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Hvad er sundhed?

Madpyramiden

”Hip, Hip Hurra” P.S. Krøyer 1888

Hvad er sundhed?
• Begrebet sundhed er værdiladet og:
” socialt formet og genstand for et bredt
spektrum af individuelle, sociale, kulturelle og
politiske fortolkninger ”
(Kilde: Venka Simovska i: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme s. 33.
Gads forlag 2012)

De nationale kostråd 2013
1. Spis varieret, ikke for meget og
vær fysisk aktiv
2. Spis frugt og mange grøntsager
3. Spis mere fisk
4. Vælg fuldkorn
5. Vælg maget kød og kødpålæg
6. Vælg magre mejeriprodukter
7. Spis mindre mættet fedt
8. Spis mad med mindre salt
9. Spis mindre sukker
10.Drik vand

http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_officielle_kostraad/Kostraad.htm

WHO's definering af sundhed
Sundhed er et fuldstændigt stadium af
fysisk, mental og social velvære og ikke blot fravær af sygdom og svaghed
(WHO 1946)

Ottawa Charter 1986
- udtrykker handlekompetence

”Sundhedsfremme er den proces, som gør mennesker i stand til
i højere grad at være herre over og forbedre deres
sundhedstilstand. For at nå en tilstand af fuldstændig fysisk,
psykisk og socialt velbefindende, må den enkelte eller
gruppen være i stand til at identificere og realisere mål, at
tilfredsstille behov og ændre eller kunne klare omverdenen.
Sundhed betragtes derfor som grundlag for det daglige liv og
ikke som livets formål. Sundhed er et positiv begreb, som
lægger vægt på sociale og personlige ressourcer såvel som på
fysiske evner.
Derfor er sundhedsfremme ikke kun sundhedsvæsenets ansvar,
men et begreb, der når længere end sunde levevaner i retning
af velvære.”

Formål for faget
sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
• Formålet med undervisningen i sundheds- og seksualundervisning og
familiekundskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i vilkår og værdier, der
påvirker sundhed, seksualitet og familieliv. Eleverne skal opnå forståelse
af den betydning, seksualitet og familieliv har for sundhed samt af
samspillet mellem sundhed og miljø.
Stk. 2.
• Undervisningen skal knyttes til elevernes egne oplevelser, erfaringer og
begreber for at medvirke til udvikling af engagement, selvtillid og
livsglæde samt støtte den enkelte i udvikling af egen identitet i samspil
med andre. Undervisningen skal endvidere medvirke til, at eleverne opnår
erkendelse af egne grænser og forståelse for andres.
Stk. 3.
• Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne udvikler
forudsætninger for, at de i fællesskab med andre og hver for sig kan tage
kritisk stilling og handle for at fremme egen og andres sundhed.

Formål hjemkundskab 2009
• Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb
tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv.
Eleverne skal opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres
madkultur, af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer samt af
områdets betydning for ressource- og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den
enkelte og andre.
Stk. 2. Gennem æstetiske, praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver skal eleverne have
mulighed for at udvikle selvværd, fantasi, livsglæde og erkendelse, så de i fællesskab med andre
og hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle i det private liv og i
samfund.
Stk. 3. Undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger
vedrørende mad, husholdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livskvalitet samt
bæredygtighed. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og
samarbejde, der bygger på ligeværd og demokrati.

Figur 1

Sundhedsbegrebet i folkeskolen
i relation til faghæfte 21
De 4 sundhedsbegreber
Negativt og snævert = omhandler (kun)
fravær af sygdom i relation til livsstil

Positivt og snævert = omhandler (kun)
livskvalitet og fravær af sygdom i
relation til livsstil
Bredt og negativt = omhandler (kun)
fravær af sygdom i relation til livsstil og
levevilkår
Bredt og positivt = omhandler
livsstil, levevilkår , livskvalitet og fravær
af sygdom

Hjemkundskab og sundhedsbegreber
Hjemkundskabs områder (CKFér)

Sundhedsbegreb

Sundhed

Negativt og snævert = omhandler (kun)
fravær af sygdom i relation til livsstil

Kost, ernæring, hygiejne

Kultur, æstetik, livskvalitet
Madlavning og måltider

Samfund, ressourcer og miljø, etik
Fødevarer, forbrug, hygiejne

Sundhed
Kost, ernæring, hygiejne

Kultur, æstetik, livskvalitet
Madlavning og måltider

Samfund, ressourcer og miljø, etik

Positivt og snævert = omhandler (kun)
livskvalitet og fravær af sygdom i relation
til livsstil

Bredt og negativt = omhandler (kun)
fravær af sygdom i relation til livsstil og
levevilkår
Bredt og positivt = omhandler
livsstil, levevilkår , livskvalitet og fravær af
sygdom

Fødevarer, forbrug, hygiejne

Tilgangen til at lære i hjemkundskab: Fagets virksomhedsformer

Hjemkundskabsundervisningen som en helhed
- en model af Pia Hansen, Emilie Didriksen og Karina Søgaard - hjemkundskabsstuderende 2012/13

Hjemkundskabs sammenhæng

CKF 1
Sundhed

CKF 2
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Fagets virksomhedsformer

CKF 3
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Madens betydning
Naturvidenskabe- Humanistisk
ligt

