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I 2015 ble «det grønne skiftet» kåret til årets nyord 
av Språkrådet. Grønt skifte betyr forandring i en 
mer miljøvennlig retning. Det er blitt trendy å spise 
mer miljøvennlig mat og å utnytte rester og mat som 
går ut på dato.

Vårens tidsskrift har tema Bærekraft. Et kompe-
tansemål i læreplanen for mat og helse etter 7. trinn 
er at eleven skal kunne vurdere, velge og handle 
miljøbevisst. Etter 10.trinn skal elevene kunne vur-
dere og velge varer ut fra etiske og bærekraftige kri-
terier. Dette nummeret av tidsskriftet bidrar med 
mye spennende bakgrunnsstoff til undervisningen 
i mat og helse.

Bærekraft handler om å ta vare på behovene til 
mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulig-
hetene for generasjonene som kommer etter oss. Det 
handler ikke bare om hva vi spiser, men også det vi 
ikke spiser opp. I følge handlingsplan for bedre kost-
hold i befolkningen (2017) blir en tredel av maten 
som verden produsere aldri spist. Hvis vi klarer å 
redusere matsvinn, kan vi ha mat til alle uten å øke 
produksjonen, og det gir mindre press på klima og 
miljø. 

I dette nummeret skriver Elling Bere om mat og 
bærekraft og Marie Hebrok og Nina Heidenstrøm 
om hvorfor vi kaster mat. Mat som er bra for krop-
pen, er også er bra for kloden, konkluderte gruppen 
som vurderte de norske kostrådene i et bærekraft-
perspektiv. Leder av gruppen Nina Cecilie Øverby 
gir oss en oppsummering av gruppas arbeid.  
Videre kan dere blant annet lese om Matjungelen, 
skole-hjem samarbeid, Matopedia, NM i lunsj,  
bokomtaler og studenteroppgaver om bærekraft.

En stor takk til alle som har bidratt i vårens 
nummer!
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Nytt fra Landslaget  
LMHS VÅREN 2018

I dette tidsskriftet har jeg skrevet minneord 
om æresmedlem, Unni Mundal Kulberg som 
ble begravet i Kongsberg kirke 10. januar. 
Høsten 2017 fikk jeg et vakkert hånd-
skrevet kort fra Unni som inviterte meg 
til Kongsberg etter jul for å hente permene 
med papirer fra hennes tid i International 
Federation for Home Economics (IFHE). 
Siden jeg har intervjuet æresmedlemmene 
våre, vet vi hva de har betydd for organisa-
sjonen. De er en del av landslagets historie 
og kvinnene som kjempet for faget. 

Fagseminar og landsmøte i mars
Fredag 16. mars arrangeres fagseminar  
og landsmøte (2016-2017) på avdeling  
Kjeller (OsloMet - Storbyuniversitetet) dit 
Stabekk-miljøet flyttet tidlig på 2000-tallet. 
Landsmøte ble innkalt i tidsskrift 2/2017. 
I lunsjen feirer vi Home Economics Day, 
den internasjonale dagen for fagfeltet er 
21. mars hvert år. Se baksiden for program.

En gladnyhet fra IFHE; tidsskriftet  
«International Journal of Home Economics» 
publiseres nå åpent på www.ifhe.org.  
I nummer 10/2017 har Hanne Müller og 
Lilja Palovaara Søberg publisert artikkelen 
«Student-led lessons as inquiry-based  
learning in a food and health subject  
curriculum». LMHS gratulerer. 

Prosjektet «Tidlig innsats  
– også i mat og helse!»
I september søkte styret Gjensidige- 
stiftelsen om midler til prosjektet «Tidlig 
innsats- også i mat og helse!». Det ble søkt 
om 750 000 kroner, og hele beløpet ble inn-
vilget. Vi er stolte av å være blant de 23 
aktørene som er med i denne kraftsatsin-
gen til Gjensidige-stiftelsen for å bidra til 
å bedre kostholdet for barn og unge. Les 
mer om prosjektet lenger ut i tidsskriftet.

Mat og helsekonferansen 2018
Årets mat og helse-konferanse arrangeres 
i Bergen torsdag 25. oktober. Tema er 
vurdering og fagfonyelsen i mat og helse. 
Programmet er under utarbeidelse. Sett 
av datoen slik at du kan delta på årets 
konferanse med sentrale temaer. 

Organisasjonsarbeid
Styret og lokallagslederne hadde fellessam-
ling 19. og 20. januar i Oslo. Det er med til-
fredshet og glede at vi denne gangen hadde 
med representanter for alle aktive lokallag 
på samlingen. Gradvis og systematiske har 
vi bygget opp tettere og mer forpliktende 
samarbeid mellom styret og lokallagsle-
derne. Det er i tråd med vedtektene:  
«Styret har ansvar for god kontakt og sam-
arbeid med lokallag og andre organisasjo-
ner». Dette samarbeidet gjør oss sterkere. 

Antall medlemmer i LMHS er stabilt lavt, 
ut fra at det er mat og helse-lærere på 3000 
skoler. De individuelle medlemmene utgjør 
hovedtyngden, med 273 medlemmer. Antal-
let nye medlemmer har økt jevnt og trutt 
siden 2010. Dessverre melder flere seg ut 
enn inn. Det er alvorlig for kraften i laget. 
Ved årsskiftet var vel 60 medlemmer pen-
sjonister, og dem setter vi stor pris på.

Gratulerer med  
nytt lokallag – Innherred
Torsdag 30. november 2017 var det kon-
stituerende møte for å etablere Innherred 
lokallag. Nestleder Grete Modell Grande 
hadde sørget for invitasjoner og satt opp 
dagsorden. Grete hadde overtatt fra meg 
protokollen og klubba fra lokallaget som 
ble lagt ned i 1997. På dagsorden var disse 
postene: informasjon om landslaget, etable-
ring av Innherred lokallag, valg av styret 
og innmelding i LMHS. Redaktør Trine 
Thorkildesen i Matprat presenterte lære-
middelet Matopedia. Deltakerne fikk i 
etterkant et grundig referat av redaktørens 
presentasjon. Nå er vi spent på hva som 
videre vil skje med lokallaget i 2018. Vi 
 gratulerer nestleder Grete og Levanger-
området med initiativet og etableringen!

Vi håper å møte deg på fagseminaret, feirin-
gen av Home Economics Day og landsmøtet 
(2016-2017) 16. mars på Kjeller Velkommen!  

Beste hilsen 

Inger Lise Fevang Jensen
Leder i Landslaget for  
mat og helse i skolen

Foto: Haakon Berg Jen
sen
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Om mat  
og bærekraft
Sunn mat er bra for folk. Bærekraftig mat er også bra for miljøet. For å 
produsere mat til en økende befolkning, må fremtidens kosthold vris i en mer 
bærekraftig retning. Det betyr at vi må spise mindre kjøtt. Og vi må kaste 
mindre mat. Dette er viktig kunnskap å lære fremtidens generasjoner. 

Mat og måten vi produse
rer mat på har endret seg
Mat er ikke hva det engang var. 
Utviklingen i hva vi spiser og pro-
duserer har ført til dagens lite 
bærekraftige kosthold. Vi har hele 
tiden blitt mer effektive i å få tak 
i mat. I steinalderen forenklet fis-
kekroker og pil og bue hverdagen 
for mange. Siden steinalderen har 
det vært en pågående utvikling til 
dagens måte å skaffe mat på.

For rundt 10 000 år siden begynte 
vi å dyrke jorda og holde husdyr. 
Med tiden har mye natur blitt 
omgjort til dyrka mark, og først 
arden og senere plogen har for 
eksempel hatt stor betydning for 
produktiviteten i jordbruket. Det 
har blitt mer husdyr enn vilt i 
verden. Mer enn 95 prosent av all 
atlantisk laks er nå oppdrettslaks. 

Den industrielle revolusjonen 
førte med seg en mekanisering 
av jordbruket og bruken av fos-
silt brennstoff for å produsere 
mat. På slutten av 1800-tallet 
gikk en i Norge fra selvbergings-
jordbruk til produksjonsjordbruk. 
Denne prosessen har blitt omtalt 
som det store hamskiftet i Norge. 
Vi begynte å importere ressurser 
som kraftfor og kunstgjødsel til 
gårder som tidligere produserte 
mat utelukkende på gårdens egne 
ressurser; jord, planter og sollys.

Bildet (til høyre) er en illustra-
sjon på akkurat dette. Det er fra 
bygda der jeg vokste opp, Kvisla 
i Halling dal. Før ble det produ-
sert korn på disse jordene. Du ser 
konstaurene på bildet. Så kom 
dampmaskinen og det ble enkelt 
å frakte korn fra Amerika til 
Europa med dampskip, og videre 
inn i landet med jernbanen. I dag 
produseres kun gras til dyrefôr på 
disse jordene.

Den grønne revolusjonen fra 
midten av 1900-tallet resulterte 
videre i en enda mer effektiv jord-
bruksproduksjon. Vi fikk utviklet 
stadig mer høytytende planter og 
dyr. Kornsorter som gir større 
avlinger og kyllinger som vok-
ser raskere er eksempler. I tillegg 
begynte en utstrakt bruk av inn-
satsfaktorer som vann, plante-
vernmidler og kunstgjødsel. 

Menneskene  
blir stadig flere
Vi produser mer mat betyde-
lig mer effektivt enn tidligere. 
Denne stadige effektiviseringen i 
måten å skaffe oss mat på har lagt 
grunnlaget for en voldsom befolk-
ningsvekst. Det er i dag over 7 
milliarder mennesker på jorda. 
Det er ventet at befolkningsvek-
sten etter hvert vil stagnere, og 
at verdensbefolkningen stabili-
seres på 9–10 milliarder i 2050. 

Alle skal spise. Dette betyr at vi 
må produsere betydelig mer mat 
i fremtiden enn i dag. 

Matproduksjon 
påvirker miljø
Stegene i utviklingen for å skaffe 
oss mat har nettopp skaffet oss 
mer mat, men de har hatt sin pris 
i miljøødeleggelser. Pil og bue kan 
ha bidratt til å utrydde dyr i vår 
kolonisering av verden. Ameri-
kansk villhest, mammut og geir-
fugl er mulige eksempler. Pløying 
av jord fører til at CO2 frigjøres 
og jorda utarmes. For å produsere 
kunstgjødsel kreves store meng-
der energi. Moderne fisketrålere 
er så effektive at vi enkelt kan 
utrydde fiskestammer.

Matproduksjonen står i dag for 
store deler av de menneskeskapte 
klimagassutslippene. Enkelte 
ut regninger viser at så mye som 
19–29 % av menneskeskapte driv-
husgassutslipp er relatert til mat 
(Vermeulen, Campbell & Ingham, 
2012). Da er de indirekte effektene 
av matproduksjon, slik som omgjø-
ring av skog og natur til kultivert 
land, medregnet. 

Et bærekraftig kosthold
Kostråd har tradisjonelt kun vært 
opptatt av helse. Kostråd blir da gitt 
basert på hva som er sunnest. Gus-
sow og Clancy (1986) var blant de 
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Elling Bere
Professor i folkehelsevitenskap,  
Universitetet i Agder

første til å argumentere for en bære-
kraftig kost. De mente at vi også 
skulle ta hensyn til beskyttelse av 
naturlige resurser ikke bare men-
neskelig helse, at vi skulle begrense 
bruken av fossilt brennstoff i pro-
duksjonen av mat, i innpakningen 
av mat og transport av mat.

FNs jordbruksorganisasjon FAO 
har forholdsvis nylig definert 
bærekraftig kost på en enda mer 
helhetlig måte (FAO, 2012): Bære-
kraftig kost er de kosthold med 
lav miljøpåvirkning som bidrar 
til matsikkerhet og sunne liv for 
dagens og fremtidige generasjo-
ner. Bærekraftig kosthold beskyt-
ter og respekterer biodiversitet og 
økosystem, er kulturelt akseptable, 
tilgjengelige, økonomisk rimelige 
og mulige; tilstrekkelig ernærings-
messige, trygge og sunne; samtidig 
som de optimaliserer naturlige- og 
menneskelige ressurser.

Hva betyr et bærekraftig 
kosthold i praksis?
Det er mye som inngår i definisjo-
nen fra FNs jordbruksorganisa-
sjon. Hvordan skal dette gjøres i 
praksis? Økologisk mat, lokal mat 
og sesongbasert mat er generelt 
beskrevet som bærekraftig. Ofte 

vises bilder av glade kuer og vill-
sau i norsk natur når bærekraftig 
kosthold beskrives i media. Det er 
liten tvil om at lokal, sesongbasert 
og økologisk mat med glade dyr er 
en del av et bærekraftig kosthold.
 
Men, den virkelige verden er mer 
kompleks. Økologisk landbruk er 
mindre intensivt da en ikke bru-
ker kunstgjødsel. En produserer 
da mindre mat per areal, og det 
trengs mer landareal for å produ-
sere en gitt mengde mat. I ytter-
ste konsekvens må kanskje skog 
hugges. Lokal mat i sesong er fint, 
men sesongen i Norge er kort, og i 
gitte tilfeller kan lagring av lokal 
mat kreve mer energi enn trans-
port av tilsvarende mat fra et 
annet sted i verden. 

Kyr og sau i norsk natur er fine 
bilder, men det er kun en del av 
sannheten. Dyrene står inne 
store deler av året, og de får ikke 
fritt spise hva de vil. Vi importe-
rer mye kraftfôr. Import av fôr 
og mat er bruk av annen manns 
jord. Denne jorden kunne kanskje 
hatt et annet formål – 2 milliar-
der mennesker i verden får i dag 
ikke nok mat (International Food 
Policy Research Institute, 2016).

Kjøtt og matsvinn
Svin og høns er omnivore, slik som 
oss. De er altså altetende. Vi kon-
kurrerer om den samme maten. 
Det disse dyra får som fôr, kunne 
vi i teorien ha spist selv. Meste-
parten av energien i fôret går tapt 
når planter konverteres til kjøtt. 
Dermed trengs mer land til å pro-
dusere nok mat til oss mennesker. 
Drøvtyggere som kyr og sau kan 
dra nytte av utmarksbeiter, områ-
der hvor vi ikke kan produsere 
menneskemat. Bruk av utmark er 
bra, men i tillegg brukes meste-
parten av dyrka mark i Norge til 
å produsere gress. Kunne mer av 
denne jorda blitt brukt til å produ-
sere menneskemat direkte? 

