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1 Forord 
Siden 2009 er antallet af madordninger i danske børnehaver steget og det har været ønsket bag projekt 

DAGMAR at undersøge muligheden for at skabe en anden virkelighed omkring madordningerne, end den 

der blot drejer sig om passivt at bespise børn, således at madpraksis og madpædagogik kan spille med i den 

dannelsesproces, som børnehaven bidrager til. Tanken er, at det kan bidrage til mere sunde og 

sundhedsbevidste børn, og på langt sigt også til mere sunde voksne.  

Det har været filosofien bag projekt DAGMAR at spisning og læring har kunnet integreres i børnenes 

dagligdag på en meningsfuld måde. Lege, spil og sprog omkring mad og måltider, samt ud af huset 

aktiviteter omkring mad i og fra naturen har været centrale virkemidler. 

På baggrund af en henvendelse fra Børnehuset Fuglsang, der ønskede at evaluere deres erfaringer med 

mad og måltider i deres arbejde planlagde, udviklede og afprøvede videnskabelig assistent Sanne Sansolios 

fra Ålborg Universitet, pædagogiske aktiviteter og metoder til effektmålinger baseret på erfaringer fra 

tidligere projekter. Projektet er støttet af BUPL’s forskningsfond. 

Tak til det pædagogiske personale og børn i børnehuset Drivhuset for deltagelse i pilotprojekt og en stor tak 

til Børnehuset Fuglsangs pædagogiske- og køkkenfaglige personale og børn, der har deltaget i projektet. 

Begge børnehaver har deltaget aktivt og engageret i Projekt Dagmar, der er gennemført i perioden januar 

2010 til oktober 2010. 

 

Bent Egberg Mikkelsen,  

Professor, Forskningsgruppekoordinator 

Forskningsgruppen Måltidsvidenskab & Folkesundhedsernæring, MENU 

Aalborg Universitet, København 
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2 Sammenfatning 
I Danmark tilbringer næsten alle danske børn i alderen 3-6 år en meget stor del af deres vågne tid i 

institution, hvilket gør dagtilbuddet til en væsentlig arena for børnenes udvikling af færdigheder og sociale 

kompetencer. Den stigende udbredelse af overvægt, fedme og andre livsstilsrelaterede sygdomme har 

betydet en øget interesse for strukturelle forebyggelsestiltag. Her har interventioner og initatiativer rettet 

mod børn og unge i skoler og institutioner fået særlig opmærksomhed og eftersom de 3-6 år spiser op til 

70% af deres mad i børnehaven og  der samtidig er sket en stigning i udbredelsen af ordninger, hvor 

institutioner tilbyder mad som en del af servicetilbuddet, er der  forskningsmæssigt opstået et stort behov 

for at  undersøge effekten og potentialet i at arbejde sundhedsfremmende med madordningerne i 

børnehaven, i det den kan bidrage til mere sunde og sundhedsbevidste børn og på længere sigt til sundere 

voksne.  

Projekt DAGMAR har været et interventionsbaseret enkelt case studie med en triangulering af forskellige 

målemetoder, der kunne måle effekt af interventionen og samtidig evaluere de pædagogiske værktøjer.   

Der blev brugt spørgeskema til forældre og pædagoger, billedspørgeskema til børn, fokusgruppeinterview 

med medarbejdere i den deltagende børnehave, video observation, illustrativ metode til at indfange 

børneperspektivet og etnografisk observation og interview. Selve interventionen bestod af forskellige 

pædagogiske aktiviteter og et afsluttende kompetence kursus for pædagogerne. Disse pædagogiske 

aktiviteter blev udviklet med henblik på at skabe videnskabelige erfaringer med mad og måltidsværkstøjer i 

børnehaver.  

På baggrund af interventionen kan det konkluderes, at de madpædagogiske aktiviteter i børnehaven har 

haft en positiv indflydelse på børnenes frugt og grønt præference1.  

Der er flere børn der kan lide forskellige frugter og grøntsager og variationen af disse. Desuden er der sket 

en stigning af børnenes aktive ordforråd, det vil sige at de nu selvstændigt kender navnene på flere frugter 

og grøntsager end før interventionen. Det passive ordforråd er også steget, samtidig med at procentdelen, 

der ikke kendte navnene på frugter og grøntsager, er faldet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Med frugt og grøntsagspræfence menes den frugt eller grøntsag som barnet kan lide og derfor er tilbøjelig til at 
vælge 
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4 Baggrund 
Den stigende udbredelse af overvægt, fedme og andre livsstilsrelaterede sygdomme har betydet en øget 

interesse for strukturelle forebyggelsestiltag. Her har interventioner og initatiativer rettet mod børn og 

unge i skoler og institutioner fået særlig opmærksomhed  (Branca et al., 2007).  

I Danmark tilbringer næsten alle danske børn i alderen 3-6 år en meget stor del af deres vågne tid i 

institution, hvilket gør dagtilbuddet til en væsentlig arena for børnenes udvikling af færdigheder og sociale 

kompetencer. Desuden spiser børnene meget af deres mad i børnehaven og  der er sket en stigning i 

udbredelsen af ordninger, hvor institutioner tilbyder mad som en del af servicetilbuddet og forældrenene i 

landets  institutioner skal hvert andet år tage stilling til, om madordninger skal tilbydes (Iversen &  

Sabinsky, 2011). 

Mad og måltider er dermed kommet på dagsordenen i børnehaven og dette projekt ønsker at undersøge, 

hvorvidt madordningerne kan bidrage til børnenes læring om mad og måltider.  Ideen tager udgangspunkt i  

Whole School Approach (Clift &  Jensen, 2005), hvilket betyder, at madordningerne kan tilrettelægges og 

integreres i de obligatoriske læreplaner og derigennem kan spille med i den dannelsesproces, som 

børnehaven i forvejen biddrager til. På den baggrund er der også forskningsmæssigt opstået en betydelig 

interesse i at forstå sådanne tiltag og undersøge effekten og potentialet i den integrerede tilgang. Tanken 

er, at det kan bidrage til mere sunde og sundhedsbevidste børn og på langt sigt også til mere sunde voksne.  

5 Formål 
Formålet med projektet har været at undersøge, hvor vidt madordningen hos Børnehuset Fuglsang har 

bidraget til, at børnenes præferencer og viden har ændret sig.  Dette blev gjort ved at undersøge, hvorledes 

en praktisk-kropslig samt sanselig orienteret pædagogisk praksis kan understøtte og bidrage til en positiv 

udvikling af børns sundhed, trivsel og læring i forhold til kost og ernæring.  

Projektet har også haft til formål at udvikle redskaber, der understøtter et kompetenceløft og 

kapacitetsopbygning for de ansatte samt løbende evaluere de forskellige pædagogiske værktøjer, der blev 

brugt under interventionen med henblik på at kunne bruge erfaringerne i andre børnehaver, der kunne 

ønske at arbejde pædagogisk med mad og måltider.  

Desuden var det et formål at undersøge praksis i en børnehave, der inkludere mad og måltider i deres 

pædagogiske dagligdag, med henblik på at identificere forudsætninger for at mad og måltider bliver en 

vigtig del af den pædagogiske dagsorden.  

6 Casebeskrivelse 
Børnehuset Fuglsang har selv henvendt sig til Ålborg Universitet for at få udviklet og evalueret deres 

praksis. Denne tager bl.a. udgangspunkt i køkkenets indretning, køkkenassistentens præsentation af 

frokost, opmærksomhed på børnenes generelle kostadfærd i løbet af dagen, og pædagogiske aktiviteter 

knyttet til mad og måltidsområdet. Dette betød, at de var parat til at eksperimentere og deltage i tæt 

samarbejde med forskerne og var villige til at prioritere mad- og sundhedspædagogisk arbejde i en højere 

grad end det kan være tilfældet i andre lignende institutioner. Børnehuset kan derfor karakteriseres som 
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værende en  ”early mover” ud fra Rogers’ ideer om, hvorledes innovationer spredes i samfundet (Rogers, 

1995). 

Børnehuset Fuglsang  er en integreret institution, inspireret af den italienske Reggio Emilia-filosofi. 

Institutionen råder over 600m2 indendørsareal og 7000m2 udendørsareal og den er normeret til 10 

vuggestuebørn samt 40 børnehavebørn, hvoraf 14 pladser er aften- og natpladser. Dermed er der 12 m2 til 

rådighed indendørs til hvert barn. Der er 12 ansatte, og normeringen lyder på ca. 4,2 børn pr. voksen.  

Børnehaven er indrettet i en gammel villa, som før i tiden husede et børnehjem. Alle måltiderne tilberedes i 

køkkenet, der blev renoveret i 2003 og ligger i kælderen. I åben forbindelse med køkkenet ligger caféen, 

hvor børnene spiser i hold, da der ikke er plads til alle på én gang. 

 

Figur 1 viser en plantegning af børnehavens kælder areal med køkken og spiserum 

De fleste af børnene spiser daglig frokost og eftermiddagsmellemmåltid i institutionen og over 20 % spiser 

morgenmad dagligt i børnehaven. Børnehuset Fuglsang er en døgninstitution hvor aftensmad også bliver 

serveret, men dette bliver kun benyttet af 5 %, der spiser aftensmad dagligt eller to til fire gange om ugen.  

 Dagligt 2 – 4 gange om 

ugen 

Én gang om 

ugen 

Sjældnere/aldrig Ubesvaret 

Morgenmad 7,2 21,6 4,8 55,2 12 

Frokost 79,2 14,4 0,0 0,0 7,2 

Eftermiddag 76,8 14,4 0,0 0,0 7,2 

Aftensmad 2,4 2,4 0,0 74,4 21,6 

Tabel 1 Resultat af bespisning i børnehaven fordelt procentvis over fire måltider, ud fra forældrenes selvrapporterede 
spørgeskema 
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Figur 2 Børnehavens spiselokale 

 

Der var i forvejen nogle madpædagogiske arrangementer i børnehaven. ”Æbleprojektet” er et eksempel på 

en tilbagevendende aktivitet i børnehaven, da børnehaven har sin egen frugtplantage. Ved af følge træet 

fra forårets blomstring til høsten af de modne æbler, giver det børnene mulighed for at arbejde med 

forståelsen af naturens rytme. Om efteråret hjælper børnene med at plukke æblerne og disse bliver kørt til 

et lokalt mosteri, hvor de får lavet deres helt egen æblesaft, som drikkes til børnehavens årlige sommer- og 

julefest. Udover æbler er der på institutionens areal også hyld- og solbærbuske. Ud af hyldeblomsterne blev 

der lavet saft og af solbær bliver der fremstillet marmelade.   

   

           

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Billeder viser børnene der har samlet æbler og er på vej med dem til mosteriet 
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7 Projektdesign 
DAGMAR er et case baseret studie, der havde til formål at undersøge effekten af en intervention. 

Interventioner blev udviklet og afprøvet af en videnskabelig assistent og af pædagogerne i børnehaven i 

fællesskab.  

Flere af aktiviteterne forløb over en længere periode.  Indledende møder og efterfølgende evaluering og 

rapportering er ikke medtaget i nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 viser interventionens studiets 
timeflow



  

12 
 

 

Selve interventionen bestod af forskellige pædagogiske aktiviteter og et afsluttende kompetencekursus for 

pædagogerne. Disse pædagogiske aktiviteter blev udviklet med henblik på at udvikle vidensskabelige 

erfaringer med mad og måltidsværkstøjer i børnehaver.  

Denne rapport er opbygget således at resultatet af interventionen vil blive behandlet i afsnit 12 og 

evalueringen af pædagogiske aktiviteter i afsnit 15. Endelig blev der udviklet et kompetencekursus til 

medarbejderne i børnehaven og evalueringen af dette kursus findes i afsnit 16.  

8 Metode 
Evalueringen af interventionen foretages ud fra en triangulær metode, der både inkluderer kvalitativ, 

kvantitativ og illustrativ kvalitativ metode. Der blev foretaget spørgeskemaundersøgelser blandt børn, 

forældre og ansatte, fokusgruppeinterview med de ansatte, videoobservation af måltidssituationer, og der 

blev gennemført fire pædagogiske aktiviteter samt et kompetenceudviklingskursus for pædagogerne. 

 

8.1 Oversigt over metode 

Effekt af interventionen Spørgeskema til 
- Forældre 
- Børn 

Video observation 

Evaluering af pædagogiske aktiviteter og praksis Etnografisk observation og interview 
Fokusgruppe interview med medarbejdere 
Illustrerede kvalitativ metode (billede bog) 
Spørgeskemadata til pædagoger 

Evaluering af kursus Spørgeskemadata 
-medarbejdere 

Figur 5 Oversigt over metode 

 

8.2 Spørgeskemadata 

8.2.1 Forældre 

Spørgeskemaerne til forældrene er udarbejdet og valideret af Wardle (Wardle et al., 2002) og blev i 2008 

oversat og lettere redigeret i forbindelse med EU – projektet Periscopes danske del (Sansolios et al., 2009). 

Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål omkring forældrene baggrund, børnenes madvaner og syn på deres 

eget barn i forhold til normalvægt ud fra kropsfacon2 samt deres generelle syn på et barns normalvægt ud 

fra kropsfacon. Derudover blev der spurgt ind til den måde forældrene agerer på i forhold til deres børns 

madvaner, og i hvilken grad de bruger mad som en følelsesmæssig stabilisator, fx som straf, belønning eller 

                                                           
2 I det udleverede spørgeskema var der vist  otte forskellige drenge- og pigefigurer. Forældrene kunne så sætte 
kryds ud for den figur de mente lå tættest på deres svar. 
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trøst, samt i hvilken grad forældrene opfordrer børnene til at spise forskellig mad eller hvem der 

bestemmer hvad og hvornår, der spises i hjemmet (Wardle 2002).  

Metoden inddeler forældrenes ”feeding style” i fire forskellige kategorier, hvortil der er fem 

svarmuligheder; aldrig, sjældent, sommetider, ofte eller altid. De fire kategorier er: 

 Instrumental feeding style: Brug af mad som straf eller belønning 

 Encouragement feeding style: Opfordre til at smage mad / ny mad 

 Emotional feeding style: Brug af mad som trøst 

 Control behaviour: Bestemmer hvad, hvor og hvornår der skal spises 

Forældrene fik udleveret spørgeskemaet af børnehavens personale i februar 2010 og derefter et follow up i 

august 2010. Begge gange havde de fjorten dage til at udfylde og aflevere det tilbage. Der blev grundet 

forskellen i antal af forældrenes besvarelser ved follow up (n=42 vs n=27), besluttet kun at bruge baseline 

svar som grundlag for sammenligningen mellem forældre- og børnebesvarelserne.  

8.2.2 Børn 

 Samtlige besvarelser i før og efter billedspørgeskemaet blev udført i samarbejde med den videnskabelige 

assistent i børnehaven. Børnenes spørgeskema var udformet som et billedspørgeskema tilpasset deres 

kognitive evner. Spørgsmål om frugter, grøntsager og krydderurter var understøttet af billeder, og dele af 

besvarelsen opdelt i aktivt og passivt ordforråd, for at give samtlige børn mulighed for at kunne 

kommunikere om deres viden om frugter og grøntsager.  

For at kunne lave en vurdering af børnenes forståelse af konceptet ”fra jord til bord” før og efter de 

pædagogiske aktiviteter var gennemført, blev der i forbindelse i billedspørgeskemaet udarbejdet syv 

illustrationskort, som børnene skulle lægge i den rigtige rækkefølge. Dette gav indsigt i børnenes forståelse 

af ”Jord til Bord” konceptet. Børnene blev spurgt, om de vidste hvorfra man fik mel til at bage brødet, samt 

hvad mel var lavet ud af. Feltkoordinatoren lagde det første billede ned, der viste nogle frø, og det sidste 

billede, der viste et færdigbagt brød. Børnene skulle så prøve at lægge de sidste fem billeder i den rigtige 

rækkefølge. Billederne viste følgende motiver: 

 Billede 1 viser en håndfuld korn (lagt på forhånd og indgår derfor ikke i tabellen) 

 Billede 2 viser en enkelt lille kornspire i jordoverfladen 

 Billede 3 viser en mark fuld af korn 

 Billede 4 viser en mark der bliver høstet af en mejetærsker 

 Billede 5 viser en bunke mel 

 Billede 6 viser noget dej 

 Billede 7 viser et bagt franskbrød (lagt på forhånd og indgår derfor ikke i tabellen) 

8.3 De pædagogiske aktiviter og praksis 
Spørgeskemaet til de ansatte, fokusgruppe interview og videoobservation af måltidssituationen var 

metodiske valg der kunne supplere hinanden og tilsammen bidrage med et mere nuanceret indtryk af 

institutionens praksis. Besvarelserne fra baseline spørgeskema blev brugt som afsæt i 

fokusgruppeinterviewene. Mens interviews giver et indblik i den enkelte pædagogs faglige selvforståelse, 
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kan observationer give et billede af pædagogernes reelle adfærd, som er uafhængig af mundtlige 

beretninger  (Launsø & Rieper, 2005).  

8.3.1 Pædagoger 

8.3.1.1 Spørgeskema  

I spørgeskemaet indgik baggrundsspørgsmål samt spørgsmål om de seks obligatoriske temaer i læreplanen 

(Hviid et al., 2011) (Kjær, 2011) og om mad og måltidspolitikker (Molander, 2011). Svarene fra 

spørgeskemaet gav forskeren indsigt i fællestræk og uenigheder blandt personalet, og gav derved et 

udgangspunkt for emnerne i fokusgruppeinterviewet med pædagoger.  

8.3.1.2 Fokusgruppeinterview 

Fokusgruppeinterview er ”en nøje planlagt række drøftelser, der har til formål at opnå indsigt i et afgrænset 

emne i en eftergivende og ikke-truende miljø” (Krueger, 2000). Formålet med fokusgruppeinterviewet var 

for det første at rejse en diskussion blandt deltagerne og derigennem at give forskeren indsigt i de ansattes 

viden, kvalifikationer, færdigheder, ønsker samt deres syn på emnet mad i børnehaven. Det andet formål 

var at sætte fokus på faktorer, der er med til at fremme eller hæmme det pædagogiske arbejde med at 

integrere emnet mad i de obligatoriske seks temaer i læreplanerne, samt fastslå et eventuelt mønster af 

enighed og uenighed blandt pædagogerne omkring muligheden for denne integration. 

Interviewguiden var baseret på anvisninger fra PERISCOPE ”Protocol and material for qualitative research 

(focus group)” udarbejdet af Caroli (Sansolios et al., 2009).  

Personalet blev spurgt til holdninger indenfor fem overordnede temaer; 1) pædagogernes 

ansvar/medansvar for børnenes sundhed, 2) madsprog og præferencer, 3) ressourcer og kompetencer, 4) 

kommunikation med forældrene om mad og rollemodeller, samt 5) mad og måltidspolitikker.  

For at høre alle ansattes holdning er det vigtigt at alle er repræsenteret og af samme grund blev det 

besluttet at lægge fokusgruppeinterviewet i forlængelse af et i forvejen varslet personalemøde. Mødet blev 

afholdt i børnehaven og tog ca. 90 minutter. Deltagerne blev informeret to uger før det planlagte 

fokusgruppeinterview, efter at børnehavelederen var blevet informeret omkring nødvendig tidslængde.  

