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SKOLESTART

 Et hav af nye oplevelser og udfordringer!

 Børnehaverne forbereder børnene i ‘storbørns-grupperne’ på skolestart 
 samarbejde mellem børnehavelærere og 0-klasselærere

 Én ting mangler: fokus på mad og måltider

 Skolen = nye måltidsrammer, kammerater, betingelser

 Madpakken er også ny for mange skolebørn

 Spisetiden kan være knap – mange skolebørn oplever, at de skal spise i 
en fart! 
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FAGLIG OG SOCIAL TRIVSEL

 Signifikant sammenhæng mellem at have spist og at kunne koncentrere sig i 
undervisningen/faglige præstationer

 At være en god kammerat og have det godt med sig selv og andre kræver også 
energi og overskud

 ‘At lære’ og ’at være’ lykkes bedst, hvis man ikke er alt for sulten, og hvis man 
har haft gode mad og måltidsrammer

 De nye rammer for mad og måltider betyder nye betingelser for at trives både 
fagligt og socialt

 Se: Stovgaard et al, 2017, Stovgaard & Wistoft, 2018, Stovgaard et al., 2018. 
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SOCIALISERING OG LÆRING

 Det er ikke kun målet at kunne 
koncentrere sig i timerne

 Det er også målet at kunne koncentrere 
sig om at spise

  at koncentrere sig om at spise kræver 
både socialisering og læring

 Se: Wistoft & Vinther, 2017; Stovgaard et 
al., 2017; Stovgaard et al., 2018
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FORÆLDRENE

 Ikke nok at smøre madpakker, der kan spises i en fart - de bør også være 
velsmagende (ellers kommer de retur)

 Ikke nok at give børnene snacks (fx müslibarer eller slik) med i lommerne, som 
de kan spise, mens de leger

 At have lyst til at spise madpakken sammen med de nye klassekammerater er 
blandt andet betinget af, at barnet har mentalt ejerskab til madpakken

 Maden skal være sund, men den skal også signalere kærlighed, omsorg og 
velsmag, dvs. tage barnets smag alvorligt

 Og madpakken må ikke være pinlig! (Wistoft & Vinther, 2017)
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DEN MAGISKE MADKASSE

Et fantasiunivers

For børn i børnehaver og 
indskolinger

Rammehistorie om fire 
”Supergnaskere” 
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EVALUERINGENS FORMÅL 

 Hvordan virker Den Magiske Madkasse med rammehistorien om de fire 
‘Supergnaskere’ i børnehaver og skoler?

 Opnås projektets målsætninger?

 Realiseres materialets didaktiske intentioner?

 Hvordan fungerer de enkelte lege/aktiviteter i såvel børnehave som skole?

 Hvordan oplever målgrupper: børn, elever og lærere (børnehave/skole) 
materielt?

 Sikrer Den Magiske Madkasse en bedre overgang mellem børnehave og skole?
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EVALUERING:
FORSKNING I EFFEKTFULDHED 

• I børnehaver og skoler

• Effektfuldhed: succeser og udfordringer i arbejdet med Den Magiske Madkasse

• Om effektfuldhed: Qvortrup & Wistoft, 2021; Christensen & Qvortrup, 2021 [in print]

• Børnenes forestillingsevne, glæde ved og deltagelse i projektets lege og 
pædagogiske aktiviteter

• Lærernes indstilling til mad og måltider

• Forældrenes indstilling til madpakker.
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PERIODE: 1.10.2019 –15.1.2021

Børnehaver Skoler Analyser

Høst 2019 Pilottest i 
9 børnehaver

Vinter 2020 Data pilottest

Vår 2020 Corona Corona Rapport 1

Høst 2020 Corona 0.+1. Klasser
Telefon/Skype

Vinter 2021 Data skoler
Rapport 11
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CORONA-RESTRIKTIONER

 2020 var i høj grad været 
påvirket af COVID-19
 Evalueringsdesignet blev 

løbende justeret vår høst 
2020
 Adgang til børnehaver var ikke 

mulig i høst 2020 
udelukkende fokus på skolerne
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METODE

