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INDLEDNING

Elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse lærer sammen med Timon og Pumba, 
hvor vigtigt det er at forebygge spredning af bakterier og undgå at blive syg ved at 
vaske hænder, spise en varieret, nærende kost, være fysisk aktiv, få nok søvn, børste 
tænder og bruge tandtråd. 

Aktiviteterne til klasseværelset og arbejdsarkene i denne lærervejledning er baseret på 
programlektionerne. Der findes tre arbejdsark, som eleverne kan tage med hjem, så de 
kan arbejde på dem med deres familie. Flere sjove aktivitetssider medfølger. Mange af 
disse aktiviteter er blevet oversat til flere sprog, som er inkluderet på dvd’en. For at 
finde 
disse oversatte aktiviteter skal du:

1. Sætte dvd’en i din computers dvd-rom-drev

2. Macintosh-brugere skal dobbeltklikke på dvd-ikonet på skrivebordet

3. pc-brugere skal højreklikke på dvd-ikonet og vælge åbn

4. åbn rom-mappen

5. klik på filen Index. HTML.

Aktiviteter er oversat til:

dansk
fransk
tysk
hindi
italiensk
japansk

kannada
koreansk
marathi
portugisisk
forenklet kinesisk
spansk, Latinamerika

spansk, Spanien
tamilsk
traditionelt kinesisk
vietnamesisk
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FORMÅL
Eleverne vil blive introduceret til følgende oplysninger om sundhed og fitness.
• Bakterier er bittesmå organismer, som er så små, at du skal bruge et mikroskop til at se dem. 
  Nogle af dem kan gøre dig syg.
• Luften bliver fyldt med dine bakterier, hvis du ikke dækker din mund og næse, når du hoster eller nyser.
• Dæk din mund og næse, når du hoster eller nyser for at stoppe spredning af bakterier.
• Bakterier kan sidde fast på dine hænder og sprede sig til de ting, du rører. Det er derfor, du skal 
  hoste og nyse ind i skulderen, albuen eller en serviet i stedet for dine hænder.
• At vaske dine hænder er den bedste beskyttelse mod at blive syg og sprede bakterier.
• Vask hænder, efter at være kommet hjem, have været på toilettet, leget med dyr og været sammen 
  med nogen, som er syge. Vask desuden hænder, inden du spiser eller rører ved mad.
• Vask hænder med sæbe og vand i 20 sekunder.
• At spise en sund, varieret kost giver dig de næringsstoffer, du har brug for, og hjælper din krop med 
  at bekæmpe skadelige bakterier.
• Frugt, grøntsager og fuldkorn indeholder vigtige næringsstoffer.
• At holde sig i form omfatter at være fysisk aktiv i mindst 1 time om dagen.
• Nok søvn hjælper din krop til at forblive stærk og bekæmpe bakterier.
• At bruge tandtråd og børste tænder efter hvert måltid hjælper med at fjerne bakterier og forebygge 
  huller i tænderne.
• Børst tænder hurtigst muligt, efter du har spist søde sager.

Aktiviteterne i denne lærervejledning dækker følgende formål:
• Gennemgå retningslinjerne for håndvask og lære at skønne, hvornår der er gået 20 sekunder, mens
  de vasker hænder.
• Analysere, om de spiser en varieret kost.
• Tegne og beskrive et billede, som illustrerer en fysisk aktivitet, som de ønsker at deltage i for at være  
  sund og rask.
• Fuldføre sætninger med ord relateret til sundhed og fitness fra programmet.
• Finde på og optræde med en sketch om sundhed og fitness.
• Spille et brætspil, som inkorporerer budskaber om sundhed og fitness.
• Tage og forklare beslutninger om, hvorvidt situationer er Safety Smart® med hensyn til sundhed 
  og fitness.
• Udfylde en tjekliste med måder at holde sig sund og rask på.
• Bruge ord relateret til sundhed og fitness i skriftlige sætninger.
• Udføre et eksperiment for at finde ud af, at der stadig kan være bakterier, selvom hænderne ser rene ud.
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Lærerressourcer
De næste to sider indeholder yderligere oplysninger om de 8 kostråd og Kostkompasset, der er 
hentet fra Fødevarestyrelsens hjemmeside. Fødevarestyrelsen anbefaler, at børn og unge spiser
efter de 8 kostråd. 

De 8 kostråd

De 8 kostråd er de officielle anbefalinger til en sund livsstil. Rådene er hver-dagens huskeråd til en 
sund balance mellem mad og fysisk aktivitet. Lever du efter kostrådene, vil kroppen få dækket 
behovet for vitaminer, mineraler og andre vigtige næringsstoffer. Du nedsætter risikoen for livsstils-
sygdomme som hjertekarsygdomme, type 2 diabetes og kræft og forebygger, at du bliver overvægtig.