Der blev anvendt diktafon i fokusgruppeinterview og samtalen blev efterfølgende transkriperet ved hjælp 

af  meningskondensering, hvor hovedbetydningen af det sagte reduceres til kortere og mere koncise 

formuleringer (Kvale, 1997). 

8.3.1.3 Videoobservation af måltidssituationer 

Grunden til at der blev foretaget videoobservationer under frokostmåltider var, at sammenligne 

resultaterne fra pædagogernes spørgeskema og fokusgruppeinterviewet med de faktiske situationer for at 

finde sammenfald og uenigheder i oplysningerne. 

To videokameraer blev opstillet for at dokumentere frokostmåltidet i billede og lyd, samt give mulighed for 

genafspilning af sekvenser. Der var tale om indirekte observationer i det de observerede var bekendt med 

at de blev filmet, men ikke kendte til de specifikke observationstemaer (Andersen, 2006). Den største fordel 

ved brug af videokamera er at kameraet fanger både lyd og adfærd. Observatøren kan dermed afspille 

optagelsen igen efter at have reflekteret over enkelte sekvenser, og dermed uddrage mere, end hvad der 
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ville være muligt kun gennem direkte observation (Løkken & Søbstad, 1998). Eksempelvis kunne der være 

tale om sekvenser, som umiddelbart forekom tilfældige, men ved gentagen refleksion kunne erkendes som 

meningsfulde (Løkken & Søbstad, 1998).  

8.3.1.4 Analyse af fokusgruppeinterview og videooptagelser 

Lydoptagelserne fra fokusgruppe interviewet blev meningstransskriberet og resultaterne fra denne analyse 

blev sammenlignet med resultaterne fra de meningstransskriberede optagelser af måltidssituationen. Disse 

gav tilsammen indsigt i pædagogernes syn på mad og måltider, den pædagogiske praksis omkring 

frokostmåltidet, hvordan de oplevede deres rolle i forhold til frokostmåltidet, samt i ressourcer og/eller 

barrierer for at mad og måltider kunne integreres i det pædagogiske arbejde på en meningsfuld måde, som 

støtter børnenes maddannelse.  Ligesom fokusgruppeinterviewet blev observationerne 

meningstransskriberet. 

8.3.1.5 Etnografisk metode/deltagende observation 

Under observationerne af børnene og pædagoger blev der fokuseret meget på deres interaktion. Ikke kun 

mellem den enkelte og maden, men mellem alle ved bordet og deres indbyrdes interaktion om maden.  

Observationerne af frokostmåltidet foregik i felten, dvs. i børnenes og pædagogernes sædvanlige 

omgivelser (Andersen, 2006). En observatør var til stede under frokostsituationen. Umiddelbart efter 

observationen blev der skrevet en protokol, som bestod af usystematiskt observerede registreringer, mens 

disse var friske i erindringen. 

8.3.1.6 Illustrative metoder 

Som et led i evalueringen af de pædagogiske aktiviteter blev der brugt en illustrativ metode for at inkludere 

et børneperspektiv på aktiviteterne og forstå hvad børnene havde fået ud af det og hvilke aktiviteter der 

havde haft størst betydning for dem. Under interventionen lavede børnene deres egen individuel billedbog 

med billeder, tegninger og indsamlet materiale, der viser udviklingen i hver af de valgte del-projekter 

gennem hele projektperioden. Bøgernes indhold er forskellige fra barn til barn, da bøgerne indeholder 

barnets egne observationer. Pædagogerne nedskrev aktiviteterne (specielt nødvendigt for analysen i de 

tilfælde, hvor tegningen ikke klart viste aktivitetens art) og datoen for at sikre, at tegningerne var i 

kronologisk rækkefølge og for at få indsigt i børnenes individuelle forståelse af afgrødernes 

udvikling/udseende.   

Disse bøger var i børnehaven under hele forløbet, men forældrene kunne når som helst kigge i dem og 

derved følge med i, hvad børnene lavede. Alle bøger er efterfølgende scannet ind og brugt i analysen. 

 

                   
Figur 6 Ovenstående billeder er eksempler på nogle af illustrationer og billeder i årstidbillledbøgerne.  



  

16 
 

Ud over at alle illustrationerne af aktiviteterne blev 

sat ind i børnenes mapper, blev de også ophængt på 

trappeafsatsen. På denne måde kunne forældrene på 

en let tilgængelig måde følge børnenes aktiviteter. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 7 Trappe illustration 

9 Teoretisk baggrund  

9.1 Den sundhedspædagogiske baggrund 
Undersøgelsens pædagogiske aktiviteter er udarbejdet med inspiration i Piagets læringsstadier (Illeris, 

2000b), og afpasset i forhold til børnenes kognitive udvikling på dette stadie. Overgangen fra det 

sansemotoriske til det præ-operationelle stadie gør, at læring på dette niveau antages at foregå gennem 

følelser, berøring og håndtering. Det betyder samtidig, at omgivelserne spiller en stor rolle for barnet, og 

efterhånden foregår læring også gennem indsamling af visuelle indtryk. Af denne grund er alle pædagogiske 

aktiviteter udarbejdet, så der enten indgår billedmateriale eller at børnene fysisk er i kontakt med det de 

lærer om (Piaget, 1972, Piaget, 2003). Kolbs læringscirkel bygger på John Dewey’s ”Learning by doing” og 

beskriver erfaringslæringen som en cirkulær sammenhængende proces, hvor erfaring, eftertænksomhed og 

refleksion samt begrebsdannelse og lysten til at afprøve og eksperimentere udfra ny viden er centrale 

elementer. Kolb antager således, at erfaringslæringen involverer en interaktion mellem person og 

omgivelse (Illeris, 2000b). Dette var en afgørende begrundelse for, at børnene fysisk skulle involveres i 

processen, der hvor processen foregik. Beskrivelsen af naturen startede således i skoven, mens 

beskrivelsen af grøntsagerne foregik i køkkenhaven. Ifølge Vygotsky (Gulbrandsen, 2009) spiller legen en 

stor rolle for barnets kognitive udvikling. Legens mål er, at barnet gennem legen skal lære, sanse og udvikle 

sig. Legen gør det muligt for barnet at foretage handlinger, der ligger forud for deres aktuelle 

udviklingsniveau, dvs. deres potentielle udviklingsniveau som at køre bil, lege far, mor og børn, lave mad 

eller lege købmand.  

 

Et gennemgående element var, at børnene og pædagogerne ikke kun skulle opleve at de enkelte 

pædagogiske aktiviteter gav mening, men de skulle også opleve de pædagogiske aktiviteter som en samlet 

helhed.  
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Ifølge Antonovsky (Antonovsky, 2000) dannes Oplevelsen Af Sammenhæng (OAS) hele livet via de 

livserfaringer og oplevelser individet har. Den stærke OAS man evt. har udviklet i ungdommen er foreløbig, 

og det er først i voksenlivet, at erfaringerne fra barndommen og ungdommen påvirker OAS i den ene eller 

den anden retning. I synergien mellem de tre komponenter fremhæver Antonovsky, at det motiverende 

element (meningsfuldheden) er centralt i forhold til mestring, men at mestring afhænger af OAS som en 

helhed. For et barn vil udviklingen af en stærk OAS afhænge dels af, at barnet oplever faste strukturer og 

stabilitet i hverdagen (begribelighed), at barnet oplever sig som betydningsfuldt for sine nærmeste, at der 

bliver taget hånd om barnets behov og ønsker under hensynstagen til barnets fysiske og psykiske formåen 

(håndterbarhed), og at barnet vha. egne ressourcer og med støtte fra forældre og pædagoger gør sine 

følelser forståelige, og at fx udfordringen om at skulle hjælpe til i køkkenet i barnets øjne bliver til en 

udfordring, som barnet har mod på at løse (meningsfuldhed). I et sundhedsmæssigt perspektiv er det 

derfor afgørende, at barnet tilbydes de rette betingelser for at udvikle og styrke førnævnte kompetencer, 

som er selve grundlaget for dannelsen af en stærk OAS. Disse tidligt tillærte kompetencer vil indgå i barnets 

samlede erfarings- og vidensgrundlag, og øge dets mestringsmuligheder og handlekompetencer senere i 

livet, ligesom det er med til at skabe sammenhæng og selvforståelse.  

9.2 Læreplaner 
Læreplanerne er udviklet af Børne- og Kulturforvaltningens Udviklingsråd for 0-6 års området og er det 

nationale lovmæssige grundlag for det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Læreplanerne tager udgangspunkt 

i seks temaer, der alle skal være repræsenteret i institutionernes årsplan; Barnets alsidige og personlige 

udvikling, Sociale kompetencer, Sprog, Krop og bevægelse, Naturen og Naturfænomener, Kulturelle 

udtryksformer og værdier (Socialministeriet, 2004). 

9.3 Tilgængelighed af sund mads påvirkning på børns spisevaner 
Tilgængeligheden af sund mad antages at være grundstenen i udviklingen af sunde kostpræferencer og 

børns spisevaner har en afgørende rolle i deres individuelle smagspræferencer i voksenalderen  den 

såkaldte tendens til ”tracking” (Mikkilä et al., 2005). En af de rapporterede grunde til ikke at kunne lide en 

bestemt fødevare hos børn under 9 år er almindeligvis, at de ikke kender maden (Koivisto &  Sjoden, 1996) 

og en af de væsentligst barrierer for at øge børns indtag af f.eks. grøntsager er mangel på præference for 

de pågældende grøntsager. Kræsenhed kan være begrundet heri eller blot være et barns modvilje mod at 

prøve nyt. Videnskabeligt refereres der til begrebet food neophobia. Fødevare-neophobia har evolutionært  

været nyttig, idet denne har været medvirkende til at reducere forgiftning fra ukendte og potentielt 

skadelige fødevarer. Det kan dog have en negativ indvirkning på kostmønstret i det moderne samfund med 

sikrere fødevarer. Især hos børn kan mad neophobia påvirke valg af fødevarer, ved bl.a. at begrænse 

indtagelsen af frugt og grøntsager (Wardle et al., 2003b). Undersøgelser har dog vist at neophobia kan 

reduceres ved eksponering af fødevarer (Pliner et al., 1993), (Birch &  Fisher, 1998) og studier viser, at 

lystfølelsen i forbindelse med indtagelse af en bestemt fødevare stiger i takt med det stigende antal gange 

både spædbørn, børn og voksne blev præsenteret for maden (Wardle et al., 2003a). Samme resultat 

fremkom i en dansk undersøgelse, der viste, at børns præferencer for en ny fødevare kunne ændres, når 

blot de lærte fødevaren at kende (Edelenbos & Søndergaard, 2005). Ligeledes ser positive erfaringer med 

nye smage ud til at styrke viljen til at smage andre nye fødevarer (Pliner &  Salvy, 2006).  
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Franske, svenske og finske undersøgelser viser, at sensorisk træning, kan opmuntre børn til at smage 

ukendte fødevarer via øget bevidsthed om og nysgerrighed over for fødevarer og via peer interaktion 

(Mustonen et al., 2009). Sensorisk træning kan således effektivt påvirke fødevarepræferencer. Den øgede 

villighed til at smage ukendte fødevarer kan føre til en sundere kost, idet folk, der spiser en varieret kost, 

ofte også spiser sundere (Jonsson et al., 2005). Resultatet af den finske undersøgelse viser dog at faldet af 

kræsenhed, der kunne tilskrives den sensoriske træning kun syntes at være midlertidig for de 11-årige, 

hvorimod de yngre børn (ca. 8 år) fastholdt stigningen i antallet af smagte fødevarer over en etårig periode, 

selv når de ikke mere udførte sensorisk træning (Mustonen et al., 2009). Dette antyder, at en passende 

alder at begynde sensoriske træning kunne være 8 år (eller endnu tidligere), idet smagspræferencer og 

spisevaner er under udvikling i den aldersgruppe (Nicklaus et al., 2004). Børn har en indbygget præference 

for det søde og fede fra naturens side(Beauchamp &  Mennella, 2009) og grunden til at megen madskepsis 

opstår er fordi det kræver en tilvænning og positive erfaringer med forskellige smage. Fravalget af ukendte, 

usædvanlige eller ”blandede” fødevarer efterlader barnet med et begrænset udvalg af acceptable 

fødevarer og hvis børn har en for lille erfaringsramme at spise ud fra, giver dette en risiko for, at de 

fravælger en lang række fødevarer og retter (Birch &  Fisher, 1998). Ved at servere varieret sund mad i 

børnehaven kan man eksponere børnene overfor forskellige madvarer og dermed påvirke deres fremtidige 

spisevaner.   

9.4 Måltidspædagogikken 
Et andet positivt aspekt med madordninger er at man spiser et måltid sammen med sine jævnaldrende og 

pædagoger og disse kan fungere som rollemodeller. Gode rollemodeller er betydningsfulde for ændringer 

af adfærd og smagspræferencer (Wardle et al., 2003b)(Wardle &  Cooke, 2008), da den gradvise accept af 

fremmede fødevarer i høj grad er afhængig af sociale faktorer, såsom jævnaldrende (Birch, 1980). For det 

første kan en observation af andre der spiser en bestemt fødevare være en direkte årsag til indtagelse via 

imitation (Bandura, 1971). For det andet vil denne eksponering i sig selv kunne fremme præferencen. Det 

fælles måltid har således en indbygget pædagogisk funktion gennem samværet med andre (Birch, 1980). 

Mennesket er ikke kun påvirket af den biologiske præference, men i høj grad også den kulturelle. Nyberg & 

Olsen beskriver måltidsoplevelsen som en: ”…experienced phenomena as an object of past and present 

time, place and culture” (Nyberg &  Olsen, 2010). Oplevelsen af måltidet og derigennem smag inkluderer 

alle sanser. Nielsen nævner forhold som lugtesans, synsindtryk, følesans, konsistens og oplevelsen af meget 

varmt, meget koldt eller meget stærkt, som havende betydning for kostvalg og ”forestillinger om mad” 

(Nielsen &  Schmedes, 2008). Oplevelsen af måltidet som en begivenhed, der binder fortid, nutid og 

kulturen, har også betydning for børnenes fremtidige maddannelse og værdsættelse af maden. Den 

dannelse, der foregår rundt om spisebordet, er den samme, som der foregår i institutionens andre 

aktiviteter, en dannelse der mere er en opdragelse i tilpasning til samfundet krav – en socialisering. Dvs. at 

børnene lærer bordmanere såsom sidde stille, række fadet videre, tale med små stemmer. Det fælles 

frokostmåltid har således en indbygget pædagogisk funktion gennem samværet med andre, og samværet 

giver anledning til at overskride sig selv og de individuelle smagspræferencer (Carlsen, 2004). 

9.5 Sprog 
Antagelse om at tænkning og sprog spiller en central rolle i erfaringslæringen er grundlaget i Vygotskys 

teorier og betyder at sprog og tænkning om fødevarer kan antages at være vigtige determinanter for, om 

bestemte fødevarer kommer til at indgå i måltidsmønstret. Sproget spiller en central rolle, når barnet skal 

håndtere en udfordring, idet det er det vigtigste redskab for vores tænkning, hvilket betyder, at barnets 
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udvikling af ordforråd har stor betydning for dets kognitive udvikling (Lindqvist &  Vygotskij, 2004). Sprog er 

en integreret del af Saperemetoden, og italesættelse af mad og smag var et gennemgående element i 

samtlige pædagogiske aktiviteter. Børnene skulle i alle aktiviteterne ikke kun bruge deres sanser, men de 

skulle også lære at sætte ord på og beskrive det, de oplevede. Den sproglige udvikling stimuleres gennem 

konversation og gennem italesættelse af madoplevelser og kan anvendes til at øge børnenes 

opmærksomhed på smagsnuancer, så de gradvist begynde at finde måder at tale om deres mad på, der er 

anderledes end blot ”det kan jeg ikke lide” eller ”det smager godt” (Koistinen &  Ruhanen, 2009). 

 

10 De pædagogiske aktiviteter 
Visionen bag projektet var at udvikle pædagogiske værktøjer, der kunne bidrage til at øge børnenes 

respekt, kendskab og forståelse for naturen og basisviden om fødevarer – hvor kommer de fra og hvordan 

bliver de produceret. De pædagogiske aktiviteter giver børnene mulighed for at være i naturen og lære, 

hvad denne kan tilbyde. Det pædagogiske arbejde med interventionsbilledbogen og de emner, der fysisk 

arbejdes med, bygger på en grundlæggende teoretisk antagelse og forståelse af, at udvikling og læring er 

noget, der finder sted i en social kontekst i dialogen og samarbejdet mellem børn og voksne. Individ og 

gruppe skal ses som hinandens forudsætninger, og børnenes deltagelse i lærende fællesskaber får central 

betydning både i naturen og under måltidet. Relationer, venskaber og den fælles nysgerrighed omkring et 

emne er helt central for udvikling og læring både blandt det enkelte barn og gruppen (Illeris, 2000a).  

Gennem praktisk-kropslige erfaringer får børnene en forståelse for naturens gang – de ser, hvordan det 

hele spirer, vokser og til sidst visner, og får derigennem en forståelse for naturens cyklus . Ved at følge 

afgrøder fra start til slut får børnene ligeledes førstehåndserfaring for, hvor maden kommer fra. Når 

børnene er med til at plante, passe og senere bearbejde produkterne, er det medvirkende til en øget 

forståelse for begreberne ”rækkefølge” og ”sammenhæng”. Gennem selvsyn og førstehåndsindtryk oplever 

de sammenhænge, der kan være svære at forstå, hvis de udelukkende formidles på et fortællende plan. Fx 

er smagsworkshoppen opbygget så børnene først gennemgår grundsmage på forskellige måder og afsluttes 

med, at gruppen bager boller til hele institutionen, hvorigennem børnene selv oplever, at de bidrager med 

noget til fællesskabet.  

Som opstart til projektet fik børnehavepædagogerne udleveret et idéhæfte (bilag 3). Hæftet beskrev 

aktiviteter, der havde udgangspunkt i de seks temaer i læreplanerne og de er repræsenteret i samtlige 

pædagogiske aktiviteter. Målet for undersøgelsen er bl.a. at få afdækket mulighederne for at integrere 

forskellige pædagogiske aktiviteter i læreplanerne på en måde, at de seks temaer naturligt flettes sammen, 

så alle aspekter tilgodeses i den daglige pædagogiske virkelighed.  

