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1. Et måltid jeg husker 
(individuel opgave)

2. Hvad er det vi spiser? 
(gruppearbejde)

Hver elev beskriver eller tegner et måltid eller en spisesituation, 
de husker særlig godt. Idéen er at få sat fokus på måltidets  
sociale aspekter. Eleverne præsenterer først i gruppen, og  
derefter vælger gruppen en af beskrivelserne, som derefter 
fremlægges for hele klassen.

Tildel hver gruppe et måltid som de skal tage udgangspunkt 
i (morgenmad, frokost, eftermiddagsmåltid eller aftensmad). 
Grupperne skal herefter lave en liste over ingredienserne i deres 
måltid. Hvis der fx indgår brød i måltidet, skal de finde ud af 
hvad der er i brødet, fx mel, gær, vand, salt, sukker osv. 

Spørgsmål til grupperne:  

Hvilke fødevarer indgår i jeres måltid? 

Afhængig af hvor fødevarerne stammer fra, placerer eleverne 
deres post-it sedler på en opslagstavle, der er opdelt i tre felter: 

a. Planter (vegetabilsk)
b. Dyr (animalsk)
c. Vand og mineraler

Materialer til opgave 1 + 2:  

Papir og farveblyanter,  

post-it sedler, opslagstavle.

Fødevarerne skrives  
på post-it sedler.

Et måltid handler ikke 
kun om at spise, men 
også om at hygge sig 
med hinanden. 
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3. Fødekæder vi indgår i
Fødekæder er den rækkefølge, som organismer æder hinanden i. 
Fødekæderne tager udgangspunkt i plantemateriale. 

En fødekæde kunne være:

solsikkekerne    musvit    kat
 
blad    bakterie    regnorm    solsort

Der er to slags fødekæder:

1. Græsningsfødekæder starter med levende planter:  
planter    planteædere    rovdyr 1    rovdyr 2  

2. Nedbrydningsfødekæder starter med døde planter: 
 førne    svampe    planteædere    rovdyr 1    rovdyr 2 
(”førne” er fx visne blade og grene)

Plante

Græshoppe

Mus

Slange

Rovfugl

eller

Eks. på fødekæde 

på land
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Fiskehejre

Fisk

Reje

Zooplankton

Planteplakton

Eks. på føde-
kæde i vand
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Elevopgaver om fødekæder  
(gruppearbejde)

Grupperne vælger nogle post-it sedler fra opslagstavlen med 
eksempler på fødevarer fra plante- og dyreriget.  

Grupperne laver eksempler på fødekæder med mindst tre led, 
og hvor mindst en af fødevarerne indgår i hver fødekæde. 

Grupperne skriver eller tegner fødekæderne. Eleverne kan også 
finde eksempler på fødekæder og fødenet på internettet.  

Eksempler på 

fødekæder: 

korn (mel)    høne (æg)    menneske 
 
græs    ko (mælk)    menneske 

Opsamling i klassen: 
• Grupperne fortæller om deres fødekæder 
• Kan nogle af fødekæderne kobles sammen til fødenet?

Æg

Mælk
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4. Energi i maden

Elevopgave: 

Hvilke stoffer i maden  
indeholder energi? 
(individuel opgave)

Organiske stoffer som fedt, proteiner og kulhydrater 
indeholder energi.

Eleverne sætter kryds ud for den type organisk stof, 
som de mener der er mest af i de viste fødevarer. 
Eleverne finder på yderligere fødevarer med særligt 
stort indhold af kulhydrat, protein eller fedtstof.

Fisk Æg Smør Brød

Kulhydrat x

Protein x x

Fedtstof x

Bøf Bacon Kylling Kartofler

Kulhydrat x

Protein x x

Fedtstof x

Kærnemælk Tomater Flødeskum Rødkål

Kulhydrat x x

Protein x

Fedtstof x

Klassediskussion:

Hvorfor spiser vi? 
For at kunne vokse, for at få energi til at tænke,  
lege og dyrke sport.
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5. Teori – organiske stoffer

Proteiner
Et protein er opbygget af lange kæder af aminosyrer. Der er 20 
forskellige aminosyrer, hvoraf vi ikke selv kan danne de 8  
(essentielle aminosyrer). 