En ekstra utfordring med drøvtyg-
gere er at deres komplekse mager 
produserer metan. Metan er en 
mer potent drivhusgass enn CO2. 
Den viktigste faktoren for et bære-
kraftig kosthold er antageligvis et 
redusert kjøttforbruk. For eksem-
pel har Hoolohan, Berners-Lee, 
McKinstry-West & Hewitt (2013) 
regnet seg frem til at ved å elimi-
nere kjøtt fra menyen i England vil 
dette redusere matrelaterte klima-
gassutslipp med 35 %. Det er vel 
lite aktuelt å gjøre alle til vegeta-

Bildet viser kronstaur i bygda Kvisla øverst i Hallingdal i 1940 og et tog med damplokomotiv på Bergensbanen.  
En illustrasjon på det store hamskiftet i Norge.  Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum
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OM MAT OG BÆREKRAFT

Forts. fra forrige side

rianere, men en halvering av kjøtt-
mengden kan kanskje være et mål 
(Bere & Bjørkkjær, 2017). 

Så mye som 30 % av all mat som 
produseres i verden kastes. Når 
matproduksjon er så tydelig rela-
tert til negative miljøkonsekven-
ser, så er det forkastelig at så mye 
mat kastes. Mat kastes i alle ledd 
fra produksjon og distribusjon til 
salg og hjemme hos oss forbrukere. 
Omtrent en tredjedel av maten 
som kastes i vestlige land kastes 
av oss forbrukere. Kasting av mat 
er ikke bærekraftig, og bør bekjem-
pes i alle ledd. Det å kaste animal-
ske produkter er hakket verre enn 
å kaste plantemat da kjøtt og ani-
malske produkter er mer ressurs-
krevende å produsere og har en 
betydelig større miljøpåvirkning. 
Kanskje noe å tenke på neste gang 
du fjerner fettranden på koteletten? 

Mot bærekraftige 
kostråd i Norge?
Enkelte land tar nå høyde for 
bærekraft i sine kostråd. Jeg 
synes personlig de brasilianske 
kostrådene er et nydelig eksem-
pel (Monteiro et al., 2015). I Norge 
er kostrådene per i dag basert på 
sammenhengen mellom mat og 
helse. Nasjonalt råd for ernæring 
har imidlertid helt nylig vurdert 
de gjeldende nasjonale kostholds-
rådene i et bærekraftperspek-
tiv (Nasjonalt råd for ernæring, 
2017). Hovedkonklusjonen var at 
det er stort samsvar mellom det å 
spise sunt og det å spise bærekraf-
tig. Det er en god beskjed. Viktig-
heten i dette samsvaret mellom 
helse og bærekraft er godt beskre-
vet av Tilman & Clark (2014).

Bærekraft i Mat og helse
Mat og helse i skolen er et viktig 
fag. I tillegg til å lære elevene om 
bærekraftig kosthold generelt, 
har faget et meget stort potensial 
i å lære våre kommende genera-
sjoner hvordan de kan lage sunn 
mat med mindre kjøtt og hvordan 
en best mulig kan minimere mat-
svinnet hjemme. Dette i tråd med 
både kostrådene og en bærekraf-
tig fremtid.
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Visste du at ...
Disse organisasjonene har fått store midler av 
GJENSIDIGESTIFTELSEN for å sette fokus på sunn mat til 
barn og unge; Liantunet, Geitmyra Matkultursenter, 
Norsk smaksskule, GreeNugde, Folkelig og NM i 
skolelunsj.

KJERNEELEMENTGRUPPAS arbeid i mat og helse publiseres 
på udir.no i februar/mars. Du kan delta i en siste høringen 
før KD fastsetter de endelige kjerneelementene i alle 
skolefag i juni 2018.

En stipendiat i mat og helse ved UiA sender våren 2018 
ut SPØRRESKJEMA til alle mat og helse-lærere i Norge. 
Det finnes lite forskning på skolefaget mat og helse, og vi 
setter stor pris på om du svarer på undersøkelsen.

KOKKESPRELL er en leken oppskriftskonkurranse for 
alle elever i barne- og ungdomsskolen med sjømat i 
hovedrollen. Frist for å levere bidrag er 23. mars.
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Er de norske kostrådene 
bærekraftige? 
I 2015 ba Helsedirektoratet Ernæringsrådet om å vurdere de norske  
kostrådene i et bærekraftperspektiv og vurdere om det var behov for 
tilleggs anbefalinger. Denne rapporten ble lansert i november 2017,  
og en kort oppsummering er beskrevet nedenfor. 

MATPRODUKSJON er en stor 
bidragsyter til klimaendringer. 
Jord   bruket står for 14 % av kli-
magassutslipp globalt og for ca. 
åtte prosent i Norge. Samtidig er 
matproduksjonen svært sårbar for 
klimaendringer, ved at våtere og 
villere vær gjør matproduksjonen 
mer usikker. Norge har forplik-
tet seg til å redusere klimagasser 
med 40% innen 2030. Det er derfor 
naturlig å skulle gi konkrete råd 
til befolkningen om hvordan man 
kan ta bærekraftige matvalg. 

FNs matvareorganisasjon beskri-
ver et bærekraftig kosthold som 

et kosthold som har lav innvirk-
ning på miljøet og bidrar til mat og 
ernæringssikkerhet og et sunt liv 
for nåværende og fremtidige gene-
rasjoner. Et bærekraftig kosthold 
beskytter biologisk mangfold og 
økosystemer, er kulturelt aksepta-
belt, tilgjengelig, økonomisk rett-
ferdig, trygg og sunt og sørger for 
optimal ressursbruk. I vurderin-
gen av kostrådene har en hatt 
størst fokus klimaeffekten av 
matproduksjon og konsum, siden 
det fins mest forskning og infor-
masjon om dette. Det har også 
vært et ønske om at norsk selvfor-
syningsgrad skulle opprettholdes.

Metoder som er  
brukt i vurderingen
De tolv norske kostrådene ble alle 
vurdert i et bærekraftperspektiv. 
Gruppa har ikke gjort egne sys-
tematiske litteratursøk, men har 
inkludert de viktigste internasjo-
nale rapportene og oversiktsarti-
klene, og henviser også til de vik-
tigste arbeidene som er relevant 
for norske forhold. For de fleste 
rådene har en brukt resultater 
fra såkalte livsløpsanalyser (Life 
Cycle Assessment (LCA)) som bru-
ker en systematisk metode for å få 
en helhetlig oversikt over miljøef-
fekter knyttet til et produkt.

Nina Cecilie Øverby
Professor, 
Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, 
Universitetet i Agder

Små grep, stor forskjell – Helsedirektoratets kostråd

1. Ha et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, grove 
kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt,  
rødt kjøtt, salt og sukker.

2. Ha en g od balanse mellom hvor mye energi du får i deg gjennom 
mat og drikke, og hvor mye du forbruker gjennom aktivitet.

3. Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver dag.

4.  Spis grove kornprodukter hver dag.

5.  Spis fisk til middag to til tre ganger i uken. Bruk også gjerne  
fisk som pålegg.

6.  Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter. Begrens mengden  
bearbeidet kjøtt og rødt kjøtt.

7.  La magre meieriprodukter være en del av det daglige kostholdet.

8.  Velg matoljer, flytende margarin og myk margarin, fremfor hard 
margarin og smør.

9.  Velg matvarer med lite salt, og begrens bruken av salt i matlagning  
og på maten.

10. Unngå mat og drikke med mye sukker til hverdags.

11. Velg vann som tørstedrikk.

12. Vær fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag.

Rådene er basert på rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge 
kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring, 2011 og Nordic Nutrition 
Recommendations fra Nordisk ministerråd 2014.
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Er de norske  
kostrådene bærekraftige?
Det første rådet er en slags opp-
summering av rådene: Ha et vari-
ert kosthold med mye grønnsaker, 
frukt og bær, grove kornproduk-
ter og fisk og begrensede mengder 
bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt 
og sukker. En rekke artikler og 
rapporter har undersøkt betyd-
ningen av kostens helhetsprofil 
for bærekraft, hvor både karbon-
fotavtrykk, vannforbruk og landa-
real er inkludert. I slike beregnin-
ger er det tydelig at et vegetarisk 
kosthold kommer godt ut sam-
menlignet med kosthold med kjøtt 
som har størst karbonfotavtrykk. 
Gruppen mener at hvis råd 1 føl-
ges i større grad vil det medføre 
et lavere karbonfotavtrykk fra 
kosten. Fra et selvforsyningsper-
spektiv er det bedre å velge norske 
produkter når mulig. 

Råd 2 beskriver at en skal ha en 
god balanse mellom hvor mye 
energi du får i deg gjennom mat og 
drikke, og hvor mye du forbruker 
gjennom aktivitet. Et unødven-
dig overkonsum av kalorier fører 
til at man må produsere mer mat 
og bruke mer jordbruksareal enn 
nødvendig og også sløse med vann 
og andre innsatsfaktorer. Rådet 
om god balanse er derfor et godt 
råd bærekraftmessig. 

Rådet om frukt og grønnsaker er 
svært godt i et bærekraftperspek-
tiv. Produksjon av frukt, grønnsa-
ker og bær har lavere klimagass-
utslipp, bruker mindre landareal 
og mindre vannressurser enn pro-
duksjon av animalske varer. Det 
er stor variasjon på miljøbelast-
ningen av ulike planter, avhengig 
av dyrkingsmetode, om varen har 
kort levetid om det er behov for 
frysing mm. Frilandsgrønnsaker, 
kålplanter og rotgrønnsaker har 
generelt lavere klimabelastning 
enn drivhusproduserte grønn-
saker. Fra et selvforsyningsper-
spektiv bør det vurderes om en 
skal oppmuntre til større vekt 
på norskprodusert frukt, bær og 
grønnsaker. Gruppen mener at 
det ville vært bedre om rådet var 
7 om dagen enn 5 om dagen, og 

foreslo at Helsedirektoratet bør 
se nærmere på mengdeangivelser.

Rådet om å spise grove kornpro-
dukter hver dag er godt i en bære-
kraft-sammenheng siden kornpro-
duksjon har lav klimabelastning. 
Fisk har et høyere klimaavtrykk 
enn planter og korn, men det 
er lavere enn kjøtt. Bærekraft- 
utfordringene er ulike for opp-
dretts- og villfisk. LCA-analyser av 
norsk torsk og laks viser at det for 
villfanget fisk er drivstoff og avkjø-
ling under fisket som bidrar mest 
til klimagassutslipp, mens det for 
oppdrettsfisk er produksjon av 
fôret. Gruppen mener at rådet om 
fisk 2–3 ganger per uke er helse-
messig godt begrunnet og også fra 
et bærekraftsynspunkt, dersom 
fisken er fra oppdretts anlegg som 
driftes bærekraftig eller fra bære-
kraftige fiskestammer. 

De negative miljøeffektene fra 
matkonsum er dominert av vårt 
konsum av animalske produkter. 
Det er ulik miljøbelastning ved 
produksjon av ulike dyreslag. 
Storfekjøtt fra ammeku-produk-
sjon, altså ku som ikke brukes 
til melkeproduksjon, har høyest 
miljøbelastning. Storfekjøtt fra 
parallellproduksjon med melk 
har lavere. Lammekjøtt og geite-
kjøtt har omtrent samme klima-
belastning som storfekjøtt, mens 
svin, og kylling kommer best ut. 
Omtrent 60% av jordbruksarealet 
i Norge blir brukt til gras-produk-
sjon, og det meste kan ikke brukes 
til matvekster. Det er kun drøv-
tyggere som kan omvandle gress 
til mat til mennesker. Det er der-
for riktig og nødvendig at det er 
et visst konsum av rødt kjøtt, som 
også passer med helseanbefalin-
gene. Kjøttrådet er godt, og en 
mener det er rimelig å konkludere 
at vi må redusere kjøttinntaket en 
god del i forhold til det vi spiser 
i dag for at det skal være bære-
kraftig. Rådet om å redusere inn-
tak av bearbeidet kjøtt står i strid 
med hva som er bærekraftig mat. 
Det er bærekraftig ressursbruk å 
utnytte store deler av dyret. Siden 
det er tydelig sammenheng mel-

lom bearbeidet kjøtt og helse, bør 
helseargumentet veie tyngst. 

På samme vis som for kjøtt, er et 
visst forbruk av meieriproduk-
ter ønskelig fra et bærekraftper-
spektiv. Rådet knyttet til melke-
produkter anses som godt. Rådene 
8–11 er alle vurdert til å være 
gode i et bærekraftperspektiv. 
Rådet om aktivitet er også bære-
kraftig godt. Klimagassutslipp 
fra veitrafikk består hovedsake-
lig av CO2 og ved å gå, sykle eller 
ta buss fremfor privatbil reduse-
rer du negativ miljøpåvirkning.

Gruppen vurderte om andre 
aspekter knyttet til mat og bære-
kraft, som ikke var berørt av de 
12 kostrådene, burde vært inklu-
dert i bærekraftige kostråd. Grup-
pen mener at matsvinn bør nev-
nes i kostrådene selv om de ikke 
er direkte knyttet til helse. Globalt 
går 1/3 av all mat som produseres 
til svinn. En kartlegging i Norge 
fra 2015 viser at årlig matsvinn fra 
matindustri til husholdning var på 
ca. 68 kg per innbygger. Dette er 
sløsing med vann, mark, kapital 
og energi. Største svinnet i antall 
tonn er fra frukt og grønnsaker. 

Konklusjon
Rapporten konkluderer med at 
det er et slående godt samsvar 
mellom helserådene og bærekraft-
aspekter. Rapporten er en begyn-
nelse på et omfattende arbeid 
for å belyse norske kostråd i et 
bærekraftperspektiv.

Gruppen som har arbeidet med 
rapporten er professor Nina Cecilie 
Øverby (leder), professor Liv Elin 
Torheim, HiOA, Forskningsleder 
Audun Korsæth Nibio, Seksjonsleder 
for folkehelse Kari Hege Mortensen, 
forskningssjef Helle Margrete Meltzer 
ved Folkehelseinstituttet.

Referanse:
Nasjonalt råd for ernæring (2017). 
Bærekraftig kosthold- vurdering av 
de norske kostrådene i et bærekraft-
perspektiv. IS-2678.

ER DE NORSKE KOSTRÅDENE BÆREKRAFTIGE?
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Hvorfor kaster vi mat,  
og hva kan skolen bidra med 
i arbeidet mot matsvinn?
En tredjedel av all mat produsert i verden blir aldri spist1. I vestlige land 
står husholdningene for rundt halvparten av matsvinnet i verdikjeden2,  
og i Norge har forskere estimert at hver åttende handlepose går i søpla3. 