Hvilke emner der er valgt at arbejde med, uden forskningsassistents tilstedeværelse, er besluttet på 

planlægningsmøder mellem forskningsassistenten og de ansvarlige pædagoger. Tidspunkt for udførselen 

blev valgt af pædagogerne ud fra tids – og vejrmæssige hensyn. Børnehaven valgte at have to 

ansvarshavende pædagoger tilknyttet Dagmarprojektets aktiviteter. De pædagogiske aktiviteter blev 

udviklet og deltagere blev udvalgt ud fra udviklings og aldersmæssige hensyn og blev udført enten i mindre 

grupper eller på tværs af grupperne afhængig af aktivitetens sværheds og udholdensgrad, samt ud fra 

refleksioner omkring de ældstes rolle som rollemodel. Aktiviteterne var af en sådan karakter, at de kunne 
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antages at være begribelige i forhold til børnenes kognitive niveau. Opgaverne skulle være håndterbare i 

forhold til børnenes evner, og denne belastningsbalance blev understøttet ved hjælp af den voksnes 

tilstedeværelse og dennes visuelle forklaringer på alt, hvad der skulle laves. Det kontinuerlige arbejde med 

pasning og pleje af afgrøderne blev pålagt gruppen som helhed med henblik på, at alle skulle bidrage 

ligeligt til det fælles resultat. 

 

Følgende pædagogiske aktiviteter blev foretaget i projektet; årstidsprojekt, brætspillet Sans for Sjov , 

smagsworkshop og brug af et madkartotek, disse aktiviteter vil blive præsenteret i nedenstående afsnit.   

For flere oplysninger se bilag 3 og 4.  

 

10.1 Årstidsprojektet 
De følgende aktiviteter var en del af årstidsprojektet, der havde omdrejningspunkt omkring ”Jord til Bord” 

princippet og sæsonernes udvikling i interventionsperioden fra vinter til efterår. Årstidsprojektet omfattede 

desuden plukning af bær og æbler og nedgravning af affald, der havde til formål at skabe læring omkring 

det biologiske kredsløb.  

10.1.1 Kartoffelprojekt 

Der blev valgt ni børn fra gruppen af de mellemste og ældste og de blev opdelt i makkerpar med en fra hver 

aldersgruppe, og sammen skulle de klargøre en fælles kartoffelspand, kartoflerne skulle lægges, og bønene 

skulle derefter passe deres egen ”kartoffel-spand” indtil høst. Kartoflerne skulle derefter graves op og 

tælles og vejes og afslutningsvist indgå i et samlet måltid. 

 

      
Figur 8 Ovenstående billeder viser processen fra at lægge kartofler til høsten 

 

10.1.2 Køkkenhave 

Alle børnene deltog i etableringen af køkkenhaven, der blev placeret lige ud for cafe-vinduet. Jorden skulle 

vendes, der skulle laves så-rander, frø skulle lægges, forspirede porrer sættes og til sidst skulle der vandes.  

Afgrøderne skulle derefter passes og plejes og til sidst høstes, tilberedes og spises. Interventionen var 

udarbejdet, så børnene kunne deltage aktivt i hele processen.  
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Figur 9 Ovenstående billeder viser børnene i gang med at arbejde i deres nyanlagte køkkenhave 
 

10.1.3 Ude i naturen 

Børn og pædagoger tog på ekskursioner til skoven, og så på små og store naturfænomener, alt lige fra 

småkryb til kæmpe træer. Pædagogerne lod delvist børnene udforske det, de ville på egen hånd, og var 

dermed observatører til børnenes udforskning  Pædagogerne talte med børnene når de satte sig ned, og via 

medbragte bøger gennemgik de forskellige kryb og kravl, blade, kogler, knopper og blomster, som børnene 

havde fundet. På denne måde blev den teoretiske baggrund koblet til det praktiske ude i felten. Oplevelsen 

og læringen blev koblet sammen og efterlod et andet indtryk, end hvis de blot fik læst op af den samme 

naturbog hjemme i børnehaven. 

            

         
Figur 10 Ovenstående billeder er fra tre skovture. 

10.1.4 Affald eller kompost 

For at  vise børnene visuelt, hvad der sker med affald der efterlades, blev der foretaget et eksperiment med 

forskelligt affald. Børnene gravede æbleskrog, en blikdåse, forskellige stykker papir, inkl. sølvpapir og en 

frysepose ned i et synligt afmærket område, hvor de nedgravede ting var markeret. Ved projektets 

afslutning havde børnehaven ikke nået at grave affaldet op endnu, så derfor er resultatet af dette ikke 

inkluderet i denne rapport. 
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10.1.5 Skovbund  

Det sidste delprojekt ”Skovbund” var ikke oprindeligt med i ide-kataloget. En af pædagogerne fik en ide om, 

at følge et stykke jord på nær hold. Et lille stykke skovbund blev gravet op og placeret i vindueskarmen. 

Pædagogerne talte løbende med børnene om, hvad der voksede frem af ukrudt, de grønne spirer, de små 

blomster, de forskellige størrelser på ukrudtet og farveskiftet, når planten visnede. Børnene fulgte og 

tegnede så  udviklingen i deres årstidsbilledbog.  

10.1.6 Sans for Sjov 

”Sans for sjov” er et brætspil, der blev udviklet af Anne Sode Gregersen og Dorte Heuser i forbindelse med 

projektet Periscope (Sansolios et al., 2010). Spillet handler om sanser, mad og bevægelse, og kan spilles af 

én voksen og tre til seks børn. Spillet er stadig under udvikling, men beskrives her kort i den aktuelle form. 

Formålet med udviklingen af spillet er, at det skal være et pædagogisk redskab som kan anvendes i 

hverdagen af det pædagogiske personale i børnehaverne til at støtte: 

 Børnenes sproglige udvikling, samt deres evne til at sætte ord på deres oplevelser og handlinger 

 Børnenes udvikling i brugen af sanser og motorik 

 Udviklingen af børns maddannelse 

 Børnenes udvikling af personlige og sociale kompetencer 

Spillet indeholder tre kategorier: ”Mad”, ”Sanser” og ”Bevægelse”. I spillet indgår børnene i en dialog med 

den voksne og de andre børn om mad og sanser. Til kategorien ”Mad” er der en række billedkort, som kan 

hjælpe børnene med at visualisere dialogen. Disse er billeder af fx frugter, grønsager, forskellige kød- og 

fiskeprodukter samt drikkevarer. I kategorien ”Mad” kan også smagssansen stimuleres, hvis pædagogen 

forbereder nogle smagsprøver, så barnet kan se, lugte til, føle på og lytte til det, de smager. I kategorien 

”Sanser” opfordres børnene via kortene til at røre ved forskellige ting for derefter at fortælle, hvordan det 

føles. Ligeledes skal de selv finde frem til ting, der fx er bløde/hårde eller varme/kolde. ”Bevægelse” er 

repræsenteret i form af tekstkort, hvorpå forskellige fysiske aktiviteter, der udfordrer børnene grovmotorik, 

er nævnt. Disse øvelser skal alle deltage i, også den voksne. Aktiviteterne varierer i sværhedsgrad, og 

afhængigt af det enkelte barns motoriske udvikling vil noget være nemt, andet mere udfordrende. Det at 

den voksne ligeledes deltager i aktiviteten, virker motiverende på børnene, så de gør deres bedste. 

Endvidere er det en fordel, i forhold til at barnet kan betragte den voksne og efterligne aktiviteten, hvis den 

er svær at udføre for barnet. Yderligere information om spillet kan fås hos Anne Sode Gregersen og Dorte 

Heuser på sansforsjov@gmail.com. 

Billedet til venstre viser spillepladen til spillet ”Sans for Sjov” 

 

 

 

 
 

 

mailto:sansforsjov@gmail.com
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10.2 Smagsworkshop 
Sapere-metoden er en praksis metode, der kan beskrives som en assimilations læringsproces (Piaget, 

1972), hvor nye sanseindtryk optages og indpasses i de allerede etablerede mentale skemaer som tilføjelser 

eller udbygninger. Alle børn bruger deres sanser og lærer at udvikle disse gennem fantasi, leg og oplevelser.  

Saperemetoden er et pædagogisk værktøj, der kan være med til at skabe et holistisk syn på sanserne og 

deres samspil i forhold til mad og måltider. Sapere kommer af latin og betyder ”at smage” og ”at kunne”. 

Sapere metoden er udviklet af den franske kemiker Jacques Puisais, og er beskrevet i hans bog ”Le Goût et 

Enfant” fra 1987 (Puisais &  Pierre, 1987). Baggrunden for udviklingen af Saperemetoden var et spørgsmål 

om, hvorvidt der i Frankrig kunne spores en tendens til, at børn havde sværere og sværere ved at acceptere 

den bitre, sure og hårde smag, frem for den søde og bløde.  Puisais ønske var at komme med et bidrag til at 

modvirke den øgede tilgængelighed af søde produkter.  

Idéen om at skabe ”smags”-klasser stammer tilbage fra 1972, hvor to franske sociologi studerende ved 

universitetet i Tours ønskede at lave en pædagogisk undersøgelse af lugtesansens hukommelse. 

Resultaterne viste at de børn, der havde deltaget i ”lugte”-skolen, havde en signifikant bedre evne til at 

beskrive, specificere og genkende lugte. Undersøgelsen viste også at børns næser er mere følsomme end 

voksnes. Dog kunne børnene ikke specifikt beskrive de forskellige lugte, men beskrev dem ofte ved at 

parafrasere det som fx: ”Det lugter som hospital” (Hagman &  Algotson, 2000). 

Formålet med Saperemetode er at få børnene til at: 

 At lære sine sanser og sin smag at kende 

 At udvikle sine evner til at udtrykke sig verbalt 

 At turde prøve nye levnedsmidler og retter 

 At få større variation i det man spiser  

 At skabe en bevidst forbruger 

 

Metoden er baseret på at læreren vejleder børnene i alderen 11-12 år, i at lære mere om deres sanser og få 

vakt nysgerrighed og samtidigt få et redskab til analytisk tænkning. Metoden består af ti komponenter, der 

beskriver vores sanser, de grundlæggende smage, blanding og tilberedning af et måltid samt fødevarernes 

oprindelse. Kapitlerne giver tilsammen et omfattende sensorisk grundlag og danner et holistisk syn på 

sanserne og deres samspil i forhold til hinanden. Metoden blev oversat til svensk i 1994 og blev testet i et 

projekt i perioden 1997-1998 blandt skolebørn i alderen 11-12 år (Jonsson et al., 2000). 

 

Smagsworkshoppen blev afholdt over to dage fordelt på en aktivitet om formiddagen og en om 

eftermiddagen og indeholdt praktiske smags- og sanseøvelser, bl.a. introduktion af grundsmage og 

forskellige frugter og grøntsager, samt bagning. De fire børnegrupper var køns- og aldersmæssigt blandet. 

Samme pædagog var til stede under de fire dele af smagsworkshoppen, og deltog på lige fod med børnene i 

aktiviteterne.  

Første del af smagsworkshoppen bestod af introduktion af fire grundsmage; sødt, surt, salt og bittert i form 

af forskellige fødevarer. Alle smagsprøver var lagt på fire tallerkner, så børnene kunne se dem.  
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Anden del bestod af blandede grundsmage. Dette foregik ved at blande to forskellige fødevarer sammen. 

Tredje del var en smagstest af forskellige grøntsager og frugter, samt en uformelt gættekonkurrence, hvor 

det skulle gættes, hvilke udskårne frugter og grøntsager, der passede med den ikke-udskårne, ikke 

skrællede m.m. frugt og grøntsag, der lå repræsenteret på et bord ved siden af. Derudover var denne del af 

workshoppen også en verbal udfordring for børnene, da de skulle beskrive følelsen af, hvad de smagte, ved 

at bruge velkendte hverdagsord som blød, hård, stor, lille osv., samt prøve at forklare, hvorfor de kunne 

eller ikke kunne lide smagsprøven. Sproget og kropssproget er forudsætningen for, at vi kan udtrykke os og 

kommunikere med andre. Sproget er med til at skabe kontakt og fremme forståelsen for andre. Hvis 

børnene ikke kan italesætte smagsoplevelsen, kan de ikke kommunikere med deres omgivelser og give 

udtryk for oplevelsernes betydning for dem (Koistinen &  Ruhanen, 2009)  

I den sidste del af workshoppen skulle børnene bage. Resultatet (foccacia boller) skulle uddeles til 

eftermiddagsmåltid for hele børnehaven. På bagedagen skulle børnene se, hvordan de forskellige 

ingredienser blev blandet sammen og blev til en dej, som de selv skulle have i hænderne og føle på, for 

derefter at forme til foccaciabrød. Derudover skulle børnene også selv vaske og skære de friske tomater i 

skiver og lægge dem på brødet, samt skylle og drysse friske krydderurter på.  

 

10.3 Madkartotek 
I forbindelse med projektet blev der udviklet en prototype af et mad-kartoteket, for at kunne hjælpe børn i 

indskolingen, børnehavebørn og større vuggestuebørn til at udvikle større kendskab til enkelte fødevarer og 

til retter de indgår i. Udover at børnene får et indblik i natur og naturfænomener, som indgår i læreplanens 

seks temaer, så udfordrer arbejdet med mad-kartoteket samtidig børnenes sociale-, motorisk- og sproglige 

kompetencer. Mad-kartoteket kræver ikke nødvendigvis, at institutionen har en madordning. Kortene kan 

bruges af pædagogerne som et pædagogisk redskab. Kortene giver et visuelt udgangspunkt for at tale om 

forskellige fødevare, fødevaregrupper, madretter og derigennem mad-, smagspræferencer. 

Kartotekskortene er inddelt i tre kategorier, Frugt & Grønt, Kød og Kolonial og indeholder billeder af de 

enkelte fødevarer opdelt efter hoved- og underfødevaregrupperne. Frugt og grøntsager er ikke sorteret 

efter botaniske betegnelser, men efter den almene forståelse af over og undergrupper. Figurerne 11 og 12 

viser eksempler på forside og bagside af madkartotekskortene. Kødkorterne viser fx billeder af forskellige 

billeder af kødet på den ene side som steg, bøffer, pølser og på den anden side viser forskellige kød-

udskæringer. Teksten på forsiden giver pædagogerne og det køkkenfaglig personale et udgangspunkt i at 

tale om de forskellige måder kødet kan tilberedes på og derigennem kan børnene få et indblik i 

alsidigheden af den enkelte råvare: 

   
Figur 11 Figur 11 Billederne viser eksempler på forsiden af Madkartoteks kort for svin og kalv/okse 
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Figur 12 Billederne viser bagsiden af Madkartotekskort kortene for svin/gris og kalv/okse 

Gennem gentagen brug af kartotekerne får børnene repeteret viden om råvarens udseende, tilhørsforhold 

og forskellige udskærings og tilberedningsmåder. Dermed kan kartotekskortene virke som en ”booster” og 

være  med til at ”legalisere” kartoflen, den bliver genkendelig og ikke så fremmed og kan dermed virke 

fremmende på barnets lyst til at smage på maden.  I praksis fungerer det på den måde, at tre – fire børn 

vælges til dagens hjælpe-kokke og kommer ud i køkkenet, når maden næsten er færdig. Køkkenpersonalet 

eller pædagogen fortæller rettens navn og hvilke ingredienser, der er i retten. Samtidig tager 

køkkenpersonalet relevante kort op af kartoteket og dette giver børnene mulighed for at se den enkelte 

fødevare og også koble råvarerne sammen med den færdige ret. Hjælpe-kokkene præsenterer maden ved 

bordet, og fortæller ved hjælp af kartotekskortene, hvilke ingredienser, der er i retten. Hvis der skulle være 

andre spørgsmål under måltidet, kan hjælpe-kokkene være behjælpelige med at fortælle andre børn, hvad 

der er i maden.  

 

11 Kompetenceudviklingskursus for pædagogerne 
Et af satsningsområderne i projektet var udvikling af den pædagogiske profession og dens vidensgrundlag, 

samt pædagogernes kompetencer og kvalifikationer. Som en del af projektet blev der i samarbejde mellem 

Kost & Ernæringsforbundet og Aalborg Universitet udviklet et kompetencekursus, baseret på udvikling af 

”personas” af fire brugere opdelt i stadierne: barn, voksen, hospital og ældre. Delen der omhandlede børn 

blev pilottestet med det pædagogiske personale i Børnehuset Fuglsang.  

Det var vigtigt for processen at pædagogerne kunne forstå konceptet bag ”Personas” for derigennem at 

kunne identificere de fiktive personer med de aktuelle børnehavebørn og for bedre at kunne hjælpe og 

understøtte børnene. Det var et af formålene med kurset, at pædagogerne forstod deres egen rolle som 

bindeled mellem børnene og køkkenet og at de følte, at de havde nødvendige redskaber og viden til at 

kunne varetage dette. Af denne grund blev det besluttet at både det pædagogiske og det køkkenfaglige 

personale skulle gennemgå kompetencekurset sammen for at udvikle fælles kompetencer, der 

kontinuerligt kunne understøtte denne proces. Kurset var et endags kursus, som blev afholdt i 

institutionen. Samtlige fastansatte i institutionen deltog i kurset. Den teoretiske del foregik i 

personalerummet, og den praktiske del i børnehavens cafe. Kurset var specielt tilrettelagt ud fra, at 

modtagergruppen ikke besad kostfaglige kvalifikationer, men derimod store pædagogiske egenskaber, 

hvilket er helt centralt, når de skal hjælpe børnene til at lære noget nyt. Desuden blev der lagt vægt på 

hvordan pædagoger kunne bruge maden og måltiderne i institutionen til at vække/fange børnenes 

interesse for mad, og hjælpe dem med at italesætte deres mad, smagsoplevelser og smagspræferencer. 
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Gennem forskellige smagstest og øvelser blev der lagt vægt på identificering af smag, dufte og konsistens, 

samt pædagogernes italesættelse af deres egne madoplevelser og deres smagspræferencer.  

I den sidste del af kurset blev der lagt vægt på oplevelsen af måltidet og de elementer, der havde en 

indflydelse på måltidsoplevelsen fx præsentation, serveringsform, de sanselige aspekter som duft og syn, 

ejerskab over maden, indretningen i spiselokalet,  lyd osv.   

12  Anonymitet og tilladelser 
Der var indhentet skriftlig tilladelse vedrørende deltagelse fra alle børnenes forældre. I de tilfælde, hvor 

forældrene var skilt og havde fælles forældremyndighed, blev der uddelt to tilladelsesbreve. Udover 

tilladelse til at deltage i projektet og tilladelse til videoobservation af børnene under en på forhånd aftalt 

måltidssituation, gav forældrene også tilsagn til at billeder taget i forbindelsen med projektet kunne 

benyttes i publiceringer, incl. elektronisk. Alle besvarede spørgeskemaer er behandlet i henhold til 

persondataloven.   

13 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 
I nedenstående afsnit analyseres de forældre-udfyldte spørgeskemaer og børnenes billedespørgeskemaer.  

Resultaterne af børnenes to billedspørgeskemaer belyser børnenes madpræferencer, deres viden om frugt 

og grønt samt fødevareproduktion før og efter interventionen. Besvarelser fra både børnenes baseline og 

follow up billedspørgeskema indgår i resultatafsnittet. Resultaterne af forældrenes selvrapporterede 

familiesundhedsadfærd og status er indsamlet via et spørgeskema inden interventionen. Det er ikke muligt 

at sammenligne resultaterne fra forældrenes follow up spørgeskemaet, da forskellen i antallet af 

besvarelser var for stor (n=42 vs n=27). Tilgengæld bliver forældrenes og børnenes svar sammenlignet.  