Vi er afhængige af at få tilført disse 8 aminosyrer i tilstrækkelig 
mængde gennem maden. De øvrige aminosyrer kan kroppen 
danne blot der tilføres nok protein gennem maden. 

Proteiner er forskellige idet rækkefølgen og mængden af  
aminosyrer er forskellige.

Kulhydrater 
Kulhydrater omfatter både sukker (fx glukose og rørsukker),  
fordøjelige polysakkarider (fx stivelse) og ufordøjelige  
polysakkarider (fx cellulose), de sidste kaldes fibre.
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På forrige side ses to måder at illustrere glukosemolekyler på. 
Bruttoformlen for glukose er C6H12O6. 
Eleverne kan selv finde andre modeller på nettet ved at søge på 
billeder af glukosemolekyler.

Fedtstof
De fleste fedtstoffer i maden er triglycerider, der består af glycerol 
og tre fedtsyrer. Fedtsyrerne kan være mættede eller umættede. 
Umættede fedtsyrer har en eller flere dobbeltbindinger. Hvis de 
har mere end en dobbeltbinding kaldes de polyumættede. Det har 
stor ernæringsmæssig betydning idet de umættede fedtsyrer er 
sundest. 

Det er især vegetabilske fedtstoffer som indeholder umættede fedt-
syrer, mens animalske fedtstoffer oftest indeholder flest mættede 
fedtsyrer.
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Formler for triglycerider

Stivelsesmolekyler er sammensat af mange 
glukosemolekyler
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6. Fotosyntese

Planterne danner organiske stoffer ved fotosyntesen.

Energien i planter og dyr stammer fra solen.   Ved fotosyntesen 
dannes kulhydrat ud fra kuldioxid og vand ved hjælp af lys-
energi. Kulhydrat indeholder kemisk energi som kan udnyttes  
af planten eller af de dyr der spiser planten. 

Glukose (C6H12O6) kan planten senere omdanne til fx stivelse, 
cellulose, fedtstoffer og proteiner ved hjælp af næringsioner 
som kommer fra jorden.

Næringsioner kan fx være negativt ladede ioner som nitrater 
(NO3

-) og fosfater (PO4
---) eller positivt ladede ioner som kalium 

(K+) og calcium (Ca++)

6CO2    +    6H2O  + lysenergi    C6H12O6  +  6O2

kuldioxid  +  vand  +  lysenergi     glukose  +  oxygen (ilt)

Solenergi Kuldioxid CO2

Oxygen O2

Glukose

Vand
Næringsioner
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7. Forsøg til påvisning af stivelse 
Formålet med forsøget er at undersøge om der forekommer 
stivelse i forskellige fødevarer.

Den stivelse som planterne danner, kan påvises med JodJod-
kalium (JJK), idet stivelse får en sortblå farve når det blandes 
med JJK. 

Lærerdemonstration af metode til påvisning  
af stivelse i kartoffelmel: 

JodJodkalium (JJK) dryppes på lidt kartoffelmel – iagttag farve-
skift til blå/blåsort. NB! JJK farver kraftigt på hud eller tøj. 

Materialer: Petriskåle, pipetter, JJK-opløsning (meget fortyndet), kartoffelmel og forskellige fødevarer.

Forsøget: 
Eleverne gætter først hvilke fødevarer, der indeholder stivelse, 

og undersøger derefter forekomsten af stivelse i forskellige  

fødevarer ved at dryppe JJK på fødevaren. 

Fx pasta, kartoffel (rå og/eller kogt), kartoffelmel, brød,  

hvedemel, olivenolie, grøntsager, sukker, ost, æg og mælk.  

Skema til gæt + resultater findes i elevmaterialet.

Klassediskussion: 
a. Hvad bruger vi stivelsen i maden til?

b.  Kan man få energi fra andet end stivelse? (fedt, protein og 

kulhydrat = organiske stoffer der indeholder kemisk energi)

c.  Hvilke andre stoffer har vi brug for i maden? (vitaminer, 

mineraler og vand. Giv eksempler på betydningen af  

udvalgte vitaminer og mineraler)
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8. Vitaminer og mineraler
Eleverne tildeles et vitamin eller mineral og skal udfylde  
skemaet på elevarket.