På grunn av den høye ressurs-
bruken og de negative klima- og 
miljøeffektene av matproduksjon 
og distribusjon, er det å unngå 
matsvinn mye viktigere enn å 
gjenvinne matavfallet. I tillegg 
representerer matsvinn både et 
direkte økonomisk tap, og et etisk 
problem når mat kastes i en del 
av verden, mens folk sulter i en 
annen. 

I 2017 gjennomførte Forbruks-
forskningsinstituttet SIFO ved 
OsloMet – Storbyuniversitetet, 
en studie der vi undersøkte årsa-
kene til at det oppstår så mye 
matsvinn i norske husholdnin-
ger, og på bakgrunn av funnene 

utarbeidet forslag til tiltak for å 
redusere svinnet 4.

Hvorfor  
kaster vi så mye mat?
Vi fant at årsakene til at folk kas-
ter mat var svært sammensatte, 
men at det er spesielt fem kate-
gorier av årsaker som er sentrale: 
forbrukernes usikkerhet knyttet til 
matkvalitet og mattrygghet, man-
glende bruksanledninger for mat, 
planlegging av innkjøp og målti-
der, matens verdi, samt bevissthet 
og holdninger.

Forbrukernes usikkerhet 
Husholdningene er usikre på sin 
egen vurdering av matvarers trygg-

het og kvalitet. Selv om deltakerne 
i studien i stor grad forteller at de 
bruker sansene for å bedømme om 
noe fortsatt er spiselig (se, lukte og 
smake), er det usikkerheten på om 
de er i stand til å bedømme dette 
skikkelig, som gjør at de kaster 
maten. Dato merking bidrar i dette 
tilfellet både til å øke og til å redu-
sere usikkerheten. Den fungerer 
som en utløsende faktor for å sjekke 
produktet nærmere, og på tross av 
at det virker spiselig kan et utgått 
datostempel føre til kast. Usikker-
heten knytter seg til det som muli-
gens ikke kan sanses, eller til 
hvilke forandringer i kvalitet, det 
vil si konsistens, farge og lukt, 
som er akseptable. Hva som opp-
leves som akseptabelt med tanke 
på matens kvalitet er subjektivt, 
det vil si at det avhenger av per-
sonlige preferanser og erfaringer, 
mens hva som er akseptabelt med 
tanke på mattrygghet, altså risiko 
for sykdom, har objektivt mindre 
tolkningsrom. 

Manglende 
bruksanledninger
Et gjennomgående funn i pro-
sjektet er at mat kastes når den 
ikke lenger har, eller aldri fikk 
en bruksanledning. Med bruks-
anledning mener vi at et produkt 
som har blitt kjøpt inn faktisk 
blir brukt, eller at en rest fra et 
produkt eller en rett blir gjen-
brukt – det vil si at det oppstår en 
anledning for bruk. Det er mange 

Marie Hebrok og Nina Heidenstrøm
forskere ved Forbruksforskningsinstituttet SIFO,  
OsloMet – Storbyuniversitetet  
(tidl. Høyskolen i Oslo og Akershus)
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årsaker til at bruksanledninger 
ikke oppstår: maten er uvant og 
passer ikke inn i husholdningenes 
hverdagslige måltidsrutiner, ufor-
utsette hendelser gjør at maten 
ikke ble spist, maten ble delvis 
spist, men restene finner ingen 
ny anledning osv. Vi finner også 
at kunnskap om håndtering av 
mat, og hva som faktisk gjøres i 
husholdningene ikke nødvendig-
vis henger sammen. Alle er bevis-
ste på hva de kunne har gjort med 
maten som blir til overs, såkalte 
«kan og bør strategier», men det 
omsettes ikke alltid i praksis.

Planlegging av 
innkjøp og måltider
I rådene som gis forbruker når 
det gjelder å unngå matsvinn er 
bedre planlegging noe som går 
igjen. Forbrukerne rådes til å 
handle sjeldnere og å planlegge 
ukemenyer. Vi finner imidlertid 
at langtidsplanlegging kan føre 

til økt matsvinn, fordi mange 
ikke klarer å følge planen de har 
satt opp. Uforutsigbare hendelser 
og omstrukturering av hverda-
gen underveis i uka gjør at sær-
lig de planlagte middagene ikke 
nødvendigvis blir spist. Lang-
tidsplanlegging reduserer fleksi-
biliteten i hverdagen og kan føre 
til mer matsvinn. Likevel finner 
vi at husholdningene oppfatter 
langtidsplanlegging som et ideal, 
og de anser seg som flinke hvis de 
ukeplanlegger.

Matens verdi
Matens oppfattede verdi har stor 
betydning for om maten blir tatt 
vare på, eller kastet. Vi finner at 
hvordan matens verdi oppfattes 
kan deles inn i fire hovedtyper av 
verdi:
• Finansiell verdi: Dyr mat blir 

sjeldnere kastet enn billig mat
• Relasjons- og innsatsverdi: 

Mat laget av venner og familie 

og mat som krever mye arbeid 
kastes sjeldnere enn mat fra 
butikk og ferdigmat

• Kvalitets- og smaksverdi:  
Mat som oppfattes å ha høy 
kvalitet og god smak blir 
sjeldnere kastet 

• Utnyttelsesverdi: Mat som  
er delvis utnyttet er lettere  
å kaste enn et uutnyttet 
matprodukt

Bevissthet og holdninger
Forbrukerne er lite bevisste på 
hvor mye mat de kaster. SIFO-
surveyen 2017 viser at 64 % tror 
de kaster mindre mat enn dem de 
kan sammenligne seg med. For-
brukerne er bevisste på at å kaste 
mat er sløsing med ressurser, men 
de anser sin egen avfallsmengde 
som uunngåelig. Det betyr at 
det er en forskjell mellom å være 
bevisst matsvinn som et gene-
relt samfunnsproblem, og å være 
bevisst sin egen mathåndtering. 

HVORFOR KASTER VI MAT […]
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bruk som tema i læreplanen. Fore-
løpig presenteres dette generelt og 
inkluderer alt fra etisk forbruk til 
lokal mat og merkeordninger, på 
en relativt teoretisk måte. Vi vil 
foreslå å gjennomføre et prosjekt 
der lærerutdanningen sammen 
med forskere kan finne måter å 
integrere kunnskap om mathånd-
tering mer aktivt inn i grunn-
skolen, nettopp for å bidra til å 
etablere bærekraftige mathånd-
teringsvaner fremfor å informere 
generelt om bærekraft.

Kilder
1 FAO. (2011). Global food losses and food 

waste–Extent, causes and prevention:  
Retrieved from fao. org: http://www.fao.org/
docrep/014/mb060e/mb060e.pdf

2 Östergren, K., Gustavsson, J., Bos-Brouwers, 
H., Timmermans, T., Hansen, O., Møller, H., 
Quested, T. (2014). FUSIONS Definitional 
framework for food waste. EU FUSIONS.

3 Stensgård, & Hanssen. (2016). Matsvinn i 
Norge 2010–2015. Sluttrapport fra  
ForMat-prosjektet. Retrieved from 
http://matsvinn.no/wp-content/
uploads/2016/09/ForMat-rapport-2016

4 Hebrok, M. & Heidenstrøm, N. (2017). Maten 
vi kaster – en studie av årsaker til og tiltak 
mot matsvinn i norske husholdninger. For-
bruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet 
– Storbyuniversitetet. http://www.hioa.no/
Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivs-
forskning/SIFO/Publikasjoner-fra-SIFO/
Maten-vi-kaster 

5 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lare-
planverket/veiledning-til-lp/mat-og-helse-
--veiledning-til-lareplanen

6 http://www.childrensfoodtrust.org.uk

7  http://www.nysgjerrigper.no 

Vi ser at få av husholdningene 
kobler kasting av mat til miljø og 
bærekraft, men at aktiv kildesor-
tering fører til at den dårlige sam-
vittigheten reduseres. Dessverre 
er kildesortering et mye dårligere 
alternativ enn matsvinnreduk-
sjon i et miljøperspektiv.

Hvordan kan  
skolen bidra til mindre 
kasting av mat?
I vår studie av matsvinn i hus-
holdningene konkluderer vi med 
at tiltak mot matsvinn må være 
kontekstuelle. Det vil si at de må 
rette seg direkte mot de kontekst-
ene der mat håndteres og kastes. 
Skolens rolle i dette bør være å 
legge til rette for at den nødven-
dige kunnskapen og kompetansen 
bygges opp tidlig, og kompensere 
for en utvikling der å vurdere og 
håndtere mat på en ressursvenn-
lig måte avlæres.

Vi anbefaler derfor et økt fokus på 
matsvinn som en del av lærepla-
nen i mat og helse ved at elevene 
lærer å porsjonere riktig, bruke 
rester, finne nye bruksanlednin-
ger for maten, lage fleksible mål-
tidsplaner, og å sanselig evaluere 
matens holdbarhet gjennom å se, 
lukte og smake fremfor kun å for-
holde seg til datomerking.

I veiledningen til læreplanen for 
mat og helse i grunnskolen5 fin-
ner vi allerede et fokus på «bære-
kraftig matforbruk», som tar for 
seg temaene etisk handel, merke-
ordninger for etikk og miljø, 
lokal kortreist mat, vegetarmat, 
behandle råvarer riktig og kilde-
sortering. På 10. trinn er det gitt 
forslag om å fokusere på bruken 
av rester (s.118) der elevene skal 
reflektere over hvorfor det blir 
rester, og hvordan de kan brukes 
i nye retter. Dette mener vi er et 
viktig steg på veien mot å endre 
mathåndteringspraksisene slik 
at de genererer mindre matsvinn. 
Læring om mathåndtering i sko-
len kan også skje i form av motive-
rende lek, spill- og konkurranse-
pregede undervisningsopplegg. 

For eksempel kan barna forske 
på og konkurrere om å redusere 
matsvinnet hjemme hos seg selv. 
Slik finner de selv frem til måter 
å ikke kaste mat på, og i tillegg 
kan foreldre involveres på en måte 
som kan øke også deres kompe-
tanse. Spillteknologi kan benyt-
tes for å gjøre opplegget spesielt 
motiverende for elevene. Dette 
kan være en måte å gjøre elevene 
til endringsagenter i sine egne 
hjem, med potensielt stor effekt. 
Gode eksempler på denne typen 
tilnærming finnes allerede.

Et samarbeidsprosjekt mellom 
Wrap og Children’s Food Trust6 
i Storbritannia, førte til et opp-
legg hvor elever ble oppfordret 
til å ta initiativ på egen skole 
og lede grupper som jobbet for å 
redusere matsvinn i skolekanti-
nen gjennom ulike aksjoner. De 
kunne bestille en gratis «activity 
pack» for å komme igang. Elevene 
som engasjerte seg i dette kunne 
til slutt titulere seg som «Food 
Waste Heroes». Gitt at skolekan-
tiner ikke er like utbredt i Norge 
er dette lite hensiktsmessig her, 
men man kan tenke seg et lig-
nende initiativ rettet mot elevenes 
egne hjem. 

Et godt eksempel på et undervis-
ningsrelatert tiltak er Forsknings-
rådets tilbud til barn og unge: Nys-
gjerrigper7. Nysgjerrigpermetoden 
er et undervisningsopplegg hvor 
elevene skal gjennomføre sitt eget 
forskningsprosjekt. På nysgjerrig-
per.no ligger det korte tekster om 
mange ulike temaer elevene kan 
forske på, blant annet en tekst om 
matsvinn. De kan også delta i Nys-
gjerrigperkonkurransen og vinne 
30 000 kr. I arkivet av innsendte 
prosjekter til konkurransen finner 
vi flere bidrag om matsvinn.

Vi konkluderer med at et kontek-
stuelt tiltak i utdanningssam-
menheng er å bidra til kunnskap 
om matsvinn gjennom lære planer 
i mat og helse. Det er allerede 
gjort noen tiltak her, blant annet 
å inkludere bærekraftig matfor-



Økologisk mat 
– en bærekraftig trend?
«Økologisk mat er en internasjonal trend», skriver Nofima, i en  
artikkel utgitt på deres nettsider.1 De siste årene har utallige artikler og 
undersøkelser, publisert at folk nå begynner å tenke på mer enn bare 
pris når de handler mat. Som en følge av dette, har salget av økologisk 
mat skutt til værs rundt om i Europa. Økologi skal, i følge Tine, fremme 
en bærekraftig bruk av ulike ressurser.2 Men med et betydelig større 
avlingstap i økologisk produksjon, i motsetning til konvensjonell 
produksjon, kan det da betegnes som bærekraftig? 

Ny trend
Da NRKs forbruksforskere, skulle 
«spå» hvilke mattrender som ville 
slå an i løpet av 2014, var økolo-
gisk mat en av dem.3 I følge tall 
som Oikos – Økologi Norge legger 
frem, utgjør økologisk mat hele 
80 % av danskenes matforbruk.4 
På samme tid har salget av øko-
logisk mat, hos ICA Sverige, økt 
med hele 59 % fra 2014 til 2015.5 
Selv om Norge ligger langt bak 
nabolandene, i forhold til hvor stor 
den økologiske trenden har blitt i 
landet, er det ingen tvil om at øko-
logisk mat er kommet sterkt inn 
på markedet her til lands også. 
Regjeringens mål er at minimum 
15 % av landbrukene i Norge, 
skal være økologiske innen 2020. 
Med et økt fokus på produksjon 
og markedsføring av økologisk, 
ser man et stadig økende salg 
av disse varene, og bare i løpet 
av 2014 økte salget av økologisk 
mat i dagligvareforretningene, i 
Norge, med 30 %.6 

Hva er målet?
Noen av grunnene til at økologisk 
matforbruk har tatt av, er i følge 
Oikos, at det er sunt, naturlig og 
grundig kontrollert, i tillegg til 
at det blir tatt hensyn til dyr og 
natur i produksjonen.7 På tross av 
at de fleste fremlagte forsknings-
rapporter viser at økologisk mat 
ikke er noe sunnere enn konven-
sjonell mat8, er dette et argument 
som mange bruker for å fronte 
økologisk mat. Folk er generelt 
opptatt av å spise sunt, og dersom 
de får presentert at økologisk mat 
er sunnere og mindre kreftfrem-
kallende enn vanlig, så velger 
mange det alternativet. Formålet 
med økologisk produksjon deri-
mot, handler ikke først og fremst 
om at det skal være sunt. Målet 
er at det skal være minimal bruk 
av tilsetningsstoffer, god velferd 
for husdyra og ingen bruk av kje-
miske plantevernmidler9. Miljø 
og dyrevelferd står altså i fokus, i 
økologisk produksjon. 