I undersøgelsen indgår besvarelser fra 20 piger (49%) og 18 drenge (42%) 4 manglende besvarelser (9 %).  

Børnenes aldersspredning ligger fra 22.01.04 – 09.04.07 (manglende svar: 7 %). 

77% af spørgeskemaerne er blevet besvaret af moderen og 16 % af faderen.  

Alle svar er vist i procent.   
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13.1 Madpræferencer 
Forældrene blev spurgt om deres børns madpræferencer ud af 9 forudbestemte kategorier. 

 

Tabel 2 Søjlediagrammet viser i procent hvad børnene ønskede at spise og hvad de nægtede at spise, ifølge forældrene 
 

I tabel 2 kan man se, at forældrene mener at børnene foretrækker at spise brød, ris og pasta, frugt og 

mejeriprodukter og at de er skeptiske overfor grøntsager, kartofler og specielt bælgfrugter.  

 

13.1.1 Grøntsager & frugt  

Desuden blev forældrene spurgt specifikt om børnenes præferencer for frugt og grøntsager, børnene blev 

spurgt om det samme i deres billedspørgeskema og nedenstående grafer viser deres svar. Svarkategorierne 

var ikke forudbestemt og derfor vil svarene indenfor de forskellige kategoerier ikke sammenlagt blive 100%. 
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Tabel 3 Børnenes frugt-præferencer og aversioner ifølge forældrene i procent 

Ifølge forældrenes besvarelse kan børnene bedst lide banan, æble, vindruer og pære.  

 

Tabel 4 Børnenes frugtpræference, ifølge børnene selv og ifølge deres forældre 

Overordnet set er forældrene og børnene enige om, hvad de kan lide, men forældrene mener børnene er 

gladere for banan, vindruer og æbler end børnene svarer. Desuden er der flere af børnene der kan lide kiwi, 

der er nævnt meget langt nede på forældrenes liste.  
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Tabel 5 Tabel 5 Børnenes grøntsags præferencer ifølge forældrene i procent 

 

De mest populære grøntsager er agurk og gulerødder; 64,8 % af børnene kan lide agurk og 62,4 % 

gulerødder.  Dernæst viser tabellen at 31,2 % kan lide peberfrugt og majs, 24 % kan lide ærter.  21,6 % af 

børnene kan ikke lide tomat og bønner og 19,2 %  kan ikke lide avokado eller broccoli.     

 
Tabel 6 Sammenligning af børnenes præferencer ved baseline, ifølge dem selv og forældrene 
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Overordnet set er forældrene mere positive overfor børnenes holdning til grøntsager end børnene selv 

siger at de er. Der er dog enighed om, hvilke grøntsager der er de mest populære. En væsentlig forskel på 

forældrenes og børnenes besvarelse er kartofler. Forældrene har ikke nævnt kartofler, mens børnene har 

nævnt kartofler som værende deres anden prioritet. Det skal dog pointeres, at ovenstående skema er 

baseret på en førmåling af interventionen, neden stående tabeller viser udviklingen i præferencer for frugt 

og grønt. 

 

Tabel 7 viser børnenes frugt præferencer i % før og efter interventionen i hhv. januar og september 
 

Børnenes besvarelse i tabel 7 viser, at flere børn kan lide frugt efter interventionen. Desuden er variationen 

af frugten større. Heri kan der dog ligge en sæson bestemt præference for enkelte af frugterne. Se mere i 

metodediskussionen.   
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Tabel 8 viser børnenes grøntsags præferencer i % i hhv.t i januar og september 

Der er også sket en stor udvikling i børnenes præferencer for grøntsager. Der er flere, der har svaret, at de 

godt  kan lide grøntsager og der er større variation af de grøntsager de godt kan lide. De mest nævnte 

grøntsager er agurk, kartofler og gulerødder. Der er også flere der godt kan lide de grovere grøntsager som 

broccoli og blomkål (tabel 8).  

10.2  Sprog 

For at få indsigt i om børnenes ordforråd blev større efter interventionen, blev børnene bedt om at 

navngive frugter og grøntsager ud fra billedkort. Søjlediagrammet i tabellerne 9 -12 viser resultatet af 

børnenes aktive og passive ordforråd af frugt og grøntsager. Aktivt ordforråd, er når børnene selv kan 

nævne navnet på frugten eller grøntsagen ud fra billedet alene og det passive ordforråd er, når de 

efterfølgende blev bedt om at pege på billedet ud fra navnet.  

Før interventionen kunne alle børnene nævne æble, banan samt pærer ved hjælp af aktivt ordforråd. Over 

70 % kunne benævne pærer, appelsin, jordbær og vindruer ved hjælp af aktivt ordforråd. Når børnene fik 

mulighed for at bruge deres passive ordforråd, kunne ca. 90 % af børnene vise navnekendskab på 

ovennævnte samt kiwi og ananas. Ca. 50 % kunne benævne citron aktivt og 22,1 % passivt. Kun 2,7 % af 

børnene kunne benævne grapefrugt ved hjælp aktivt ordforråd og yderligere 35,7 % ved hjælp af passivt 

(tabel 9). 

Efter interventionen ses en fremgang i antal besvarelser i aktivt ordforråd for samtlige frugter, med 

undtagelse af æble og banan, der er faldet med henholdsvis 2,3 % og 3,3 %. Samtlige besvarelser for aktivt 

og passivt ordforråd ligger over 90 %, på nær for grapefrugt. Den aktive benævnelse for denne kategori er 

steget fra 2,4 % til 20 %, og den passive fra 26,7 % til 35,7 % mellem første og anden spørgerunde. 

Overordnet set er der altså sket en stigning i børnenes ordforråd efter interventionen (tabel 10). 
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Tabel 9 viser børnenes aktive og passive ordforråd i forhold til frugt ud fra fastlagte skemaer. Besvarelserne vises i procent 
 

  

Tabel 10 viser børnenes aktive og passive ordforråd i forhold til frugt ud fra fastlagte skemaer. Besvarelserne vises i procent  
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Tabel 11 viser børnenes aktive og passive ordforråd i forhold til grøntsager ud fra fastlagte skemaer. Besvarelserne vises i 
procent. Baseline spørgeskema er foretaget i januar  

 

Tabel 12 viser børnenes aktive og passive ordforråd i forhold til grøntsager ud fra fastlagte skemaer i procent  
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Tabel 11 viser resultatet for baselinebesvarelsen vedrørende grøntsager. De grønstsager, flest kunne 

navngive, var gulerod og kartoffel. Derefter kommer tomat og agurk, efterfulgt af løg, ærter, salathoved og 

majs. Der var mindst kendskab til broccoli, champignon og peberfrugt (grøn). Mellem 35,1 % - 48,6 % 

kendte ikke disse grøntsager. Børnenes aktive ordforråd om grøntsager var stort allerede inden 

interventionen og det ses, at det passive ordforråd er steget efter interventionen (tabel 12).  

 

Der ses ligeledes en stigning indenfor flere frugt kategorier (tabel 13). Den største stigning er indenfor 

kategorien citron (22,6 %), efterfulgt af vindrue (17,5 %) og grapefrugt (17,3 %). Antallet af børnenes aktive 

ordforråd for jordbær er steget med 11,6 %, for ananas med 10,5 % og pærer med 9,5 %.  

 

Tabel 13 Søjlediagrammet viser forskellen af børnenes aktive ordforråd i forhold til frugt  
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Tabel 14 viser børnenes aktive ordforråd i forhold til grøntsager før og efter interventionen i procent  

Tabel 14 viser en sammenligning af resultaterne af aktivt ordforråd om grøntsager før og efter 

interventionen. Den største stigning i børnenes aktive ordforråd er indenfor kategorierne ærter, salathoved 

og majs med over 20 %. Derudover er der stigninger af besvarelser på champignon (14,1 %), peberfrugt (7,4 

%), løg (8 %), agurk (2,9 %) og tomat (2,9 %). Besvarelserne for kategorierne gulerod og kartoffel er faldet 

med henholdsvis 1,3 % og 4,6 %. 
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13.2 Forståelse for Jord til Bord 
Et formål med en del af de pædagogiske aktiviteter var at give børnene en større forståelse af 

produktionskæden, ”jord til bord”-konceptet og undersøgelse af, hvorvidt dette var lykkedes ses i tabel 15.  

 

Tabel 15 Børnenes besvarelse på billedhistorie i baseline og follow up spørgeskema  

Tabel 15 viser faldet af forkerte besvarelser før og efter interventionen. Færre børn lagde billedkortene om 

produktionskæden af mel i den forkerte rækkefølge efter de pædagogiske aktiviteter. Det største fald af 

forkerte svar ses indenfor de første tre besvarelser med et fald på 30,9 % - 38 %. 

 

13.3 Forældres og pædagogers opdragelsesadfærd under måltider 
I  både pædagogers og forældrenes spørgeskema blev der spurgt om deres adfærd i forskellige 

madsituationer (eng. red: Parental feeding style) (Wardle 2002). Disse spørgsmål blev stillet dels for, at få 

indsigt om og i hvilke grad ”parental feeding style” har indflydelse på børnenes madmod og madvaner, og 

dels for at få indsigt i om forældrene agerer anderledes i forhold til pædagogerne i institutionen. 

Spørgsmålene i spørgeskemaet var inddelt i fire forskellige kategorier, hvortil der er fem svarmuligheder; 

aldrig, sjældent, sommetider, ofte eller altid.  

1. Styrer rammerne omkring mad meget kontrolleret (eng. red: Control behaviour feeding) 

2. Brug af mad som belønning eller straf (eng. red: Instrumental feeding) 

3. Opfordrer/opmuntre til at smage ny mad (eng. red: Encouragement feeding) 

4. Brug af mad fysisk og psykologisk i behagelige/ubehagelige situationer (eng. red: Emotional 

feeding) 

Pædagogerne har i deres spørgeskemaer ikke brugt kategorierne emotionel feeding og instrumental feeding 

og der vil derfor ikke være nogen sammenligning disse steder. 
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13.3.1 Emotionel feeding 

Langt de fleste forældre bruger ikke mad som følelsesstabilisator. Det vil sige, at forældre ikke er tilbøjelige 

til at bruge mad som middel til opmuntring. Sammenlagt bruger 82,3 % af forældrene aldrig eller sjældent 

mad som følelsesmæssig stabilisator, hvis barnet er ked af det, keder sig, er bekymret, har slået sig eller er i 

dårligt humør. Sammenlagt bruger 10,2 % af forældrene sommetider eller ofte denne metode til at trøste 

deres barn.  

13.3.2 Instrumental feeding 

39,5 % af forældrene lover aldrig deres barn dessert, hvis de spiser deres middag, mens 46,5 % sjældent 

eller sommetider brugte denne metode til at få deres børn til at spise aftensmaden. 7 % bruger ofte eller 

altid dessert som belønning, for at få deres barn til at spise aftensmaden. Sammenlagt kan det konkluderes, 

at selvom en del forældre ikke belønner deres barn med en dessert, er det stadig størstedelen, der nogle 

gange benytter denne metode. 16,3 % af forældrene bruger sommetider mad som præventiv middel til god 

opførelse, mens 76,8 % aldrig eller sjældent på forhånd lover deres barn en bestemt type mad for at få 

barnet til at agere/opføre sig efter forældrenes ønske. 79,1 % af forældrene belønner aldrig eller sjældent 

god opførelse med en bestemt type mad, mens 11,6 % af forældrene sommetider bruger denne 

adfærdsregulerende metode. 

13.3.3 Encouragement feeding 

Besvarelserne viser, at 90,7 % af forældrene altid eller ofte opfordrer deres barn til at smage på den mad, 

der serveres. 67 % af pædagogerne oplyser, at de altid opfordrer børnene til at smage og 28 % oplyser, at 

de ofte opfordrer børnene. Der er derimod en større tilbageholdenhed, når det drejer sig om ny mad. Hertil 

svarer 69,8 % af forældrene, at de sommetider opfordrer deres barn til at smage og 18,6 % opfordrer 

sjældent deres barn til at smage ny mad. 79 % af forældrene opfordrer børnene til at spise varieret. 

Henholdsvis 46,5 % af forældrene svarede, at de roser barnet, når han eller hun spiser den mad, der bliver 

serveret og 65,2 % roser, hvis han eller hun smager en ny fødevare. Besvarelserne fra pædagogerne viser 

en lignende tendens. 56 % roser altid eller ofte børnene når de spiser deres mad, hvorimod 83 % oplyser, at 

de altid eller ofte roser børnene, hvis de smager en ny fødevare. 

13.3.4 Control behaviour feeding  

Resultaterne viser, at forældrene bestemmer, hvornår maden skal spises (mellemmåltid og aftensmad), og 

hvor mange måltider børnene skal have. 65,1 % af forældrene svarer, at de altid eller ofte bestemmer, hvor 

mange mellemmåltider barnet skal have, og 62,8 % bestemmer altid eller ofte, hvornår barnet skal have 

mellemmåltider. 81,4 % af forældrene bestemmer, hvad børnene skal spise som mellemmåltid. Forældrene 

er mere bestemmende når det gælder aftensmad; 90,7 % af forældrene bestemmer altid eller ofte, hvornår 

hovedmåltidet indtages. Lidt mere spredt ligger besvarelserne omkring hovedmåltiderne; 25,6 % af 

forældrene svarer, at de altid eller ofte lader deres barn bestemme, hvad de vil spise, 30,1 % svarer 

sommetider og 32,6 % lader aldrig eller sjældent deres barn bestemme, hvad han eller hun vil spise. 

Pædagogernes besvarelser viser, at 17 % altid lader barnet bestemme, hvad han eller hun vil spise, 28 % 

lader ofte barnet bestemme, 28 % lader sommetider barnet bestemme og 12 % lader sjællent barnet 

bestemme. 
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14 Etnografisk metode 
Under interview og observation i børnehuset Fuglsang vurderede pædagogerne og den køkkenansvarlige, 

at ikke kun børnene madpræferencer blev ændret i løbet af projektperioden, men også deres interesse for 

de enkelte råvarer. For eksempel blev børnene i højere grad interesseret i at tale om, dufte til og gætte 

navn på de forskellige frugter og grøntsager, når disse blev leveret fra børnehavens lokale leverandør. Disse 

scener opstod af sig selv, i og med at børnene samlede sig rundt om kasserne, når de blev leveret, og de var 

ivrige efter at fortælle om det, de kunne genkende, og som de kunne navnene på. Dette blev på initiativ af 

den køkkenansvarlige en daglig rutine, afhængig af de tidsmæssige ressourcer i forhold til tilberedning af 

eftermiddagsmellemmåltidet.  

Ifølge pædagogerne blev deres fokus på maden under måltiderne også styrket og pædagogerne og den 

køkkenansvarlige lavede små gætteøvelser, hvor børnene fx skulle gætte ingredienserne i en dressing eller 

en krydderurt i en ret.  

15 Analyse af interview og video observationer 
Udgangspunktet for projektet er bl.a. at hvis vi lærer at sætte ord på vores madoplevelser, kan samtalen 

om måltidets indhold være en affyringsrampe for en større forståelse af fødevarernes individuelle smag. 

Derigennem kan måltidet bruges til, ikke blot at være en ramme om vores fællesskab, men også til at være 

fællesskabets indhold.  Ansvar for børnenes spisning, smagspræferencer, italesættelse af maden,  

rollemodeller og  maddannelse dannede tematiske grundlag for analysen. Ved at gennemgå pædagogernes 

svar via det meningstransskriberede fokusgruppeinterview og svarene fra udfyldte spørgeskemaer og 

derefter sammenligne dem med videoobservationerne, kunne der findes (u)overensstemmelser mellem 

det sagte og selve handlingen.                

15.1 Ansvar for børnenes spisning 
I fokusgruppe interviewet blev der spurgt ind til pædagogernes overordnede holdning til, hvor meget 

ansvar de føler, at de har for, hvad børnene spiser i børnehaven. I spørgeskemaet fremgik det at 61 % af 

pædagogerne altid følte, at de havde et ansvar, 28 % at de ofte havde et ansvar og 6 % svarede, at de 

sommetider havde et ansvar. I fokusgruppe interviewet var børnehavelederen og pædagogerne generelt 

enige om, at de havde et ansvar i og med, at børnene befandt sig i deres varetægt i så mange timer hver 

dag, men der var uenigheder om, hvorvidt dette ansvar også inkluderede, at de skulle kræve, at børnene 

altid spiste den mad og den mængde mad, de burde ud fra de gældende ernæringsmæssige retningslinjer. 

Børnehavelederen lagde vægt på, at ansvaret for hvad børnene spiste, mens de opholdt sig i børnehaven, 

var hendes og pædagogernes. Hele gruppen var sikre på, at den køkkenansvarlige lavede mad, der levede 

op til de gældende anbefalinger, og derfor blev der ikke sat spørgsmålstegn ved, om maden var 

ernæringsmæssigt korrekt, men derimod om barnet spiste maden ved bordet, hvor meget barnet spiste, og 

hvordan de som pædagoger kunne få det enkelte barn til at spise den mad, der blev serveret: 

Børnehusets leder sagde bl.a.: 

”Den tid børnene er i børnehaven, 

har jeg ansvar for, hvad børnene spiser i børnehaven” 

og 
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”… Hvis barnet efter to bidder ikke vil spise mere, 

 - så synes jeg ikke at man har opfyldt det ansvar, at de skal have den mad.  

For det ved man, at det ikke er ok.  

Det er ikke ok at sige: nå, men det er så i orden”  

 

Ovenstående kommentarer blev optakten til en længere diskussion om pædagogernes holdning omkring 

ansvar, grænser og frustrationer over ikke at vide, hvordan de skulle få børnene til at spise maden: 

To af pædagogerne viste en klar holdning til deres forståelse af ansvar, men også hvor deres grænser var: 

”Jeg vil gerne være med at opfordre og træne barnet til at spise,  

men hvis barnet siger klart nej – så kan jeg ikke tvinge dem.  

Jeg vil gøre meget for at de skal have maden, men der er også grænser”  

”… Hvis barnet ikke vil have mere af den mad… så kan man prøve 

 at få barnet til at spise noget mere af noget andet.  

Jeg vil ikke have ansvaret for at proppe noget mad i hovedet på barnet,  

hvis barnet ikke vil spise det 

Diskussion fortsatte i nogen tid, men generelt søgte pædagogerne efter svar på metoder til at håndtere 

børnenes fravalg af mad. Tre pædagoger har følgende udtalelser: 

 ”Det er en god pædagogisk udfordring at få den proces med barnet,  

når barnet skal have mad” 

”Troede, at det var nemt at servere mad. Men der har været mange problemer.  

Men det tager lang tid at forstå, at det nu er vores ansvar  

og at det ikke længere er et samarbejde med forældrene.  

Det er det også, men det er et andet slags samarbejde,  

de har jo ikke nogen mulighed for at ændre noget  

når barnet er her (med menuen)” 

”Der er mange individuelle behov der skal tages hensyn.  

Hvordan man får dem aktiveret til at spise og får at, det bliver en god oplevelse.  

Men det er det pædagogiske, men viden omkring kosten den har vi jo ikke!  