Links:
•  http://www.viivaa.dk/mineraler.aspx (link til oplysninger om 

mineraler inkl. symptomer ved mangel eller overdosis)
•  www.netdoktor.dk/vitaminer/oversigtvitaminer.htm  

(link til oplysninger om vitaminers betydning)

Vitamin

A

B1

B2

B3

B6

B12

C

D

E

K

Mineral Betegnelse

Calcium Ca

Jern Fe

Jod I

Natrium Na

Zink Zn

Magnesium Mg

Fosfor P

Kobber Cu

Mangan Mn

Selen Se
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Fordøjelse - teori
De organiske stoffer i maden nedbrydes ved hjælp af enzymer. 
Enzymer er katalysatorer som fremmer en kemisk proces. Stivelse 
nedbrydes af enzymet amylase som dannes i spytkirtlerne. 

Stivelsesmolekyler er for store til at kunne optages i kroppen. 

Et stivelsesmolekyle består af lange kæder af glukose. Amylasen 
fra spytkirtlerne spalter nogle af bindingerne mellem glukosemole-
kylerne. Videre nedbrydning af stivelsen foregår i tyndtarmen. Når 
stivelsen er helt nedbrudt til glukose i tarmen, kan det optages i 
blodet.

Stivelse spaltes af enzymet amylase 

Spaltes af enzymer fra tyndtarmen 

3

1

2

Vi har tre par spytkirtler  undertungespytkirtlerne (1),  underkæbespytkirtlerne (2)  og ørespytkirtlerne (3).

Stivelse der klippes i stykker 

Stivelse

Maltose

Glukose
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9. Fordøjelse af stivelse 
Formålet med forsøget er at påvise at enzymer 
fra spyttet nedbryder stivelse.

Opgave

a.  Skyl munden og tyg derefter den ene kiks grundigt. Kom den tyggede 
kiks i et reagensglas og hæld lidt lunkent vand over kiksen, så den 
netop er dækket.

b.  Smuldr den anden kiks og hæld krummerne i det andet reagensglas.  
Hæld lunkent vand over indtil den netop er dækket. 

c.  Tilsæt nogle få dråber JJK til hvert glas og iagttag resultatet.

Glasset med vand og den smuldrede kiks får en klar blå farve.  
Derved påvises, at kiks indeholder stivelse. 

Glasset med spyt og kiks farves (næsten) ikke blåt.  
Derved er det påvist at spyt nedbryder stivelse. 

Materialer til hver gruppe: 

2 kiks, 2 reagensglas, JJK 

(meget fortyndet), 1 pipette

Smuldret 
kiks + JJK

Tygget kiks + JJK
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10. Fedt i stegemargarine 

11. Varedeklarationer

Formålet med øvelsen er at undersøge indholdet af fedt  
i stegemargarine.

Materialer:
• Stegemargarine – (50 g pr hold) 
  NB! Nogle margariner kan indeholder emulgatorer som gør 

at det ikke kan adskilles i en fedt- og vandfase!
• Knive, 1 pr hold
• Bægerglas, 1 pr hold
• Linealer, 1 pr hold 
• Gryder
• Klemmer til at tage bægerglassene med
• Vægt
• Kogeplader

1. Eleverne kommer 50 g stegemargarine i et bægerglas 
2. Bægerglasset opvarmes i vandbad til margarinen smelter 
3. Bægerglasset tages op af vandbadet med klemmen 
4. Glasset sættes til afkøling 
Efter afkøling er der to faser – fedt øverst og vand nederst.
Ved hjælp af linealen bestemmes hvor stor en del af det samlede 
rumfang der er fedt. 

a. Klassediskussion
Hvad er en varedeklaration?
Hvad skal vi bruge varedeklarationer til?

b. Gruppeopgave
Hver gruppe undersøger to forskellige varedeklarationer og  
indsætter resultaterne i skemaet på elevarket.

Spørgsmål til grupperne:
Hvis I skal vurdere om de madvarer I har kigget på er sunde, 
hvad vil I da se efter?

c. Klassediskussion
• Grupperne fremlægger deres varedeklarationer
• Opsamling af resultaterne i fælles skema
• Sammenligning af de forskellige varedeklarationer
• Hvilke af madvarerne indeholder særligt meget fedt?
• Er det vegetabilsk eller animalsk fedt? (umættede eller  
 mættede fedtsyrer)
• Hvilke problemer kan der være ved at spise for meget fedt?