Små forskjeller
Med tanke på miljøet, er fordelene 
i økologisk produksjon et generelt 
mindre energiforbruk, mindre 
foru rensing av drikkevannskilder 
og jordsmonn, og et større biolo-
gisk mangfold enn i konvensjo-
nell produksjon10. Ulempen på den 

andre siden er i følge VKMs fors-
kningsrapport, at det er et betrak-
telig større avlingstap, på grunn 
av blant annet plantesykdom-
mer, skadedyr og ugras i økolo-
gisk produksjon.11 Det vises til en 
nedgang i produksjon på 20–50 %, 
i forhold til konvensjonell produk-
sjon.12 Med et så stort tap i avlin-
gen, kan vi stille oss spørsmålet, 
på hvilken måte fører dette til en 
mer bærekraftig matproduksjon?

For å bedre dyrevelferden, fokuse-
res det blant annet på å gi dyra til-
gang på uteareal hele året, bedre 
plass å bevege seg på innendørs og 
sikre at de får økologisk produsert 
fôr. Men i følge forskning, ser vi 
at det jevnt over er liten forskjell 
på dyras velferd i konvensjonell 
og økologisk drift. Norske regler, 
er i utgangspunktet strenge når 
det kommer til dyrevelferd i kon-
vensjonell drift, og dermed utgjør 
det veldig små forskjeller.13 Den 
største forskjellen er i fjørfe pro-
duksjon. Her også, skal dyra få 
bevege seg utendørs akkurat som 
alle andre dyr, i tillegg til at hver 
høne skal ha mer plass å bevege 
seg på. I  følge matmerk.no, har 
hver høne betydelig bedre plass 
i økologisk enn i konvensjonell.14 
Noe som i mange tilfeller ikke 
stemmer. I økologisk produksjon (T
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er det maksimum 6  høner per 
kvadratmeter, mens i konvensjo-
nell er det maksimum 9 høner per 
kvadratmeter. I praksis er dette 
ikke store forskjellen. I tillegg til 
at mange bønder velger å ha færre 
høner per kvadratmeter, ser man 
også inne i et hønsehus at hønene 
samler seg, frivillig, til en del av 
huset. Totalt bruker hønene rundt 
2/3 av hele plassen de har tilgjen-
gelig. Noe som viser at de kanskje 
ikke har det så trangt likevel. 

Alt i alt bare luksus?
Dermed, med et så stort avlings-
tap, lite forskjeller på dyras vel-
ferd, og minimalt med forskjell i 
spor av plantevernmiddelrester i 
matvarene, er kanskje ikke øko-
logisk produksjon det viktigste 
området Norge bør bruke sine res-
surser på? I en verden, hvor 1 av 9 
personer lever i kronisk sult,15 er 
da økologisk matproduksjon kan-
skje bare en luksus for oss i den 
vestlige verden? 
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Best før 
– men ikke dårlig etter
Q-meieriene endret datomerkingen på melkekartongene sine fra  
«Best før», til å supplere: «men ikke dårlig etter» (Q-meieriene, 2017),  
som en del av matsvinnkampanjen. Kampanjen oppfordrer oss forbrukere 
til å bruke sansene våre og se, lukte og smake, som et ledd i et bærekraftig 
matforbruk. Balanse mellom bærekraft og trygg mat står på dagsorden 
også i skolen. I tillegg til sansene må vi bruke kunnskap og fleksibilitet 
i møte med de store miljøutfordringene vi står ovenfor. 

Trygg mat
Ifølge Læreplanverket for Kunn-
skapsløftet (Utdanningsdirekto-
ratet, 2006), skal elever lære å 
lage trygg og ernæringsmessig 
god mat, samt å bruke kostrå-
dene (Helsedirektoratet, 2000), 
og velge matvarer ut fra bære-
kraftige kriterier (Udir, 2006). 
Utfordringene med dette ligger 
på flere nivå. Trygg mat er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med 
bærekraftig matforbruk.

Prøven forklarer systemene 
for matkontroll i Norge i boka 
Hygiene og Mikrobiologi (Prøven, 
2016, s. 10–17). Mattrygghet betyr 
at maten er fri for smitte eller hel-
sefarlige giftstoffer. Matloven i 
Norge definerer hva som er trygg 
mat, og Mattilsynet informerer for-
brukerne. Siden vi har lovpålagte 
regelverk med Hygienepakka, er 
allerede flere vurderinger tatt når 
maten kommer til våre skoler via 
HAACP-systemet (Hazard Ana-
lysis Critical Control). HACCP er 
system for risikovurdering, som 
skal forebygge helsefare (Mat-
tilsynet, 2017). Kunnskap rundt 
mikroorganismer, vekstvilkår og 
smitteveier er viktig på alle kjøk-
ken. Skolekjøkkenet skal lære 
eleven om råvarenes opprinnelse, 
innhold og hvordan de håndteres 
hygienisk.

Forurensning
Vi spiser mindre rene råvarer i 
dag enn før. Raffineringsproses-
ser og utvelgelse av deler av råva-
rene kan gi ensidig kost (Bere & 
Øverby, 2011, s.170). Elevene får 
derfor også et mer distansert for-
hold til råvarenes opprinnelse. 
Råvarene kan ha blitt utsatt for 
forurensning fysisk, kjemisk 
eller biologisk i produksjonen 
(Wetlesen, 2009, s. 75). I tillegg 
kan bearbeidingsprosessen føre 
til tap av essensielle nærings-
stoffer, eller også danne kreft- 
fremkallende stoffer, som akryla-
mid (Bere & Øverby, 2011, s. 160). 

Biologisk forurensning frem-
kaller ofte akutte symptomer som 
bakterieforgiftning (Wetlesen, 
2009, s. 27). Dette har vi tradisjo-
nelt vært gode til å forebygge på 
skolekjøkkenet ved håndhygiene, 
ulike skjærefjøler til rått kjøtt etc. 

Kjemisk forurensning er konse-
kvens av bl.a. siste århundres 
intensivering av jordbruket og 
tilførsel av plantevernmidler, 
samt matindustriens kjemika-
liebruk og ulike tilsetningsstof-
fer for holdbarhet, utseende og 
smak. Konsekvensene av utvik-
lingen møter våre elever i døra. 
Wetlesen (2009, s. 77) viser til 
at kroppen vår i dag inneholder 
over 500 giftstoffer som ikke fan-

tes før 1920. Disse kan bl.a. føre 
til reproduksjonsproblemer og 
kreft. Læreboka Kokeboka mi – 
teoribok (Iversen, Kringlebotn 
& Torsvik, 2013, s. 46) henviser 
elever til Mattilsynet.no for opp-
datert informasjon vedr. tillatte 
tilsetningsstoffer i mat i Norge. 
Elevene skal gis kunnskap til å 
tolke, og skille informasjon fra 
kommersielle aktører, og råd gitt 
fra helsestyresmaktene. 

Bærekraftig matforbruk
En definisjon av bærekraft er; 
«Utvikling som møter nåværende 
behov uten å redusere mulighe-
tene for fremtidige generasjoner 
til å dekke deres egne behov» 
(Bere & Øverby, 2011, s. 229). 
Forfatterne gir i boken Om mat 
og ernæring flere tips til bære-
kraftig matforbruk. Å spise lavt 
i næringskjeden, og å spise økolo-
gisk produsert mat er to råd. 

Samtidig som høyt inntak av kjøtt 
kan øke risiko for kreft, vet man 
at kosthold med høyt innhold av 
frukt, grønt og grove kornproduk-
ter kan beskytte mot flere livss-
tilssykdommer (Bere & Øverby, 
2011, s. 231). Skolen trenger å 
tegne opp hele bildet av produk-
sjonen, fra jord til bord. Lokal-
produsert kjøtt kan noen ganger 
komme helhetlig bedre ut i ener-
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giforbruk enn importerte linser 
og bønner. Gi rom for diskusjo-
nene, og benytt anledningene for 
refleksjon.

Økologisk produsert mat er en 
måte å ivareta både miljøet og hel-
sen. Bere & Øverby viser i dag til 
internasjonal enighet om kriterier 
for økologisk mat (2011, s. 233). 
Begrepet øko-logisk er beskyttet 
av loven, og bedriftene må serti-
fiseres av Debio. Økologiske kri-
terier ser på naturen i sin helhet 
(Milford, 2009, s. 145). 

Norge har regler for merking av 
mat (Mattilsynet, 2014), og i sko-
len blir kunnskap om matmer-
king viktig for kritisk forståelse 
av produksjon, innhold, og bære-
kraftig matforbruk. Vi skal kunne 
lese om maten inneholder tilset-
ningsstoffer, om produksjonssted, 
utløpsdato, om den er økologisk 
osv. Læreplanen sier at elevene 
skal «forstå merking av matva-
rer» (Udir, 2006). 

Matmerking er pensum, men 
elevene bør også presenteres nye 
trender for et bærekraftig matfor-
bruk, for diskusjon eller etterføl-
gelse. Mikrotrender som Locavore 
handler om å spise maten i nærhe-
ten av produksjonsstedet (Kruse, 
2012). Har skolekjøkkenet mulig-
het til å dra på ekskursjoner og få 
hands on-kunnskap om matpro-
duksjon? Kan vi dyrke noe selv?

«Best før – men  
ikke dårlig etter»
Året 2009 kastet nordmenn 
420 000 tonn mat fra privathus-
holdning. Tilsvarende 87 kg per 
person. I USA kastes en halv kilo 
matavfall pr pers pr dag. Denne 
maten kunne gitt ernæring til 
20 mill. mennesker daglig (Bere 
& Øverby, 2011 s. 239). Etikk og 
miljø utfordres. Skolen danner 
elever, og må undervise helhetlig 
og praktisk for å eksemplifisere. 

Myndighetene har gjennom For-
Mat-prosjektet fra 2010, Matvett 
fra 2012, ønsket å sette matsvinn 
på dagsorden (ForMat, 2015, s. 5). 
Matsvinnkampanjen oppfordrer 
oss til å bruke sansene og kritisk 
tenkning rundt bærekraftig trygg 
mat. Det er forskjell på holdbar-
hetsdato og best før. Lett bederve-
lige næringsmidler som kjøtt og 
kjøttprodukter skal merkes med 
siste forbruksdag (Prøven, 2006, 
s. 108). Kanskje kan artikler som 
«Når mørket faller våkner mat-
svinnjegerne?» (Harvest, 2017) 
være grunnlag for diskusjoner? 
Dumpster Divers (kontainerdyk-
kerne) benytter matvarene som 
andre kaster. Denne trenden kan 
utfordre prinsipper om trygg mat, 
men setter samtidig ting i per-
spektiv. Vi må bruke både hodet 
og sansene. 

Skolen har et helhetlig ansvar 
for miljøpolitikk. Mat og helse-
læreren starter på skole-kjøkke-
net, og må ta tak i utfordringene 
med råvarevalg, emballasjebruk, 
rullering av mat i skap, oppbeva-
ringstemperaturer i kjøleskap og 
frys, samt luftfuktighet som hin-
drer at mikro organismene for-
merer seg (Prøven, 2006, s. 33). 
I tillegg bør elevene lære måter 
å konservere mat, og få tips til 
restemat. Mat er verdifullt, også 
som bioavfall!

Skolekjøkken for fremtiden
Siden 30% av alle menneskeskapte 
klimautslipp i Europa kommer fra 
matsektoren (Bere & Øverby, 2011, 
s. 229) er vår plikt på skolekjøk-
kenet å bevisstgjøre elever til å ta 
valg som ivaretar både helse og 
miljø for fremtiden. Bærekraft og 
mattrygghet er tema under utvik-
ling, og skolen skal gi elevene opp-
datert kunnskap, og lære dem kri-
tisk tenkning. Vårt oppdrag blir 
å sammen med elevene tolke, og 
finne verktøy til å handle rett – 
bokstavelig talt. 
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Matjungelen
Et pilotprosjekt der barna kan utforske mat 
som er bra for kroppen og kloden

I fjor høst fikk barn på 6 SFOer på Vestlandet utfor-
ske en jungel av mat, og lære om matens betyd-
ning for helse og miljø. Gjennom pilotprosjektet 
Matjungelen har barna blant annet fått dyrke 
grønnsaker, utforske mystiske brødsymboler, 
lærte om matsvinn, smake på spennende fruk-
ter, skjerpe sansene sine i en sanseløype, forske 
på forskjellige eplesorter og ikke minst oppleve 
matglede i fellesskap. Nå vurderes mulighetene 
for et nasjonalt prosjekt.

Bakgrunn  
for Matjungelen
I 2015 kom konsernsjef i Tine, 
Hanne Refsholt, med idéen om at 
barn kunne bli «endringsagenter» 
og påvirke både unge og voksne 
til å ta bedre matvalg for krop-
pen og miljøet. Dette innspillet ble 
senere fulgt opp av helseminister 
Bent Høie og Gunhild Stordalen 
i EAT, før Helsedirektoratet fikk 
oppdraget om å vurdere om dette 
kunne gjennomføres som et nasjo-
nalt kostholdstiltak.

Helsedirektoratet satte opp en 
arbeidsgruppe som skulle komme 
med anbefalinger for hvordan kon-
septet skulle utformes, og anbe-
falte Skolefritidsordningen (SFO) 
som arena. Prosjektet skulle 
innebære kompetanseheving av 
ansatte i SFO og aktiviteter for 
barn i SFO-tiden. Prosjektet skulle 
være kunnskapsbasert og inklu-
dere barns medvirkning, trivsel, 
matglede, mestring og praktiske 
ferdigheter. Det skulle involvere 
barn fra alle samfunnslag og ta 
hensyn til et nasjonalt mål om å 
redusere sosial ulikhet i kosthold 
og helse. Folkelig vant anbudet 

med å utvikle og gjennomføre et 
pilotprosjekt for dette, i partner-
skap med Opplysningskontoret 
for frukt og grønt og Høgskulen på 
Vestlandet. Vi har nettopp avslut-
tet pilotprosjektet for høsten 2017 
og skal nå vurdere mulighetene for 
et nasjonalt prosjekt.

