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Hva vet vi om barn og unges kosthold og helse globalt?



https://data.unicef.org/resources/indicators-for-
assessing-infant-and-young-child-feeding-practices/

Unicef har definert 8 matvaregrupper
nødvendig for god fysisk og mental 
utvikling (6-23 mnd.): 

▪ Morsmelk

▪ Korn, poteter og rotgrønnsaker

▪ Belgvekster, nøtter og frø

▪ Meieriprodukter

▪ Kjøtt, innmat, fisk og skalldyr

▪ Egg

▪ Vitamin A-rike grønnsaker

▪ Andre grønnsaker

https://data.unicef.org/resources/indicators-for-assessing-infant-and-young-child-feeding-practices/


https://www.unicef.org/media/63016/file/SOWC-2019.pdf

Alt for mange barn og unge har
dårlig helse som følge av at de får
for lite sunn og for mye usunn mat

Færre enn 1 av 3 små barn får mat 
fra minst 5 av de 8 nødvendige
matvaregruppene

https://www.unicef.org/media/63016/file/SOWC-2019.pdf


I praksis: 
nutrition transition
Tradisjonelle kosthold viker for 
ultraprosessert mat

Amming undergraves systematisk

▪ Salg av MME økt med 41% mellom
2008-2013

▪ 44 % får ikke frukt/grønt (6-23 mnd)

▪ 59 % får ikke kjøtt, fisk, egg eller
meieriprodukter
(6-23 mnd)



Ultraprosessert mat er omfattende 
prosesserte industriprodukter som 
inneholder lite eller ingen råvarer, 

men i stedet ekstrakter fra råvarer; slik 
som oljer, mel, stivelse, proteinisolater 
og sukkerarter og kosmetiske 
tilsetningsstoffer, 

og som har lite næringsverdi 
sammenlignet med matvarene de 
fortrenger.



Eksempel: Nepal 
Barn < 2 år fikk 25 % av energiinntaket
fra juice, kjeks og nudler



Globalt:
The triple 
burden of 
malnutrition

Underernæring: 

▪ Ca. 150 millioner “stunted” (redusert vekst)

▪ 50 millioner “wasted” (avmagret)

“Skjult sult”:

▪ 1 av 2 barn har mikronæringsstoffmangler
(340 millioner)

Overvekt:

▪ 40 millioner er overvektige



Eksempel: Kina
Global trend - ett problem byttes ut med 
et annet



Overvekt – en saktegående pandemi



Hva vet vi om barn og unges kosthold og helse i høyinntektsland?

Cflm001, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OECD_member_states_map.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0


Barn og ultraprosessert (UP) mat

Ultraprosesserte matvarer øker i omsetning og inntak globalt og fortrenger råvarer
og minimalt prosessert mat i kosten fra tidlig alder

▪ Barn og unge spiser en høy andel UP mat 

▪ UK: 65 %, USA: 66 %, Canada > 55 %, Brasil: ≈ 50 %, Belgia: ≈ 30 %

▪ De mest marginaliserte barna spiser mest UP mat

Barn som spiser mest UP mat har økt forekomst av overvekt og fedme, avvikende
blodverdier og metabolsk syndrom enn de som spiser minst



OECD og EU: overvekt og fedme
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Kilde: Figure 1.18 https://www.unicef.org/media/63016/file/SOWC-2019.pdf

https://www.unicef.org/media/63016/file/SOWC-2019.pdf


Overvekt hos barn fører til sykdom

• Fordøyelsessykdommer

• Muskel-, skjelett- og leddlidelser

• Diabetes type 2

• Depresjon og stigmatisering

Overvekt hos barn følger inn i voksenlivet

• Alvorlige konsekvenser for helse og økonomi



Hva vet vi om barn og unges kosthold og helse i Norge?

TUBS, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Norway_on_the_globe_(Europe_centered).svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0


Norden: overvekt 
og fedme

• Kilde: Figure 1.18 
https://www.unicef.org/media/63
016/file/SOWC-2019.pdf
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https://www.unicef.org/media/63016/file/SOWC-2019.pdf


Hvordan spiser barna våre? 



Spedkost 3 - Landsomfattende undersøkelse 
av kostholdet til 1-åringer 

▪ Nesten halvparten ammes fortsatt ved 12 mnd

▪ Grøt (293 g) og brød (62 g) utgjør det meste av maten

▪ De fleste får grønnsaker (109 g) og frukt/bær (172g) hver
dag – men lite av dette er ferskt! 

