips, 
Osterejer, Majssnacks, Bugles, 
Flæskesvær

Fx: Mælkesnitte, Müslibar, 
Knoppers, Nøddebar

Fx: Fromage, Tiramisu, 
Chokolademousse, Parfait is,
Fløderand, Karamelrand,
Ris à l’amande, Risifrutti

Chokolade, 30 g

Snackbar, 35 g Dessert, 70 g

Chips og snacks, 35 g

Er du for sød? Undervisningsmateriale  38



BILAG C:
EKSEMPLER 
PÅ DET
SAMLEDE 
UGENTLIGE
RÅDERUM



Bilag C – eksempel på det samlede råderum for 46 årige

4 små portioner af 450 kJ

 ● 25 g kage (1 portion)
 ● 30 g blandet slik (1 portion)
 ● 20 g chokolade (1 portion)
 ● 25 cl sodavand (1 portion)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  40



Bilag C – eksempel på det samlede råderum for 79 årige

5 små portioner af 450 kJ

 ● 25 g kage (1 portion)
 ● 30 g blandet slik (1 portion)
 ● 20 g chokolade (1 portion)
 ● 22 g flødeis (½ portion)
 ● 33 cl sodavand (1½ portion)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  41



Bilag C – eksempel på det samlede råderum for 1013 årige

8 små portioner af 450 kJ

 ● 25 g kage (1 portion)
 ● 30 g blandet slik (1 portion)
 ● 20 g chokolade (1 portion)
 ● 45 g flødeis (1 portion)
 ● 20 g popcorn (1 portion)
 ● 25 g kiks (1 portion)
 ● 50 cl sodavand (2 portioner)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  42



Bilag C – eksempel på det samlede råderum for 1417 årige piger

5 almindelige portioner af 700 kJ

 ● 40 g kage (1 portion)
 ● 45 g blandet slik (1 portion)
 ● 30 g chokolade (1 portion)
 ● 70 g flødeispind (1 portion)
 ● 50 cl sodavand (1 portion)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  43



Bilag C – eksempel på det samlede råderum for 1417 årige drenge

7 almindelige portioner af 700 kJ

 ● 40 g kage (1 portion)
 ● 45 g blandet slik (1 portion)
 ● 30 g chokolade (1 portion)
 ● 70 g flødeispind (1 portion)
 ● 35 g chips (1 portion)
 ● 40 g kiks (1 portion)
 ● 50 cl sodavand (1 portion)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  44



BILAG D:
DE OFFICIELLE 
KOSTRÅD



Bilag D – Eksempler på den anbefalede daglige mængde frugt og grønt for 410 årige

Ca. 400 g frugt og grønt pr. dag  
(mindst halvdelen grønt) 

 ● 75 g æble
 ● 75 g banan
 ● 100 g gulerod
 ● 25 g agurk
 ● 50 g grønne ærter
 ● 25 g tomat
 ● 50 g broccoli

Er du for sød? Undervisningsmateriale  46



Bilag D – Eksempler på en tilpas ugentlig mængde kød for 410 årige

Ca. 250 g tilberedt kød  
(inkl. fjerkræ) om ugen 

 ● 2 kyllingeunderlår (50 g tilberedt kød)
 ● 3 frikadeller (100 g tilberedt kød)
 ● 150 g kødsovs (65 g tilberedt kød) 
 ● 35 g leverpostej (35 g kødpålæg)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  47



Bilag D – Eksempler på den anbefalede daglige mængde bælgfrugter for 410 årige

Ca. 60 g tilberedte bælgfrugter pr. dag 

 ● 20 g kidneybønner (20 g tilberedte 
bælgfrugter)

 ● 50 g falafel (25 g tilberedte bælgfrugter 
(kikærter))

 ● 25 g humus (15 g tilberedte bælgfrugter 
(kikærter))

Er du for sød? Undervisningsmateriale  48



Bilag D – Eksempler på den anbefalede ugentlige mængde fisk for 410 årige

Ca. 250 g om ugen, heraf  
ca. 125 g fed fisk som  
laks, makrel og sild

5 halve
 ● 25 g torskerogn (mager)
 ● 25 g røget laks (fed)
 ● 25 g fiskefrikadelle (mager)
 ● 25 g rejer (mager)
 ● 25 g makrel i tomat (fed)