Hovedparten af den danske befolkning kan med fordel leve efter kostrådene. 
Undtagelser er børn under 3 år, småtspisende ældre og personer, der har en 
sygdom, der stiller andre krav til maden.

Spis frugt og grønt - 6 om dagen

Fødevarestyrelsen anbefaler, at voksne og børn over 10 år spiser 600 gram frugt og grønt, mens 
børn fra 4-10 år bør spise 300-500 gram frugt og grønt afhængig af alderen. Mindst halvdelen skal 
være grønsager, gerne de grove typer som kål, rodfrugter og bønner. Læs mere på Fødevarestyrelses 
hjemmeside.

Spis fisk og fiskepålæg – flere gange om ugen

Fødevarestyrelsen anbefaler, at voksne og store børn spiser 200-300 gram fisk om ugen. Det svarer 
til, at du spiser to fiskemåltider om ugen. Eller et fiskemåltid om ugen og fisk som pålæg næsten 
hver dag.Læs mere på Fødevarestyrelses hjemmeside 

Kilde: Fødevarestyrelsens hjemmeside
Frugt og grønt: http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/Spis_frugt_og_groent_-_6_om_dagen/forside.htm
Fsk og fiskepålæg: http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/Spis_fisk_og_fiskepaalaeg_flere_gange_om_ugen/forside.htm 
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Spis kartofler, ris eller pasta og fuldkornsbrød – hver dag
Fødevarestyrelsen anbefaler, at spise fuldkornsprodukter, fx havregryn og rugbrød. Spis gerne 
kartofler hver dag. Varier med fuldkornsris eller fuldkornspasta et par gange om ugen.Læs mere 
på Fødevarestyrelses hjemmeside:

Kilde:
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/Spis_kartofler_ris_eller_pasta_og_groft_broed_-_
hver_dag/forside.htm

Spar på sukker
Fødevarestyrelsen anbefaler at spare på sukker. Drik ikke sodavand, og spis ikke slik og kager 
hver dag. Søde sager indeholder mange kalorier og kun få vitaminer, mineraler og andre sunde 
stoffer. For mange søde sager giver mindre plads til sund mad, og du risikerer at blive overvægtig.
Læs mere på Fødevarestyrelses hjemmeside 

Kilde
LINKE http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/Spar_paa_sukker/forside.htm

Spar på fedtet
Fødevarestyrelsen anbefaler at spare på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød. For voksne 
og børn over 2 år bør maden indeholde mellem 25-35 energi % fedt. Du kan spare på fedtet ved 
at vælge mager mælk, yoghurt og ost. Vælg magert kød og skær det synlige fedt væk fra kødet 
på tallerknen. Undlad eller skrab smørret på brødet, og smid stegefedtet væk.

Kilde:
Læs mere på Fødevarestyrelses hjemmeside (LINKE http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/Spar_paa_fedtet/forside.htm
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Spis varieret og bevar normalvægten

Fødevarestyrelsen anbefaler, at spise fuldkorns-
produkter, fx havregryn og rugbrød. Spis gerne 
kartofler hver dag. Varier med fuldkornsris eller 
fuldkornspasta et par gange om ugen.

Læs mere på Fødevarestyrelses hjemmeside:

Kilde:
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/Spis_kartofler_ris_eller_pasta_og_groft_broed_-_hver_dag/forside.htm

Spar på sukker
Fødevarestyrelsen anbefaler at spare på sukker. Drik ikke sodavand, og spis ikke slik og kager 
hver dag. Søde sager indeholder mange kalorier og kun få vitaminer, mineraler og andre sunde 
stoffer. For mange søde sager giver mindre plads til sund mad, og du risikerer at blive overvægtig.
Læs mere på Fødevarestyrelses hjemmeside 

Kilde:
http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/Spar_paa_sukker/forside.htm

Spar på fedtet
Fødevarestyrelsen anbefaler at spare på fedtet – især fra mejeriprodukter og kød. For voksne 
og børn over 2 år bør maden indeholde mellem 25-35 energi % fedt. Du kan spare på fedtet ved 
at vælge mager mælk, yoghurt og ost. Vælg magert kød og skær det synlige fedt væk fra kødet 
på tallerknen. Undlad eller skrab smørret på brødet, og smid stegefedtet væk.