▪ Fisk (19 g), kjøtt (32 g)

▪ Lavt inntak av tilsatt sukker (1.4 %) 

▪ Vann og melk til drikke, noe juice (6 g) og brus/saft (5 g)

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/kostholdsundersokelser/spedkost-3---barn-12-mnd-alder.pdf

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/kostholdsundersokelser/spedkost-3---barn-12-mnd-alder.pdf


Småbarnskost 3 - Landsomfattende 
undersøkelse av kostholdet til 2-åringer 

▪ 8 % ammes ved 2 års alder 

▪ Grøt (87g) og brød (113g) fortsatt stor andel av kosten

▪ Grønnsaker 80 g, frukt/bær (109g) hver dag 

▪ Fisk (33 g), kjøtt (35 g)

▪ Økt inntak av tilsatt sukker (4.6 %) 

▪ Søte drikker, juice (29 g) og saft/brus (40 g), øker mye!

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/kostholdsundersokelser/smabarnskost-3---barn-2-ars-alder.pdf

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2020/kostholdsundersokelser/smabarnskost-3---barn-2-ars-alder.pdf


Ungkost 3 og HEMIL –
Landsomfattende undersøkelser av hhv 
9 og 13-åringer (Ungkost) og 
11, 13 og 15-åringer (HEMIL)

▪ Færre enn halvparten spiser frukt og grønt hver dag

▪Kaker, søtsaker, godteri, brus og saft tar mye plass
▪ Flere spiser godteri og drikker brus hver dag

▪Halvparten av norske barn og unge har ikke et felles familiemåltid hver 
dag

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/ungkost-rapport-24.06.16.pdf
http://filer.uib.no/psyfa/HEMIL-senteret/HEVAS/HEVAS%20rapport%202020%20%28V4%29.pdf

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2016/ungkost-rapport-24.06.16.pdf
http://filer.uib.no/psyfa/HEMIL-senteret/HEVAS/HEVAS%20rapport%202020%20%28V4%29.pdf


Energi

Fett

Proteiner

Karbohydrater

Fiber

Salt



▪ Vi har ingen nyere data på vektutvikling hos 
norske barn og unge

▪ Vi har ingen data på inntak av 
ultraprosessert mat hos norske barn og unge

▪ Vi har ingen politiske tiltak som skal skjerme
barn og unge fra ultraprosessert mat 





Anbefalt lesning  

https://www.jneb.org/article/S1499-4046(21)00814-9/fulltext https://www.karger.com/Article/PDF/507840

https://www.jneb.org/article/S1499-4046(21)00814-9/fulltext
https://www.karger.com/Article/PDF/507840


Vite mer? 
Følg meg gjerne i
SoMe!  



Gyro Knutsdotter Homme, 
Avdelingsleder ved Geitmyra
Ringsaker matkultursenter for barn



Matglede -

meining og 
meistring

Gyro Knutsdotter Homme
avdelingsleiar 

Geitmyra Ringsaker 
matkultursenter for barn



Geitmyra matkultursenter for barn 

Gjere flest muleg barn glade i 
god mat 

som gjer dei godt! 



Geitmyra matkultursenter for barn

Avdelingar i Oslo, Ringsaker, Kristiansand og Trondheim. 

- Tverrfagleg undervising i mat- og helse, naturfag og matte i skulen. 
- Kurs: 

- Spedbarn og småbarn 
- Barnehagar
- Fritidskurs
- Familiekurs

- Opne arrangement: Åpen gård - gratis og ope for alle, med matfaglege tema. 



www.geitmyra.no

www.facebook.com/geitmyraringsaker

http://www.geitmyra.no/
http://www.facebook.com/geitmyra


Ressursar

Mangfald 

Bærekraft

Økologi



Matglede! 

Kva er det? 



Matglede - kva er det? 

Glede knytt til å ete mat? 
Glede av å lage mat? 
Glede når du opplever nye smakar? 
Glede fordi ein veit kva som må til for å 
lage god mat, mat som smakar godt? 
Glede ved å forstå kva maten er? 
Kvar maten kjem frå? 
Kva maten gjer med kroppen vår? 
Kva maten gjer med kloden vår? 
Ved å forstå at alt heng saman? 

Ved å finne meining i maten? 



For at barn skal bli glade i den gode maten -

1. Det må vere gøy! 

1. Det må smake godt! 







Meining

Å velje ut rett målgruppe, 

og kjenne målgruppa si 
godt.



Meining - motivasjon 

Kven er målgruppa di? 

- Alder 
- Bakgrunn
- Direkte eller indirekte?
- Frivillig eller obligatorisk?



Motivasjon



Motivasjonsfaktorar 

Kva motiverer barn i ulike aldrar til å ete 
den maten som gjer godt?

- Barnehagebarn?
- Barn i småtrinnet på skulen?
- Mellomtrinnet?
- Ungdomsskulen? 
- Ungdom frå 16-20 år? 





Meistring -

magien i 
matlaginga! 



Tidleg innsats 

Mat er læring! 