Folkelig – en sosial 
entreprenør som brenner 
for folkehelsearbeid
Folkelig er en sosial entreprenør 
som utvikler kunnskapsbaserte 
verktøy for lokalt folkehelsearbeid 
og bidrar til å redusere sosiale 
ulikheter i helse. Jeg er gründer 
av Folkelig, og prosjektleder for 
Matjungelen, og jobber blant 
annet med å gi barn og unge bedre 
muligheter til å lære seg om mat. 
I Folkelig driver vi flere folkehel-
seprosjekter knyttet til kosthold. 
Blant annet Smaksverkstedet, et 
etterskoletidstilbud for barn og 
unge. Her er målet å gi barn et 
sunt forhold til mat og la de utfor-
ske næringsrike og bærekraf-
tige råvarer på egne premisser. 
Vi lærer opp lokale instruktører 
som jobber med dette på deltid, og 

mange av disse er studenter fra 
mat og helsefag, samfunnsernæ-
ring eller folkehelsearbeid. Når vi 
nå har gått i gang med Matjun-
gelen henter vi mange erfaringer 
og innhold fra Smaksverkstedet. 
Selv om de to prosjektene retter 
seg mot ulike aldersgrupper har 
vi samme mål om å engasjere 
og inspirere barn til å spise mer 
næringsrikt og bærekraftig. 

Barn har et stort engasje
ment for mat og miljø
Mange barn har stor påvirk-
ning på hva som havner i handle-
kurven og på middagsbordet, og 
ønsker ofte å få slippe til mer på 
kjøkkenet. De er engasjert i mat 
og miljø men har verken like eller 
gode nok muligheter for å lære om 
mat. Årsakene til dette er kom-

Jungelpalme med  
barnas favorittmat, fra 
aktiviteten «jungeldulting». 
Foto: Kathrine Marthinsen
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plekse, og handler blant annet om 
sosioøkonomiske ulikheter. Det 
er også store ulikheter i hva barn 
lærer om mat, både hjemme og på 
skolen. Kroppspress og reklame 
påvirker barn og unges mulighe-
ter til å utvikle et sunt forhold til 
mat, og et næringsrikt og vari-
ert kosthold (1). Matvalgene våre 
påvirker ikke bare helsen vår, den 
påvirker også miljøet, både lokalt 
og globalt. Derfor trenger vi å ta 
flere bærekraftige matvalg hvis vi 
skal kunne nå FNs bærekrafts-
mål om å sikre mer miljøvennlig 
matproduksjon og -forbruk i frem-
tiden (2–3). 

Det er på mange måter en jungel 
av mat man må finne frem i for 
å ta næringsrike og bærekraftige 
matvalg, noe som kan være utfor-
drende både for voksne og barn. 

Å bruke barnas engasjement 
for mat og miljø skal ikke bety 
å legge ansvaret over på barna, 
eller at barna skal granske famili-
ens kosthold. Men med kunnskap 
om mat, matkjeden, matutvalg, 
reklame og markedsføring kan 
jungelbarna ikke bare påvirke 

og engasjere den enkelte familie, 
men ha mulighet til å gjøre end-
ringer på strukturnivå som bidrar 
positivt for flere. Det er en god 
investering for et mer helsefrem-
mende og bærekraftig samfunn. 

Pilotprosjektet 
Matjungelen 
I Matjungelen fikk barna en arena 
der de kan lære seg om mat og 
miljø, på en leken og utforskende 
måte. De skulle utforske og opp-
dage en jungel av mat og oppleve 
matglede i fellesskap. Vi gjorde 
innsiktsarbeid, utviklet konsept 
og innhold til Matjungelen som-
meren 2017 og testet prosjektet 
i løpet av høstsemesteret, på 6 
pilot-SFOer på Vestlandet.

Kompetanseheving
SFO fikk både kompetanseheving 
og pedagogisk materiell til akti-
vitetsoppleggene fra Matjunge-
len. Innholdet som ble laget var 
kunnskapsbasert og i tråd med 
Helsedirektoratets kostråd og 
Nasjonal faglig retningslinje for 
mat og måltider i skole og SFO. 
Alle ressursene var tilgjenge-
lig for SFO via prosjektets nett-
sider, www.matjungelen.no. Før 
SFO startet opp med aktivite-
ter fikk alle ansatte tilgang på 
8 e-læringsmoduler: En intro-
duksjon til Matjungelen, Helse-
direktoratets kostråd, retnings-
linjer for mat og måltider i skole 
og skolefritidsordning, bærekraf-
tig mat, matens reise fra jord til 
bord, merking av mat, markeds-
føring og barns smaksutvikling. 
De fikk også delta på et praktisk 
matkurs der de lærte seg enkle og 
næringsrike retter som tar kort 
tid å lage, kan lages til mange 
om gangen, og som koster lite. Vi 
fikk tilbakemeldinger om at del-
takerne var svært fornøyd med 
matkurset. Det var lærerikt, og 
bidro til inspirasjon, motivasjon 
og engasjement. 

Aktivitetsopplegg
I prosjektet var det de ansatte 
selv som organiserte jungel-
aktivitetene på SFO, stort sett 

SFO lager potetkaker på takke.  
Foto: Kathrine Marthinsen

Barn på SFO lager 
grønnsakssuppe ute på bål, 
med selvdyrkede gulrøtter.  
Foto: Chris Aadland

Barn tester krydder i Matjungelens 
krydderløype. Foto: Chris Aadland

Wrap battle på SFO.  
Foto: Kathrine Marthinsen
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en gang i uken. Aktivitetene dek-
ket temaer innen fire kategorier: 
Smak og smaksutvikling, matla-
ging og måltider, markedsføring 
og merking av mat, matutvalg og 
matkjeden fra jord til bord. 

Barna deltok i aktiviteter som 
dyrking, smoothielaging, wrap 
battle, epleforsking, butikkekspe-
disjoner, sanseløype og sorterings-
stafett. Spesielt sanseløypen ble 
svært populær. Her ble flere av 
barna tøffere på å smake på nye 
matvarer, og mange oppdaget 
også nye matvarer som de likte. 
Noen barn hadde aldri spist pap-
rika eller appelsin før, noe som 
sier litt om hvor viktig denne 
typen prosjekter kan være for 
barnas kosthold og smaksutvik-
ling. Grøtbar var også en popu-
lær aktivitet. Mange hadde aldri 
spist havregrøt før, men ble fort 
glad i retten. På en av SFOene i 
piloten er dette nå et fast innslag 
på menyen etter ønske fra barna.

Matlaging med barna var bare én 
del av aktivitetene i Matjungelen. 
De andre aktivitetene handlet om 
å smake, utforske, leke og lære, 
slik at barna skulle få et variert 
innblikk i ulike temaer knyttet til 
mat og bærekraft. For de skulle 
jo ikke bare lære å lage mat. Man 
må også vite og bli nysgjerrig på 
hvor maten kommer fra, hva som 
kreves for å produsere og frakte 
den til oss, hva som gjør at maten 
er bra for kroppen, hva den sma-
ker, og hvor vi gjør av avfallet når 
vi har spist. Med aktivitetsoppleg-
gene fikk barna også være fysisk 
aktive og fikk formidle engasje-
mentet sitt på ulike måter, slik 
at de også kan være med på å 
påvirke andres matvalg i positiv 
retning. 

Barna fikk også hvert sitt aktivi-
tetshefte, med oppgaver knyttet 
til temaene i Matjungelen. Dette 
kunne de ta med seg hjem, slik at 
foreldrene også fikk et innblikk i 
hva prosjektet gikk ut på. 

Restematkonkurranse
For å øke barnas engasjement 
ytterligere arrangerte vi en kon-
kurranse mellom de 6 SFOene i 
pilotprosjektet, der det var om å 
gjøre å lage det beste og mest tri-
velige restemåltidet. Den SFOen 
som vant konkurransen hadde 
mikset frukt- og grøntrester inn 
i pannekakerøre og smoothies, og 
serverte de som «Mysteriepanne-
kaker» og «Magismoothie».

Resultater 
Resultater fra evalueringen viser 
at prosjektet har vært svært vel-
lykket og nådd målet om å skape 
engasjement for mat og miljø blant 
barn på SFO. Det ser også ut til at 
Matjungelen kan bidra til å hjelpe 
SFO med å oppfylle de Nasjonale 
retningslinjene for mat og mål-
tider i skolen, og kan potensielt 
bidra til å redusere sosial ulikhet 
i kosthold.

Barna var svært begeistret for 
aktivitetsoppleggene og de ansatte 
på SFO mente det hadde gitt barna 
økt mestringsfølelse, trivsel, kunn-
skap og engasjement. Dersom akti-
vitetene spres utover hele året, 
med månedlige temaer, vil pro-
sjektet være svært gjennomførbart 
og gir SFO bedre tid til å gjennom-
føre aktivitetene med alle klasse-
trinn. SFOene mente også at akti-
vitetsoppleggene var oversiktlige 
og grundige, men fleksible nok og 
kunne tilpassess deres lokale SFO-
hverdag. De fleste ansatte har økt 
sin kunnskap om mat og bære-
kraft, og satte pris på at det ble 
satt fokus på SFO som en viktig og 
helsefremmende arena. Samtlige 
SFOer i pilotprosjektet vil videre-
føre aktivitetene i Matjungelen i 
2018. 

Neste steg
Resultatene viser at det er både 
behov og muligheter for å gi barn 
en arena der de kan utvikle sitt 
engasjement for mat og bære-
kraft. Prosjektet er fortsatt i en 
tidlig fase, men på sikt kan det 
danne grunnlaget for en genera-
sjon med bevisste og ansvarlige 

forbrukere som setter helse og 
miljø høyt på agendaen.  

Etter en god start ønsker alle par-
tene i pilotprosjektet å videreføre 
samarbeidet og utvikle Matjunge-
len til et nasjonalt prosjekt, som 
alle SFO får mulighet til å delta 
i. For øyeblikket er prosjektrap-
porten til vurdering hos Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Følg gjerne Matjungelen på 
Facebook for å få videre oppdate-
ringer om prosjektet.
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Skole-hjem samarbeid 
i faget mat og helse
LÆREPLANVERKET for Kunn-
skapsløftet omtaler at foreldre 
og lærere skal samarbeide om 
barnets utvikling (K-06). Målet 
for samarbeidet bør være barns 
og unges læring, utvikling dvs 
læring i skolefag og den person-
lige utviklingen til barn og unge. 
Foreldre har rett til medvirkning 
til sitt barns skolegang. Et godt 
skole-hjem samarbeid kan bidra 
til at det oppnås en større forstå-
else av barnets behov, hvordan 
skolen og hjemmet bedre kan 
tilrettelegge for læringsproses-
sen og til positiv effekt på bar-
nets læring og utvikling (Drugli 
& Nordahl, 2016). Foreldrene 
har størst innvirkning på hvert 
enkelt barn på kort og lang sikt 
(Drugli & Nordahl, 2016). Like-
verd og gjensidighet er viktig i 
dette samarbeidet.

Samarbeidet mellom skole og 
hjem har ingen verdi hvis det ikke 
eksisterer noen oppgaver å samar-
beide om. Spørsmål som kan stil-
les er hvilke områder foreldrene 
skal ha innflytelse på, eller hva 
skole og hjem skal samarbeide om.

Holdninger, 
bevisstgjøring og 
tilretteleggelse for læring
Skole-hjem samarbeid, foreldre-
nes påvirkningskraft på barnet 
og mat og helse-lærerens bidrag 
til helsefremmende kosthold vil 
til sammen spille en viktig rolle 
for elevenes holdninger, lærings-
utbytte, leksevaner og gode vaner 
om mat f.eks. i området helse og 
livsstil. 

Forskning viser at foreldrenes 
holdninger og elevenes oppfat-
ninger av foreldrenes holdnin-
ger til læring, skole og andre 
faktorer har stor innvirkning på 
blant annet elevenes holdninger, 
læringsutbytte, lekse vaner og 
selvregulering (Drugli & Nordahl, 
2016). Selv om rammefaktorene 
og enkelte elevers forutsetninger 
er preget av hjemmeforhold med 
lite helsefremmende kosthold, vil 
et godt skole-hjem forhold kunne 
bidra positivt til å forbedre forhol-
dene til disse elevene. Dette kan 
skje ved at mat og helse-læreren 
og foreldrene har en forståelse 
av at helsefremmende kosthold 
ikke bare er viktig for å oppnå 
god helse og redusere risikoen for 
livsstilssykdommer, men også er 
av betydning for elevenes faglige 
utvikling (Wilhelmsen & Samdal, 
2009). 

Bevisstgjøring er et viktig begrep 
i holdningsarbeidet. Rent prak-
tisk kan dette blant annet gjøres 
gjennom å informere foreldrene 
om barn og ungdoms kostholdsva-
ner, hvilke positive konsekvenser 
en helsefremmende livsstil har på 
barn, utfordre dem til å snakke og 
bruke Helsedirektoratets kostråd 
hjemme, invitere foreldrene til 
å delta i lekseoppgaver og/eller 
bruke elevenes eller familiens 
erfaringsverden i klasserommet. 

Nedarving av matvaner
Kostholdet som læres hjemme, 
matkulturen og tradisjonen ned-
arves ofte, og dette kan være en 
form for foreldrenes påvirkning. 

Barn lærer matvaner av foreldre, 
voksne, venner eller søsken de ser 
opp til og ønsker å sammenligne 
seg med. 

Foreldrenes store påvirknings-
grad og nedarving av matvaner 
kan ha både positiv og negativ 
effekt på barnets kosthold. En 
nedarving av matvaner som ikke 
er helsefremmende, opprettholder 
og reproduserer sosiale ulikheter 
og vil bidra til at elevenes kost-
hold blir lite helsefremmende og 
øker risikoen for å utvikle livss-
tilssykdommer. Studier viser at 
foreldre som spiser frukt og grønt 
har positiv innvirkning på spesi-
elt døtrenes inntak. Foreldrenes 
overtaling eller press til å spise 
grønnsaker kan virke mot sin 
hensikt. Barna trenger gode for-
bilder når det kommer til helse og 
livsstil. 

Lekser og hjemmedager
I følge Opplæringsloven § 2-15 
skal offentlig grunnskoleopplæ-
ring være gratis for elevene. 

Lekser med matlaging bidrar til 
et positivt skole-hjem samarbeid. 
Lekser kan være forberedelse til 
undervisning i mat og helse. Det 
kan være å lese gjennom oppskrif-
ter eller teori til leksjonen eller 
øving av praktiske ferdigheter 
etter leksjon.