Den ligger ikke i vores uddannelse” 

15.2 Smagspræferencer 
Følgende observation under spisesituationen viser, hvordan en pædagog og den kostfaglige har en 

forskellig tilgang til håndtering af et barns individuel smagspræference. Pædagogen accepterer, at barnet 

ikke kan lide maden, selvom hun gør barnet opmærksom, på at det ikke har smagt på det og tilbyder barnet 

et alternativ med det samme. Køkken assistentet (KA) bruger ingredienserne i maden til at gøre den 

genkendelig og prøver derigennem at give barnet mod til at smage på den: 

”Jeg kan ikke lide det!” (barn) 
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”Så tager du bare rugbrød, men du har jo ikke smagt på det endnu.  

Så ved du jo ikke om du kan lide det, vel!” (pædagog) 

Efter ca. fem minutter kommer KA ned og sætter sig for enden af bordet. Ligesom alle pædagogerne spiser 

hun pædagogiske måltider i børnehaven hver dag. Der er ingen faste pladser, men pædagogerne har det 

overordnede ansvar for forskellige børn, og de sidder som oftest ved disse børn. 

”Nu skal du starte, ” (KA) 

”Jeg kan ikke lide det!” (barn) 

”Har du smagt gratinen?” (KA) 

Barn nikker og KA fortsætter:  

”Ved du, hvad den er lavet af? Det er lavet ligesom sådan nogle tykke pandekager!  

Prøv at smage”. 

Hun tager pigens kniv, mens hun siger: 

”Skal jeg skærer ud i sådan nogle små bidder?” 

KA og barnet taler om hvor mange stykker, der kan blive ud af det (Kan ikke høre svarene fra pigen). KA 

skærer gratinen i små bidder, og lægger derefter kniven tilbage. Hun kommenterer ikke maden, men 

begynder selv at spise sin egne mad. Barn sidder længe og tygger på et stykke rugbrød. Langsomt tager hun 

en gaffel og taget et stykke gratin i munden. KA skæver over til hende, men siger ikke noget. Barn tager et 

stykke til med gaflen og putter i munden.   

Lidt efter siger barn noget til KA, der svarer:  

”Vil du smage det på et stykke rugbrød?” 

Barn ryster på hovedet. KA rækker hende tallerkenen med rugbrød og siger:  

”Så tag du et stykke rugbrød. Du var dygtig til at smage!” 

KA rækker derefter tallerkenen med grøntsager til hende og hun tager en gulerod. KA spørger om hun vil 

have en mere og hun tager en gulerod mere. 

I fokusgruppe interviewet bliver forskelligheder som denne kommenteret: 

”Jeg synes at det er en fordel, hvis vi kunne opsøge noget mere viden om det,  

eller få mulighed for at få noget mere viden om det.  

Vi ved jo ikke det samme om mad som KA. Det har vi jo ikke uddannelse til. 

 Og i en eller anden sammenhæng, kan man sige at nu fylder mad jo noget her.  

Det ville efterhånden være naturligt, at vi også fik viden derom.  

Det samme som hvis vi bestemte os for at arbejde med om motorik i en periode,  

der er det også naturligt, at vi får noget viden der.  

Det er jo ikke nok med det, at vi har derhjemme fra…..”) 
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Ovenstående og lignende udsagn var medvirkende til, at der eftefølgende blev udviklet et kompetence 

kursus for de ansatte i institutionen. Dette kursus blev udarbejdet og gennemført af Kost & Ernæringsrådet 

og Forskningsgruppen MENU fra Aalborg Universitet, København. 

Flere af de ansatte var klar over, at børnene reagerer forskelligt overfor den mad, der bliver serveret i 

hjemmet og i børnehaven. Børnehavens køkkenfaglige ansvarlige nævner opmærksomheden imod det 

enkelte barn i selve spisesituationen, som en mulig årsag. I børnehaven er der, på grund af de flere børn, 

ikke den samme opmærksomhed på det enkelte barn under hele måltidet, samtidig er der flere andre børn, 

som det enkelte barn kan spejle sig i: 

 ”Vi har da nogle gange børn, der ikke spiser noget hjemme,  

men grovæder, når de er her. 

 Og vi har da talt om, om det har noget med, at de fornemmer det sociale vi har her.  

Og hvis der er et barn, der ikke spiser derhjemme,  

så kunne jeg forestille mig, at der var rigtigt meget fokus på det barn derhjemme,  

og så megen fokus kunne gøre at barnet slet ikke vil - men det har vi jo ikke her på samme måde.  

Når vi oplever, at hvis der er nogle børn, der ikke rigtig spiser,  

så får de egentlig ikke sådan en helt masse opmærksomhed fra os,  

og så sidder de pludselig og spiser” (KA) 

 ”Nogle gange spørger forældrene, hvad de har spist,  

og om de kan få opskrifterne med hjem.  

Men ofte så oplever de, at det de spiser her, det rører de ikke derhjemme.  

Jeg tror, at det ofte handler om nogle andre ting end mad” (KA) 

15.3 Rollemodeller 
Videoobservationerne viste flere situationer, hvor børnene og/eller pædagogerne agerede som 

rollemodeller. I nogle situationer i form af handling, og i andre i form af ord. I nogle tilfælde kræver 

situationen, at der fortages en handling samtidig med, at barnet opfordres til at spise en bestemt fødevare. 

Det er observeret en situation, hvor et barn rækker tallerkenen med rugbrød til et andet barn. Hun peger 

på brødet og tager et stykke, hvorefter hun rækker tallerkenen til pædagogen, hun takker og sender den 

videre rundt. Tallerkenen fortsætter nu stille og roligt rundt til alle børnene uden indblanding fra 

pædagogen. 

I det ovenstående tilfælde var det nok, at et barn visuelt peger på et stykke brød, og at pædagogen derefter 

følger op på handlingen ved blot at sende tallerkenen videre. I ovenstående tilfælde blev der ikke mundligt 

formuleret, hvad der skulle foregå. Et lignende tilfælde foregår ved et andet bord, blot akkompagneret med 

en verbal besked: 

Pædagogen serverer for børnene og samtidig siger hun:  

”I kan starte med at tage lidt varmt og så giver jeg, så bliver det lidt koldt”. 

Derefter peger hun på tallerkenen med rugbrød og siger samtidig til det barn, der sidder nærmest 

tallerkenen: 
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”Du må gerne tage et stykke rugbrød!” 

Barnet tager et stykke, hvorefter et andet barn, rækker ind over for at nå tallerkenen.  

Pædagogen kigger og siger:  

”Og så sender du rugbrødet videre”. 

Barnet giver det videre til pædagogen, der efterfølgende lægger et stykke på tre vuggestuebørns 

tallerkener.  

15.4 Maddannelse 
Ved bordet er der ikke fokus på den mere specifikke maddannelse, såsom italesættelse af maden, af 

smagen, lugten, lydene eller følelsen af maden i munden. Selve madoplevelsen, som den opleves hos det 

enkelte barn, er der ikke fokus på. Flere pædagoger var enige i, at børnene oftest ikke tager initiativ til at 

tale om maden. Ifølge resultatet af pædagogerne spørgeskema oplyser de, at en tredjedel af børnene ofte 

taler om mad under måltidet, en tredjedel taler sommetider om maden og 28 % af børnene taler sjældent 

om maden. 72 % af pædagogerne svarede derimod, at de selv enten altid eller ofte talte om maden under 

måltidet. I fokusgruppeinterviewet blev der sagt, at hvis børnene ikke kunne lide maden, var de mere 

tilbøjelige til at spørge mere ind til, hvilke ingredienser retten bestod af. Hvis de kunne lide maden bestod 

samtale blot af en bekræftelse at dette synspunkt. Pædagogerne følte derfor, at det var op til dem at tage 

initiativ til at tale om maden. Følgende fire udsagn fra fokusgruppe interviewet: 

”Hvis jeg begynder at tale om mad  

– så fortsætter de. Men de tager ikke selv bolden op”) 

Når barnet siger; ”Det kan jeg ikke lide” – svarer jeg:  

”Hvad kan du så lide…..” 

”Jeg sidder med de samme store børn hver dag og de taler meget om mad.  

Men måske har det noget at gøre med, at jeg taler meget om mad!  

Men det kan også være fordi, at vi har lavet madprojekt?” 

”Børnene er meget interesseret i maden og om de kan lide det.  

De siger tit: ”Det smager godt”.  

Og hvis de ikke kan lide det, spørger de hvad der er i” 

Flere pædagogerne oplyser, at børnene er gode til at melde ud, hvis de kan lide maden – og meget ofte er 

disse udtalelser direkte henvendt til den køkkenansvarlige. Disse udtalelser er korte og ikke uddybende. 

Netop denne ærlige og ligefrem respons blev observeret under frokostmåltidet: 

Lige pludselig vender et af børnene sig rundt og kigger på den kostfaglige ude i køkkenet og siger højt mens 

hun nikker:  

”Det smager dejligt!” 

Den kostfaglige befinder sig ikke indenfor kameravinklen, men man kan hører at hun siger: 
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”Åh, tak for det!” 

Nedenståede observation viser pædagogens initiativ til at få børnene til at italesætte maden og et barns 

svar derpå. Men muligvis på grund af en afbrydelse, får pædagogen ikke fulgt op barnets svar, hviklet 

betyder at pædagogens eget spørgsmål aldrig når at blive besvaret: 

”Kan I smage hvad der er inde i gratinen?  

Hvad tror I at der er i gratinen?  

… Kan I smage det?”  

”Jeg kan godt li’ det, der er indeni. Det smager godt, det der er indeni!” (Barn) 

Et barn rækker hånden frem for at tage en tomat/gulerod fra tallerkenen, men hun kan ikke nå. Pædagogen  

kigger på hende med det samme og siger:  

”Nej, spis det du har på tallerkenen”  

Ingen af børnene følger op på pædagogens spørgsmål og hun forfølger det heller ikke. 

Ifølge resultater fra pædagogernes spørgeskema svarer 62,5 %, at de ofte eller altid roser, når børnene 

spiser maden, og 37,5 % sommertider roser børnene, samtidig svarer 76,5 % at de altid eller ofte tager 

initiativ til at tale om maden, mens kun 35,3 % børnene, ifølge pædagogerne, ofte tager initiativ til at 

italesætte maden, 35,3 % sommetider og 29,4 % sjældent.  

I spørgeskemaet spørges der ikke ind til, hvordan pædagogerne efterfølgende agerer, hvis børnene tager 

initiativ til at tale om maden, ligesom der i fokusgruppeinterviewet ikke blev diskuteret, hvad pædagogerne 

ville svare eller gøre, hvis et barn siger, at de godt kan lide maden. Under videooptagelsen af 

frokostmåltidet blev fx følgende scene observeret: 

Pædagogen tager skeen ned i gratinfadet. Hun spørger om et barn vil have mere. Hun nikker og pædagogen 

hælder op.  

Pædagogen lægger noget gratin på sin egen tallerken samtidig med, at barnet højlydt siger:  

”Mam!”  

Hun kigger rundt, men ingen tager notits af hende. Mens hun rokker lidt frem og tilbage, gentager hun igen 

højlydt: 

”Mam!!”, 

Men igen er der ingen der tager notits af hende. 

Barnet giver højlydt udtryk for at hun kan lide maden, argumentet er, at "Mam" = kan lide maden, men 

hverken pædagogen eller de omkringsiddende børn kommenterer dette.  

Pædagogernes opfattelse af om børnene selv skal bestemme, hvad de vil spise, er meget individuel. 6,3 % 

af pædagogerne svarer, at de aldrig lader børnene bestemme, hvad de vil spise, 12,5 % svarer at de 

sjældent lader børnene bestemme, og 31,3 % lader sommetider børnene bestemme. Ligeledes lader 31,3 % 

ofte børnene bestemme, og 18,8 % lader altid barnet bestemme, hvad de vil spise.   
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Ifølge resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen svarer 70,6 % af pædagogerne, at de altid opfordrer 

børnene til at smage maden og 29.4 % svarer, at de ofte opfordrer børnene. Under fokusgruppeinterviewet 

nævnte to pædagoger, at de opfordrede børnene til at spise maden, men hvis de ikke kunne, ville de ikke 

tvinge dem, men blot foreslå et andet alternativ:   

”…Jeg vil gerne være med at opfordre og træne barnet til at spise,  

men hvis barnet siger klart nej – så kan jeg ikke tvinge dem…”  

”… så kan man prøve at få barnet til at spise noget mere af noget andet.  

Jeg vil ikke have ansvaret for at proppe noget mad i hovedet på barnet,  

hvis barnet ikke vil spise det…”  

Ovenstående udtalelser kunne afspejles i handling under tre observationer. I første tilfælde giver 

pædagogen barnet mulighed for at tage to forskellige grøntsager, men da barnet ikke vil have den ene 

slags, bliver han opfordret til at tage to stykker af den samme grøntsag. I andet og tredje tilfælde får en 

fysisk handling akkompagneret med en verbal opfordring et barn til at tage henholdsvis en grøntsag og en 

grøntsag yderligere: 

Pædagogen tager tallerkenen med grøntsager og rækker den til barnet.  

Han tager en gulerod og hun spørger om han ikke også skal have en tomat. Man kan ikke høre svaret, men 

pædagogen siger derefter; 

”Du må gerne tage to gulerødder!” 

Hun rækker ind over sidemanden, der nu har tallerkenen og tager en ekstra gulerod. 

En lignede scene observeres ved et andet bord: 

Da pædagogen øser op for en dreng, rækker hun også tallerkenen med grøntsager til ham og siger:  

”Du skal også tage en tomat og en gulerod”: 

Hans  svar kan ikke høres, men pædagogen fortsætter:  

”Så får du bare en gulerod”. 

Pædagogen rækker derefter tallerken med gulerødder og tomater over til børnene, der begge tager 

gulerødder. Derefter rækker pædagogen tallerken over til et andet barn, der sidder ved siden af hende 

samtidig med at hun siger: 

”Værsgo!” 

Hun tager en tomat og putter i munden med det samme. Pædagogen siger:  

”Prøv også at tage en gulerod” 

Barnet tager en gulerod. 
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16 Evaluering af pædagogiske aktiviteter 
Det følgende afsnit er en evaluering af de pædagogiske aktiviteter, der blev foretaget i børnehaven og 

deres egnethed og vellykkethed i børnehaven 

16.1 Brætspillet ”Sans for Sjov” 
Spillet blev kun brugt en enkelt gang og bidrog med indsigt i den enkelte pædagog og i de deltagendes 

børns viden og engagement, og har via opfølgende samtaler mellem feltkoordinatoren og flere pædagoger 

medvirket til at sætte fokus på dem i andre henseender.    

16.2 Smagsworkshop 
Børnene havde ingen besværligheder ved at genkende sødt, surt eller salt. Den bitre smag blev beskrevet 

som sur. Denne observation gjorde, at spørgsmålet om genkendelsen af bittert blev slettet fra follow up-

billedspørgeskemaet, idet forvirringen dermed kunne give et forkert udslag af besvarelsen på surt. I forhold 

til de blandede grundsmage var børnene meget delt i smagspræferencer. Det var tydeligt, at de allerede 

havde udviklet individuelle smagspræferencer, men også at de var i stand til at rumme og anerkender 

andres smag.    

          

Alle børnene deltog aktivt i 

smagningen, og de spurgte meget ind 

til de råvarer, de ikke kunne genkende. 

Af denne årsag var der opstillet et bord 

med alle frugter og grøntsager i rå 

form. På den måde fik børnene 

mulighed for at forbinde frugtens eller 

grøntsagens udseende i rå form med den udskårne form på tallerkenen og med duften og smagen. Flere af 

børnene overvandt nogle personlige barrierer ved at smage på noget, de ikke før havde smagt. Der blev 

efterfølgende kommenteret fra den tilstedeværende pædagog, at et par af børnene, der var med i 

smagsworkshoppen, normalt aldrig smager på ukendte fødevarer, og at hun var meget imponeret af disse 

børns madmod under workshoppen. Børnene talte meget under smagsprøverne, ikke kun om hvordan det 

smagte og hvordan det føltes i munden, men også om andre madoplevelser, de havde haft og som 

indeholdt nogle af råvarerne foran dem. Efterhånden som smagsprøverne blev spist, opstod der en 

stigende uro blandt børnene, og flere ville gerne have mere af den ene eller anden slags frugt og grøntsag. 

Blandt ønskerne var også nye råvarer, som de før ikke kunne lide, eller ikke havde smagt.   

 

Observationerne fra smagsworkshoppen viste, at børnene havde svært ved at finde ord for at udtrykke sig 

og de gengav ofte ord, de lige havde hørt blive brugt. Det var ikke kun børnene, der havde svært ved at 

italesætte oplevelsen. Dette var også et uvant område for den tilstedeværende pædagog, og det gav ydelig 

grundlag for udarbejdelsen af det efterfølgende kompetenceudviklingskursus, som blev arrangeret og 

udført i samarbejdet med Kost & Ernæringsforbundet.  

 

Den sidste del af workshoppen bestod af en bagedag, hvor børnene skulle lave 

foccaciaboller til hele institutionen. De skiftedes til at tilsætte de forskellige 

ingredienser i den store køkkenmaskine, og alle var aktive i formning af 
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bollerne. Mens dejen hævede, skyllede børnene basilikum og tomater, samt skar sidstnævnte i skiver. 

Observationer viste at efter at ét barn havde spist lidt basilikum, så ville flere af børnene også smage den 

grønne krydderurt. Efter hævning blev tomater, basilikum og ost omhyggeligt lagt på hver bolle. Børnene 

skiftedes stille og rolig til at dekorere bollerne. Bollerne blev spist som eftermiddagsmellemmåltid og de 

medvirkende børn høstede stor anerkendelse fra de andre børn, da de stolt fortalte om deres arbejde. Fra 

ledelsens side blev der udtrykt ønske om oftere at indføre børnene i forskellige køkkenaktiviteter  som en 

naturlig del af hverdagen.   

 

16.3 Madkartotek 
Madkartoteket blev testet og evalueret af både det pædagogiske og det køkkenfaglige personale.Ud fra 

evalueringsresultaterne blev det bestemt, ikke at inddrage madkartoteket i sin nuværende udgave, men i 

stedet ændre udformningen af materialet for senere at foretage et målrettet pilotprojekt kun omkring 

dette pædagogiske redskab. Udarbejdelsen af det nye materiale vil blive foretaget af Sanne Sansolios fra 

MENU og Mette Lindorf Nielsen fra Børnehuset Fuglsang. Endvidere vil pilottesten også inkludere materiale 

til indskolingsniveau. Dette materiale vil blive testet sommer/efterår 2011 i Børnehuset Fuglsang og på 

Hillerødgades Skole i København under ledelse af Marika Jensen.  