Kilde:
Læs mere på Fødevarestyrelses hjemmeside (LINKE http://www.altomkost.dk/Anbefalinger/De_8_kostraad/Spar_paa_fedtet/for-
side.htm
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Kostkompasset

Kostkompasset er symbolet, der samler de 8 officielle kostråd. Kompasset er en vejviser til en sund 
balance mellem mad og fysisk aktivitet. Det viser ikke kun det sunde valg,men også det man skal 
spare på.

Kostkompasset er udarbejdet af Fødevarestyrelsen i samarbejde med det tidligere Motions- og 
Ernæringsråd, Fødevareinstituttet, Sundhedsstyrelsen, Suhrs Seminarium, Hjerteforeningen, 
Kræftens Bekæmpelse og FDB. På Fødevarestyrelses hjemmesiden kan eleverne teste sin sundhed 
med de 8 kostråd gennem Kostkompasset. 

Kilde: http://www.altomkost.dk/Testdinsundhed/kostkompasset/forside.htm

På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man hente undervisningsmateriale omkring Kostkompasset 
og de 8 kostråd. Materialet kan bruges som supplement til undervisningen omkring sundhed. 

Se undervinsingsmaterialet:
http://www.altomkost.dk/Services/Materialer_og_undervisning/Undervisning/alle/forside.htm
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Anbefalede aktiviteter til klasseværelset
20 sekunder
Opstil 20 ting på en række. Bed eleverne om at tælle 
dem. Hvor mange? (20) Bed eleverne om at opstille 
20 andre ting på en række. Skriv tallet 20 på tavlen. 
Tal om tallet 20. 

Du kan spørge:
• Hvor mange gange går 1 op i tallet 20? (tyve)
• “Ti” kan gå op i tallet 20 hvor mange gange? (to)
• Hvad er 20 plus 10? (30) Hvad er 20 minus 10? (10)
• Hvad har tallet 20 at gøre med at vaske hænder? 
(20 sekunder er så længe, du skal vaske dine hænder 
for at fjerne bakterier)

Forklar, at det at vaske dine hænder er den bedste 
beskyttelse mod at blive syg og sprede bakterier. 

Sørg for, at eleverne ved følgende:
• Hvornår de skal vaske hænder:
- INDEN de dækker bord, rører ved/spiser mad, renser et sår, hjælper en syg person.
- EFTER de har været toilettet, pudser/tørrer næsen, at have holdt sig for munden og 
hostet, tilbereder mad, rører ved beskidte tallerkener, rører ved bordplader, hvor mad 
tilberedes, rører ved sår, leger udendørs, leger med dyr, er nær en syg person.

• Hvordan de skal vaske hænder:
- brug varmt vand og sæbe.
- gnid hænderne sammen, så det skummer, hvorved snavs og bakterier vaskes væk.
- Vask i 20 sekunder - håndflade, oversiden af hænderne, mellem fingrene, rundt om 
håndleddene og under neglene.
- Skyl godt med varmt vand, tør hænderne helt.

Spørgsmål inden visning af dvd
1. Hvad er bakterier?
2. Hvilke nogle fødevarer er gode for din krop?
3. Hvilken slags fysiske aktiviteter nyder du at lave?
4. Hvordan tror du at søvn hjælper din krop?
5. Hvorfor er det vigtigt at børste dine tænder og 
bruge tandtråd?

Spørgsmål efter visning af dvd
1. Hvad er tre måder til at holde dig sund og rask 
på?
2. Hvorfor er det vigtigt at vaske dine hænder, 
efter du har været toilettet, og inden du spiser?
3. Hvor længe skal du vaske dine hænder med 
sæbe og varmt vand for at komme af med bakterier?
4. Hvad skal du gøre, efter du spiser søde sager?
5. Hvordan kan du forebygge spredning af bakterier?
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Uddel dataarket om håndvask. Del eleverne op i par, og giv hvert par et stopur. Bed eleverne skiftes 
til at skønne 20 sekunder, mens de vasker hænder. De kan skrive deres tid ned på dataarket og 
derefter gentage og nedskrive deres andet forsøg. Bed eleverne om at nedskrive deres egne tider 
og deres klassekammeraters tider. Stil eleverne spørgsmål om deres data:
• Hvem kom nærmest 20 sekunder?
• Hvor mange elever kom nærmere i andet forsøg?
• Kom de fleste elever nærmere i andet forsøg?

Gentag aktiviteten, og få eleverne til at synge en kort sang, mens de vasker deres hænder, såsom 
alfabetsangen, fødselsdagssangen (Happy Birthday to You) eller sangen, som Timon og Pumba 
synger på DVD’en (se sangteksten nedenfor). Hvor mange gange skal de synge sangen, før der er 
gået 20 sekunder? The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) angiver, at 20 sekunder 
svarer til den tid, det tager at synge fødselsdagssangen (Happy Birthday to You) to gange.