Et godt skole-hjem samarbeid vil 
også medføre at foreldrene får mer 
informasjon om undervisningen, 
om sitt barns læring og bedre 
kjennskap til læreren (Utdan-
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ningsdirektoratet, 2016). Elev-
ens utvikling i faget mat og helse 
informeres gjerne om på foreldre-
møter, i utviklingssamtaler og i 
elevsamtaler/underveisvurdering.
Leksene skal i hovedsak være 
repetisjon av temaer og emner 
elevene har gjennomgått tidligere, 
og de må være tilpasset elevens 
forutsetninger. Praktiske hjem-
melekser som skjæring, skrel-
ling, deling, smuldring, knaing, 
elting, rensing, finkutting, grov-
hakking, koking og trekking, gir 
elevene muligheter til å trene opp 
praktiske ferdigheter. I tillegg får 
elevene øvd seg på bruk av mål-
enheter, begreper og redskaper. 
Praktiske hjemmelekser bør være 
i tråd med kostrådene fra helse-
direktoratet. En lekse kan være 
havregrøt til frokost eller fiske-
suppe til middag. Det er viktig å 
gi beskjed om hvor elevene finner 
oppskrifter f.eks. i kokebok, på 
ark eller på nett. For at læreren 
skal se at leksene blir gjort, kan 
foresatte underskrive på at de er 
utført. Et alternativ til hjemme-
lekse i matlaging kan opprydding, 
oppvask og vask av benker. 

I følge Opplæringsloven § 2-3 kan 
ikke «hjemmearbeidsdag» brukes 
i grunnskolen (Opplæringsloven, 
1998). Noen skoler har en hjem-
medag i mat og helse i ungdom-
skolen, men dette er ifølge opplæ-
ringsloven ikke tillatt. Elevene 
gis en matrett, hvor de må handle 
matvarer, lage retten hjemme for 
familien. Når det gjelder lekser i 
mat og helse, er det viktig å sam-
arbeide med hjemmet. Foreldre-
nes engasjement kan være med 
på å fremme gode holdninger og 
understreke viktigheten av faget 
mat og helse. De elevene som lager 
en del mat hjemme er som regel 
også de som gjør det best og får 
gode karakterer. 

Utfordringer og sosiale 
ulikheter ved kvaliteten 
på skolehjem samarbeid 
Det er sosiale ulikheter på kva-
liteten på skole-hjem samarbeid. 
Mat og helse-læreren bør være 

oppmerksom på at det er flere 
årsaker til at skole-hjem samar-
beid ikke finner sted eller funge-
rer dårlig. Da vil det være lettere 
å gjøre noe med dette. Det har 
vist seg at foreldre som opplever 
lærere som viser konkret inter-
esse for samarbeid og som er opp-
riktig interessert i å høre deres 
sak og erfaring deltar mer aktivt 
(Drugli & Nordahl, 2016).

Utfordringen for mat og helse-
læreren blir ikke bare spørsmå-
let om hvordan man rent praktisk 
kan legge opp til et godt skole-
hjem samarbeid i mat og helse, 
men også hvordan man skal for-
holde seg til at en del familier har 
et lite helsefremmende kosthold. 
Dette vil ha påvirkning av elev-
enes holdninger og vaner til mat. 

Selv om det er av betydning at 
mat og helse-læreren oppretter et 
godt skole-hjem samarbeid i mat 
og helse, finnes det også utfordrin-
ger ved dette. De sosiale ulikheter 
i kostholdet, kan medføre mindre 
helsefremmende kosthold hos de 
lavere sosiale gruppene. Det er 
ønskelig å sette inn målrettede 
tiltak hos slike grupper slik at 
man klarer å redusere sosiale hel-
seforskjeller. Det ser likevel ut til 
at slike tiltak ikke alltid lykkes 
ved skole-hjem samarbeid. 

Foreldre med lav sosioøkonomisk 
status og/eller foreldre med mino-
ritetsbakgrunn kan bli sett på av 
læreren som foreldre som ikke er 
interessert i å samarbeide. Disse 
foreldrene tar ofte av ulike årsa-
ker heller ikke kontakt for å opp-
rette et samarbeid. De elevene 
som sårt kunne trengt et godt 
skole-hjem samarbeid fungerer 
samarbeidet dårlig eller er fravæ-
rende (Drugli & Nordahl, 2016). 
Som lærer må man alltid gjøre 
det beste ut av rammefaktorene 
og elevforutsetningene.

Barns  
påvirkning av foreldre
Østby (2015) vektlegger også den 
påvirkningskraften barnet har 

på familien. Hun ser på forel-
drene som en ressurs for eleven, 
og eleven som en ressurs for fami-
lien. Eleven vil opparbeide seg 
kompetanse i å foreta bevisste 
valg, reflekterer kritisk over mat-
vanene til dem selv og familien og 
ikke minst lage ernæringsmessig 
god mat som ikke krever store res-
surser (Müller & Harman, 2008). 
Eleven kan stå i en posisjon til 
å påvirke familien positivt gjen-
nom å praktisere kunnskapen 
hjemme som hun/han har lært 
på skolen. Dette kan gjøres gjen-
nom å lage ernæringsmessig god 
mat hjemme. Mat og helse-fagets 
helsefremmende arbeid kan her 
støttes og styrkes gjennom et 
godt skole-hjem samarbeid (Østby, 
2015). 

Invitasjon av foreldre 
med forskjellige kulturer 
og erfaringsbakgrunn 
Elevene har med seg en matfaglig 
praksis fra hjemmemiljøet når de 
starter med undervisning i mat 
og helse i skolen (Holthe, 2009). 
Hvorvidt læreren klarer å bruke 
denne erfaringsbakgrunnen påvir-
ker elevenes læring (Briseid, 2013). 

Det er viktig at man som lærer 
klarer å møte alle elevenes erfa-
ringsbakgrunner. Foreldrene kan 
være en hjelp i dette. En mulig 
måte læreren kan vise interesse 
overfor foreldre er å ta med «elev-
enes erfaringsbakgrunn» inn i 
undervisningen. I skolen kan det 
være en mulighet å invitere for-
eldre til å være med å lage mat 
fra deres kultur med servering 
av flere retter som f.eks. fårikål, 
paella, svenske kjøttboller, sushi 
og chicken tandoori. 

Det kan være mulig å invitere 
elevene og foreldrene med i sam-
arbeidet om mat og helse-under-
visningen en eller to dager i året. 
Et eksempel er å gi alle elevene i 
lekse å finne en matoppskrift fra 
elevenes «kultur» og som er spe-
siell for familien med fokus på at 
den skal være sunn og ikke dyr. 
Ved å fokusere på at måltidet 
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ikke skal være dyrt sikres det at 
at dårlig økonomi er en årsak til 
at oppgaven ikke løses. På tross 
av ulike kulturer og hjemmefor-
hold kan alle bidra med noe, og 
samtidig vil de ulike familiekul-
turene anerkjennes. Det er derfor 
viktig at læreren ser foreldrene 
som en ressurs. I mat og helse-
undervisningen kan kjennskap til 
ulike matkulturer være et positivt 
bidrag i elevenes opplæring og for-
ståelse om egen matkultur. Fag-
lærer og foresatte kan utdype og 
utfylle hverandres kunnskaper 
dersom de har ulike kulturbak-
grunner. Da kan den foresatte 
komme med et innenifra, mens 
faglærer representerer et utenfra 
perspektiv.  

Hvis man ønsker å spørre for-
eldre om å bidra i undervisnin-
gen, er det viktig å vektlegge at 
det ikke er obligatorisk og at det 
heller ikke får negative følger for 
eleven ved ikke foreldredeltakelse 
(Utdanningsdirektoratet, 2016). 
Skolen er elevenes arena. Som 
lærer bør man forhøre seg med 
eleven før foresatte spørres. Det 
kan være at eleven opplever det 
som positivt å vise frem sin mat-
kultur og ønsker at foreldre skal 
komme og vise retter fra deres 
matkultur i klassen.

Konklusjon
Et godt skole-hjem samarbeid i 
mat og helse kan bidra til at det 
oppnås en større forståelse for 
barnets behov, og hvordan skolen 
og hjemmet bedre kan tilrette-
legge for elevenes positive effekt 
av læring og utvikling. Dette sam-
arbeidet vil også medføre til at for-
eldrene får mer informasjon om 
undervisningen, sitt barns læring 
og bedre kjennskap til læreren. 
Praktiske hjemmelekser bidrar 
også til et positivt skole-hjem 
samarbeid.
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«Spis opp maten din» er en læresetning som  
står sentralt i oppdragelsen i norske hjem. 
Allikevel kaster vi 355.000 tonn spiselig mat 
hvert år. Dette tilsvarer 20 milliarder kroner 

rett i søpla. Mange tenker kanskje at de selv ikke 
bidrar til den statistikken, men hvert år står hver og 

en av oss for 42 kilo matsvinn i hjemmet. Det er det 
samme som å kaste hver åttende handlepose. 

RESSURSENE som brukes i pro-
duksjon, gjødsling, vanning, høs-
ting, behandling, emballering og 
transport gjør at den totale sum-
men av ressurser som sløses bort 
for hver kilo mat som kastes økes 
til det avskyelige. Når man i tillegg 
er klar over at 1 av 8 mennesker i 
verden sulter, blir dette regnskapet 
nesten for mye å ta innover seg.

Matsvinn er med andre ord et 
enormt samfunnsproblem. Det 
trengs en fundamental holdnings-
endring for å få bukt med proble-

met, og det krever at forbrukere, 
produsenter, dagligvarebransjen 
og politikere spiller på lag.

Trenden er heldigvis i ferd med 
å snu. Vi i Too Good To Go har 
lansert en storstilt redningsak-
sjon for overskuddsmaten. Vår 
del av løsningen er enkel, men 
kan utgjøre en enorm forskjell for 
en jevnere fordeling av matressur-
sene. I appen vår kan spisesteder 
laste opp mat de står i ferd med å 
kaste, og selge for redusert pris. 
Spisestedet reduserer matsvin-

net og tjener en slant på maten 
de tidligere kastet. Forbrukerne 
blir storfornøyde av å redde mat 
fra søpla samtidig som de gjør en 
god deal. Viktigst av alt sparer 
man miljøet!

Da vi startet opp i 2016 hadde 
vi ett spisested med i appen og 
30 brukere. Det tok lang tid før 
bedriften kunne hevde å «gå 
rundt» men i dag er situasjonen 
en helt annen. 430 000 nordmenn 
har lastet ned appen. 700 spiseste-
der laster opp overskuddsmaten 

Too Good To Go

Foto: TGTG
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sin hver dag, og hver dag blir over 
2000 porsjoner reddet fra søpla. På 
den måten havner maten der den 
hører hjemme – i magen.

Konseptet er så fleksibelt at appen 
kan brukes i alle ledd i produk-
sjonskjeden der mat kastes. Pri-
mærprodusenter, restauranter, 
bakerier, kantiner, bensinstasjo-
ner og hoteller – står man i ferd 
med å kaste mat i søpla kan man 
alltid laste opp maten i appen i 
stedet, og helt vanlige forbrukere 
kommer og henter den. Denne flek-
sibiliteten, og det faktum at vi til-
byr et synlig, effektivt tiltak mot 
matsvinn har også gjort at store 
næringslivsaktører som Scandic 
Hotels, Circle K, og MENY har 
tatt appen i bruk, og tilbyr over-
skuddsmaten gjennom appen i ste-
det for å kaste den. 

Verden står overfor en rekke pro-
blemer som krever at vi utnytter 
ressursene til det fulle. Det snak-
kes hele tiden om at vi i løpet av 
de neste tiårene blir 9 milliarder 
mennesker på jorden, og at det 
må produseres mye mer mat for 
å mette alle. Statistikken viser 
derimot at problemet heller er 
hvordan ressursene fordeles. Det 
produserer jo åpenbart mer enn 
nok mat. Vi bør heller sette oss 
som mål å kurere den menings-
løse kaste-epidemien vi har latt 
utvikle seg i det stille de siste 50 
årene. 

Bli med oss i kampen mot mat-
svinn!

Too Good To Go
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Matopedia
– matglede, mathygiene 
og tett fagspråk

MAT OG HELSE er både eit prak-
tisk og eit teoretisk fag. Det prak-
tiske har til vanleg hatt ganske 
stor appell til elevar, mens det teo-
retiske har vore dominert av kjemi 
og ernæringsfysiologi og dermed 
også av eit fagspråk med avstand til 
både yngre og eldre elevar. No ligg 
det føre eit nytt verk, Matopedia, for 
både 5-7. og 8-10. klassesteg, med 
teoribøker, kokebøker, lærarrettlei-
ingar og ein app med digitalt papir 
som rettleier elevane om matlaging 
og kosthald. Bøkene er innbydande 
med funksjonell design og rik far-
gebruk og mange appetittvekkande 
matfoto. Eg testa 5–7-bøkene på ei 
jente på 11 år og faren hennar på 
42. Jenta sukka og sa: «Eg skulle 
ønskje at vi kunne lage slik mat på 
skolekjøkkenet». Det viste seg at ho 
hadde ein lærar som var puritansk 
vegetarianar og som ikkje ville la 
elevene lage pizza med kjøtt. Faren 
på 42 bladde gjennom kokeboka og 
konkluderte: «Eg fekk lyst på alt, 
unntatt Pavlova-kake». Dette bor-
gar for at læreverket kjem til å møte 
behova i målgruppa, i alle fall på 
det som har med matlaging å gjere. 

Bøkene er ei omarbeiding av den 
tidlegare Kokeboka mi, gitt ut av 
MatPrat-Opplysningskontoret 
for egg og kjøtt (OEK), som igjen 
er fullfinansiert av norske bøn-
der. Då er det fort gjort å tenkje 
at dette handlar om bukken og 
havresekken, men det viser seg 
at både andre opplysningskon-
tor og fagfolk frå Landslaget for 
mat og helse og Bodil Nordjore 
har vore rådgjevarar undervegs. 
I det heile er det ei imponerande 
liste over fagfolk som har bidratt 
i prosessen. Innhaldet i bøkene er 
dessutan i tråd med dei offisielle 

føringane frå norske helsemyn-
digheiter. Positivt er det også at vi 
får ein god del kunnskap om mat 
og kultur og norsk og utanlandsk 
tradisjonsmat, og at ein heil lek-
sjon tek for seg samisk matkultur 
med dei berekraftige verdiane det 
fører med seg. 

