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HVA ER

MATDETEKTIVENE?

I samfunnet generelt ser man en økende tendens til overvekt og fedme.
I Bydel Bjerke har man i forbindelse med måling og veiing utført i samsvar 
med nasjonale retningslinjer funnet tall blant skolebarn som viser at  
problemet er tiltagende. 
Friske familier er et tiltak rettet mot denne trenden. 
Familiene er henvist av helsesøster eller fastlege  på bakgrunn av ulike 
henvisningskriterier som blant annet iso KMI>25.
Som mal har man brukt “Bra Mat”-konseptet og sørget for å holde seg til 
myndighetenes anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet. Selve 
kursopplegget har vi valgt å kalle ”Matdetektivene”, og er egnet for barn 
på 1-8.trinn i følge med foreldrene. Vi har tilpasset opplegget slik at det 
også egner seg til barn og foreldre med dårlige norskkunnskaper. 
Prosjektet består av fem kurskvelder en gang i uka fem uker på rad, med 
ca 2  timer hver kveld.
Ved hjelp av både praktisk og teoretisk undervisning ønsker man å 
formidle kunnskap  om sukker, nøkkelhullmerking, brødskalaen, 5 om 
dagen og andre relevante temaer gjennom praktiske oppgaver og bilder. 
Overordnet de andre temaene er begrepet “små grep, store forskjeller” 
som man ønsker skal gå gjennom alle kurskveldene som en rød tråd. 



KURSØKT 1 

Tema: Fem om dagen og hverdagsaktivitet.

Forberedelser:

- Kjøpe inn og skjære opp frukt og grønnsaker.
- Fakta ark og brosjyrer om 5 om dagen fra 

kreftforeningen.
- Fakta ark og brosjyrer om fysisk aktivitet fra 

helsedirektoratet.
- Bra Mat-fakta-ark
- Ark om håndhygiene
- Bind til å ha foran øynene
Læring: 

- Hva er hverdagsaktivitet? Snakke om 
viktigheten av å gå til skolen  etc. 

- Viktigheten av håndhygiene.
- Finne 5 om dagen som de liker, finne riktig 

mengde gjennom «en neve er en porsjon 
prinsippet»

- La barna smake så mye de vil!
Praktisk oppgave: Smake-leken med bind for 
øynene, barn med forelder.



KURSØKT 2

Tema: ”Sukker – Må det søte liv smake 
søtt?” og ”Bruk vann som tørstedrikk”. 

Forberedelser:

- Lage konkreter (se vedlegg). 
- Skål som viser anbefalt mengde sukker 

for barn, voksne pr. dag. 
- Bestille brosjyrer og fakta-ark fra Bra 

Mat og Helsedirektoratet.

Læring:

- Hvorfor skal vi ikke ha sukker?
- Hull i tennene
Praktisk oppgave: Gjettelek – hvor mange 
sukkerbiter er det i ulike 
matvarer/drikkevarer. Både sunne og 
usunne. 



KURSØKT 3

Tema: ”Fettkvalitet - Er det ett fett?!” og 
merking av mat og drikke:
- Brødskala 
- Nøkkelhullsmerking
- Varedeklarasjon

Forberedelser:

- Lage konkreter (se vedlegg). 
- Fakta-ark Bra mat og 

Helsedirektoratet. 
- Matbilder fra Stor & Sterk
Læring:

- Begrepet «fett på 4-bein» om mettet 
fett, er en god huskeregel.

- Visualisere hvor mye energi det er i 
1dl olje? 

- Hva inneholder mye fett?
Praktisk oppgave:

- Sortere bra og mindre bra 
fettprodukter.

- Lete etter nøkkelhullsmerke .
- Gjette hvilket brød som er sunt ved 

hjelp av brødmerking. 



KURSØKT 4

Tema: Matpakke og måltider

Forberedelser:

- Bestille matpakke-brosjyrer fra 
Helsedirektoratet.  

- Bestille brosjyren Måltidet fra 
Helsedirektoratet.

- Handle inn mat til å lage matpakker
Nøkkelhullsmerket pålegg, brød osv. 

Læring:

- Repetisjon om det de har lært om 
nøkkelhullsmerking og brødskalaen.

- Hva kan være i matpakka?
- Bruk matpakkebrosjyra

Praktisk oppgave:
- Lage matpakker og spise etterpå.



KURSØKT 5

Tema: Lage mat sammen, avslutning.

Forberedelser:. 
- Handle inn til å lage for eksempel 

tomatsuppe/grønnsakssuppe fra bunnen 
(oppskrift «Fra boller til burritos»)

- Finne frem nok utstyr til at alle kan være 
med.

- Utfylling av diplomer
- Nøkkelhullsmerke «medaljer»
- Vær forberedt på at noen kan skjære seg! 

Praktisk oppgave:
- Fordel oppgaver til barna, foreldrene 

hjelper. 
- Oppskjæring av grønnsaker
- Dekking av bord
- Etc

- Diplom og premie-utdeling.  



NYTTIG INFO

Vi har blant annet benyttet oss av matbildene man finner i denne linken:

http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss/avdelinger/sosialpediatrisk-
seksjon/Documents/Veileder%20Stor%20og%20Sterk%20Matbilder%20-
%20vedlegg.pdf

Ved begynnelsen av kurset fikk alle deltakerne utdelt boken “Fra boller til
burritos”som vi bestilte hos Helsedirektoratet.

Når vi snakker om hvor mye sukker som er maksimalt anbefalt for (friske) barn og
voksne pr. dag har vi tatt utgangspunkt i 30 g pr dag for barn og 50 g pr dag for 
voksne.  

Andre nettsteder hvor man kan bestille diverse materialet og informasjon:
www.melk.no
www.brodogkorn.no
www.frukt.no
www.matprat.no
www.godfisk.no
www.nokkelhullsmerket.no
www.smagrep/facebook.com



FORSLAG TIL KONKRETER:

Vi samler inn tomme emballasjer og lager konkreter av disse. Vi regner ut hvor 
mange sukkerbiter det er i et enkelt produkt (eventuelt i en porsjon av 
produktet). Produktet fylles med riktig antall sukkerbiter, og antallet blir også 
skrevet på emballasjen. På noen produkter lager vi små luker slik at man kan se 
sukkerbitene utenfra. Både prosessen med å lage konkreter og det å se på 
konkretene senere er lærerikt for mange.

• God morgen Yoghurt : 25 
sukkerbiter. 

• En hel boks nugatti : 122 sukkerbiter. 

• ½ Coca cola : 24 sukkerbiter. 

• ½ liter Sunniva appelsin juice : 22 
sukkerbiter. 

• ½ liter tine Iste : 20 sukkerbiter. 

• 0.7 dl lerum blåbærsaft : 23 
sukkerbiter – 1 dl saft + 4 dl vann – 3 
sukkerbiter. 

• Sjokadepålegg : 120 sukkerbiter. 

• En stor eske Coco pops : 135 
sukkerbiter, en posjon (30 g) – ca 10 
sukkerbiter.

• 100 g Melkesjokolade: ca. 18 
sukkerbiter.

• 0.25 l Solrik saftboks: ca. 12 
sukkerbiter

• ½ liter Tine LITAGO med jordbær: 8 
sukkerbiter

• Imsdal med tilsatt smak: 8
sukkerbiter 

• Bendit smoothie med pasjonsfrukt og 
mango: 6 sukkerbiter 

• Ella`s kitchen (smoothie) – ca. 3-5 
sukkerbiter i en pose.



BRA MAT TIL BARN

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/bra-mat-i-barnehagen-ti-gode-
rad/Sider/default.aspx