Samfundsvidenskabeligt

Ernæring og kost

Forbrug af mad

Mad og kultur

Fysiologisk betydning Livsstil og livskvalitet

Levevilkår, ressourcer
og miljø.
Bæredygtighed

Korn og sundhed i et bredt perspektiv
Område/CKF

Sundhedsbegreb

Slutmål for 4-7.klassetrin i relation til
læremidlet: Korn og sundhed

Sundhed

Negativt og snævert
= omhandler (kun)
fravær af sygdom i
relation til livsstil

•redegøre for energibehov, og energigivende stoffers, fibres,
vitaminers og mineralers ernæringsmæssige betydning
•vurdere, planlægge og tilberede dagskost, måltider og retter ud
fra kostanbefalinger og digitale kostberegninger

Positivt og snævert =
omhandler (kun)
livskvalitet og fravær
af sygdom i relation til
livsstil

•tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavnings teknikker
og – metoder
•eksperimentere med fødevaresammensætninger og krydringer
med henblik på at skabe æstetiske indtryk og udtryk
•tage stilling til madens og måltidets betydning for sundhed og
livskvalitet for én selv og for andre.

Bredt og negativt =
omhandler (kun)
fravær af sygdom i
relation til livsstil og
levevilkår

•eksperimentere med ingredienser og metoder med henblik på at få indsigt i
fødevarers madtekniske egenskaber
•vurdere en vare ud fra en varedeklaration og have kendskab til
mærkningsordninger
•få en forståelse af fødevarers vej fra jord til bord (oprindelse, sæson,
produktion, distribution, indkøb, anvendelse og bortskaffelse)
•analysere faktorer, der styrer vores forbrug, kostvaner og husarbejde
herunder udviklingen i vareudbud, teknologi og markedsføring, tid, kræfter og
ressourcer i hverdagen samt kulturelle og æstetiske aspekter.
•forklare madens, forbrugets og hygiejnens/husholdningens betydning for
miljø og for sundhed og livskvalitet
•tage kritisk stilling som forbruger og til vilkår for at leve bæredygtigt og med
både sundhed og livskvalitet

Kost, ernæring, hygiejne

Kultur, æstetik,
livskvalitet
Madlavning og måltider

Samfund, ressourcer
og miljø, etik
Fødevarer, forbrug,
hygiejne

Korn
det brede og positive sundhedsbegreb
Ernæringsmæssig
betydning

I 100 g rugmel:
Protein: 8,1-10.6 g
Fedt: 2,1-2,7 g
Kulhydrat: 75,0 – 78,0 g
Kostfibre: 12,9 – 16,7 g
Vitaminer: B1, B2, niacin, B6, Pantotensyre og lidt E-vit.
Mineraler: calcium, Phosphor, kalium, jern,
magnesium, Jod, Zink.

Betydning for
livskvalitet

Spisekvalitet: friskhed, smag, struktur i brød og retter
med korn, nydelse,
Kulturel forståelse for anvendelse af korn og
kornprodukter.

Levevilkårs
betydning

Økonomi: Muligheder for at købe/ skaffe
kornprodukter.
Overvejelser i forhold til produktionsmåder økologisk/ uden stråforkorter (bæredygtighed).

Handlekompetence
indikere en demokratisk tilgang
(Evne og lyst til at handle inden for sundhedsområdet) (Modsætning til
adfærdsregulering) Kilde: Bjarne Bruun Jensen

Indsigt/ viden
Bemærk

Hvordan?

Engagement

Handlingsaspekt:
redegøre, tage stilling, vurdere,
analysere, tilberede, forstå
Indholdsaspekt: Eksperimenter: med
fødevaresammensætninger og
krydringer med henblik på at skabe
æstetiske indtryk og udtryk

Visioner
Handleerfaringer

Kritisk sans

Mål angiver et handlingsaspekt og et
indholdsaspekt. Jævnfør slides 14.

Indsigt og viden
Viden

Vidensformer

Viden om effekter

Betydning af mangel kostfibre

Viden om årsager

Fx det hvide mel skjult i groft
brød

Viden om
forandringsstrategier

Eksperimentere med
forskellige grove dejtyper og
kornsalater samt

Viden om alternativer

Vurdering af deje og salater
og diskussion om valg og
muligheder

om
sundhedsforhold

Om korn et eksempel

Talemåder om korn
”Som man sår, høster
man” (”Man høster,
som man sår”)
”Slå ikke større brød
op, end du kan bage”
”Man kan ikke puste og
have mel i munden på
samme tid”

Kagearm
Rugbrødsmotor
Rygrad som en
spaghetti
Et stort brød

Kilde: http://intra.cat.dk/mellemtrinnet/?page_id=174

Korn og symboler
• Religiøse symboler
• Særlige måltider:
morgenmad, frokost,
fødselsdage, andre
fester
• Kulturer: hvilken skal
kornprodukter og retter
med korn spises i
forskellige kulturer

Korn og kornprodukter

Læremidlet: Korn og sundhed
•
•
•
•

Tema 1: Korn og kornsorter
Tema 2: Korn, mel og gryn
Tema 3: Korn og sundhed
Tema 4: Mel og deje

• Lærervejledning
• 3 Power Points.

