
Vi finner ut alt om vitaminer, 

sunt fett og usunt fett.

Vi spiser regnbuen og gjør gode 
matvalg.

Oppdrag: Ernæring



https://youtu.be/1IYrpza7fc0


Næringsstoffer er det som gjør godt for kroppen i maten vi spiser.

Vi bør få i oss alle næringsstoffene vi trenger 
ved å spise variert og balansert. 

VITAMINER og MINERALER er grunnleggende næringsstoffer 
som kroppen din trenger for å fungere skikkelig.



Det  finnes fem matvaregrupper
Frukt og

grønt

Brød, korn og 
kornblandinger

Melk og
meieriprodukter

Sukker og fettholdige 
matvarer

Fizzy
Rock

Vi trenger å spise mat fra alle matvaregruppene, 
men minst fra gruppen som inneholder sukker og fett.

Kjøtt, fisk,
egg og
bønner



Forskjellige matvarer inneholder forskjellige vitaminer. 
Vi trenger varierte matvarer for å få en variasjon av vitaminer. 

Forskjellige vitaminer har forskjellige navn. 
Det er ofte bare en bokstav, slik som...

Hvorfor er vitaminer viktige?



VITAMIN A 
Egg
Fisk

Rekk opp hånden hvis du liker egg!

Rekk opp hånden hvis du liker å spise fisk!

Prøv å bytte ut søtsaker 
med en banan.

Fullkornbrød
Kylling
Brun ris
Bananer

THINK ABOUT SWAPPING SWEET SNACKS FOR A BANANA

VITAMIN B



Fet fisk
Laks, sardiner, 
sild og makrell

Melk
Ost

Frukt
Appelsiner, grapefrukt, kiwi, 

jordbær, bringebær

Hvem spiser fem porsjoner med 
frukt og grønnsaker hver dag?

Vitaminer er godt for skjelettet vårt, øynene, tennene, 
huden, håret og helsen generelt.

VITAMIN C VITAMIN D



La oss snakke om fett i matvarene våre

Noen matvarer, inkludert de fleste frukter og grønnsaker, har nesten ikke noe fett.
Andre matvarer inneholder fett.

Prøv å inkludere disse i det du spiser.

Det finnes «godt fett» som kalles umettede fettsyrer som finnes i:

Fisk Nøtter Olivenolje



Mettede fettsyrer

Det finnes også «usunt fett» som kalles...

Transfett
Er dårlig fett og dette bør unngås 

når det er mulig.
Er heller ikke bra for oss, men er ikke 

så dårlig som transfett.

Du kan bytte disse ut med fisk, bønner, nøtter og 
sunne oljer.



Spill matlæringsspillet i friminuttet.



Hva er ukens utfordring?

Vi spiser regnbuen og gjør 
gode valg av matvarer!



Vi utfordrer deg til å spise regnbuen.

Skriv ned hvilke frukter og grønnsaker du spiser og se 

hvor mange forskjellige farger du spiser denne uken. 

Og ikke glem å være i fysisk aktivitet 
hver dag!

Registrer i oppdragsskjemaet
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