• Fokusgruppeinterviews m de ældste børnehavebørn

• Personlige interviews m lærere (lærere), børnehaver

• Forældre survey, børnehaver

• Feltobservationer m go-along interviews, skoler

• Personlige interviews lærere, skoler (face-to-face, 
telefon/Skype)
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MATERIALET
DOWNLOADES ELLER BESTILLES GRATIS

1. En pædagogisk vejledning m. Den Magiske Madkasses teoretiske fundament og 
læreplanstemaer.

2. Et katalog over lege og pædagogiske aktiviteter.

3. Rekvisitter til brug under legene samt malebøger og en plakat med Supergnaskerne.

4. En folder til forældrene, som indeholder information om Den Magiske Madkasse, gode råd til 
madpakker, og opskrifter.

5. En køleskabsmagnet: hvad kan en god madpakke kan indeholde!

Materialerne: Læring om mad til børn (edutainmenthuset.dk)

Mejeriforeningen & partenerne bag, samt evaluering her: https://www.edutainmenthuset.dk/den-
magiske-madkasse/om-den-magiske-madkasse/
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Kiwi: madfællesskab
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Avi: madklogskab
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Chili: madmod
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Juicy: madglæde
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BØRNEHAVERNE

HØST 2019
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OM MATERIALET (LÆRERNE)

 Overordnet: ”Virkelig gennemarbejdet”, ”Passende og overskueligt”, ”Super 
inspirerende og brugbart”, ”Det er genialt tænkt!”

 Praktisk: både stillesiddende aktiviteter og lege med mere bevægelse, også ude

 Skærper opmærksomheden mod mad- og måltidsområdet som lærerisk
aktivitet

 Forældrematerialet er ikke-formynderisk: ”ingen ‘belæring”, ”vi behøver ikke 
være madpoliti”, ”der er så mange positive eksempler og inspirerende 
opskrifter/madpakkeforslag”.
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CHILI ER DEN BEDSTE!  

 Lærerne siger: 

 Brugen af madmod fungerer ofte i direkte forlængelse af den måde, lærerene i 
de fleste institutioner i forvejen tilgår mad og måltider

 Chili er en super god måde at italesætte ønsker til børnene på en måde, der 
motiverer dem uden at være præget af pres eller tvang

 Børnene siger:

 ”Jeg ‘er Chili’ – også når jeg kommer hjem!”

 ”Jeg synes, det er sjovt at smage på ting, man aldrig har smagt på”
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KIWI ‘HITTER’ OGSÅ 

 ”Jeg synes faktisk, at Kiwi, han er mest sød, fordi han kommer over til folk og 
sidder.”

 ”Når Kiwi keder sig og ikke har det sjovt, mens han sidder alene ved bordet, så 
tager han alle sine venner hen til bordet.”

 ”Ja, så hvis der er en, der sidder alene, så kommer Kiwi bare og sidder ved en.”

 ”Kiwi, han kan jo godt li’ at spise sammen med sine venner.” 
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MATERIALET:
SKOLEFORBEREDENDE KOMPETENCER

 Nogle af legene er konkurrencedrevne: børnene bør lære at være gode vindere 
eller tabere inden skolestart

 Vekselvirkningen mellem stillesiddende aktiviteter og bevægelse: både vigtigt, at 
børnene får rørt sig og kan sidde stille og koncentrere sig

 Forståelse for at følge regler (fx madgætteleg)

 Tålmodighed – evne til at vente til det bliver ens tur 
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SKOLERNE 

Høst 2020
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OM MATERIALET (LÆRERNE)

 Lærerne i 0-klasse og 1.-klasse siger:

 Den Magiske Madpakke-materialet er indbydende og lækkert designet

 Det er anvendeligt i praksis og solidt nok til at kunne tåle at komme med 
udenfor

 Vi kunne godt bruge supplerende materialer fx en plakat af Supergnaskerne 
og en skumfigur af madpakkehånden, så de kan bibeholde fantasiuniverset i 
klasserummet, også når de ikke arbejder med det konkret (versionen af Den 
Magiske Madkasse henvendt til børnehaver, indeholder disse elementer)
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CHILI & AVI

 Elev 1: ”Jeg kan godt lide Chili.”