16.4 Årstidsprojektet 
Alt hvad børnene foretog sig i løbet af projektperioden blev dokumenteret i deres individuelle 

årstidsbilledbøger. Bøgerne er en visuel gennemgang, af hvad børnene lavede og illustrationerne viser, 

hvad der var mest vigtig for det enkelte barn. De tegnede eller malede løbende de oplevelser de havde haft 

i delprojekterne. Nogle billeder er meget detaljerede med lige grøntsagsrækker fyldt små frø, mens andre 

tegninger viser at de vander køkkenhaven – et tegning med en masse vandstråler. Mens børnene arbejdede 

med deres billedmateriale talte pædagogerne med dem om deres oplevelser; hvad de havde lavet, hvor 

godt de havde arbejdet og om det videre arbejde med køkkenhaven. Denne tilbagevendende italesættelse 

af oplevelsen gav børnene mulighed for at genkalde det, de havde arbejdet med  og sætte ord på det, de 

havde lavet og derigennem bearbejde alt den nye viden de havde fået. Derudover gav billedbøgerne også 

børnene en visuel mulighed for at se grøntsagernes udvikling bagudrettet. Dvs. de kunne via billeder se, 

hvor meget fx radiserne var vokset siden sidste gang de tegnede dem og derigennem se en sammenhæng 

mellem frøet og slutproduktet.  

Udover at interventionerne arbejder med grov og fin motorisk udvikling (fysisk arbejde i køkkenhaverne og 

de efterfølgende tegne- og maleopgaver), sprogdannelse (italesættelse af madoplevelser, nye ord), 

naturfænomener (skovudflugter og fødevareproduktion ”fra jord til bord”), var der også fokus på den 

sociale udvikling. Børnene skulle samarbejde i forbindelse med fx kartoffelprojektet. De var grupperet to og 

to, en fra storegruppe og en fra lillegruppe. Dette gjorde, at de mindre kunne lærer af de større og de 

større kunne lære at hjælpe de mindre. Derudover sikrede dette partnerskab også, at der næsten altid var 

en fra gruppen der kunne passe kartoffelspanden og når de begge var til stede, var de nødt til at dele om 

ansvaret og opgaverne. 

Børnene gik tit rundt i køkkenhaven, de kiggede, duftede, smagte (purløg) og de studerende kryb og kravl. 

Pædagogerne brugte meget tid på at tale om grøntsagerne, når de var ude ved køkkenhaven. De fortalte 
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om, hvor vigtigt det var at vande planterne, hvis det ikke regnene og at solen var med til at få planterne til 

at vokse sig store. Derudover talte de om grøntsagernes navne, farve og størrelse. 

Den vigtigste begivenhed, set i perspektivet af den mængde billedmateriale i årstidsbilledbøgerne, var 

høsten. Alle børnene var meget optaget af hvilken kartoffelspand, der indeholdt flest kartofler, samt 

hvilken der havde den største kartoffel. Speciel størrelsen var gennemgående vigtig ved alle grøntsagerne. 

De største squash og rødbeder høstede stor beundring. Alle grøntsagerne i køkkenhaven blev tilberedt af 

børnene under kyndig vejledning af det pædagogiske og det køkkenfaglige personale og alle spiste den 

hjemmedyrkede mad. 

17 Evaluering af Kompetenceudviklingskursus 
Der deltog 12 fastansatte pædagoger og en køkkenansvarlig i kompetanceudviklingskurset og der er 

efterfølgende modtaget 10 evalueringsskemaer, hvilket giver en svarprocent på 76,9. Nedenstående 

resultater er baseret på de ti udfyldte evalueringsskemaer, angivet i procent.  Evalueringsresultaterne af 

den teoretisk og praktiske del er samlet for at overskueliggøre svarerne i forhold til de enkelte emner, idet 

der under den praktiske del også indgik teori. 

50 % af besvarelserne viste, at samtlige emner gennemgået i kursusforløbet var relevant for pædagogernes 

daglige arbejde. 40 % svarede, at samtlige emner i høj grad var relevante for det daglige arbejde, og 10 % 

svarede at det i nogen grad var relevant. 

Det var grundlæggende for udviklingspartnerne, at kurset skulle være tværfagligt ikke kun i form af 

undervisningsmaterialet, men også ved, at der skulle være både pædagogisk og køkkenfagligt personale 

blandt deltagerne. 80 % svarede, at de syntes, det var vigtigt for kursusforløbet, at børnehavens 

køkkenfaglige personale var repræsenteret i både den teoretiske og den praktiske del. 

Gennemgangen af smagspræferencer, rollemodeller og deres indvirkning på smagspræferencer var for 

samtlige besvarelser meget tilfredsstillende eller tilfredsstillende.   

En pædagog kommenterer:  

”Jeg er blevet bevidst om ovennævnte 

 og kan dermed bruge det i min pædagogiske praksis”. 

Til spørgsmålet om de fire fiktive personer i Personas, og tankesættet i Personas svarer samtlige deltagere, 

at de er meget tilfredse eller tilfredse med gennemgangen af de fiktive personer. Derudover føler 80 % af 

deltagerne, at de i meget høj grad eller høj grad kan bruge tankesættet i Personas i hverdagen, 20 % føler 

at de i nogen grad kan bruge tankesættet. 

En pædagog kommenterer at;  

”det gør det ”virkeligt”, når der kan sættes ansigter på. 

 – Vi kunne relatere de fiktive personer til nogle af de børn vi kender  

og som vi skal være opmærksomme på her i børnehaven”.  

 

Da smag er mange ting på én gang, omhandlede den største del af kurset smag: Hvad er smag? Hvorfor har 

vi forskellige præferencer? Hvordan defineres smag? Hvordan forklarer man smag? Hvordan kan man 
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hjælpe andre til at forklare en smag? Alle disse spørgsmål og flere blev diskuteret i plenum på kurset. 

Mange af spørgsmålene kom op igen og igen i løbet af dagen. 

70 % var meget tilfreds med gennemgangen af de forskellige grundsmage, og 30 % var tilfreds med 

gennemgangen.  Til spørgsmålet om hvorvidt deltagerne følte, at smagstesten var vigtig for forståelsen af 

forskelligheden i smag, svarede 60 %, at den i meget høj grad eller i høj grad var vigtig for forståelsen, 30 % 

mente, at den i nogen grad var vigtig. Følgende kommentarer blev knyttet til spørgsmålene: 

”Spændende selv at skulle sætte ord på de forskellige grundsmage, 

 og spændende at opleve, smagene kunne ændre sig,  

hvis grundsmagene kombineres”. 

10 % mente, at smagstesten i ringe grad var vigtig for forståelsen, og  pædagogen tilføjer følgende 

kommentar til hendes svar:  

”Jeg mener at have en god viden herom i forvejen”. 

Deltagerne blev ligeledes spurgt, om der var nogen af smagstestene, der ikke bidrog til forståelse af smag, 

og dertil svarede 80 %, at der slet ikke eller i ringe grad var nogen, der ikke bidrog.  

 

50 % har i meget højt grad eller i høj grad fået en større forståelse af forskellige opfattelse af smag, 40 % 

har i nogen grad og 10 % har i ringe grad fået en større forståelse. Til spørgsmålet om deltageren følte, at 

kurset havde givet dem en bedre viden til at forstå børnenes forskellige tilgang til mad og i særdeleshed ny 

mad, svarede 50 % i meget højt grad, 10 % i høj grad og 40 % i nogen grad. En kommentar fra den 

køkkenansvarlige til sidstnævnte spørgsmål:  

 

”Jeg har deltaget i den gode hverdagsmad, så for mig er det ikke nyt,  

men jeg syntes det giver noget andet 

 at have dialogen sammen med det øvrige personale”. 

 

Halvdelen af besvarelserne gjorde udtryk for, at deltagerne i meget højt grad eller høj grad fik mere viden 

om smag. En pædagog skrev følgende kommentar: 

”Det var på ingen måde uinteressant,  

men jeg kendte til emnet i forvejen”. 

Til spørgsmålet om hvorvidt deltagernes fik indfriet deres forventninger i forhold til smagsoplevelser for det 

enkelte barn, ligger besvarelserne spredt. Kun 30 % svarede, at forventningerne i meget højt grad eller i høj 

grad blev indfriet, mens 70 % svarede i nogen grad eller i ringe grad. Desværre er der ikke skrevet noget i 

kommentarfelterne, så det er derfor ikke muligt at konkludere hvorfor, disse forventninger ikke blev 

indfriet.  

Kurset omhandlede ikke kun genkendelse og forståelse af smag, men også formidling af smag. Deltagerne 

blev spurgt, om kurset havde gjort dem bedre i stand til at hjælpe børnene verbalt med at definere de 

smagsoplevelser, de havde, og om de følte, at de kunne formidle mangfoldigheden i smag til børnene. 50 % 

følte, at de i meget høj grad eller i høj grad var bedre i stand til verbalt at hjælpe børnene, og 50 % følte, at 

de i nogen grad var bedre til det efter endt kursus. En pædagog tilføjede følgende kommentar:  
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”I har sat fokus på smag, og det giver mig anledning til  

at hente min egen viden frem i lyset –  

og bruge den sammen med ny viden fra jer”. 

70 % svarede, at de følte, at de i meget høj grad eller i høj grad var i stand til bedre at kunne formidle 

mangfoldighed af smag til børn, 20 % i nogen grad. 10 % svarede ikke på dette spørgsmål . 

Til spørgsmålet om, hvad der havde gjort størst indtryk på deltageren, blev der bl.a. givet følgende 

kommentarer:  

”At det pædagogiske personale var  

så interesseret i kursusforløbet og efterfølgende talte om det”. 

 

”Det var meget relevant at inddrage de fiktive personer i gennemgangen. 

Spændende med smagsprøve testene – fx at skulle sætte ord på,  

hvilken smag der var tilsat i chokoladen og ved at kombinere forskellige grundsmage  

kan den enkelte grundsmag ændres/neutraliseres”. 

 

”ALT! og jeg er blevet yderlig bekræftet i det,  

der i forvejen er én af mine ”kæpheste”,  

nemlig tværfaglig samarbejde som udgangspunkt  

for udvikling af den pædagogiske praksis”. 

 

”At man kan dele børn (mennesker)  

op i forskellige personligheder ang. smag/spise”. 

 

”Det bedste er at vi har fået sat fokus på emnet  

og at vi får mulighed for at arbejde målrettet med det!” 

 

Tak for et helt fantastisk kursus som i høj grad har været medvirkende til,  

at udvikle og styrke nogle kompetencer hos mig  

– kompetencer der som udgangspunkt ikke ligger inden for mit fagområde”. 

Jeg synes ikke at jeg kan vælge en bestemt del ud  

– jeg synes det var et berigende kursus,  

med 2 engagerede og kompetente kursusledere.  

Gode til at forklare og give sig tid til spørgsmål m.v. 

Deltagerne blev desuden spurgt, om det ville være relevant at udarbejde et smagsord-skema som 

pædagogisk redskab. Et skema indeholdende ord som børene kender fra dagligdagen, og som kan 

overføres til smagsoplevelser i munden. Dertil svarede 70 %, at det i meget høj grad eller i høj grad ville 

være relevant 
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Udover et smagsord-skema blev deltagerne også spurgt, om et idé-katalog med forskellige smagssanse-

øvelser med børn ville være relevant i forhold til det videre arbejde med børnenes smagsudvikling og 

madmod. 80 % svarede, at det i meget høj grad eller i høj grad ville være relevant.  

 

De to sidste spørgsmål omhandlede mængden af indholdet, samt længden af kurset. Halvdelen af 

deltagerne følte at indholdet i kurset var tilpas komprimeret i meget høj grad eller i høj grad. Den anden 

halvdel vurderede det til i nogen grad at være tilpas komprimeret. 

Om hvorvidt forståelse af indholdet ville være større, hvis kurset foregik over længere tid, var besvarelsen 

meget spredt. 20 % svarede, at forståelsen i meget høj grad ville være større, 10 % svarede i høj grad, 10 % i 

nogen grad, 40 % i ringe grad og 20 % svarede slet ikke. Følgende kommentarer kom frem i evalueringen: 

”Jeg var træt til sidst, da jeg havde været på arbejde fra tidligt”. 

 

Børnehavelederen havde følgende kommentar: 

Man vil selvfølgelig have længere tid, det kunne måske være  

over to dage fordelt over længere tid  

og havde et par opgaver i den mellemliggende periode. F.eks:  

Opgave A 

Man skulle afprøve noget af det lærte i spisesituationer med børnene,  

hvordan man kan snakke med børnene om de forskellige smage maden har, eller 

Opgave B 

Man inddeler børnene i de forskellige kategorier, hver personale for sig  

og herefter lave en samlet analyse over hvert barn ud fra de forskellige kategorier,  

på den måde vil personalet kunne få et fælles billede af de forskellige børn. 

Fælles 

Så kunne man på næste mødedag få en fælles holdning/handleplan til hver barn,  

ud fra den analyse der er lavet over barnet. Så ville kurset måske få en  

afsmittende virkning på den pædagogiske hverdag i de forskellige spisesituationer.  

Dette ville måske resultere i en større bevidsthed om,  

hvordan vi i dagligdagen tackler de forskellige børn bedre,  

mere ens og ikke så afhængig af, hvilken pædagog  

der er sammen med banet på det givende tidspunkt.  
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18 Diskussion af metode 
Grundet projektets længde blev spørgeskemaerne udfyldt på to forskellige årstider, hvilket kan være en 

bias i forhold til svarene. Børnenes før spørgeskema er udfyldt i februar 2010 og follow up spørgeskemaet i 

september 2010. Både forældre og børn blev spurgt, hvilke frugter og grøntsager børnene kunne lide og 

hvilke de ikke kunne lide. Grundet børnenes kognitive alder kunne det tænkes, at de svarede ud fra de 

grøntsager og frugter, som de umiddelbare lige havde set eller spist, hvorimod forældrene svarede mere 

generelt. Derudover kunne det grundet sæsonens udvalg være en bias i og med, at selve udvalget var 

anderledes februar og september.   

Når børnenes og forældrenes baseline besvarelser sammenlignes, ses en stor forskel på, om forældrene af- 

eller bekræfter, at børnene kan lide kartofler og børnenes udsagn. Undersøgelsen viser ikke, om 

forældrenes besvarelse skyldes, at de opfatter kartoflen som værende et stivelsesprodukt på lige fod med 

pasta, ris og lignende og derfor ikke har inkluderet det i besvarelsen om grøntsager.  

Baggrunden for at inddrage videoobservationerne af måltidssituationen var ikke kun fordi de kunne bidrage 

til analyse af børnene og pædagogernes interaktion, men også for at kunne udarbejde konkrete 

handleanvisninger for de enkelte pædagoger ved brug af den udviklingsstøttende kommunikationsmetode 

Marte meo. I og med at der tages udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos personerne, 

vil ovennævnte individuelle handleanvisninger, samt ny viden fra de efterfølgende pædagogiske aktiviteter 

muliggøre en effektmåling ved anden og sidste video optagelse af måltidssituationen. Grundet ændringer 

på ledelsesniveau i institutionen, blev det ikke muligt at nå at foretage udviklingsstøttede samtaler med 

pædagogerne. 

19 Konklusion  
På baggrund af interventionen kan det konkluderes, at madpædagogiske aktiviteter i børnehaven har haft 

en positiv indflydelse på børnenes indtag af frugt og grønt. Der er flere børn der kan lide forskellige frugter 

og variationen af de frugter, de kan lide, er større. Der er også sket en stor udvikling i børnenes 

præferencer for grøntsager, der er flere, der har svaret, at de godt kan lide grøntsager og der er større 

variation af de grøntsager de godt kan lide. De mest nævnte grøntsager er agurk, kartofler og gulerødder.  

Der er også flere, der godt kan lide de grovere grøntsager som broccoli og blomkål. 

Der er sket en stigning af børnenes aktive ordforråd, det vil sige at de nu selvstændigt kender navn på flere 

frugter og grøntsager end før interventionen. Det passive ordforråd er også steget, samtidig med at 

procentdelen, der ikke kendte navnene på frugter og grøntsager er faldet. 

I evalueringen af de pædagogiske aktiviteter blev det fundet, at smagsworkshoppen var succesfuld og at 

alle børnene deltog aktivt i smagningen og overvandt nogle personlige barrierer ved at smage på noget, de 

ikke før havde smagt. Der blev efterfølgende kommenteret fra den tilstedeværende pædagog, at et par af 

børnene, der var med i smagsworkshoppen, normalt aldrig smager på ukendte fødevarer, og at hun var 

meget imponeret af disse børns madmod under workshoppen. 

Madkartoteket var vellykket som pædagogiske materiale, men det var nødvendigt at justere på formen af 

materialet.  
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Årstidsprojektet var fulgt af børnene med stor interesse og de følte stor ejerskab overfor de grøntsager, de 

havde sået og specielt høsten var spændende. I børneinterviewet havde børnene en større forståelse af, 

hvor mel kommer fra og forkerte besvarelser i spørgeskemaet var faldet med 30,9 % - 38 %. 

Resultaterne af fokusgruppeinterviewet viste, at selvom pædagogerne følte sig trygge i deres pædagogiske 

faglighed, var der ønske om et kompetenceudviklingskursus inden for mad og madpræferencer i forhold til 

børn. Ønsket gjaldt ikke den ernæringsmæssige del, da både det pædagogiske og det køkkenfaglige 

personale var enige om, at denne del udelukkende burde varetages af det køkkenfaglige personale, men 

ønsket gjaldt forståelse for, hvorfor børns madpræferencer er så forskellige, og hvorfor børnene reagerer 

forskelligt på den serverede mad. Pædagogerne og den køkkenansvarlige har i evalueringsskemaet oplyst, 

at de bruger deres nye viden om smag, deres indsigt i børns forskellige smagspræferencer, samt deres 

styrkede madsprog i hverdagen.  Derudover er de blevet gjort opmærksom på et område, som de via deres 

uddannelse ikke havde indsigt i, men grundet indførelsen af madordning alligevel var blevet ansvarlig for. 

Projektets pædagogiske aktiviteter og kompetenceudviklingskurset har været med at til sætte fokus på 

dette område og givet dem praktiske og håndterbare redskaber omkring den madorienterede pædagogik, 

så den opleves meningsfuld for både børn og de ansatte.  

Dagmar projektet har været i stand til at påvise en effekt af at implementere en aktiv madordning, der ikke 

bare serverer mad, men også arbejder pædagogisk med mad. Samtidig har den udviklet erfaring med 

pædagogiske værktøjer ved netop at arbejde med mad i børnehaven og på den baggrund kan det anbefales  

andre dagsinsitutioner at implementere lignende ordninger.  
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21  Bilagsoversigt 
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21.1 Bilag 1. Guide til interview af pædagoger 
 

Spørgsmål: 

1. Forskel i hvordan der blev talt om mad, opfordret til mad, opfattet hvordan børnene talte om mad i 

selve måltidssituationen.  