Det sosiale aspektet

Fargar, tekstur og smak



Matglede 

Meining 

Meistring







Takk for meg!

www.geitmyra.no



Spørsmålsrunde

Marit Kolby og
Gyro Knutsdotter Homme

Bruk Q&A- funksjonen i Zoom for å stille spørsmål



PAUSE



Stine Haslestad, 
Ernæringsstudent ved 
Oslo Nye Høyskole



Kosthold for barn 

Viktigheten av kompetanse

Stine Haslestad

23.11.2022



Agenda

• Min historie

• Hverdagen som student

• Hva er kompetanse

• Kompetanse om kosthold for barn

• Viktigheten og effekten av kompetanse



Litt om meg

• 36 år, gift og har 2 barn (jente 7 år og gutt 11 år)

• Utdannet barne- og ungdomsarbeider

• Fulltidsstudent – i gang med 3. året på 

en bachelor i ernæring

• «Matnerd» og engasjert i å skape matglede 

fra tidlig alder



Min historie

Aktiv 
«konfliktløser» 

i barnehagen

1992

Ferdig utdannet
barne- og 

ungdomsarbeider

2006

Mamma for 
første gang

2011

Begynte på min 
personlige reise 

og ny livsstil

2012

Mamma for 
andre gang

2015

Sluttet å jobbe i 
barnehage, og startet som 
konsulent i kommunen

2017

Begynte i ny jobb 
innen markedsføring

2020

Fulltidsstudent ved 
Oslo Nye Høyskole

2020

Ferdig utdannet 
– hva skjer videre?

2023



Hverdagen som engasjert student

• Deltar og bidrar aktivt på faglige webinarer via Høyskolen

• Et nettbasert og fleksibelt studie

• Studentassistent ved Oslo Nye Høyskole

• Internship hos Folkelig

• Inspirerer til matglede og en aktiv livsstil via sosiale medier

• Et ønske om å spre kunnskap og å få bidra til å gjøre en forskjell

• Har et stort fokus på nettverksbygging



Hva er kompetanse?
Hvorfor er dette viktig i arbeidet med barn og unge?



«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende 

kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og 

løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger 

og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og 

evne til refleksjon og kritisk tenking.»

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Kunnskap Ferdigheter Forståelse

Holdninger og verdier



Faglig kompetanse og personlig kompetanse

• Formell kompetanse
₋ Skole og utdanning 

• Uformell kompetanse 
₋ Tidligere erfaringer, fritidsinteresser og opplevelser

• Personlige egenskaper
₋ Eks. Kreativ, observant, utadvendt, tålmodig, effektiv

• Verdier og holdninger
₋ Hva er viktig for deg? Hvordan reagerer du på situasjoner?

• Motivasjon
₋ Drivkraften!

₋ Indre motivasjon vs. ytre motivasjon



Kompetanse 
om kosthold 

for barn

Næringsstoffer

Helse, vekst 
og ulike 

utviklingsstadier

Rollemodell og 
et forbilde

Foreldresamarbeid

Praktisk 
matlaging og 
mataktiviteter

Helsefremmende

Hvordan sette 
sammen 

måltider/menyer

Pedagogikk

Matkultur, 
tradisjoner 
og religion

Matvareintoleranser 
og allergier

Mat i sesong

Kommunikasjon 
og formidling

Nasjonalfaglige 
retningslinjer og 

rammeplanen



Kompetanse om kosthold for barn

• Matvareintoleranser og allergier
₋ Ulike diagnoser, hensyn, reaksjoner og konsekvenser

₋ Trend-dietter og personlige preferanser

• Foreldresamarbeid
₋ Nasjonalfaglige retningslinjer/rammeplanen

₋ Matkultur, tradisjon og religion

• Hvordan sette sammen måltider/menyer
₋ Næringsstoffer

₋ Mat i sesong 

₋ Økonomi 

₋ Praktisk matlaging – planlegging/gjennomføring



Viktigheten av kompetanse

• Kompetanse = trygghet i rollen og valgene som tas

- Skille mellom personlig og faglig rolle

• Evnen til refleksjon og være kildekritisk

- Navigere gjennom en jungel av informasjon og meninger innenfor ernæring

• Skape en pedagogisk arena med fokus på forebyggende helsearbeid

₋ Bruke fellesskapet til å inspirere til matglede og etablere gode kostholdsvaner fra tidlig alder

• Bli mer løsningsorientert

- Mindre fokus på begrensninger

• God kompetanse danner en stabil grunnmur for jobben videre

₋ Krever kontinuerlig vedlikehold for å sikre utvikling



Vi trenger flere ildsjeler

• Så et «frø» og se kompetanse vokse 

• Bruk nærmiljøet og skap et nettverk

• Indre motivasjon 

- Finn ditt «hvorfor»

- Hva du kan bidra med og hva vil du lære mer om

Alle trenger ikke å kunne alt, 

men vi står sterkere sammen!