Varieret kost
Spørg eleverne, om de kender de forskellige fødevaregrupper. Arbejd med dem om at lave et skema 
på tavlen svarende til nedenstående. Bed hver gruppe om eksempler. Forklar, at vi skal spise og drikke 
mere af visse ting (fuldkorn, grøntsager, frugt, fødevarer med lavt fedt- og sukkerindhold) og mindre af 
andre ting (raffineret korn, fødevarer med højt fedt- og sukkerindhold).

Bakteriefri, så ren som ny.
Tyve sekunder i vandet, det er sådan det skal være!

Bakteriefri, helt bestemt!
Tyve sekunder i vandet, det er sådan det skal være!

Bakteriefri filosofi!
Tyve sekunder i vandet, det er sådan det skal være!

Kategori Eksempler Notater

Korn Brød, ris, havre Væld fuldkorn
(Fuldkornsbrød, brune ris, havre), 

undgå raffineret korn (Franskbrød, hvide 
ris).

Grønsager Broccoli, grønne bønner, salat, 
gulerødder

Spis forskellige grønsager.

Frugt Æbler, jordbær, blåbær Begræns juice. Sørg for at juice ikke er 
tilsat sukker.

Mejeriprodukter Mælk, ost, yoghurt Vælg fedtfattige eller fedtfrie produkter.

Protein Kylling, laks, æg, røde bøn-
ner, jordnøddesmør,  mandler, 

valdnødder

Vælg fedtfattige produkter eller produk-
ter som er bagt, ovnstegt eller grillet 

(Ikke stegt).

Fedt- og sukkerstoffer Fedtstof: olier, smør
Sukkerstof: Sodavand, slik, kager

Undgå sukkerfyldte madprodukter og 
smør
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Uddel kopier af de medfølgende arbejdsark, og bed eleverne om at skrive ned, hvad de spiser 
og drikker i løbet af en dag. Bed dem om at sætte kryds ved den kategori, som hver ting passer i. 

Stil spørgsmål om deres liste:
• Spiste du en varieret kost? Hvordan ved du det?
• Begrænsede du, hvor meget sukker og fedt du spiste?
• Hvad spiste du mest af? Mindst af?
• Hvad tror du, at du burde have mere af? Mindre af?

En time om dagen
Forklar, at en måde at være sund og rask på er at lave en times fysisk aktivitet hver dag. Bed 
eleverne om at bruge det medfølgende arbejdsark til at tegne og beskrive et billede, som viser, 
hvordan de vil være fysisk aktive i mindst en time om dagen.

Timon og Pumbas tips om sundhed og fitness
Bed eleverne om at gøre sætningerne på det udleverede arbejdsark færdige ved at bruge de ord, 
de har lært i programmet.

Akt 1, scene 1
Få eleverne til at arbejde i grupper om at lave et rollespil over noget, de har lært af programmet. 
De kan fx vise den rette måde at nyse eller hoste på.

Timon og Pumbas brætspil om sundhed og fitness
Lav kopier af brætspillet, og laminér dem, hvis du vil. Bed eleverne om at spille spillet i par. Hvert 
par skal have en kopi af spillebrættet, to spillebrikker (såsom geobrikker) og en terning. Spille-
anvisninger findes på spillebrættet.

Er det Safety Smart®?
Uddel kopier af det medfølgende arbejdsark. Spørg elever, hvad det betyder at være Safety 
Smart® 
i forbindelse med sundhed og fitness. Diskuter alle billederne på siden, og bed eleverne om at 
beslutte, om hvert af dem er Safety Smart® eller ej. Bed dem om at forklare deres beslutninger.
Fastlæg en regel for hver situation. For eksempel kunne reglen for den første situation være: 
“Vask hænder med sæbe og vand i 20 sekunder”.

Safety Smart®-tjekliste
Uddel kopier af Timon og Pumbas Safety Smart®-tjekliste til udfyldelse af elever. Forklar, at de 
kan aflevere deres udfyldte tjeklister og få et bevis på fuldførelse.
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Et bakterieeksperiment
Bed eleverne om at udføre et eksperiment for at se, at der stadig kan være bakterier, selvom 
hænderne ser rene ud.
Nødvendige materialer:
• Grovbrødsskiver* (to pr. elev)
• Plastposer med lynlås (to pr. elev)
• Sprøjteflaske med vand

*Grovbrød vil muligvis virke bedre end hvidt brød, da grovbrød har færre konserveringsmidler.

