
BARN OG KOSTHOLD PÅ SKOLEN OG AKS 
 

Skolens FAU har det siste halvåret jobbet med 

kosthold sammen med klinisk ernæringsfysiolog Liv 

Irene Dalby, som også er forelder ved skolen. Dette 

dokumentet sammen med en ranselpost kan du 

finne under FAU på skolens hjemmeside: 

 
https://bakas.osloskolen.no/om-skolen/rad-og-utvalg/fau/ 
 

Barn vokser og utvikler seg raskt, og et godt kosthold er av viktig for barnets helse. 

Frokost er viktig for en god start på dagen og gir barna energi, konsentrasjon og godt 

humør gjennom skoledagen. Lunsjen er et sosialt avbrekk midt på dagen og gir påfyll 

av energi. Det er ikke alltid lett å få barna til å spise sunn mat og det kan være enkelt 

å tilby barna mindre næringsrik mat eller noe søtt. 
 

Barn får for mye sukker  
 
Myndighetene anbefaler at maks inntak fra tilsatt sukker bør være 10 energiprosent 

av det samlede energiinntaket per dag. Det tilsvarer et samlet daglig inntak av sukker 

på 30 gram (for barn 2-5 år) 45 gram (barn 6 –9 år), 55 gram (kvinner) og 70 gram 

(menn).  

 

UNGKOST– undersøkelsen gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet 2015-2016 

og utvikling i norsk kosthold 2016 (Helsedirektoratet 2016) viser at 55 prosent av 9- 

og 13-åringer har et høyere sukkerinntak enn anbefalt og over 20 prosent av voksne 

har et høyere inntak av sukker enn anbefalt. 

 

En gjennomsnittlig 4. klassing trenger 1840 kcal om dagen, hvorav da maks 45 gram 

bør komme fra tilsatt sukker. 

 

Sukker er ikke farlig, men det er en anbefaling om å begrense det daglige inntaket for 

å bevare tannhelsen, forebygge overvekt og livsstilsykdommer.  
 

Det er viktig med et sunt forhold til mat og søtsaker og her er det alt med måte. 

  



Sukker  
 
Vanlig sukker bidrar med energi og ingen andre næringsstoffer, såkalt tomme 

kalorier. Barn har små mager, ofte et lavt kaloriinntak og et stort behov for nærings-

stoffer. Sukker og sukkerholdig mat og drikke kan fortrenge mat med næring. Det 

senker kostens totale næringsinnhold av vitaminer og mineraler. Eksempel på 

uheldige matvarer er loff, boller, kjeks, søtt pålegg og søte frokostblandinger. Gode 

vaner starter tidlig i livet. En bør derfor unngå søtt i hverdagen og mellom måltidene. 

 

Skill mellom hverdag og fest 
 

Som en hovedregel gjelder det at barnet selv skal få bestemme hvor mye det vil 

spise. Vi som foreldre kan sørge for at barnet får servert riktig mat, samt sørge for at 

barnet er sultent til måltidene. Hvis man er kostbevisst til hverdags, gjør det ikke noe 

om man koser seg litt ekstra til fest! 
 

Foreldre har ansvaret  
 

Gode vaner starter tidlig i livet og tas med videre, og vi foreldre er barnas forbilder. 

Det er lett å tenke at vi er snille mot barna når vi gir de godterier. Sukkerbelastningen 

på barnet sin kropp kan fort bli for stor og barn kan utvikle tannsykdom og overvekt. I 

dag har vi tilgang på alt hele tiden og skillet mellom fest og hverdag er ikke like klart 

som før.  

 

Mange søte dager og hverdagssukker 
 

I løpet av et år er det mange bursdager, turdager, avslutninger, festdager, høytider, 

feriekosedager og 52 lørdager. Derfor er det utrolig viktig at vi som foreldre prøver å 

holde sukkerinntaket nede i hverdagen. Og selv om det skal feires, må det ikke 

nødvendigvis være mest mulig søt mat og drikke.  
 

Dersom sjokoladepålegg og syltetøy er hverdagspålegg, eller barna får søt drikke og 

søte frokostblandinger, er det lett å få i seg for mye sukker: 

 

1 ss Nugatti: 12 g tilsatt sukker 

1 glass saft (2 dl): 22 g tilsatt sukker 

1 ss syltetøy: 9 g tilsatt sukker 

1 dl Crusli solfrokost: 15,5 g tilsatt sukker  

1 halvliter brus: 50 gram tilsatt sukker 

100 gram smågodt: ca. 50 gram tilsatt sukker 

50 gram melkesjokolade: 22 gram tilsatt sukker 

  



Forslag til sunn og næringsrik frokost og lunsj 

 

Frokostsmoothies 

Hvis barnet har dårlig matlyst, kan man prøve en 

næringsrik smoothie på melk, yoghurt, frosne bær 

og banan. Kan serves med havregryn/müsli. 