Rumfang: h x (π x r2)
h = højde

r = radius

π = 22/7 eller 3,14

Tallet pi (π) definerer vi som forholdet mellem omkredsen og diameteren i en vilkårlig cirkelπ
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Energi måles i joule (J) eller  
kilojoule (kJ). Kilo betyder 1000.
Tidlige målte man energi i kalorier 
(kcal). 1 kcal = 4,2 joule.

12. Energi i maden
(elevopgave) 
Eleverne skal beregne hvor stor en procentdel af energien 
der kommer fra fedt i ”Pære/banan yoghurt 3% fedt” med 
følgende varedeklaration:

Pære/banan yoghurt 3% fedt:
Næringsindhold pr. 100 g

Kulhydrat 12,0 g
Protein 3,2 g
Fedt  3,0 g
 
12 g kulhydrat giver 12 x 17 kJ  = 204 kJ
3,2 g protein giver 3,2 x 17 kJ  = 54,4 kJ
3 g fedtstof giver 3 x 37 kJ  = 111 kJ

I alt giver kulhydrat, protein og fedt  
(204 + 54,4 + 111) kJ = 369,4 kJ

Fedt bidrager med 111 kJ x 100 / 369,4 kJ = 30 %  
af energien.
 
Energiindhold og varedeklarationer
I varedeklarationer skelnes ofte mellem forskellige former for 
kulhydrater: Fordøjelige (fx stivelse), ufordøjelige (fibre) og 
sukker. For fedt skelnes ofte mellem indholdet af mættede 
og umættede fedtsyrer.

Varedeklarationerne indeholder også oplysninger om tilsæt-
ningsstoffer, nogle med E-numre (farvestoffer, konserverings-
midler, konsistens, aroma, lugt og smag).

Link med oplysninger om tilsætningsstoffer:
www.sundhedsguiden.dk/da/temaer/alle-temaer/vitaminer-
og-mineraler/debat-om-vitaminer-og-mineraler/e-numre--
tilsaetningsstofferne-i-vores-mad/ 

Datomærkning: 
Hvorfor er der forskel på holdbarhed?

Energiindhold (husk forskel på om der angives % fedt pr. 
100 gram eller om det angives hvor stor en del af energien 
der kommer fra fedt).

Kulhydrat, protein og fedtstof giver forskellig mængde energi 
ved forbrænding:
1g kulhydrat giver 17 kJ (kilojoule)
1g protein giver 17 kJ
1g fedtstof giver 37 kJ

Kostanbefalinger tager udgangspunkt i den mængde energi 
vi får i maden fra henholdsvis kulhydrat, protein og fedtstof. 
Det anbefales at 50-60 % af energien kommer fra kulhydrat, 
10-20 % fra protein og 20-30 % fra fedtstof. Det samlede 
daglige energibehov varierer og afhænger af alder og aktivitets-
niveau.

I varedeklarationer angives fordelingen normalt i vægtprocent 
(antal gram pr. 100 gram af varen). Omregning til energi-
procenter kan laves ved at benytte følgende formler:

A g kulhydrat giver A x 17 kJ
B g protein giver B x 17 kJ
C g fedtstof giver C x 37 kJ

I alt giver kulhydrat, protein og fedt (A x 17 + B x 17 +  
C x 37) kJ

Fedt bidrager med C x 37 x 100 / (A x 17 + B x 17 +  
C x 37) % af energien.
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Den anbefalede fordeling 

i den daglige kost:

Madpyramiden som 
Fødevarestyrelsen 
anbefaler. Spis mest 
fra bunden og mindst 
fra toppen. 
Kilde: FDB
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13. Evalueringsspørgsmål  
1. Hvorfor spiser vi?

2. Hvilke stoffer i maden indeholder energi?

3. Hvilke grundstoffer er der i de organiske stoffer?

4. Skriv reaktionsligningen for fotosyntese

5. Opstil et fødenet med så mange som muligt af følgende organismer:  
 græshoppe, fugl, plante, ugle, mus, ræv, sommerfuglelarve, bladlus.

6. Hvilken betydning kan det få hvis et led i en fødekæde forsvinder?

7. Hvad bruges fordøjelsesenzymer til?

8. Hvorfor skal stivelse fordøjes?
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