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Dette er en bekreftelse på at vi har mottatt ditt høringssvar på temaet 
Generelle høringssvar.  
  
Høringssvar fra Landslaget for mat og  
helse i skolen 
Til Helse- og omsorgsdepartementet 
Fra styret i LMHS/ved Inger Lise Fevang Jensen   
Høringssvar til ”Forslag til ny folkehelselov” 
Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er en ideell faglig 
interesseorganisasjon med formål å styrke  
opplæringen i det allmenndannende faget mat og helse i grunnskolen og 
studiefaget i høyere utdanning. Vi er en  
frittstående medlemsorganisasjon. 
 LMHS støtter at kommunene skal ha større ansvar for det lokale 
folkehelsearbeidet. Vi ser det som nødvendig at: 
* Fylkeskommuner og kommuner skal fastsette mål og strategier for 
folkehelsearbeidet forankret i  
planprosessene etter plan- og bygningsloven 
* Fylkeskommuner og kommuner skal ha nødvendig kapasitet og 
kompetanse til å ivareta oppgaver som  
følger av den nye folkehelseloven  
LMHS er glad for presiseringer om at barnehager og skoler omtales som 
helt sentrale arenaer for å forankre det  
brede helsefremmende arbeidet i når det gjelder kost- og måltidsvaner. Vi 
mener det er av avgjørende betydning  
for å bidra til større likhet i helse på det matfaglige området. 
Vi vil peke på den svake posisjonen temaer knyttet til mat og måltider, 
som teoretisk lærestoff og som ferdigheter i  
praktisk i matlaging, har i nåværende rammeplan for 
førskolelærerutdanning. Det er derfor maktpåliggende å sikre  
dette fagområdet i den nye rammeplanen som nå skal utvikles. 
I lys av læreplanen i mat og helse i Kunnskapsløftet, retter vi 
oppmerksomheten spesielt på manglende faglig  
fordypning blant lærere i mat og helse i grunnskolen. Undersøkelser viser 
at 2 av 3 underviser uten slik fordypning.  
Vi ber om at det gjøres et krafttak for å rette på dette. 
Med Kunnskapsløftet, LK06, ble innholdet i læreplanen i mat og helse 
betydelig endret fra tidligere læreplaner. Det  
brede dagliglivsfaget heimkunnskap ble erstattet av faget mat og helse 
med fokus på mat i tre perspektiver; helse,  
forbruk og kultur. 
I løpet av grunnskolens 10 år er opplæringen i faget totalt tildelt 114 
timer på barnetrinnet og 85 timer på  
ungdomstrinnet. Dermed er mat og helse grunnskolens minste fag. Det er 
grunnskolens helsefremmende fag når  
det gjelder matvaner og kosthold. LMHS understreker elevenes rett til en 
opplæring i tråd med læreplanen i mat og  
helse – for at alle barn og unge skal kunne velge en helsefremmende 
livsstil på matområdet. Og læreplanen i  
LK06 uttrykker dette helt klart; 



* ”Mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsa til 
mennesket og for det sosiale velværet.  
Kunnskap om mat og måltid som fremjar gode matvanar, kan gjere sitt til å 
redusere helseskilnader i  
befolkninga.” 
* Faget mat og helse skal som allmenndannande fag medverke til at 
elevane får innsikt i og evne til å velje  
og reflektere kritisk rundt mat og måltid, slik at dei får kunnskap til å 
møte livet praktisk, sosialt og  
personleg. 
* Opplæringa i faget skal medverke til ein medviten og helsefremjande 
livsstil. 
* Praktisk skapande arbeid, der ein legg vekt på ferdigheiter, 
utprøving og kreativitet, er sentralt.”(Læreplan i  
mat og helse, LK06) 
I tillegg er det fristende å trekke fram tre av de totalt 40 forpliktende 
kompetansemåla som barn og unge har rett til  
å få opplæring etter. De tre tilhører de gjennomgående måla og skal 
gjennomsyre opplæringen:  
      Kompetansemål 4.trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 
* setje saman og lage frukost, skulemåltid og mellommåltid i tråd med 
tilrådingar for eit sunt kosthald frå  
helsestyresmaktene 
 Kompetansemål 7.trinn 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 
* lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva plass dei 
ulike matvaregruppene har i kosthaldet 
Kompetansemål 10. trinn: 
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne 
* planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare 
kva for næringsstoff matvarene  
inneheld 
 I ”Forslag til ny folkehelselov” er det inngående beskrevet hvilke 
helseutfordringer vi står overfor og som er relatert  
til kosthold og matvaner. 
”I Norge har man sett en tredobling av forekomst av type 2?diabetes de 
siste 30 årene4. KOLS vil fortsatt stige, på  
grunn av røyking. Overvekt øker risikoen for en rekke sykdommer, herunder 
kreft, hjerte? karsykdommer og type  
2?diabetes. I dag har en av fem nordmenn KMI på over 30 
(kroppsmasseindeks). Dette utgjør en dobling av  
andelen i befolkningen med fedme i løpet av de siste 20 årene5. 
Helseundersøkelsene fra fem fylker i 2000?2003  
viser at 67?76 % av mennene og 48?66 % av kvinnene i aldersgruppene over 
40 år har utviklet overvekt (KMI på  
over 25) eller fedme (KMI på over 30).” 
Videre i ”Forslag til ny folkehelselov” fokuseres det på at 80 % av 
forekomsten av ulike meget alvorlige  
livsstilssykdommer som hjerteinfarkt, type 2?diabetes og kreft kan 
forebygges eller utsettes med endringer i  
kosthold, fysisk aktivitet og røykevaner. Det pekes også på betydningen 
av at god ernæring og kosthold er av  
avgjørende betydning for vekst og utvikling i fosterliv, spedbarnsalder 
og barne? og ungdomsårene. 
Styret i LMHS har i brev til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (mai 
2010) tillatt seg å bruke betegnelsen faglig  



nød for å beskrive situasjonen i mat og helse; en situasjon som står i 
grell kontrast til utfordringer i  
folkehelsearbeidet. Samtidig har folk aldri vært så interesserte i å 
spise sunt som i dag (kilde: Synovate, Norsk  
monitor). Det gir oss en enestående mulighet til å styrke opplæringen i 
fagfeltet i utdanningssystemet. Den  
muligheten bør vi bruke. 
 Med hilsen 
 Inger Lise Fevang Jensen 
Leder i LMHS 
18. januar 2011 22:03 
  
Svaret kan leses her  
Du er registrert som:  
Brukertype: Privatperson  
Navn: Landslaget for mat og helse i skolen   
Brukernavn: ilfj  
E-post: inger-lise.f.jensen@hive.no  
Adresse: Asnesåsen 18 