2. Har pædagogerne ansvar/medansvar for hvad børnene spiser? 

3. Er kostpolitik / Mad- og måltidspolitik (MMP) et godt redskab, der kan bruges under måltidet? 

4. Er I rustet til at tage dette ansvar? Har I de ressourcer det kræves at varetage dette?  

5. Har I kompetencerne, interessen og lysten til at gennemføre de forskellige interventioner. 

6. Hvad er baggrunden for, at I vil have børnene aktive i madlavningen?  

7. Er der en kommunikation mellem forældrene og børnehaven? 

8. Er der nogle forældre, der er imod madordningen og som hellere vil have det ansvar selv?  
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21.2 Bilag 2. Idé katalog for pædagoger til at arbejde med mad i daginstitutioner 

 

Idé katalog 

for pædagoger til  

at arbejde med mad i daginstitutioner 

 

- Fra Jord til Bord med sæsonens råvarer 
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Introduktion 

Dette idékatalog blev udviklet i forbindelse med projekt Dagmar, men kan også bruges som inspiration til 

pædagogisk arbejde med udgangspunkt i den obligatoriske læreplan. Dette katalog er ment, som et 

pædagogisk redskab i form af en opslagsbog og det er derfor ikke nødvendigt at arbejde med samtlige 

emner.  

I projekt Dagmar blev de valgte emner dokumenteret i form af børns tegninger, billeder og forskellige 

indsamlede ting såsom blade, blomsterknopper eller lignende, som blev indsat i børnenes individuelle 

mapper, der i daglig tale blev kaldt ”årstidsbilledbøger”. Dette foregik i praksis ved at de to pædagoger, 

som var tilknyttet denne del af projektet, efter hver aktivitet, fx lægning af kartofler, såning af grøntsager 

eller tur i skoven, fik børnene til at tegne det de havde oplevet. Disse forskellige illustrationer og billeder, 

blev grundlag for effektmålingen foretaget i slutningen af projektet.  Årstidsbilledbøgerne måtte ikke 

komme med hjem, men skulle blive liggende i børnehaven. Grunden dertil, var at bøgerne altid ville være 

tilgængelige, når de skulle bruges. Børnene var involveret i flere delprojekter samtidig, da alle 

delprojekterne foregik over en samlet periode på ca. seks måneder. Generelt for alle emnerne er, at de er 

kontinuerlige, da naturen hele tiden forandre sig. Dette gav børnene mulighed for at lægge mærke til disse 

forandringer, gennem egne oplevelser og gennem kyndig vejledning af pædagogerne at få børnene til at 

fokusere på naturens udvikling, og derigennem på sigt, at forstå sammenhængen i naturens kredsløb. Det 

var det sidstnævnte der var vigtigst for forståelse af hvor maden komme fra og hvad det kræves af naturen 

for at ”give” os denne mad. 
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1. Skov projekt 

 

Det vigtigste i forbindelse med disse aktiviteter er, at det føles naturligt for barnet, dvs. hvis I er ude og gå 

en tur, så kan emnet fx være:  

”Hvilke blomster er kommet frem?”  

”Er der kommet knopper på træerne eller buskene?” 

”Hvilke træer og buske beholder deres blade(nåle) hele året?” 

”Hvilke farver kan blade have?” 

”Find forskellige blade og sammenlign størrelser og faconer” 

”Kan mennesket spise alle frugter fra træerne og buskene?” 

For alle emner er proceduren ens; hvis det er muligt, kan nogle plukkes, presses og limes ind i billedbogen. 

Hvis ikke, kan de tegnes i stedet. 

2. Kartoffel projekt 

Børnene inddeles i to-mands grupper, gerne med aldersspredning. Hver gruppe får tildelt en spand og tre- 

fire kartofler. Børnene skal nu fylde jord i spanden og lægge kartoflerne deri. De skal så løbende sørge for 

at passe deres kartoffelspand (vande, fjerne ukrudt m.m.). 

Grundene til at børnene opdeles i tomands grupper er at fordele arbejdsbyrden, udvikle børnenes 

samarbejdsevne og samtidig give børnene mulighed for at have fællesopgave og oplevelser, for 

derigennem at styrke deres indbyrdes relationer.  

Efter at børnene har lagt kartofler, skal de tegne processen i deres bog.  

Igennem hele processen skal de tegne udviklingen, så det bliver en lille billedhistorie, der ender med at 

spanden bliver tømt og kartoflerne bliver talt op og noteret i deres billedbog. 

Kartoflerne bør afslutningsvis indgå i et måltid. Der kan laves kogte kartofler, kold kartoffel salat eller 

hjemmelavede pommes frites. 

3. Frø projekt 

Ud af mælkekartoner, laves et plante-laboratorium. Kartonerne fyldes med muld og børnene kan nu så 

diverse frø, som de ”falder over i hverdagen”, fx æblekerne eller avokado. Udenpå kartonen skrives navnet 

på den pågældende frugt/grøntsag og så datoen.  

Der kan laves en gro-liste med plusser og minusser, for hvad der kan eller ikke kan gro. Listen kan hænge på 

en af stuerne og på denne måde bliver alle resultater synlige og lige vigtige, uafhængig af om kernerne eller 

frøene kunne gro! 
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4. Kompost eller affalds projekt 

Kompost er en anden mulighed for at forstå hvordan og hvorfor vi skal pleje vores jord. Det vi kommer ned 

i jorden, kan være mad for insekter og kryb. Dette er naturligvis kun hvis det kan spises, ellers bliver det 

bare liggende, som affald under jorden.  

En visuel måde at vise børnene dette er, at lave et eksperiment med forskelligt affald. Det kan være 

bananskræller, appelsinskræller, papir, madfilm, stanniol, dåser, glas-konserves, æggebakker, plasticpose 

m.m. 

Området hvor dette affald graves ned, skal være synligt afmærket. Børnene tegner billeder af affaldet i 

jorden og skrive dato på ”nedgravningen”.  

Efter fx 2-3 måneder kan områdes graves op igen og så kan børnene se hvad der var mad for ”kryb og kravl” 

og hvad der ”bare” er affald. Afslutningsvis tegner børnene ”resultatet” i deres billedbog. 

 

5. Frugt projekt 

En anden mulighed for at arbejde med de enkelte undergrupper indenfor frugt og grønt er fx ved hjælp af 

æbler og ved at se på hvor mange forskellige farver, størrelser og smage, der findes. Dette vil få børnene til 

at forstå, at æbler ikke bare er æbler og at selvom man måske ikke kan lide en sort, så findes der måske en 

anden man bedre kan lide.  

Frugterne skal tegnes eller males og sættes i billedbogen. 

Det er naturligvis mest optimalt, såfremt børnene har mulighed for at se og smage forskellige sorter, men 

hvis det ikke er muligt at få fat i frugterne, kan billeder af frugterne i stedet illustrere alsidigheden.  

Frugterne kan tegnes eller klippes ud af blade og klistres ind i årstidsbilledbogen. 

 

6. Form, farve og konsistens projekt 

Der kan arbejdes med diversitet i form og farver både, indenfor den samme råvare (som nævnt i 

”Frugtprojekt”), eller ved at arbejde ud fra bestemte farver, facon eller konsistens, såsom blød, hård eller 

som spiselig og ikke spiselig skal. Derudover kan der arbejdes med hvor frugten eller grøntsagen vokser 

(under jorden, på buske eller træer) og om det er hele eller kun dele af planten der kan spises (salat, kål, 

løg, gulerødder, ærter, majs, diverse bær m.m.).  

Frugterne skal tegnes eller males og sættes i billedbogen. 

Ligesom under emnet ”Frugtprojekt”, er det mest optimalt såfremt at børnene har mulighed for at se og 

smage forskellige frugter/grøntsager, men hvis det ikke er muligt at få fat i dem, kan billeder af frugterne 

illustrere alsidigheden.  

Frugterne kan tegnes eller de kan klippes ud af blade og klistres ind i årstidsbilledbogen. 
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7. Orienteringsløb  

En lille gruppe børn kan gå på skattejagt på institutionens udendørs areal. For at finde skatten skal de 

passere forskellige poster, hvor de enten skal svare på nogle spørgsmål eller gøre noget fysisk.  

Spørgsmålene skal omhandle forskellige frugttræer, bærbuske og/eller grøntsager i køkkenhaven.  

De fysiske aktiviteter kunne være hoppe 10 gange, sjippe eller svinge en hulahopring i to minutter, klatre 

op i et tårn, rutsje ned ad rutsjebanen eller sparke/kaste en bold i et mål m.m. 

 

8. Billedhistorier 

Arbejde med børns forståelse af ”natur og naturfænomener” er et af de seks obligatoriske emner, der skal 

arbejdes med i lærerplanerne. En anderledes måde at kunne arbejde med dette emne på er ved at bruge 

billedkort, der illustrerer de forskellige produktionsstadier ud fra princippet ”fra jord til bord”.  

Antallet af billedkort afhænger bl.a. af ”produktskæden” og barnets kognitive alder. 

Denne ”produktionskæden” i form af billedkort med illustrationer kan sammen med en fortælling, vises for 

flere forskellige fødevarer. Eksempler kunner være: 

8.1 Fra frø til brød  

Melets lange vej fra at være et lille frø, der bliver sået, til det vokser op på marken, bliver høstet af 

bondemanden, tørret og malet til mel. Melet pakkes og transporteres ud i forretningerne, hvor vi kan købe 

det for til sidst at anvende det i fx brød.  

8.2 Fra ko til mælk 

Koen i stalden eller på marken spiser bondemandens foder, græs fra marken m.m. og den bliver malket 

hver morgen og hver aften. Mælken transporteres hen til mejeriet, hvor den pastauriseres og evt 

homogeniseres og hældes på kartoner. Mælken bliver så kørt ud i forretningerne, hvor vi kan købe den til 

brug på vores havregryn, corn flakes eller til at drikke m.m. 

8.3 Fra høne til æg 

Hønen lægger æg enten hos bondemanden eller på store hønsefarme. Æg har forskellige størrelser og 

farver afhængig af hvilken høne der lægger dem. Alle æggene bliver samlet ind og fordelt i æggebakker 

efter størrelser. Så bliver de kørt ud i forretningerne, hvor vi kan købe dem og bruge dem til fx æggekage, 

røræg eller lign. 

8.4 Fra fisken i havet til fisken på bordet 

Fiskene lever ude i havet eller i store bassiner (dambrug; fjord, søer osv). Der er fisk der svømmer rundt 

helt nede på bunden og der er fisk der svømmer rundt tættere på vandoverfladen. Man kan fange fisk med 

en fiskestang, men der er også store fiskerbåde, der kan fange mange fisk på én gang.  

Fiskene bliver sejlet ind til nogle store haller, hvor fiskehandlere og andre forretningsmænd køber dem.  

Så bliver de enten transporteret ned til fiskehandleren, hvor vi kan købe dem friske eller også bliver de kørt 

ud til nogle fabrikker der gør fiskene rene og skærer dem ud og pakker dem i æsker. Æskerne bliver 

bagefter kørt ud i forretningerne, hvor vi kan købe, tilberede og spise dem til aftensmad. 
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8.5 Fra dyr til kød 

Vi spiser alle mulige dyr, nogle bor i stalde (fx køer, kalve, kyllinger, grise og lam)og andre bor frit ude i 

naturen (fx fasaner, kaniner, hjorte). Fælles for dem alle er, at de spiser enten bondemandens foder og hø 

eller græs, frø, orme og insekter m.m. i naturen.  

De dyr der bor hos bondemanden bliver kørt på et slagteri og så bliver kødet skåret ud. Noget bliver skåret i 

store stykker og noget i små stykker og noget bliver hakket. Alt sammen bliver til sidst pakket ind.  

De dyr der bor ude i naturen må kun skydes på bestemte tidspunkter af året, og de må kun skydes af dem 

som har tilladelse til at skyde. Jægeren kan sælge de døde dyr til forretningerne og på den måde kan alle 

dem som ikke må skyde også få lov til at købe dette kød.  

Kødet kan tilberedes på mange måder, fx i ovnen eller steges på en pande. 

8.6 Fra frugt og grøntsag til juice 

Juice er lavet af forskellige frugter og grøntsager. Nogle gange er juice lavet af en slags frugt og andre gange 

er der mange forskellige slags frugter blandet sammen. Der kan også laves der juice af grøntsager. 

Hvis det fx er æblejuice, så kommer æblerne fra æbletræerne. Æbletræerne skal plantes og så går der 

mange år før at det bliver et stort æbletræ. Æbletræerne blomstre i foråret/sommeren og bagefter 

begynder der at vokse et lille æble frem der hvor blomsten sad. Æblerne plukkes og skal derefter presses på 

et mosteri, så alt frugtsaft kommer ud af æblerne. Så kommer saften på flaske og bliver transporteret ud i 

forretningerne, hvor vi kan købe dem.  

9. Mad-eventyr 

Den italienske børnelæge Margherita Caroli har skrevet nogle mad-eventyr for børn. Disse er blevet oversat 

og redigeret i forbindelse med at EU projekt kaldet PERISCOPE (www.periscope.aau.dk).  

Disse kan benyttes som oplæsnings historier og er en mulighed for at tale med børnene om forskellige 

fødevarer. 

  

http://www.periscope.aau.dk/
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21.3  Bilag 3 Årstidsbilledbøger 
Børnene havde i projektperioden gennemgået et årstidsprojekt, der bl.a. inkluderede et 

køkkenhaveprojekt. Børnene skulle lægge kartofler i en spand, samt så forskellige grøntsager i 

køkkenhaven, bl.a. rødbeder, squash, gulerødder og babyspinat. Derudover lavede de også en 

krydderurtehave, der bl.a. bestod af timian og purløg. Delprojekterne blev gennemført i perioden april-juli 

2010 og resultaterne blev følgende:  

Kartoffelprojektet 

Ni børn fra henholdsvis mellem- og storegruppen blev valgt ud til at skulle deltage i dette projekt. Børnene 

blev opdelt i makkerpar, med en fra hver aldersgruppe, og sammen skulle de klargøre og passe en fælles 

kartoffelspand. Ifølge pædagogerne og det køkkenfaglige personale arbejdede børnene meget 

koncentreret om projektet. De hjalp hinanden med at vande og var meget optagede af, hvor hurtigt 

planterne voksede.  

          

 
Illustration 1 viser uddrag fra børnenes årstidsbilledbøger. Tegninger forestiller små kartoffelspirer, de lidt større planter og til 
sidst kartoffelhøsten 

Illustration 2 viser forløbet for kartoffelprojektet, inkl. høsten. Børnene var meget spændte på, hvor mange 

kartofler der var i hver spand, de gravede, talte og vejede, og de var bagefter med til at skralde kartoflerne, 

som derefter indgik i dagens frokostret for hele børnehaven. 

   
Illustration 2 viser billeder taget i forbindelse med kartoffelprojektet og som blev sat ind i årstidsbilledbøgerne. Hele processen blev visuelt 
dokumenteret – lige fra kartoffellægning til servering af de hjemmedyrkede kartofler  
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Køkkenhaveprojektet 

Børnene deltog aktivt i hele processen omkring ”Mad i børnehøjde - fra jord til bord med sæsonens 

råvarer”. Ifølge pædagogerne brugte børnene ikke kun mange aktive timer i køkkenhaven med praktiske 

gøremål, såsom at grave, så, luge, vande, men børnene brugte også lang tid på at observere udviklingen. 

Børnene viste og fortalte stolt deres forældre om de mange grøntsager, der groede. Børnene brugte meget 

tid på at tale med hinanden, om hvad voksede og på gætterier om, hvor store planterne ville blive.  

Specielt høsten var en stor begivenhed, hvor anstrengelserne fra alt deres arbejde blev synligt i form at 

mange store flotte grøntsager, som skulle tælles, vejes og sammenlignes, og efterfølgende tilberedes. Det 

var synligt stolte børn, der spiste den hjemmelavede mad til frokost.  

 

     
Illustration 3 viser billeder taget af pædagogerne i løbet af køkkenhave projektperioden. Første billede viser en flok piger studere en regnorm, dernæst to billeder af 
køkkenhave og til sidst to piger i gang med at luge ud ved porrene 

 

Ligesom i kartoffelprojektet skulle børnene tegne det de lavede/observerede i køkkenhaven. Følgende 

billeder og illustrationer er taget ud af børnenes årstidsbilledbøger.  

  
Illustration 4 viser et uddrag af de billeder børnene sætte ind i deres årstidsbilledbøger. Processen i køkkenhaven blev illustreret lige fra såning, til høst og fremstilling af 
dagens frokost 
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Illustration 5 viser nogle af børnene tegninger fra årstidsbilledbøgerne. Køkkenhaven med alle de forskellige rækker grøntsager, der vokser og skal vandes er flot 
illustreret af de mange tegninger. 

 

      

   
Ilustration 6 viser billeder taget sidst i køkkenhave forløbet. Køkkenhaven er flere steder vokset børnene over hovedet og alle de høstede grøntsager bliver nøje gravet 
op, plukket og studeret. De sidste tre billeder viser børnene i gang med at tilberede dagens frokost. Billeder taget i løbet af projektet blev ophængt i cafeen, så 
forældrene kunne følge med i processen 

Børnene havde ikke kun lavet en køkkenhave, men de havde også lavet et helt krydderurtebed, som ofte 

blev benyttet. Børnene blev observeret gående rundt med purløg i mundvigen, som ”rigtige bondemænd”.  

   
Illustration 7 viser børnenes køkkenhave, og tegningen ved siden af viser et enkelt purløg på vej op af jorden 
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Ude i naturen 

 

Naturprojektet blev inddelt i tre skovture med fokus på henholdsvis:  

1) træer 

2) blomster og mad fra naturen  

3) smådyr og insekter.  

Billeder og børnenes tegninger blev efterfølgende hængt op ved trappen, så 

forældrene kunne følge med i børnenes aktiviteter i forbindelse med 

naturprojektet. 

 

Ligning 8 viser et udsnit af børnenes ophængte væg-dokoration på trappeafstatsen mellem 1. og 2. sal. 

Fokus på træerne 

Børnene var i skoven og se på forskellige træer (store udvoksede og små nye skud), og de var meget 

interesserede i at tælle årringe, måle og sammenligne træernes tykkelse. De mærkede harpiks, samlede og 

sammenlignede de forskellige blade, fandt træernes frø og duftede til alt, hvad de kunne komme til. 

Pædagogerne var deltagende observatører til børnenes rejse gennem skovens mange forunderligheder. Og 

hvor deres viden ikke rakte, blev der hentet supplerede hjælp i medbragte fagbøger, så ingen spørgsmål 

forblev ubesvarede. Efter hjemturen blev blade og andet indsamlet materiale sat i årstidsbilledbogen. 

            

      
Illustration 9 viser nogle af de billeder, pædagogerne tog under en af deres tre ture til skoven sammen med børnene. Både træernes top og rødder blev studeret, nye 
små skud blev fundet under de visne blade og til sidst blev træernes styrke testet. Spørgsmål pædagogerne umiddelbart ikke kunne svare på, blev besvaret v.h.a. den 
medbragte naturhåndbog 

Fokus på blomster og mad fra naturen 

På børnenes anden tur til skoven var fokus på blomsternes farve, dufte og forskellighed. Der blev lavet 

buketter, halskæder og blomsterkranse til håret, og der blev indsamlet spiselige planter og blomster, som 

skulle bruges i pandekagedejen dagen efter. Børnene gik meget op i at finde blomster og dufte til dem, og 

de var meget stolte af deres blomsterkranse. Dagens højdepunkt var de spiselige planter og blomster. I 

starten var børnene skeptiske, men efter en snak om andre planter, bl.a. salat, som de kendte fra 
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supermarkedet, blev det ukendte legaliseret og efterfølgende blev planterne indsamlet i stor stil til 

morgendagens pandekagedej.   