 

 

 

 

Frokostblanding med bær og nøtter 

Varier gjerne frokosten med en porsjon kornblanding med lite 

sukker sammen med nøtter, frukt og bær.  

 

 

 

 

 

Havregrøt med bær 

Havregrøt er sunt, mettende og godt for magen. 

Spis gjerne havregrøt til frokost sammen med 

hakkede nøtter, bær, frukt og kanel.  

 

 

 

 
 

Grove frokostvafler 

Grove vafler er et godt alternativ i matpakken 

istedenfor brød. Man kan spise vafler til frokost eller 

som lunsj. Spises med bær eller valgfritt pålegg. 

 
 

 

www.melk.no  

www.melk.no  

www.melk.no  

www.melk.no  



Matpakken  

Matpakken bør være god, sunn og variert. Fyll den for eksempel med: 

• Grovbrød / rundstykker 

• Middagsrester 

• Omelett / egg 

• Yoghurt 

• Kornblanding  

• Grønnsaker 

• Frukt, bær og nøtter 
 

 

 

 

Byggrynsalat 

Byggrynsalat smaker godt og metter lenge. Byggryn i 

salat med mais, paprika, agurk, kokt skinke og ost 

passer fint i matpakken. Ha eventuelt dressing i en 

boks ved siden av.  

 
 

 

Fullkornswrap 

Fullkornswrap er spennende til lunsj med for eksempel 

laks og smøreost, cottage cheese eller tacofyll lager at 

bønner og/eller karbonadedeig/kyllingkjøttdeig med 

salatgrønnsaker. 
 

  

Nudler 

Rett i koppen-nudler / porsjonsnudler er ikke et godt 

valg til lunsj. De inneholder mye energi og salt og lite 

næring. Ønsker man nudler bør man velge 

fullkornsnudler som er mer næringsrikt. Nudler bør 

spises som en del av et fullverdig måltid sammen 

med for eksempel kylling, laks, tofu med grønnsaker. 

www.brødogkorn.no   

www.melk.no  

www.frukt.no  



Valg av frokostblandinger på skolen og skolefritidsordningen  

 

Det kommer stadig nye frokostblandinger i butikkhyllene. Noen kan være en sunn 

start på dagen og andre er som å starte dagen med en dessert.  

Det er ikke alltid lett å vite hvilken type vi skal velge og det er lett å bli forvirret i en 

jungel av reklame og informasjon.  

 

Mange frokostblandinger har svært høyt sukkerinnhold. En test fra mars 2015 viser at 

de søteste frokostblandingene bidrar med opptil 50 % tilsatt sukker og minimalt med 

fiber (se frokostblandinger med terningkast på siste side). Velger du en 

frokostblanding med terningkast 1 eller 2, blir barnet fortere sultent igjen og det kan 

gå ut over konsentrasjon og humør. Starter du derimot dagen med en fiberrik frokost 

med mindre sukker, terningkast 6, 5 og 4, vil det virke positivt på blodsukkeret hele 

resten av dagen. Det virker positivt inn på konsentrasjon, hukommelse, prestasjon, 

tannhelse og vekt. 

 

 

Test av frokostblandinger er gjennomført 

av www.bramat.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terningkast 6:  Quaker Havre fras. Weetabix Original, Vita hjertegod 

Terningkast 5:  Quaker Rug fras, Quaker minifras, Nestle Fitness 

Terningkast 4: Kelloggs All-Bran regular, Axa Havre flakes, Quaker havre crunch, Nestlé Cherrys 
havre, Kelloggs Spesial K fullkorn 
 
Terningkast 2: Start Crisp´n crunch Oboy, Kelloggs Special K classic, Nesle Nesquik, Kelloggs 
Spesial K red berries, Nestlé Cheerios multi, Weetabix Weetos choco, Nestle Fitness yoghurt flake 
 
Terningkast 1: Kelloggs Coco pops, Kelloggs Rice krispies, Kelloggs Corn flakes, Nestlé Lion 
cereals, Kelloggs Honni-korn. 

 

  

www.bramat.no  
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