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Modul 4: Spisevaner for livet 
Af: Michelle Lindop, i samarbejde med Døveforeningen 1866 
 
I sidste modul talte vi om mental sundhed, og hvordan vores den del er tæt 
forbundet med vores aktivitetsniveau og kostvaner. Mental sundhed er sammen med 
fysisk aktivitet 2 ud af 3 ”bærende søjler” som udgør vores fundament for sundhed. Vi 
er nu nået til den 3. søjle af fundamentet for vores sundhed: Kost. 
 
Der findes ikke ”sunde”  eller ”usunde”  fødevarer. Punktum! J  Gulerødder kan vi 
være enige om er sunde. Men hvis du kun spiser gulerødder og INTET andet, så vil 
det ikke være sundt for dig. Når vi bruger ordet sund i forbindelse med vores mad, så 
taler vi i stedet om en sund kost. ”Sund kost” er et bredt begreb, som dækker over, 
hvad og hvor meget vi spiser over en længere periode (1 uge, 1 måned, 1 år). Det er 
ikke, hvad du spiser i dag, som gør dig sund/usund. Det er, hvad du spiser 
regelmæssigt over længere tid, som gør udfaldet. 
 
Vi ved i dag, at for mange kalorier er usundt – det er uanset, hvor maden kommer 
fra. Hvis vi spiser for mange kalorier, end vi har brug for, så vil det resultere i 
overvægt og øget risiko for sygdomme. 
 

 
Billedet er lånt med tilladelse fra Niklas Vestergaard, personlig træner. 

 
Sundhed og vægttab er to forskellige ting. Tag et kig på billedet. Hvis du skulle 
vælge det ”sunde alternativ”, hvad ville du så gå efter? De fleste ville umiddelbart 
vælge sandwichen med det grove brød og en smoothie, fordi du får flere 
næringsstoffer. Men hvis vi gerne vil undgå for mange kalorier, fordi vi gerne vil tabe 
os eller undgå at tage på, så ville burgeren fra McDonald’s i dette tilfælde være et 
bedre/sundere valg. 
 
I Danmark har Sundhedsstyrelsen udarbejdet de 10 kostråd. Du kan finde alle 
anbefalingerne og læse mere om de enkelte kostråd her: https://altomkost.dk/raad-og-
anbefalinger/de-officielle-kostraad/ 
 
EKSTRA: Du får også dette link til Sundhedsstyrelsens definition af "Særlige 
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grupper" fx vegetarer/veganere, ældre, børn, gravide m.m 
https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/saerlige-grupper/ 
 
Hvordan ved du, om du spiser sundt? Det er et svært spørgsmål at svare på. 
Generelt kan man sige, at hvis du er normalvægtig og uden sygdomme, så er der en 
god chance for, at du spiser en sund kost. 
 
Til inspiration vil jeg dele mad-ugeplan med jer (også fra Sundhedsstyrelsen - dem 
er jeg fan af ;) ). Den er lavet til en normalvægtig kvinde, som skal have ca. 2000 kcal 
om dagen. Her kan du få et indblik i, hvordan en sund kost kan se ud. Husk, at den 
ikke er det gyldne svar – du kan godt spise sundt, selvom din kost er meget 
anderledes. Ugeplanen kan downloades her: 
https://altomkost.dk/publikationer/publikation/pub/hent-fil/publication/ugeplan-
saadan-laver-du-sundere-mad-med-kostraadene/ 
 
I næste og sidste workshop i denne omgang vil jeg gå i dybden med motivation, og 
hvordan du kan leve sundt, selvom motivationen svinger op og ned fra dag til dag – 
for det vil den gøre. Men det betyder ikke, at du IKKE kan leve sundt – nu og gennem 
hele igennem livet. 
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3 bevægelsesøvelser for dine knæ 
Af: Michelle Lindop, i samarbejde med Døveforeningen 1866 
 
Øvelse 1: Knæcirkler 

 
 
Bøj let ned i knæ og sæt hænderne lige over knæskallen. 
Lav 10 små cirkler rundt den ene vej, og 10 gange den anden vej rundt 
 
Øvelse 2: Siddende knee extensions 

 
 
Sid med ret ryg på en stol eller et bord. ”Spark frem med det ene ben, så du spænder i 
lårmusklen. Sænk roligt 
10-15 gentagelser med god kontrol til hvert ben. 
 
Øvelse 3: Laterale squats 
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Stå oprejst med spredte ben. Flyt vægten ud på det ene ben. Bøj så meget i knæet, 
som din styrke og bevægelighed tillader. Vær forsigtig de første par gange. 
Lav 10 gentagelser, hvor du skifter med at køre på højre, så på venstre.  


