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Mat, kropp
og følelser



Noen kan kjenne på et anstrengt forhold til mat. Det er kanskje
ikke så rart, med tanke på at vi hører mye forskjellig om hva som

er sunt og ikke, samt at mat er nært knyttet til følelser. Mat er
mye mer enn næringsstoffer! Det er tradisjoner, kos, trøst,

sosialt samvær. Vi spiser når vi er glade og når vi er lei oss, på
date og når vi har kjærlighetssorg, til hverdags og til fest, i

bursdager og i begravelser. 
 

Mat, kropp og følelser er et stort
og komplekst tema. 

Helt fra vi er små barn lærer vi å knytte maten til følelsene
våre - tenk bare på hvordan amming/flaske beroliger et

spedbarn, eller hvordan man ofte trøster eller belønner barn
med noe godt.

 
Den ene dagen er en matvare “supermat”, den neste dagen er
den kreftfremkallende - kan det virke som. For noen kan dette
resultere i at listen over nei-mat blir stadig lengre. Mange kan
nok kjenne seg igjen i å ha hatt dårlig samvittighet etter å ha

spist noe som var “usunt”. Mange har nok også brukt mat som
trøst, og for noen kan det bli en kilde til kontroll. For noen kan

det utvikle seg til et vanskelig forhold til mat, eller en
spiseforstyrrelse.

Mat og kosthold er også tett knyttet opp mot kroppen. Vi
putter jo maten inn i kroppen - mer nært enn det blir det

ikke. Maten gir oss næringsstoffer som kropp og hode
behøver for å fungere. Uten mat kan vi rett og slett ikke leve.
Når maten er så viktig, helt livsnødvendig, så blir det kanskje
ekstra vanskelig om man blir litt “uvenner” med maten. Du

kan jo ikke unngå den! 
 



Vi får også stadig høre om hvordan vi kan bruke mat for å
oppnå noe, som bedre helse, sterkere muskler eller slankere
midje. Det er ingen tvil om at man påvirker helsa, men det er
ikke slik at vi trenger å spise “perfekt” for å støtte opp om en

god helse og fungerende kropp.
 

Vi i Digimat vil gjerne fortelle deg at ingen mat trenger å være
nei-mat. I kostholdet handler det om balanse og variasjon.

Du har lov til å spise noe kun fordi det smaker godt! 
 

Det er heller ikke slik at noen matvarer har magiske
helsebringende egenskaper, eller at det er noen

matvaregrupper du må utelukke helt fra kostholdet for å leve
sunt - selv om vi stadig vekk kan lese dette. Til og med

sjokolade kan inngå i et sunt kosthold. Igjen: Husk
nøkkelordene balanse og variasjon. 

 



Helsesøster (for de som går på skolen) 

Fastlegen 

Psykisk helse i kommunen 

Psykolog/psykiater 

Hvis mat, kropp og kosthold tar for mye plass i hodet kan det
være godt å vite at det er mulig å få hjelp. Her er noen steder
du kan henvende deg dersom du trenger noen å prate med:

 

 

Spiseforstyrrelsesforeningen: https://www.spisfo.no/tilbud

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS):
https://nettros.no/fa-hjelp/ 

Mental Helse Ungdom:
https://mentalhelseungdom.no/vare-prosjekter/en-som-
lytter-kosthold/
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