Uddel to sandwichposer til hver elev. Bed eleverne om at skrive deres navn på hver pose og mærke 
den ene pose med “beskidte hænder” og den anden pose med “rene hænder.”

Bed eleverne om at gnubbe deres hænder mod overflader, såsom gulv, legeudstyr og dørhåndtag. 
Spørg “Ser jeres hænder ud som om, der er bakterier på dem?” Forklar eleverne, at de vil udføre 
et eksperiment for at se, om der kan være bakterier tilstede, selv hvis hænderne ser rene ud. 

1. Uddel en skive brød til hver elev. Bed eleverne om at gnubbe deres hænder på begge side af 
brødet. Sprøjt det med vand, og anbring det i posen mærket “beskidte hænder”.
2. Bed eleverne om at vaske deres hænder med sæbe og vand i 20 sekunder. Uddel endnu en 
skive brød til hver elev, og bed dem om at gnubbe deres hænder på begge sider af brødet. Sprøjt 
det, og anbring det i posen mærket “rene hænder”.
3. Efterlad poserne på et mørkt, sikkert sted i en uge, og bed derefter eleverne om at undersøge 
brødskiverne. Hvad ser eleverne? (Brødskiven mærket “beskidte hænder” vil sandsynligvis have 
mere mug voksende end brødskiven mærket “rene hænder”).
4. Bed til slut eleverne om at tænke over, hvad de lærte af eksperimentet. Du kan fx spørge:

• Kan der være bakterier på hænderne, selv når hænderne ser rene ud? (Eleverne bør nu vide, at 
svaret er ja). Du kan minde eleverne om, hvad Pumba forklarede i programmet - at bakterier er så 
små, at man er nødt til at have et mikroskop for at se dem).

• Hvorfor tror du, at jeg sprøjtede vand på brødskiverne? (Fordi ligesom mennesker har brug for 
visse ting for at overleve, har bakterier brug for visse ting for at overleve. En af de ting, bakterier 
har brug for, er vand. Bakterier behøver desuden varme og mad).
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Aktiviteter til at tage med hjem
Inspirer dine elever til at blive fortalere for sundhed og fitness - opfordr dem til at fortælle om det, 
de har lært, derhjemme! Lav kopier af de tre arbejdsark til at tage med hjem, og bed eleverne om 
at lave aktiviteterne med deres familie.

Sjove aktivitetssider
Der fås fire aktivitetssider, inklusive sangtekster til Syng med-sangen fra programmet.

Forskning viser, at musik forbedrer indlæring, da det tjener som et redskab, der hjælper elever med 
at huske oplysninger. I særdeleshed giver sangens rytme og melodi den strukturelle støtte for at 
indtage, lagre og hente nye oplysninger. I en undersøgelse forbedredes folkeskoleelevers testscore 
og deltagelse, når de fik faglige oplysninger præsenteret til velkendte melodier. I en anden under-
søgelse fandt forskere ud af, at genkaldelse forbedres endnu mere, hvis musik kombineres med 
visuelle materialer.

Da velkendte sange, såsom alfabetsangen, kan anvendes som huskeredskaber for små børn, kan 
du bede eleverne om at synge sangen fra programmet flere gange, måske endda vende tilbage til 
den hver uge, så melodien og sangteksten bliver velkendt. Og da visuelle materialer forstærker 
indlæring, kan du vise den afsluttende sang og dans flere gange for at bedre elevernes indlæring af 
koncepterne i forbindelse med sundhed og fitness fra programmet. Forskning viser, at musik 
forbedrer indlæring, da det tjener som et redskab, der hjælper elever med at huske oplysninger. I 
særdeleshed giver sangens rytme og melodi den strukturelle støtte for at indtage, lagre og hente 
nye oplysninger. 
I en undersøgelse forbedredes folkeskoleelevers testscore og deltagelse, når de fik faglige oplys-
ninger præsenteret til velkendte melodier I en anden undersøgelse fandt forskere ud af, at genkal-
delse forbedres endnu mere, hvis musik kombineres med visuelle materialer.

Da velkendte sange, såsom alfabetsangen, kan anvendes som huskeredskaber for små børn, kan 
du bede eleverne om at synge sangen fra programmet flere gange, måske endda vende tilbage til 
den hver uge, så melodien og sangteksten bliver velkendt. Og da visuelle materialer forstærker 
indlæring, kan du vise den afsluttende sang og dans flere gange for at bedre elevernes indlæring af 
koncepterne i forbindelse med sundhed og fitness fra programmet.


