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Innledning 
 
Fylkestinget behandlet i sitt møte 14. – 15. juni d.å. sak 38/2006 ”Ernæringsriktig mattilbud 
på alle fylkeskommunale skoler. Unødig sukkerforbruk i videregående skoler”. 
Administrasjonen ble bedt om å utarbeide en rapport som beskriver dagens mattilbud på 
fylkeskommunens skoler, der pris, kvalitet og spisemiljø belyses. Rapporten skulle anmode i 
konkrete forslag til tiltak som vil sikre elevene et godt ernæringsriktig mattilbud og et godt 
spisemiljø. 
 
På denne bakgrunn er rapporten ”Beskrivelse av mattilbud ved videregående skoler i 
Østfold” utarbeidet av Folkehelseprogrammet i Østfold. 
 
 
Hva vet vi om norske ungdommers kosthold ? 
 
Undersøkelsene Ungkost og Norkost, som er gjennomført av Ernæringsinstituttet, 
Universitetet i Oslo, er studier som gir oss et inntrykk av norske ungdommers kosthold. Disse 
viser at majoriteten av norske ungdommer har et greit kosthold, men med noen betydelige 
svakheter. 
 
De viktigste svakhetene er et for lavt inntak av frukt og grønnsaker, og et for høyt inntak av 
sukkerholdige drikker og matvarer. Dernest viser det seg at en del ungdommer har et 
”uryddig” måltidsmønster, samt at det er betydelige forskjeller i ernæringsmessig kvalitet på 
kostholdet for ulike sosiale grupper.  
 
Undersøkelsen Østfoldhelsa 2004, som ble besvart av 8500 østfoldinger, fokuserte på 
spørsmål om frukt og grønnsaker. 25 % av ungdommene i aldersgruppa 15 – 24 år spiser 
frukt og grønnsaker daglig. 15 % spiser dette sjeldnere enn en gang pr. uke.  
 
For alle aldersgrupper i undersøkelsen er det bare 8 % som spiser frukt og grønt fem ganger 
om dagen, som er den gjeldende anbefalingen.  
 
Norske 13-åringer får i seg i gjennomsnitt 35 kg sukker i året fra brus, saft og godterier.  Det 
totale sukkerinntaket til 13-åringene utgjør 18 % av det totale energiinttaket. Anbefalt 
høyeste inntak av sukker er 10 % av energien. Når sukker inntas i form av drikke, som brus, 
saft, nektar, iste og juice, er det større sannsynlighet for at man legger på seg av det, enn om 
samme mengde sukker spises i form av matvarer.  
 
I 1997 var inntaket av sukkerholdig brus på sitt foreløpig høyeste her i landet, med 93 liter pr. 
innbygger. I 2004 var dette sunket til 79 liter pr. innbygger. Unge gutter er de største 
konsumentene av sukkerholdig brus. Parallelt med reduksjonen i inntaket av sukkerholdig 
brus har inntaket av vann på flaske og kunstig søtet brus steget. Dette er en positiv utvikling.  
Ungdom er blant de første til å ta til seg av nye trender, også innenfor kosthold. 
 
Mange ungdommer spiser ikke frokost før de går på skolen, og om lag halvparten av alle 
norske jenter i 10. klasse sier at de ikke spiser matpakke en vanlig skoledag. Mellommåltider 
og småspising er et vanlig fenomen blant norske ungdommer.  
 
Ungdommer som kommer fra familier der en eller begge foreldrene har høyere utdanning 
spiser oftere og mer frukt og grønnsaker enn ungdommer som har foreldre med kortere 
utdanning. Ungdommer fra familier med kortere utdanning har samtidig et høyere inntak av 
brus, godterier og snacks, enn ungdommer fra familier med høyere utdanning.  
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Kosthold og helse 
 
Det er nær sammenheng mellom kosthold og helsesituasjon. Kostholdsrelaterte 
helseutfordringer for ungdom er først og fremst overvekt, diabetes og dårlig tannhelse.  
Hyperaktivitet og konsentrasjonssvikt som følge av et for høyt inntak av sukker er 
sammenhenger mellom kosthold og helse som undersøkes for tiden. 
Det forskes også for tiden på sammenhengen mellom ustabilt blodsukker, 
konsentrasjonssvikt og dårligere læring. Ustabilt blodsukker er blant annet et resultat av 
uregelmessige måltider, dårlig ernæringsmessig frokost, eller mat med mye sukker. 
 
