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Hovedtemaer 

 

I. Voksne styrer børns smag 

II. Kræsenhed? 

III. Smagsintegritet 

IV. Nul sukker politikker og ex på andre 
kommunale mad- og måltidspolitikker!  
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Baggrund – pædagogisk forskning i: 
1. Mental børnesundhed (skoler) 
2. Robusthed (børn og unge i Grønland) 
3. Madkundskab (4.-7. klasser + 7.-9. klasser) 
4. Mad og måltider (dagtilbud og skoler) 
5. Haver til Maver (skolehaver) 
6. MIT kokkeri (børnekogebog, hjem/skoler) 
7. Smag for Livet (skoler og andre 

uddannelsesinstitutioner)  
8. Madlejr (lejrskole) 
9. Nudding (sundhed) 
10. Mad og måltidspolitikker (kommuner) 
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Mad, krop og sundhed – hvad er idealet? 
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”De stakkels forældre” 

 

• Mål på sundhed? 

 

• Sundhedshysteriet 

• Familiens udfordringer 

• De kræsne børn – råd? 
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Mor-usikkerhed? 

 

 

• Kropskontrol  

• Får mit barn nok at 
spise, når jeg ammer? 

• Hvordan sikrer jeg 
både mig selv (min 
krop) og barnet? 
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Voksne styrer børns smag 
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Mad og måltider i småbørnsfamilier? 
Hvem betegner det ”spisesituationer”? 

 

• Forældrenes værdier  familiens normer? 

• Måltidernes værdi (kamp- eller fredszone)? 

• Tid og overskud? 

• Lyst og nydelse? 

• Smagsintegritet (m respekt for nej)? 

• Trivsel og personlig udvikling? 

• Mål på gode/dårlige måltider? 
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Forskelle? 

Hjemme  Børnehaven 

27-10-2016 Karen Wistoft, professor DPU/AU 9 



Hvor kommer smagen fra? 
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Børn der laver mad 

Udfordrer:  

 

• Kræsenhed 
(voksenkonstruktion) 

• Forældrenes: 
• Behov for styring 

• Usikkerhed ift. mad og 
opdragelse 

• Familiens måltider 
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”Haver til Maver” 
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Hvad gør skolehaverne? 
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• Egne grøntsager 

• Udekøkkener 

Børnene elsker det! 

Ønsker sig derhen, når 
de laver mad hjemme 

Ingen voksenstyring 
eller formaninger 

Læring, trivsel og 
personlig udvikling 



Kræsenhed? 

 

 

• Kræsenhed italesættes 
ikke blandt børnene 

• Det er uinteressant ikke at 
kunne lide maden 

• I stedet tales om smag og 
smagskvalitet 

• Det er sjovt og fantastisk at 
eksperimentere med smag 
i egne retter 
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Formål 

 

• At børn og unge lærer at tage 
ejerskab til smagen! 

 

• Vi undersøger hvordan børn og 
unge oplever smag, hvad 
erindrer, ved og gør med smag 

 

• Vi skaber muligheds-betingelser 
for at børn og unge kan bruge 
smag som ”driver” og træffe 
kritisk begrundede madvalg! 
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Smagsintegritet 
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Evaluering (Wistoft et al. 2016) 

 

”Vi kan selv, når bare de 
voksne ikke styrer med 
sundhed”! 

 

”Det smagte så godt, at jeg 
slet ikke tænkte over at det 
var sundt”! 

 

www.mitkokkeri.dk  
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Forældrene ud af køkkenet! 

 

 

• MIT kokkeri: 

5 gode råd til at få 
forældre ud af 
køkkenet! 

 

27-10-2016 Karen Wistoft, professor DPU/AU 19 



De yngste  
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Nul sukker politikker 
• Formål: 

• at sikre den rette ernæring (sundhed) 
• at ”give forældrene rådighedsrum”… 

 
• Regimer (forbudt/tilladt) 
 
Konsekvens: 
• Børnene lærer at ”cope” med regimerne 
Automatisk øget fokus på sukker 
Overindtag i frizonerne el når de ikke er overvågede 
Styring vs. Læring  

 
• Nudging – en ikke-refleksiv tænkning 
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Ex Mad og måltidspolitikker 
• Formålet ”… tidlig død relateret til uhensigtsmæssig livsstil – en 

livsstil præget af forkert kost, manglende motion, rygning og for 
stor alkoholindtagelse” (Brøndby Kommune) 

 

• “Maden må ikke blandes sammen, når den serveres. En vis 
kræsenhed bør accepteres. Personalet kan spise et lille 
”pædagogisk” måltid sammen med børnene for at være model 
for børnene. De voksne er professionelle på arbejdet og skal 
holde egne negative smagsoplevelser for sig selv” 

• “Hvis barnet har symptomer på allergi, bør barnet vurderes af 
læge. Selvbestaltede diæter frarådes”  

• “Børn fra fremmede kulturer kan sagtens spise sig mætte i de 
almindelige kosttilbud” (Allerød Kommune) 
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Flere kommune ex 
 

• ”Fedtstof på brødet skal kun bruges under pålæg som 
ellers let glider af brødet. Undlad derfor fedtstof eller skrab 
brødet”  

• “Spar på sukkeret. Børn lærer at spise sødt, fordi vi voksne 
giver dem det. Udsæt tidspunktet for dit barns introduktion 
til søde ting, så har man den konflikt mindre!” (Frederikssund 
Kommune)  

 
• ”Børn mætte af lødig kost lærer mere” 
• ”Der prøves mad fra fremmede kulturer” 
• ”Der skal være plads til hygge og lidt udskejelser af og til (kage, 

sodavand o.l.) … (Læssøe Kommune) 
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Ambition? 

Styring 

Læring 
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Tak for opmærksomheden! 
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