Et varmt måltid 
 ● 125 g rå laks (fed)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  49



Bilag D – Eksempler på den anbefalede daglige mængde nødder og frø for 410 årige

Ca. 20 g nødder pr. dag (fx mandel, 
 valnød, hasselnød)

Ca. 1 spsk. frø pr. dag (fx græskarkerner, 
sesamfrø)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  50



Bilag D – Eksempler på den anbefalede daglige mængde fuldkorn for 410 årige

Ca. 50 g fuldkorn pr. dag

 ● 1 skive rugbrød (20 g fuldkorn)
 ● 35 g havregryn (35 g fuldkorn)

eller

 ● 1 skive rugbrød (20 g fuldkorn)
 ● 150 g havregrød (20 g fuldkorn)
 ● ½ fuldkornsbolle (12 g fuldkorn)

eller

 ● 1 skive rugbrød (20 g fuldkorn)
 ● 1 fuldkornsbolle (24 g fuldkorn)
 ● 50 g kogt fuldkornspasta  

(15 g fuldkorn)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  51



Bilag D – Eksempler på den anbefalede daglige mængde frugt og grønt fra 11 år

Ca. 600 g frugt og grønt pr. dag  
(mindst halvdelen grønt) 

 ● 100 g æble (frugt)
 ● 100 g appelsin (frugt)
 ● 50 g jordbær (frugt)
 ● 100 g broccoli (grønt)
 ● 50 g spidskål (grønt)
 ● 50 g tomat (grønt)
 ● 100 g gulerod (grønt)
 ● 50 g grønne ærter (grønt)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  52



Bilag D – Eksempler på en tilpas ugentlig mængde kød fra 11 år

Ca. 350 g tilberedt kød  
inkl. fjerkræ om ugen 

 ● 100 g kyllingebryst (100 g tilberedt kød)
 ● 3 frikadeller (100 g tilberedt kød)
 ● 225 g kødsauce (100g tilberedt kød)
 ● 25 g flæskesteg (25 g kødpålæg)
 ● 25 g leverpostej (25 g kødpålæg)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  53



Bilag D – Eksempler på den anbefalede daglige mængde bælgfrugter fra 11 år

Ca. 100 g tilberedte bælgfrugter pr. dag 

 ● 40 g kidneybønner  
(40 g tilberedte bælgfrugter)

 ● 75 g falafel (38 g tilberedte  
bælgfrugter (kikærter))

 ● 25 g humus (15 g tilberedte  
bælgfrugter (kikærter))

Er du for sød? Undervisningsmateriale  54



Bilag D – Eksempler på den anbefalede ugentlige mængde fisk fra 11 år

Ca. 350 g om ugen,  
heraf ca. 200 g fed fisk

4 halve
 ● 25 g torskerogn (mager)
 ● 25 g røget laks (fed)
 ● 25 g makrel i tomat 25 g (fed)
 ● 25 g makrel i tomat 25 g (fed)

Et varmt måltid 
 ● 125 g rå laks (fed)
 ● 125 g fiskefrikadelle (mager)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  55



Bilag D – Eksempler på den anbefalede daglige mængde nødder og frø fra 11 år

Ca. 30 g nødder pr. dag  
(fx mandel, valnød, hasselnød)

Ca. 12 spsk. frø pr. dag  
(fx græskarkerner, sesamfrø)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  56



Bilag D – Eksempler på den anbefalede daglige mængde fuldkorn fra 11 år

Ca. 75 g fuldkorn pr. dag.  

 ● 1 skive rugbrød (20 g fuldkorn)
 ● ½ fuldkornsbolle (12 g fuldkorn)
 ● 140 g kogt fuldkornspasta  

(46 g fuldkorn)

eller

 ● 1 skive rugbrød (20 g fuldkorn)
 ● 150 g havregrød (20 g fuldkorn)
 ● 1 fuldkornsbolle (24 g fuldkorn)
 ● 1 skive knækbrød (12 g fuldkorn)

Er du for sød? Undervisningsmateriale  57



Er du for sød? erstøttet af Nordea-fonden og  
 udviklet af DTU Fødevareinstituttet