Elevane får begynne å lage mat 
med ein gong, men først må dei 
ha eit grunnkurs i hygiene. Dette 
er interessant i lys av dei tidle-
gaste lærebøkene i faget, då det 
var om å gjere å hindre smitte frå 
til dømes tuberkulose, og dermed 
også viktig med grundig husvask. 
I vår tid er det handvask, kjøkken-
hygiene og mathygiene som gjeld. 
Elevane får vite at kjøkkenkluten 
må bytast annankvar dag. Det er 
nok ein del heimar som må gå i 
seg sjølv på det feltet. I det heile 
er det fint at bøkene tek myndig-
gjering av elevane på alvor gjen-
nom å gi grundig kunnskap om 
nettopp samanhengen mellom 
mat og helse. Bøkene har også ei 
god framstilling av samanhen-
gen mellom blodsukkernivå, inn-
tak av mat og energinivå. Elevane 
får høve til å tenkje gjennom eige 
kosthald i lys av ein frukostkal-
kulator, kosthaldsplanleggarar og 
tyggegummitestar. I tillegg kjem 
lyspæreoppgåver der elevane kan 
utforske emne i lys av eigne tan-
kar. Sukker og raske karbohydrat 
er naturlegvis den store fienden, 
men det er positivt at bøkene like-
vel legg opp til å ta utgangspunkt 
i dei vanane elevane har, om dei 
er dårlege eller ikkje. 

Bøkene skal også ha pluss for 
fårikål, tilslørte bondepiker og 
julekaker, raspeballar, matla-

ging av restar, mat i verda, mat i 
ulike religionar, mat og identitet, 
sushi og samisk og mat i sesong, 
mens emnet mat og makt kunne 
ha vore meir omtalt. Uansett ville 
det vere å ønskje at elevane kunne 
få med seg kvar si lærebok etter 
endt skuletid, og at boka kunne 
bli ein følgjesvein gjennom livet, 
slik den gamle læreboka Matlære 
ein gong var. 

Læraren skal også ha sitt, og her 
får dei to lærarrettleiingar, for 5–7 
og for 8–10. Her er det mange gode 
råd og tips, og eg merkjer meg at 
det stadig blir peika på at elev-
ane kanskje ikkje får tid til å lage 
mat, fordi det er så mykje anna 
dei skal lære. Ein kan då undre 
seg over om faget er blitt for teo-
retisert. Ein ting er at teoribøkene 
fortel om samarbeid og bordskikk, 
men treng elevane eigentleg lange 
utgreiingar om matens kjemi og 
ernæringslære for å forstå saman-
hengen mellom mat og helse? Kor 
mykje teori er nødvendig, og kan 
teorien vere nærmare knytt til 
sjølve maten som skal lagast og 
formidlast i eit forståeleg språk?

Alle fag har sitt fagspråk, og 
elevane skal også lære fagsprå-
ket. Men både i Mat og helse og 

BOKOMTALE 

Pedagogisk tilrettelagt 
oppskrift på scones frå Teori-

og kokebok for 5.–7. klasse
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i andre fag er det ein tendens til 
at ein innfører fagorda for tidleg 
og ofte utan å forklare dei. I dette 
læreverket ser vi likevel vilje til 
å formidle og gjere seg forståeleg, 
men det er med hjelp av svært tra-
disjonelle metaforar: næringsstoff 
er byggjesteinar og vedlikehalds-
material, kroppen er ein maskin, 
rett nok ein imponerande maskin. 
Er dette metaforar som er gyldige 
i dag? Er det verkeleg slik vi ten-
kjer om kroppen? Nokre metafo-
rar er pedagogiske og dekkande, 
som når fiber er ein feiekost i tar-
men, og når aminosyrer vert sette 
saman til protein slik bokstavar 
vert sette saman til ord. 

Å finne dei gode og pedagogiske 
måtane å forklare på er ei utfor-
dring for alle fag, ikkje berre for 
Mat og helse. Men Mat og helse er 
kanskje eit fag der ein lettare kan 
få det til, nettopp fordi faget har 

både ein teoretisk og ein praktisk 
del som kan flettast tettare saman 
enn tilfellet er med desse bøkene. 
Å bruke videosnuttar er ein måte 
å formidle på, men det hjelper 
ikkje på forståinga så lenge ein 
er bunden av det tradisjonelle fag-
språket. Om læremiddelet er trykt 
eller digitalt er ikkje så viktig i 
seg sjølv, det er det same språket 
som regjerer uansett. Før vi veit 
ordet av det, er vi i gang med tra-
disjonell ernæringslære, også på 
den digitale plattforma. 

Utfordringa for faget og for oss 
alle ligg i å formidle at mat er 
noko av det beste og viktigaste vi 
kan vere opptekne av. Når får vi 
ei bok der gleda ved mat og gleda 
ved helse kjem først? Ei bok der 
samanhengen mellom mat og 
helse kjem fram i eit formidlande 
fagspråk?

Appetittvekkande foto i Matopedia Kokebok, 
der Sushi har eit eige kapittel.

Kven får ikkje lyst til å lage 
bidos etter å ha sett dette? 

Frå Matopedia Kokebok.
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NM i lunsj  
for ungdomsskolen!
KONKURRANSEN NM I LUNSJ 
ble for første gang arrangert i 
fjor i regi av Helsedirektoratet. 
I år settes konkurransen i gang 
igjen etter noenlunde samme 
modell, denne gang finansiert via  
Gjensidigestiftelsen. Prosjekt-
eiere er i fellesskap alle opp lys-
nings  kontorene i landbruket og 
Norges sjømatråd. I tillegg har 
prosjektet knyttet til seg mange 
andre foreninger og organisasjo-
ner som blant annet hjelper til 
med å kvalitetssikre og legitimere 
prosjektet inn i skolen.

Formål med 
konkurransen
Et sunt kosthold er viktig for triv-
sel og prestasjon på skole og fritid, 
og konkurransen NM i lunsj skal 
skape engasjement blant ungdoms-
skoleelever rundt dette temaet. 

– Vi ønsker at elevene skal 
reflektere over hva som er et sunt 
kosthold og hvordan nåværende 
skolemåltid kan bli bedre. I til-
legg skal NM i lunsj bidra til et 
lokalt engasjement som på sikt 
kan stimulere til at elevene får 
en skolelunsj som er mer i tråd 
med Helsedirektoratets kostråd, 

sier Silje Thoresen Tandberg, 
prosjektleder for prosjektet Sunn 
ungdomsmat, der konkurransen 
NM i lunsj er en av aktivitetene 
som skal gjennomføres den neste 
treårs perioden.

– Vi ønsker at NM i lunsj over 
tid skal bidra til at elevene tar 
sunnere og klokere matvalg i 
skole hverdagen og at det påvir-
ker resten av måltidsdøgnet i 
positiv retning. Vi er også på jakt 
etter ideer fra elevene som gjør at 
deres forslag kan føre til en varig 
endring. 
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Tilpasset skolens 
læringsplaner  
og kompetansemål
Prosjektet har en sterk referan-
segruppe som har hjulpet til med 
å lage innretningen på konkur-
ransen i tråd med læringsplaner 
og kompetansemål, slik at det 
skal være enklere for lærerne å 
forsvare at elevene bruker tid på 
konkurransen i skoletiden. Erfa-
ringer fra i fjor tilsier at det var 
flest lærere som fant det enklest 
å knytte konkurransedeltakelsen 
til elevene opp mot faget mat og 
helse, men det var også mange 
som knyttet det til andre lære-
planfag og valgfag. 

– Det at lærere ser mulighetene 
for tverrfaglighet vil være en av 
de tingene vi satser på å etablere 
enda sterkere i årets konkur-
ranse, påpeker Silje.

En kreativ konkurranse 
med lav terskel
NM i lunsj legger opp til at det 
skal være en kreativ konkurranse 
som har lav terskel og som gjør at 
uansett forhold på skolen, så skal 
det være fullt mulig for alle å delta 
på sine egne premisser. 

– Vi ønsker å legge opp til stor 
frihet og at ungdommen får gjen-
nomføre dette på sine egne pre-
misser, forklarer Silje og fortsetter 
– Vi gleder oss veldig til å se alle 
de morsomme og kreative resul-
tatene som elevene kommer opp, 
i hvilken grad de klarer å enga-
sjere lokalt forenings- og nærings-
liv og om ideene som kommer opp 
er med på å skape varige, sunne 
og gode endringer. Dette vil gi oss 
verdifull innsikt som vi kan bruke 
til å forme prosjektet videre med 
ulike samarbeidspartnere. 

Fakta om konkurransen
NM i lunsj er et delprosjekt i et 
treårig overordnet prosjekt som 
heter «Sunn ungdomsmat» og er 
finansiert av Gjensidigestiftelsen. 
Prosjekteiere er opplysningskonto-
rene i landbruket og Norges sjø-
matråd. Målgruppen for prosjektet 
er ungdom i alderen 13–16 år som 
går på ungdomsskolen. 1. februar 
startet påmeldingen og avsluttes 
9. mars. I denne perioden inviteres 
alle landets ungdomsskoler med 
til å levere sitt bidrag. Torsdag 
22. mars annonseres hvilke tre 
bidrag som er finalister. I uke 15 
vil juryen reise og besøke finalis-
tene på skolene og i uke 17 vil  
vinneren av årets NM i lunsj 
kåres, med en miks av antall 
stemmer fra juryen og antall 
stemmer fra publikum. Tirsdag 
24. april reiser juryen en gang til, 
til vinneren med premier og for å 
feire seieren med mange hyggelige 
overraskelser på lur!

Silje Thoresen Tandberg
Prosjektleder Sunn ungdomsmat

Finale og vinnerne  
av NM i skolelunsj 2017
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Det er med stor glede og iver at Landslaget for mat og helse i skolen  
takker ja til 750 000 fra Gjensidige-stiftelsen til vårt tre-årige prosjekt 
«Tidlig innsats – også i mat og helse!». 

Beløpet LMHS er tildelt utgjør 
en del av de 40 millionene som 
Gjensidige-stiftelsen satser på 
barn og unge for å bedre kost-
holdet deres. Storsatsingen har 
benevnelsen; «Sammen om bedre 
kosthold i befolkningen» – et 
nasjonalt krafttak på kosthold». 
I pressemeldingen fra Gjensidige-
stiftelsen sier Ingrid Tollånes, at 
de er opptatt av å gjøre Norge 
tryggere, sunnere og mer aktivt. 
Hun understreker at kosthold er 
viktig for god livskvalitet, sunn 
helse og en mulighet for å leve et 
godt liv. Derfor bevilger Gjensidi-
gestiftelsen 40 millioner kroner i 
2017 til en rekke nasjonale tiltak 
som skal bedre kostholdet til den 
norske befolkningen. Prosjekt-
leder er Anne Kjersti Toft. Hen-
nes oppgave er å motivere og få 
til gode samarbeidsforhold mellom 
de 23 aktørene som er tildelt mid-
ler. De 40 mill. skal brukes over 
tre år, fra 2018 til 2020.

De seks store aktørene
Seks store aktører er tildelt de 
store midlene. Det er Geitmyra 
Matkultursenter, Norsk smakss-
kule, Liantunet, GreeNugde, Fol-
kelig og NM i skolelunsj. Det er 
interessant å lese hva disse aktø-
rene arbeider med og hva de har 
fått midler til. Jeg er oppnevnt i 
referansegruppa for de fem stør-
ste prosjektene. Det er en stor for-

del for vårt prosjekt fordi jeg får 
innsikt i hva de fem arbeider med. 

LMHS ble tildelt 750 000
Vi søkte i september 2017 på disse 
midlene og vi er glade over å være 
blant de 23 organisasjonene som 
ble tildelt økonomisk støtte. Vi 
blir vist tillit!

Målgruppe er lærere som under-
viser i mat og helse på barnetrin-
net, med vekt på 1.–4. trinn. Et 
spesielt fokus skal rettes mot dem 
som underviser uten studiekom-
petanse i faget. 

Første året skal vi kartlegge 
undervisningsmetoder i mat og 
helse på 1-4 trinn. Den kartleg-
gingen skal brukes til å utvikle 
undervisningsmetoder for 1. til 4. 
trinn. Den vil også kunne belyse 
variasjoner og utfordringer, som 
preger dagens undervisning. Det 
er mangel på forskning som gir 
fakta om hvordan mat og helseun-
dervisning foregår. Det er spesielt 
lite data om opplæringen på 1. til 
4. trinn, både når det gjelder kva-
litet og effektivitet. 

LMHS skal samtidig kartlegge 
hvilke læremidler som brukes i 
opplæringen av de yngste elev-
ene og i hvilken sammenheng de 
brukes. Vi skal finne ut i hvilken 
grad undervisningen sikter mot 

at elevene skal oppnå de 12 kom-
petansemålene i læreplanen på 
1.–4.trinn. Tar lærerne utgangs-
punkt i Helsedirektoratets kost-
anbefalinger når de planlegger 
menyer for de praktiske øktene? 
Er det noen forskjell mellom 
under visningstilbud- og opplegg 
gitt av lærer med og uten godkjent 
studiespesialisering?

Vi har satt sammen en gruppe 
på fire som skal planlegge arbei-
det, utarbeide spørsmålene, gjøre 
avtaler, innhente data og tolke 
resultatene. Resultatene skal bru-
kes til å utvikle kurskonsept for 
lærere for 1.– 4. trinn. Der har ca. 
30 % av lærerne formell fagkom-
petanse og vi tror den forskrifts-
festede læreplanen i Kunnskaps-
løftet praktiseres svært ulikt. 

I 2018/2019 skal LMHS utvikle 
et kurskonsept for undervisning 
på barnetrinnets 1.– 4. trinn. Vi 
sier i søknaden at å sikre lærerne, 
ofte kontaktlærerne, en oppdatert 
kompetanse, faglig og didaktisk, 
vil bidra til at barn og unge kan 
velge sunnere og øke matlagings-
kompetansen. Dette vil i sin tur 
bidra til at de utvikler gode kost-
vaner, som de tar med seg videre 
i livet (Meld.st. 19, 2015). Grunn-
skolen når alle barn, og kvalita-
tiv god opplæring i faget mat og 
helse er viktig for utjevning av 

Landslagets prosjekt 

«Tidlig innsats  
– også i mat og helse!»
– med midler fra Gjensidige-stiftelsen
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Bra mat  
Hva forskningen 
forteller oss

Er supermat bedre enn hverdags-
mat? Er E-stoffer farlige? Er natur-
lige stoffer bedre enn kunstige? 
Kan jeg detoxe farlige stoffer ut 
av kroppen? Er det trygt å spise 
sprøytet mat? Hvorfor bør ham-
burgeren være gjennomstekt? Har 
det noe å si om maten er svidd? 
Hva må jeg spise for å leve sunt?
Mange gir råd om mat, men 
hvem bør du lytte til og hvem 
bør du overhøre? Forfatterne av 
denne boken ønsker å rydde i 
forvirringen og slår et slag for 
vitenskapen.