         
Illustration 10. De tre føste billeder viser børnene med flotte blomsterkranse, det fjerde billede viser en dreng der smager smørsyre og sidste billede viser to af børnene 
der sammen bære alle de spiselige planter der skulle bruges næste dag 

Pandekagebagning over bål 

Denne del var ikke i det oprindelige årstidsprojekt, men blev inddraget af pædagogerne som et supplement 

til delprojektet om fokus på blomster og mad fra naturen. Fra gårdsdagens råvare-indsamling, som var 

kamilleblomster, brændnælder, skvalderkål og skovsyre, blev der lavet en urtepandekagedej. De børn, der 

var med i skoven, var meget stolte af deres ”indsamling” og fortalte livligt om planterne til de andre børn. 

Som billedet med de to drenge tydeligt viser, var der ingen betænkligheder ved at spise urtepandekagerne.  

          
Illustration 11. Billeder taget af pædagogerne i institutionens udeareal under pandekagebagning. Første billede viser de spiselige planter, der blev fundet i skoven, 
dernæst dejen og bålpladsen og sidste billede viser drengene i gang med at spise de hjemmelavede urtepandekager med grønt fra skoven 

Fokus på smådyr og insekter 

Børnenes trejde tur til skoven bragte dem ind i skovens forunderlige dyrerige. Utallige dyr blev fundet, 
møjsommeligt indsamlet og studeret i insektsglas. Igen blev der i felten hentet ekstra viden i fagbøger. 
Ifølge pædagogerne var børnene meget forsigtige, når de tog dyrene ind i glassene, og de bar forsigtigt 
glassene rundt imellem hinanden, så alle kunne se de små dyr. Børnene viste stor interesse i, hvad dyrene 
levede af, hvor de boede og hvor mange forskellige smådyr de fandt. Pædagogerne var deltagende 
observatører, men lod børnene selv gå på opdagelse i naturen, og stod så tilrådighed med deres ekspertise. 

           
Illustration 12  viser børnenes ”fangst” af småkryb i skoven.  Alt småkryb blev studeret og uddybende spørgsmål blev besvaret ved hjælp af den medbragte 
naturhåndbog 

Affald eller kompost 

Børnene var aktivt med i processen med at udvælge affald, der skulle graves ned i et afmærket område i 

institutionens have. Udover at vælge affald, gravede de det også ned og dækkede det til med jord. Idet 

affaldet skulle være nedgravet i ca. tre måneder for synligt at kunne betegnes som kompost, blev denne del 

ikke nået indenfor projektperioden og derfor er det ikke kommet resultat er heraf. Pædagogerne oplyste, at 
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børnene var meget skeptiske over for, at noget af det de puttede ned i jorden rent faktisk kunne blive spist 

af diverse orme og biller, samtidig med, at de godt kunne forstå, at de selvfølgelig skulle have noget at 

spise. Det var umiddelbart for abstrakt for børnene at forstå hvilket gjorde, at pædagogerne besluttede at 

genoptage affaldsprojektet i foråret 2011 for at vise børnene, hvad der var væk (kompost) og hvad der 

stadig var tilbage i jorden (affald).  

 
Illustration 13 viser billeder taget af pædagogerne i forbindelse med nedgravning af affald/kompost i et afmærket område.  

Høst og forarbejdning / Æbleproduktion 

Institutionen har udover deres ny anlagte køkkenhave også deres egen frugtplantage med hyld, solbær og 

æbler. Hyldeblomster og solbær blev møjsommeligt plukket af børnene, der hvor de kunne nå og resten 

blev plukket af pædagogerne. Igennem de to processen var børnene meget entusiastiske og alle deltog 

aktivt i alt fra plukning, ribning, kogning og naturligvis prøvesmagning.  

 

 

 

  
 

 

 

Illustration 14 viser uddrag fra børnenes årstidsbilledbøger. Billeder taget af pædagogerne under plukning, ribning og fremstilling af henholdsvis hyldeblomst- og 
solbærsaft. 

Det har været kutyme i institutionen hvert år at plukke æbler og få dem kørt til et lokalt mosteri. 

Æblemosten bliver så nydt til særlige lejligheder, såsom høstfest og julefest. 

Pædagogerne oplyste, at børnene var meget aktive i hele processen, og at de var meget imponerede over 

mængden af indsamlede æbler. Grundet projektperioden er leveringen af den færdige æblesaft på flasker 

ikke beskrevet i indeværende rapport.  
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Illustration 15 viser resultatet at børnenes æblehøst. Billederne er taget af pædagogerne og ophængt i cafeen, så forældrene kunne følge med i børnenes aktiviteter 

Som beskrevet tidligere deltog børnene i hele dyrkningsprocessen af grøntsagerne, og i den efterfølgende 

tilberedning af grøntsagerne. Ifølge pædagogerne blev der grinet meget under tilberedningen af de syltede 

rødbeder og rødkålen, der skulle gemmes til julefrokosten. Børnene fik en forståelse af, at rødbedernes 

farve, ikke kun fik fingrene til at blive røde, men at den også kunne bruges til at give farve til anden mad (fx 

rød kartoffelmos eller rød gulerodsråkost), samt som stofmaling. Det færdige resultat blev om 

eftermiddagen stolt vist frem til forældrene i form af et helt bord med glaskrukker med rødkål, syltede 

rødbeder, inkl. bolsjerødbeder.  

         

   
Illustration 16 viser børnene i gang med fremstilling af syltede rødbeder og rødkålsalat  

Skovbund 

Børn og pædagogerne fulgte udviklingen af den opgravede skovbund. Ifølge pædagogerne brugte børnene 

lang tid på at tale om bladenes farver og deres størrelser, samt hvorfor det hedder ukrudt, når der også 

vokser blomster? Hvornår er blomster ukrudt, og hvornår er de bare blomster? Og hvorfor visnede 

planterne, når de stadig fik vand fra vandkanden?  
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Illustration 17 viser et uddrag af billeder og tegninger fra børnenes årstidsbilledbøger. Billederne viser, hvordan planterne i den opgravede jordbund først vokser og til 
sidst visner 
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21.4 Bilag 4. Protokol for Smagsworkshop med Sapere metoden 

 

PROTOKOL FOR SMAGSWORKSHOP  

MED SAPERE METODEN 

 

 

PROJEKT DAGMAR 
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Introduktion 

Teoretisk baggrund 

Sapere er latin og betyder ”at smage” og ”at kunne”. Formålet med Sapere-metoden er, ifølge den franske 

ophavsmand, Jacques Puisais (Puisais &  Pierre, 1987) at få børnene til at: 

 At lære sine sanser og sin smag at kende 

 At udvikle sine evner til at udtrykke sig verbalt 

 At turde prøve nye levnedsmidler og retter 

 At få større variation i det man spiser  

 At skabe en bevidst forbruger 

 

Sapere-metoden kan forklares ud fra Kolbs læringsteori som beskriver læring som en proces og ikke et 

resultat. Læring opstår i feltet mellem forventning og erfaring, dvs. læring er således en slags ”om-læring”, 

en assimilations læringsproces, hvor sanseindtryk fra omgivelserne optages og indpasses i de allerede 

etablerede mentale skemaer som tilføjelser eller udbygninger (Illeris, 2000b). Alle kan bruge deres sanser 

og lære at udvikle disse gennem fantasi, leg og oplevelser, hvilket gør arbejde med smag uafhængig af 

børnenes kognitive niveau. Interventionen er udarbejdet på baggrund af indsamlet materiale omkring 

Sapere metoden (Hagman &  Algotson, 2000, Jonsson et al., 2000) og aktiviteterne er udviklet så de kan 

tilpasses og senere hen implementeres i institutionens læreplaner. 

Udformningen af projektet blev udformet i samarbejde med pædagogisk personale ud fra et 

ressourcemæssigt synspunkt, samt børnenes udviklingsmæssige niveauer. 

Efterfølgende en skitsering af smags workshoppens forløb i institutionen. 
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Smags workshop – første dag 

1.del (formiddag) 

Fire af de fem grundsmage; sødt, surt, salt og bitter introduceres til børnene af feltkoordinator, pædagogisk 

eller køkkenfagligt personale. Umami bør undlades og bitter kan undlades). Feltkoordinator, pædagogisk 

eller køkkenfagligt personale placerer alle smagsprøver i små glasskåle, så børnene kan se farve og struktur. 

Alle frugter/grøntsager bør rengøres, skrælles og udskæres i passende størrelser. Derudover bør alle 

frugter/grøntsager der bliver brugt i smagsworkshoppen være placeret på bordet eller et bord tæt ved, så 

børnene har flere muligheder for at genkende dem eller for at kæde smagsprøverne sammen med den hele 

grøntsag/frugt.   

 

Som supplement kan der indledningsvis vises en tegning af tungen med smagsløg og de enkelte 

grundsmage kan forklares. Det vigtigste er at børnene opfatter tungen som et redskab eller et stykke 

legetøj, der skal hjælpe hjerne til at finde ud af hvad maden smager af. 

 

Sødt 

Denne smag bør vælges først, da de fleste børn har en præference for den søde smag og det er vigtigt at de 

har mod på at smage lige fra starten. Af mulige smagsprøver kan være sukkerknalder, strøsukker eller 

(akacie)honning. Før børnene smager på smagsprøverne kan det være en god ide at tale om hvad sødt er 

og om alt der er sødt også smager lige sødt? De største børnehavebørn kan prøve at tørre deres tunge med 

en serviet (så den bliver ”helt” tør) og så lægge en sukkeknald på tungen. (Den søde smag vil blive mere 

intens efterhånden som tungen blive mere og mere fugtig).  

 

Surt 

Derefter skal børnene smage surt, fx citron, lime og Granny Smith æbler i små skiver/stykker. Prøv også at 

dryppe citron/limesaft over de sure Granny Smith æbler. Tal eventuel om surhedsgrad (hvad smager mest 

surt, er der forskel i surhed afhængig af konsistens – er fx flydende form mere sur end fast form, virker det 

mere surt hvis man tager en stor mundfuld frem for små bidder?) De største børnehavebørn kan prøve at 

lukke øjnene og holde sig for næsen, for derefter at få lagt et lille stykke citron på tungen (Smagen vil blive 

mere intens, når barnet efterfølgende slipper næsen og trækker vejret).  

 

Bittert 

Den tredje smag der kan præsenteres er bitter som i fx rucula salat, grapefrugt, radiser, mørk 

bitterchokolade og radise. Hvis børnene ikke kan skelne mellem den sure og bitre smag kan denne 

undlades. Som nævnt ovenfor under afsnittet med surt, kan børnene prøve at smage flere bitre produkter 

samtidig og bittergraden kan diskuteres.   

 

Salt 

Den sidste smag børnene skal smage er salt. Grunden til at salt er valgt som det sidste smag skyldtes det 

faktum, at mange børn genkender og kan lide smagen (fx chips), og dette ville afslutte øvelsen med en 

smag, de var bekendt med og som de fleste vil kunne lide. Mulige smagsprøver kunne være saltkiks, salte 

jordnødder eller oliven.  
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2.del (eftermiddag) 
Børnene smagsløg blive nu udfordret, da to af de grundlæggende smage nu blandes sammen og børnene 

skal prøve om de kunne genkende de enkelte smage. Forinden har feltkoordinator, pædagogisk eller 

køkkenfagligt personale anrettet de forskellige smagsprøver på forskellige fade. Mulige blandede 

smagsprøver kan være 1) citron/limesaft og akaciehonning 2) grapefrugtsaft på Granny Smith æbler, 3) 

saltkiks med radiser, 4) saltkiks med jordbærsyltetøj, 5) saltkiks med honning og 6) grapefrugt med sukker 

på 7) Granny Smith æbler med mørk bitterchokolade 8) sukkerknald med citronsaft 9) sukkerknald med 

grapefrugtsaft. Lad børnene først selv prøve at identificere smagene. Guide dem derefter igennem ved at 

benævne de enkelte smage og lad børnene se om de kan skille smagene i munden. Hvis de ikke kan ”finde” 

smagen, kan de måske tilbydes at smage dem alene og umiddelbart derefter blandet.  
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Smags workshop – anden dag 

1.del (formiddag) 

Om formiddagen er der smagsøvelser med forskellig frugt og grønt (udvalgt baseres på børnenes 

smagspræferencer (”kan lide” og ”ikke lide”) fra billedspørgeskemaet eller ud fra det pædagogiske og 

køkkenfaglige personales viden omkring børnenes individuelle præferencer). Børnene skal guides til at 

lægge mærke til form, konsistens, duft m.m. og de skal prøve at genkende de fire (tre) grundsmage fra 

dagen før. Mulige smagsprøver kunne være sammenligning af kinaradiser og radiser (størrelse, form, farve, 

konsistens og smag), forskellige sorter æbler (størrelse, farve, konsistens og smag), gulerødder (størrelse, 

farve og smag), tomater (facon, størrelse, farve og smag) og kartofler (størrelse og facon). Derudover kan 

enkelte grøntsager serveres rå eller kogte, såsom gulerødder, rødbeder eller ærter og hvis det er muligt 

kunne også forskellige tilberedningsmetoder testes. Det kunne være kogte kartofler, ovnstegte kartofter, 

friturestegte kartofler, kartoffelmos, flødekartofler og kartoffel chips. På denne måde kan børnene få 

indblik i mangfoldigheden i mulige tilberedningsmetoder og derved forskellig smag. Derudover kunne også 

tomater indgå i testen, fx diverse tomatsorter, samt dåser med flåede tomater, tomatpure og ketchup. 

 

2. del (eftermiddag) 

Om eftermiddagen skal børnene bage. En mulighed er grove foccacia brød med tomat og krydderurter. 

Dette bagværk indeholder flere forskellige fødevarer grupper, samt forskellige lugte og farver. Ved brug af 

forskellige meltyper får børnene indsigt i de forskellige meltyper og ved brug af kraftig duftende 

krydderurter, bliver flere af børnenes sanser aktiveret under tilberedningen. Denne aktivitet skal foregå 

under kyndig ledelse af pædagoger, der har gennemgået et hygiejne kursus, og foregå i køkkener, der kan 

leve op til de gældende krav om børn i køkkener eller under vejledning af køkkenfaglig personale. Hvis der 

er økonomisk muligt, kan der laves brød til alle og ikke kun der deltagne børn.  
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21.5 Bilag 5. Evalueringsskema til Kompetenceudviklingskurset for pædagogisk og 

køkkenfaglig personale 
 

Kære kompetencekursus deltager 

 

Vi vil gerne takker dig for at ville deltage i dette pilot-kursus, og vi håber at håber at du har haft et godt 

kursus.  

Vi vil gerne optimere kurset og håber derfor at du vil bruge ti minutter på at udfylde denne evaluering af 

kursusforløbet. 

 

Du bedes sende svaret tilbage til:  

Aalborg Universitet, København 

MENU 

Lautrupvang 2, lokale 1.04 

2750 Ballerup 

Att. Sanne Sansolios 

Eller via email: spla@plan.aau.dk 

Spørgsmål om selve kompetencekurset: 

Har samtlige emner relevans for dit daglige arbejde? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Hvis nej, hvilke var ikke relevante:______________________________________________________ 

Hvor tilfreds er du med gennemgangen af hvad der ligger til grund for smagspræferencer? 

Meget tilfreds __   Tilfreds __   Hverken eller __   Utilfreds __   Meget utilfreds __ 

Evt. kommentarer:________________________________________________________________ 

Hvor tilfreds er du med gennemgangen af rollemodeller og deres indvirkning på 

smagspræferencer?  

Meget tilfreds __   Tilfreds __   Hverken eller __   Utilfreds __   Meget utilfreds __ 

Evt. kommentarer:________________________________________________________________ 

Hvor tilfreds er du med gennemgangen af de fire fiktive personer i Personas? 

mailto:spla@plan.aau.dk
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Meget tilfreds __   Tilfreds __   Hverken eller __   Utilfreds __   Meget utilfreds __ 

Evt. kommentarer:________________________________________________________________ 

Føler du, at du kan bruge tankesættet i Personas? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Hvis nej, hvorfor ikke:_____________________________________________________________ 

Hvor tilfreds er du af gennemgangen af de forskellige grundsmage? 

Meget tilfreds __   Tilfreds __   Hverken eller __   Utilfreds __   Meget utilfreds __ 

Evt. kommentarer:________________________________________________________________ 

Omkring den praktiske del af kurset:  

Føler du, at du har fået mere viden om smag? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Hvor vigtig har smagstesten været for forståelsen af forskelligheden i smag? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer:_________________________________________________________________ 

Er der nogle af smagstestene, der i større eller mindre grad, ikke bidrog til forståelse af smag? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommenter hvilke:____________________________________________________________ 

Føler du, at du er blevet bedre i stand til at hjælpe børnene verbalt med at definere de 

smagsoplevelse de har?  

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer:________________________________________________________________ 

Har kursusforløbet indfriet dine forventninger til forståelse af mangfoldigheden i 

smagsoplevelser for det enkelte barn? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 
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Evt. kommentarer:________________________________________________________________ 

Har du fået en større forståelse af forskellig opfattelse af smag? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Føler du, at du er blevet bedre i stand til at formidle mangfoldigheden af smag videre til 

børnene? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Føler du, at du er kurset har givet dig en bedre indsigt til at kunne interagere med børnene 

omkring smag? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Føler du, at du er kurset har givet dig en bedre viden til at forstå børnenes forskellige tilgang 

til mad og i særdeleshed ny mad? 

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Overordnet omkring kurset: 

Mangler du mere information, eller mangler du andet for at kunne hjælpe børnene til at 

udvikle deres madmod? 

_______________________________________________________________________________________ 

Har kurset være tilpas komprimeret i forhold til mængden af indholdet?  

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer:_________________________________________________________________ 

Ville forståelse af indholdet være større hvis kurset foregik over længere tid? Fx to dage?’ 
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Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Ville det være relevant at udarbejde et smagsord-skema som pædagogisk redskab. Et skema 

indeholdende ord som børene kender fra dagligdagen og som kan overføres til 

smagsoplevelser i munden?  

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Ville et idé-katalog med forskellige smagssanse øvelser med børn være relevant i forhold til 

det videre arbejde med børnenes smagsudvikling og madmod?   

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Hvor vigtigt for kursusforløbet var det, at børnehavens køkkenfaglige var repræsenteret 

gennem både det teoretiske og det praktiske forløb?   

Meget høj grad __   Høj grad __   Nogen grad __   Ringe grad __   Slet ikke __ 

Evt. kommentarer: ________________________________________________________________ 

Hvad har i løbet af kurset gjort størst indtryk på dig? 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Bemærkninger og forslag til forbedringer 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Mange tak 
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21.6 Bilag 6. Spørgeskema til forældrene, ansatte og børnehavebørn  
Alle spørgeskemaer kan ses på hjemmesiden www.dagmar.plan.aau.dk  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dagmar.plan.aau.dk/

