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Kurs: Fritidspedagogik i ett utomhus- och hälsoperspektiv  

Provmoment:      Enskild skriftlig examination i kost och hälsa 2,5 hp. Tentamen 1 
Ladokkod:      11GF20 
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Allmänna anvisningar:  
Svaren skrivs på lösa blad som du får av skrivvakten 
Lämna marginal på papperets högra sida för poängsättning 
Skriv på en sida 
Samtliga papper, inklusive skrivningen, lämnas till skrivvakten 
 
LYCKA TILL! 

Rättningstid:15 arbetsdagar 
 
Ansvarig lärare: 
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Institutionen för pedagogik 
Högskolan i Borås 
 
 
Inriktning: Fritidspedagogisk verksamhet 10,5 hp 
Fritidspedagogiken i ett utomhus-och hälsoperspektiv/ delkurs 2  
Enskild skriftlig examination. 2,5 Hp. Tentamen 1    
Datum: 2017-06-01 Tid: kl. 09.00 – 13.00 Sal: D519 
 
Litteratur 
Ät bäst! Kost, idrott och hälsoutveckling  Broholmer, Karlsson, Leijdinger  
Livsmedelsverket.se 
Föreläsningar Kost och hälsa 
 
*************************************************************************** 
Förklara dina svar och påståenden. Exempel. Om du använder uttrycket bra mat ska du 
förklara vad du menar med detta uttryck.  
Samtliga papper inklusive skrivningen lämnas in till skrivvakten.  
Lycka till!      
*************************************************************************** 
 
1. (3p) Vilka 6 olika grupper av näringsämnen behöver vi tillföra kroppen? 
   
2. (1p) Vilka är våra två främsta energikällor 
 
3. (3p) Frågan gäller barn i skola/fritidshem. 
  

Ge 3 specifika exempel på och förklara hur barns helhets- hälsa  
 kan påverkas av en näringsrik och fullvärdig kost.  
 Svaret skall relateras till kost och näringsämnen.  
 
4. (2p) Redogör och förklara 2 positiva hälsoeffekter (medicinska, fysiologiska) som 

kosten kan ha på människors hälsa.   
 
5. (1p) Vilken grupp/ typ av näringsämnen gäller GI för? 
 
6. (2p) Ge 2 positiva fysiologiska effekter som en måltid med låg, glykemisk 
 belastning medför? Svara i punktform och förklara. 
   
7. (3p) Varför behöver vi äta fett?  Ge exempel och förklara. 
   
8. (2p) a. Vilken typ av fett/ fetter har en positiv inverkan på våra blodkärl? 
    (2p) b. I vilka livsmedel/ vilken mat finns de? Ge exempel och svara så exakt som 
 möjligt. 
 
9. (2p) a. Ge exempel på 2 olika typer av antioxidanter. 
    (2p) b. Ge tydliga exempel på livsmedel, i vilka matvaror dessa finns.  
 
 
 



10. (2p) Vilken funktion har antioxidanter i vår kropp? Ge en fysiologisk förklaring. 
 Svaret ”skyddar kroppen mot stress” är ej godtagbart. 
 
11. (3p) Ange och förklara 3 viktiga funktioner som vatten har i vår kropp för att vi ska 

fungera så bra som möjligt? 
  
 Frågan rör barns/ vårt skelett.  
12. (2p) a. Nämn 2 mineralämnen som är nödvändiga för uppbyggnaden av skelettet. 

(1p) b. I vilka livsmedel finns dessa mineraler företrädesvis? Ge exempel från olika 
livsmedelsgrupper  

      (2p) c. Ge exempel och förklara två (2) andra faktorer som gynnar ett starkt skelett.  
  
 
13. (2p) Vilka är de fettlösliga vitaminerna? 
 
 
14. (3p) Kolhydrater är ett samlingsnamn och omfattar 3 grupper av näringsämnen. Vilka 

är det? 
 
15. (2p) a. Ge exempel på 2 typer av fibrer. 
      (2p) b. Fibrer ”är bra för magen” är ett vanligt uttryck. Vilka positiva fysiologiska 
 hälsoeffekter känner du till som kostfibrer kan ha?  
  
16. (2p) Vilka olika typer av järn förekommer i vår kost  
  
17. (2p) Hur kan man stimulera kroppens upptag av järnet som finns i vår mat? 
 Ge 2 olika exempel. 
 
18. (3p) Du arbetar i en skola/ fritidshem och ser att några elever dagligen eller mycket 

ofta äter godis och dricker läsk. Light - drycker och sockrade drycker är vanliga. 
Ge 3 faktabaserade hälso- argument i syfte att minska godis- och 
läskkonsumtionen hos dessa elever. Vilka förklaringar använder du? 

 
19. (3p) Ange det livsmedlet i paret som har det lägsta GI-värdet av de två nedanstående 

livsmedlen. 
 

a. vitt bröd      -    rågbröd med hela korn 
b. mjölk          -   läskedryck 
c. russin          -   spagetti 
d. hel apelsin  -   apelsinjuice 
e. röda linser  -   bakad potatis 
f. majs            -  äpple 

 
 
20.(1p) Vad heter det anabola hormon som ser till att vi har lagom hög blodsockerhalt? 
 
 
 