Takk for meg!

@stinehaslestad post@stinehaslestad.no www.stinehaslestad.no

Har du flere spørsmål eller kommentarer?

Send gjerne en melding eller mail:



Ella Heyerdahl, Høyskolelektor 
ved Oslo Nye Høyskole



Kosthold og ernæring for barn
ved ONH
Ella Heyerdahl

Høyskolelektor i ernæring

23. november



Ernæringsstudier ved 
ONH

Kosthold og ernæring 
for barn – et 

praksisnært emne



Ernæringsstudier ved Oslo Nye 
Høyskole





Økt fokus på kosthold og helse… mange 
meninger..og forvirring i jungelen av matvarer..



Der muligheter finnes 
og fremtid skapes



Studier i ernæring ved Oslo Nye Høyskole

• Bachelor i ernæring 
(180 stp) – på campus 
og nett

• «Kosthold og ernæring 
for barn» (10 stp) som 
valgfag

• «Internship» som 
valgfag

• Grunnleggende 
ernæring (30 stp) - nett

• Kosthold og ernæring 
for eldre (30 stp) - nett

• Kosthold og ernæring for 
barn (20/30 stp) – nett

• Enkeltemner (10 stp) -
nett

✓ Heltid

✓ Deltid

✓ Nett

✓ Campus (KUN 

bachelor)

✓ Fleksibelt

✓ Utdanning eller 

etterutdanning



Alle studier innen ernæring kan tas som 
nettstudier

• Pioner på nettstudier og fleksibel 
utdanning

• Egen nettportal (Qybele)

• Digitale læremidler og 
forelesningsvideoer

• Webinarer og digitalt klasserom

• Heltid/deltid



Vårt mål er å utdanne 
deg som: ✓Har god kunnskap om ernæring, mat, 

kosthold og helse

✓Forstår at mat er mer enn 

næringsstoffer 

✓Kan forholde deg kritisk til påstander 

om ernæring og kosthold

✓Blir godt rustet til å jobbe med 

forebygging i praksis



Kosthold og ernæring for barn – et 
praksisnært og arbeidsrelevant emne





Vårt felles mål: BRA mat til barna!
Med relevant utdanning 
blir du en trygg 
fagperson som kan 
utgjøre en forskjell✓Argumentere

✓Forankre

✓Iverksette

✓Evaluere

✓Barnehage

✓Skole/SFO



…Men også 

HVORDAN du kan 

jobbe med det i 

praksis

Du skal lære HVORFOR kosthold til 

barn er viktig…



Hvordan kan vi bli enda bedre på 
å gi nettstudenter i ernæring
den kompetansen de trenger i 
arbeidslivet?



Hvordan gjøre «Kosthold og ernæring for barn» 
mer relevant for arbeidslivet?

Invitere aktører fra arbeidslivet til å bidra i emneutvikling og 
undervisning

Kortvarig praksis i barnehage eller SFO/AKS der 

studenten bor

Oppgaver og aktiviteter knyttet til reelle caser studenten 

møter i praksis

Veiledning med faglærer og tilbakemelding fra 

medstudenter digitalt 

«Kosthold og ernæring for 

barn» inngår i et prosjekt for 

økt arbeidslivsrelevans i 

studiene



Prosjekt for økt 
arbeidslivsrelevans i emnet 
«Kosthold og ernæring for 
barn» er støttet med midler 
fra 



Samarbeidspartnere som bidrar i emneutvikling og 
undervisning



«Kosthold og ernæring for barn» - et 
emne relevant for arbeidslivet!

Fokus på blant annet:

✓Smaksutvikling, matglede, måltidet

✓Utemat og turmeny

✓Mat som aktivitet og læring

✓Menyplanlegging og spesielle tilpasninger ved eks 
allergier

✓Om barnehage og skole/SFO som arena

✓Hvordan du kan observere og kartlegge 
matpraksis 

✓Å tilpasse aktiviteter og tiltak til den enkelte 
barnehage eller SFO

Emnet inkluderer kortvarig 

praksis i barnehage eller 

SFO – der du bor!

Samfunnsaktører og 

arbeidsliv bidrar i 

emneutvikling og 

undervisning



Takk for meg!

Ta kontakt om du har spørsmål☺

hei@oslonh.no



Frode Selvaag, Food consultant i 
Læringsverkstedet barnehager



Spørsmålsrunde

Stine Haslestad
Ella Heyerdahl
Frode Selvaag

Bruk Q&A- funksjonen i Zoom for å stille spørsmål



Tusen takk for 

deltakelse!

hei@oslonh.no (+47) 23 23 38 20 @oslonyehoyskoleErnæring på ONH