Overvekt er i ferd med å bli det forskerne betrakter som en epidemi i Norge. En ny utfordring 
for oss er at stadig flere barn og ungdommer blir overvektige i veldig tidlig alder. Overvekt 
som starter i barndommen kan få alvorlige følger senere i livet. 
Undersøkelser fra 2000 om ungdoms vekt viser at om lag 14 % av norske 13-åringer er 
overvektige eller fete. Nyere tall fra Sverige viser at nærmere 20 % av svenske 16-åringer er 
overvektige eller fete. 
 
Overvektsutviklingen blant barn og unge går svært raskt – stadig flere blir overvektige, og 
stadig flere blir svært overvektige. Overvekt skyldes for de aller fleste et misforhold mellom 
matinntak og aktivitet. Vi spiser og drikker for mye i forhold til aktivitetsnivået. 
 
Tidligere var type 2 diabetes en sykdom som bare rammet godt voksne eller eldre 
mennesker. I løpet av de siste ti årene har overvektsutviklingen blant barn og ungdom ført til 
at type 2 diabetes rammer stadig yngre mennesker. Diabetes er en sykdom som kan 
begrense livskvalitet og utfoldelse for unge mennesker. Følgesykdommer til diabetes er bl.a. 
hjerte- og karsykdommer.  
 
Spiseforstyrrelser forekommer hos en andel norske ungdommer, høyere blant jenter enn 
gutter. Vi mangler landsrepresentative tall for forekomsten av disse sykdommene.  
Bulimi, eller overspising med eller uten oppkast er den vanligste formen. Anoreksi, et 
ekstremt lavt matinntak, er mer sjelden.  
 
Sykdommene bulimi og anoreksi er bekymringsfulle i seg selv, men også stadiene forut for 
selve sykdommene – når man begynner å få et unormalt forhold til mat og måltider er 
bekymringsfulle. Altfor mange norske ungdommer ”roter og rører med maten”, i et forsøk på 
å oppnå urealistiske kroppsidealer. Et unormalt og ubalansert forhold til mat og kropp kan 
være resultatet av ”forstadiet” til spiseforstyrrelser.  
 
Slankekurer av ulik kvalitet fører til ustabil kroppsvekt. Felles for de fleste kurer er at man går 
ned i vekt, og tilsvarende og gjerne mer opp igjen etter kuren.  
 
Behov for næringsstoffer – hverdagsmat  
 
Nasjonalt råd for ernæring gir anbefalinger om inntak av næringsstoffer.  
Anbefalingene kan omsettes til råd for hverdagsmaten. Rådene er som følger;  

• spis minst tre porsjoner grønnsaker og to porsjoner frukt daglig 
• velg kokte eller bakte poteter fremfor chips og pommes frites  
• spis grove korn- og brødvarer  
• spis mer fisk – både som pålegg og middag  
• velg magre kjøtt- og meieriprodukter  
• velg myk vegetabilsk margarin eller olje framfor hard margarin eller smør  
• kutt ned på inntaket av sukker, særlig i form av brus og godteri  
• vær varsom med salt  
• vann er den beste tørstedrikk  
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Nasjonal strategi for bedre kosthold 
 
Sunn mat og god ernæring er ett av fokusområdene i Folkehelsemeldingen, St.meld. 16 
(2002-2003). Særlig retter folkehelsemeldingen søkelys på barn og ungdoms kosthold, på 
sukkerinntak og på måltider i skolen.  
 