– Det vi har gjort er å intervjue noen av de fremste for-
skerne på mat og ernæring og bedt dem oppsummere hva 
forskningen sier om sunn og trygg mat – hva vi bør spise 
mye av, lite av eller unngå – og hvorfor det er slik, sier 
forfatterne Gro Haarklou Mathisen og Astrid Bjerkås.

Bra mat – hva forskningen forteller oss er en bok som 
skal gjøre det enkelt å velge. Når du vet hva som er sunt 
og trygt å spise, kan du bruke kreftene på å kose deg 
med bra mat i stedet for å engste deg. Det gjør nemlig 
forskerne.

Målgruppen til boken er folk flest. Boken passer derfor, 
ifølge forfatterne, for lærere som ønsker en enkel innfø-
ring i hva som er sunt og trygt å spise. Boken kan også 
brukes i undervisningen for å nå kompetansemålene 
om sunn mat, mattrygghet og å vurdere kostholdsin-
formasjon og reklame i media. Kapitlene er korte, og 
oppsummeres i enkle tommelfingerregler. Hvert kapit-
tel innleder med en kapittelillustrasjon der et sentralt 
spørsmål er løftet frem.

Forfatterne
GRO HAARKLOU MATHISEN har doktorgrad i 
toksikologi og jobber i Vitenskapskomiteen 
for mattrygghet. Hun har vært forsker ved 
Universitetet i Oslo, har også mange års 
erfaring som lærer og foreleser.

ASTRID BJERKÅS har mastergrad i kommu-
nikasjon og er kommunikasjonsrådgiver 
på Veterinærinstituttet. Hun har vært 
kommunikasjonssjef i Vitenskapskomi-
teen for mattrygghet og i Den norske 
veterinærforening.

Inger Lise Fevang Jensen
Leder i Landslaget for  
mat og helse i skolen

Foto: Haakon Berg Jen
sen

sosial ulikhet i helse, i tråd med 
formålet for faget. 

I kurskonseptet vil vi utvikle 
innovative undervisningsopplegg 
sammen med lærere i mat og helse. 
Undervisningsoppleggene vil vekt-
legge teknikker, digital kompe-
tanse og refleksjon på de ulike 
læringsarenaene, alt med fokus 
på sunne kostvaner og gode mål-
tidsopplevelser i tråd med Helse-
direktoratets kostråd. 

I denne delen av prosjektet 
skal seks tillitsvalgte/medlem-
mer planlegge, fordele, utforme, 
utprøve og ferdigstille et fagkurs. 
Som del av arbeidet må gruppa 
velge ut hva som kan brukes som 
fagstoff for seks til tiåringer. 
Gruppa skal starte planleggin-
gen i 2018, skal samarbeide på 
nett og ha samlinger. De skal for-
berede og gjennomføre utprøvin-
gen på noen barneskoler. Lista 
over læringsressurser som Nasjo-
nalt senter for mat, helse og fysisk 
aktivitet har utarbeidet, viser hva 
som er læringsressurser for 6 til 
10-åringer. 

I 2020 er siste del av prosjektet 
å gi ut et spesialnummer av tids-
skriftet «Mat og helse i skolen», 
som skal gi faglig styrking og 
kompetanseheving for lærere. 

Planleggingen av dette store pro-
sjektet var hovedinnholdet på fel-
lessamlingen mellom styret og 
lokallagene 19. og 20. januar d.å. 
Styret gikk gjennom prosjektet 
og forpliktelsene og fattet vedtak 
om å ta imot pengene. På felles-
samlingen lørdag med represen-
tanter for alle lokallagene var det 
stor pågangsvilje til å gjennom-
føre prosjektet. 

Gjennom dette prosjektet deltar 
laget i det store løftet for bedre 
kosthold for barn og unge i regi 
av Gjensidige-stiftelsen.
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BOKOMTALE

Kjemi på kjøkkenet  
Om hvorfor kaka faller 
sammen og andre 
kjøkkenhistorier
Humanist forlag, 2017

Må biffen romtemperes før den stekes? Faller kaken 
sammen hvis du ikke er forsiktig når du tar den ut av 
ovnen? Og er det mulig å lage eplepai helt uten epler?

Når du koker et egg eller setter en gjærdeig jobber 
du med kjemiske, biologiske og fysiske prosesser 
på kjøkkenet ditt. Samtidig bruker du håndverk s-
kunnskap du har lært av andre eller ved å prøve deg 
fram selv. Men mat er også historie, kultur, identitet 
og sanseerfaringer. I denne boka ønsker forfatterne 
å balansere kjemi, håndverk og smaksopplevelser, 
noe som kan gjøre matlagingen mer spennende, 
hodet litt klokere, og maten litt bedre. Og kanskje 
kan det til og med fremme kritisk tenkning?

Boka berører temaer som utforsking, argumentasjon 
og råvarekunnskap. Forfatterne håper også at den 
gjennomtenkte bruken av illustrasjoner og grafiske 
fremstillinger av resultater fra utforsking kan gi 
noen nye perspektiver på grunnleggende ferdigheter 
som skriving (i vid forstand) og regning i forbindelse 
med mat og matlaging.

Kjemi på kjøkkenet er 
en populærvitenskape-
lig bok som vekker nys-
gjerrighet og utforsker-
trang på kjøkkenet. 
Den er skrevet av Erik 
Fooladi ved Høgskulen i 
Volda og Anu Hopia ved 
Universitetet i Turku. 
Boka er utformet og 
illustrert av den finske 
designkunstneren Aki 
Scharin.

Styrking av 
de praktiske 
og estetiske 
fagene i lærer
utdanningene
NASJONALT RÅD FOR LÆRERUTDANNING 
(NRLU) vedtok å nedsette et ad hoc-utvalg 
som blant annet skulle kartlegge hvilke studie-
tilbud i praktiske og estetiske fag som fins på 
lærerutdanningene som utdanner for grunnsko-
len (kunst og håndverk, musikk, mat og helse, 
kroppsøving). Arbeidsgruppen valgte å gjennom-
føre en kartleggingsundersøkelse med spørre-
skjema som ble sendt til alle fagadministrative 
ledere ved universitet og høgskoler som tilbyr 
nye femårige grunnskolelærerutdanninger og 
faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

Datagrunnlaget som fremkommer i spørreun-
dersøkelsen peker i ulike retninger, og bildet er 
sammensatt. Oppbyggingen av studiemodeller i 
ny femårig grunnskolelærerutdanning (GLU) er 
forskjellig på de ulike institusjonene og påvirker 
studietilbudene i GLU 1–7 og 5–10. Samkjøring 
av årsstudium og studietilbud i nye GLU synes 
å være en måte å allokere ressurser for institusjo-
nene, slik at de kan tilby fagene. Dette kan for-
stås som at institusjonene tar ansvar for å bidra 
til at de praktiske og estetiske fagene inngår i 
GLU-fagporteføljen. 

Antall studenter som institusjonene anslår vel-
ger et praktisk-estetisk fag er basert på anslag. 
Anslaget på antall studenter som velger mat og 
helse varierer fra 13 til 40 studenter på de fire 
institusjonene som har oppgitt et anslag. Med 
begrenset antall studenter og flere av de prak-
tisk og estetiske fagene som små skolefag, mener 
arbeidsgruppen at det er usikkert hvor mange 
institusjoner som tilbyr fagene selv om de ligger 
i modellen. Videre oppfølging med for eksempel 
følgeforskning trengs for å fange opp dimensjo-
nering av de ulike fagene, og hvordan institu-
sjonene håndterer balansen mellom å ivareta og 
videreutvikle fagenes egenart.

Rapporten: 
Aadland, E.K., Borgen, J.S., Salvesen, G., Sæthre- 
McGuirk, E., Gjølme, E.G. & Oftedal, K.H. (2017) 
Styrking av de praktiske og estetiske fagene 
i lærerutdanningene. 

Eli Kristin Aadland
Førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergen
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Minneord om  
Unni Mundal Kulberg

Unni Mundal Kulberg døde 29. desember 2017, vel 
87 år gammel. Unni var sprek til det siste. Hun døde 
etter ti dagers sykeleie. Begravelsen var i Kongs-
berg kirke. Kisten ble kjørt over fjellet til Fjærland 
i Sogn, til hennes hjembygd og barndoms rike. 

Unni var æresmedlem i Landslaget for mat og helse 
i skolen. Hun meldte seg inn i organisasjonen alle-
rede i 1958 og var medlem i 60 år. Hun påtok seg 
raskt tillitsverv og var leder i åtte år, fra 1968. I de 
årene arbeidet laget med det store læreplanverket, 
M74. På 1970-tallet tok Landslaget for lærere i heim-
kunnskap på seg ansvaret for kurs for å oppdatere 
lærerne til å undervise etter det nye læreplan verket. 
Unni var helt sentral i dette arbeidet. Hun var inspi-
rator, en glimrende planlegger og organisator av de 
tradisjonsrike Stabekk-dagene. Takket være hennes 
presise penn og forståelse for at alle kurs og møter 
måtte dokumenteres i rapporter, kan vi lese om det 
faglige innholdet og diskusjonene. Unni var en sam-
lende kraft med sitt engasjement, sitt blide og imøte-
kommende vesen og sosiale egenskaper.   

I 1970 arrangerte laget og Unni sitt 50-årsjubileum i 
Oslo. Det var kurs på Stabekk høyskole, besøk i Oslo 
domkirke, omvisning i rådhuset og jubileumsmiddag 
med tidligere Kirke- og undervisningsminister Kjell 
Bondevik blant gjestene.  

I 1981 påtok Unni seg ledervervet i International 
Federation for Home Economics-Norge. I 1980 del-
tok hun på den 14. verdenskongressen på Filipinene. 
Der hadde Unni det ærefulle oppdraget å invitere til 
den 15. verdenskongressen i Norge i 1984. Med sine 
sterke organisasjonsevner var Unni sentral i plan-
leggingen og gjennomføringen av den vellykkede ver-
denskongressen med 1100 deltakere. 

Unni Mundal Kulberg arbeidet i norsk grunnskole 
fra 1953 til 1997, i 44 år. Hun var utdannet all-
mennlærer. Fra 1953 til 1956 var hun ansatt i Ber-
gen kommune, på Solheim skole. Hun dro til Oslo i 
1956, til lærerjobb på Tåsen skole. I 1958–1959 tok 
hun faget husstell på Statens lærerskole i husstell,  
Stabekk. Unni giftet seg i 1970, flyttet til Kongsberg 
og ble ansatt på Tislegård ungdomsskole. Unni var 
en dedikert lærer og hadde et stort hjerte for den 
oppvoksende slekt. 

Hun var levende opptatt av hvilke kunnskaper,  
ferdigheter og holdninger skolen skulle ruste barn 
og unge med. Hun glødet for betydningen av god 
opplæring i grunnskolefaget heimkunnskap (nå mat 
og helse). Hun sto på for elevenes rett til å lære mat-
laging og oppnå tilstrekkelig ernæringsinnsikt til å 
ta ansvar for eget kosthold. Helt til det siste hadde 
klare meninger om betydningen av at barn og unge 
får god opplæring i faget. 

Hun uttrykte takknemlighet for det verdifulle 
arbeidet som lærer i grunnskolen og det menings-
fulle samarbeidet med barn og unge gjennom 44 år. 

Som den innsiktsfulle kvinnen Unni var, forsto hun 
at organisasjonsarbeid var både lærerikt, nyttig og 
til gavn for samfunnet. Landslaget for mat og helse 
i skolen takker Unni Mundal Kulberg for den solide 
innsatsen hun gjorde, som lærer i i norsk grunn-
skole, i hovedsak i heimkunnskap, som tillitsvalgt, 
nasjonalt og internasjonalt. Hun var helt til det siste 
et interessert æresmedlem i organisasjonen. Vi tak-
ker for varme, hjertelighet og styrke og lyser fred 
over hennes kjære minne. 

Tekst og foto: 
Inger Lise Fevang Jensen
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Returadresse:
Landslaget for mat  
og helse i skolen  
v/Inger Molden
Moldengutua 11
2750 Gran

LANDSLAGET FOR

I SKOLEN

LMHS INVITERER TIL  
FAGSEMINAR OG LANDSMØTE

Fredag 16. mars 2018 fra kl. 09.30– 16.30
Sted: OsloMet  Storbyuniversitetet, avd. Kjeller, Kunnskapsveien 55

Påmelding innen 6. mars  
til Inger Lise Fevang Jensen på epost:  

post@matoghelse.org

Det er begrenset antall plasser. Medlemmer i LMHS og IFHE har 
fortrinnsrett til fagseminaret. Landsmøte er for medlemmer av LMHS.

Landsmøte (2016–2017)  
i LMHS fra kl. 14.15

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling til landsmøtet for 
2016–2017

2. Godkjenning av dagsorden

3. Valg av møteleder 

4. Representanter til å underskrive protokollen

5. Årsmelding for 2016-2017

6. Revidert regnskap for 2016-2017

7. Innkomne saker fra medlemmer

8. Innkomne saker fra styret 

9. Fastsettelse av kontingent

10. Forslag til endringer i vedtektene 

11. Budsjett for 2018 og 2019

12. Strategiske mål for 2018 og 2019

13. Valg 

I følge vedtektene til LMHS må forslag til saker  
som ønskes drøftet på landsmøtet, sendes til leder 
Inger Lise Fevang Jensen senest 16. februar på 
e-post: post@matoghelse.org. Styret behandler 
forslagene og innstiller til landsmøtet.

LMHS og IFHENorge  
inviterer til fagseminar  
kl. 09.30–14.00 (rom: G117 /G118)

09.30: Registrering og kaffe

10.00–11.00: Henriette Øien, Helsedirektoratet, 
presenterer rapporten «Risiko for jodmangel i Norge 
– Identifisering av et akutt behov for tiltak». Vi 
spør: Hva betyr rapporten for opplæring i mat og 
helse?   

11.00–11.20: Karen Lassen, leder av 
kjerneelementgruppa: Forslag til kjerneelementer i 
mat og helse-faget i det kommende læreplanverket 

11.20–11.30: Pause  

11.30–12.00: Eldbjørg Schøn og Oddhild Bergsli: 
Yrkesfaglærerutdanningene på Kjeller 

12.00: Lærerutdannerne fra de ulike studiestedene 
orienterer

12.30: Oddhild Bergsli og Inger Lise Fevang Jensen 
Nytt fra International Federation for Home 
Economics og Landslaget for mat og helse i skolen 

13.00–14.00: Velkommen til lunsj og feiring av Home 
Economics Day 2018!