I juli 2006 ble en ”Nordisk handlingsplan for bedre helse og livskvalitet gjennom mat og fysisk 
aktivitet” vedtatt på nordisk ministermøte.  
Som en oppfølging til denne arbeides det nå i elleve departementer med en 
tverrdepartemental handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen. Handlingsplanen skal 
være sluttført i løpet av 2006 og skal gjelde i femårsperioden 2007-2011. 
 
Handlingsplan for bedre kosthold skal inneholde konkrete tiltak som kan bidra til å forebygge 
sykdom og fremme helse gjennom å endre kostvanene mot gjeldende anbefalinger. Det er 
også et mål at tiltakene i planen skal bidra til å utjevne sosialt betingede helseforskjeller.  
Handlingsplanen skal være et verktøy for beslutningstakere, profesjonsutøvere, fagpersoner 
og andre på alle nivå i offentlig, privat og frivillig sektor som har en rolle i påvirkning av folks 
kosthold.  
 
Blant tiltakene som diskuteres i arbeidet med handlingsplanen er å sikre et godt mattilbud i 
skolekantinene i videregående skole, å sikre tilgang til kaldt drikkevann på skolene, samt 
forbud mot utplassering av brus- og sjokoladeautomater i skolene,   
Andre tiltak som diskuteres er å sikre kompetansen til lærere som underviser i fag eller kurs 
som har ernæring som tema, å styrke fagkompetansen hos personell som arbeider i 
skolekantiner, å styrke ernæringsarbeidet i skolehelsetjenesten, og å sikre ernæringsarbeid i 
lokalt folkehelsearbeid og planarbeid.  
 
Handlingsplanen vil legge vekt på økonomiske tiltak, som å gjøre sunn og ernæringsriktig 
mat billigere, samt miljømessige tiltak, som å gjøre sunn mat lett tilgjengelig der folk ferdes.  
 
Tiltakene i handlingsplanen vil være retningsgivende for alt arbeid med mat og ernæring i 
offentlige virksomheter i planperioden. 
 
 
Retningslinjer for skolemåltidet i grunnskole og videregående skole 
 
Retningslinjer for skolemåltidet er forankret i lovverket gjennom Opplæringsloven og Forskrift 
om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 
 
Retningslinjene legger vekt på at skolemåltidet er et sentralt element i skolehverdagen for å 
skape et godt lærings- og oppvekstmiljø for elevene.  
Skolene har ansvar for å legge til rette for gode og trivelige spisemiljøer. Videregående 
skoler anbefales å ha en kantine eller en matbod som selger grove brødvarer, melk, frukt og 
grønnsaker.  
I retningslinjene presiseres det at skolene ikke bør tilby elevene brus, saft, godterier, snacks 
og kaker. 
Se vedlegg, eller www.shdir.no  
 
 
Kartlegging av mattilbudet ved de videregående skolene i Østfold  
Kartleggingen på skolene viser at de videregående skolene og kantinene har et bevisst 
forhold til vareutvalget. Flere skoler har redusert antallet brusautomater, mens 
godteriautomater er nærmest fraværende. En rekke skoler er også innstilt på å fjerne 
automatene helt en gang i fremtiden.  
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Vareutvalget er samtidig alternativt og består også av sunne matvarer. Spisemiljøet oppleves 
som godt og med muligheter for å spise i klasserommene på de fleste skoler. Fra før vet vi 
også at de videregående skolene i Østfold har gjort en god jobb med å installere vannkjølere, 
og kaldt vann er da også et tilbud som gis ved samtlige kantiner. 8 kantiner drives i privat 
regi, mens 7 er skolekantiner. 
 
Forbedringspotensiale viser seg på følgende områder: 
 

• En rekke ungdommer står over frokost, og dette kan også ha sammenheng med 
dårlig tid på morgenen. Dette er uheldig både av helsehensyn men også for 
ungdommenes læringsevne. For få kantiner har en åpningstid som gir elever mulighet 
til å kjøpe frokost før skolestart kl. 08.00. 

• Der hvor det serveres varm mat er tilbudet i stor grad usunne måltider. Kantinene 
synes også lite bevisste på prisdifferensiering. Selv om noen kantiner fremstår som 
hederlige unntak, gir kartleggingen et inntrykk av at sunne varer ikke er satt ned i pris. 
Det kan dessuten bemerkes at kantinepersonellets formelle kompetanse er 
varierende. 

• En rekke kantiner serverer frukt, men ikke på en måte som følger Sosial- og 
helsedirektoratets anbefalinger om ”Retningslinjer for skolemåltidet” fullt ut. (Frukt bør 
serveres hele, i stykker eller som pålegg og tilbehør. Grønnsaker bør være skåret opp 
og lagt i vann, som pålegg, salat eller varmrett).  

• De fleste kantiner har kaker, boller eller vafler og sjokolade som en del av det daglige 
vareutvalget. 

• Antall sitteplasser er ved enkelte skoler forholdsmessig lavt I forhold til det totale 
elevantallet. 

• Skummet melk er nærmest fraværende i sortimentet. 
• Fortsatt for mange brusautomater. 

 
 
Forslag til tiltak ved de videregående skolene i Østfold 
 
Ressursgruppe ernæring bør prioritere å jobbe med tiltak som kan være med på å gi ungdom 
tilgang på god og byggende mat i skoletida – grovt brød, frukt, grønt, melk osv. Tiltak som 
legger til rette for at ungdommene har det trivelig når de spiser, slik at de velger å spise på 
skolen, bør også vektlegges.  
 
Folkehelseprogrammet i Østfold anser blant annet følgende tiltak som viktige: 
 

1. Skolene må ha egnede lokaler for bespisning som også ivaretar måltidets sosiale 
funksjon. Trivsel, miljø, hyggelige omgivelser, plass til de som vil spise i kantina, 
anledning til å spise på klasserommet for de som vil det osv.  
 

2. Skolen må legge forholdene til rette slik at det er lett for elevene å gjøre sunne valg 
når det gjelder mat og måltider (produkter, måltidsmønster, handler i kantine med bra 
utvalg i stedet for å gå i butikken osv) 
 

3. Kantinene skal oppfylle kravene i retningslinjene for skolemåltidet.  
 

4. Fortrinnsvis bør kantinene være drevet som en del av det pedagogiske tilbudet ved 
skolen. Dette gir mulighet til: 
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• Prisregulering: Det som er sunt bør være billigere enn det som ikke anbefales. Man 
unngår lønnsomhetsargumentet i forhold til det som selger, det som elevene vil ha 
o.s.v. 

• Å tilby praktisk opplæring og arbeid i kantinene til elever som har behov for tilrettelagt 
undervisning.  

• Å stille krav til mattilbud og spisemiljø 
 
 

5. Hvis fortsatt privatdrevne kantiner – stille krav ved forhandlingsrundene  
 

6. Tilgang til brødprodukter, havregrøt eller lign før skolestart for de som kommer tidlig, 
og ikke har rukket frokosten 
 

7. Opplæring/kursing av kantinepersonalet 
 

8. Alle brusautomater må fjernes 
 

9. Alle sjokoladeautomater må fjernes 
 

10. Matautomater kan vurderes – hel frukt, gulrotpakker, knekkebrød, lefse og lignende.  
 

11. Kaldtvannsdispensere bør installeres i et tilstrekkelig antall 
 

12. Fokus på hva som tilbys av varme retter, unngå pølser og potetstappe som et eks. 
 

13. Folkehelsegrupper på skolene bør etableres etter mønster av arbeid i Hedmark. 
 

14. En synlig og aktiv skolehelsetjeneste er nødvendig. 
 
15. Det bør innføres fruktabonnement med 1 gratis frukt til frokost. Forskning viser at 

gratis tilbud øker inntaket av frukt og grønnsaker for alle grupper av skolebarn, 
inkludert barn i familier med lavere sosioøkonomisk status og barn med lavt inntak i 
utgangspunktet. 

 