 Elev 2: ”Og Chili er så meget modig.”

 Elev 3: ”Jeg kan godt li’  Avi. Hun er nemlig meget klog på mad”

 Elev 4: ”Avi er så sej, hun ved alt om mad! Så kan man også fortælle det til sine 
forældre!”

• (Elever, 1. klasse)
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KIWI & JUICY

 Elev 1: ”Der er fire ‘Supergnaskere’. Jeg kan bedst lide Kiwi.”

 Observatør: ”Hvad kan Kiwi?”

 Elev 1: ”Han kan knipse, og så sidder alle ved bordet på et splitsekund, ja, det er sjovt.”

 Observatør: ”Hvorfor skulle man sidde sammen med alle sine venner?”

 Elev 2: ”Det er, fordi han elsker at spise sammen med andre.”

 Elev 3: ”Og så kan Juicy også få alle til at spise med sin magiske sølvske.”

 Elev 4: ”Jeg kan virkelig også godt lide Juicy. Fordi han elsker alt mad, men det gør jeg ikke helt.”

• (Elever 1. klasse)
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LÆREBENZIN?

 Elev: ”Hun [Avi] er klog på at finde 
lærebenzin”

 Observatør: ”Hvad er det for noget?”

 Elev: ”Det er sådan, at man får gode ting i 
madpakken, så kan man hoppe rundt, løbe 
og måske ride på en hest”
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EVALUERINGENS RESULTATER

 Figurerne vækker tydeligvis fantasi og begejstring blandt børnehavebørnene og 
skoleeleverne

 Spisepausen/skolemåltiderne prioriteres pædagogisk, og lærerne er 
opmærksomme på en række udfordringer i forbindelse med måltiderne

 Børnehavernes brug af materialerne lever fuldt ud op til formålet

 Den Magiske Madkasse er særligt henvendt til børnehaver og 0. klasser, men 
materialet anvendes også i 1. klasser

 Mange skolerne er dog ikke kommet i gang med at anvende materialet

 Forældrene har IKKE været inddraget i arbejdet med Den Magiske Madkasse…
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BROBYGNINGSARBEJDET?

 Intentionen om at benytte materialet i overgangen fra børnehave til skole 
bliver ikke indfriet

 Kun få skoleelever kendte Den Magiske Madkasse fra børnehaven, og det lod 
ikke til, at materialet var blevet brugt aktivt i brobygningsarbejdet mellem 
dagtilbud og skole

 I stedet blev elevernes eksisterende kendskab til Supergnaskerne og deres 
madunivers brugt som argument for ikke at bruge for meget energi på 
rammefortællingen om Supergnaskerne (da eleverne i forvejen var bekendte 
med Supergnaskerne og deres superkræfter)
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DIDAKTISK POINTE: AVI 

 Avi står for madklogskab: ”Hun kender alt til mad, og hvad maden kan gøre for dig…Hun 
er super nysgerrig og elsker at lege detektivlege - og finder hele tiden masser af 
spændende ting, man kan spise. Hendes superkræfter er, at hun kan spotte den virkeligt 
gode legebenzin med sit røntgenblik.”

 Nogle lærerne i skolen vurderer Avi som mindre brugbar end de øvrige Supergnaskere
(lignende kritik af Juicy i børnehaverne)

 Eleverne er ikke selv afvisende over for Avi, og flere fremhæver Avi som deres favorit!

Madklogskab/viden om mad og madens betydning er tilsyneladende ikke en viden, som 
lærerene i de små skoleklasser er vandt til at arbejde med. 
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ANBEFALINGER

 Arbejde videre m fokus på mad og måltider i overgangen fra børnehave til skole og 
forældreinddragelse tæt på skolestart (når de selv fokuserer på barnets/familiens 
skoleforberedelse).

 Synliggøre fleksibiliteten, så det fremgår tydeligt, at materialet kan tilpasses 
forskellige børn, forældre og institutioner

 Supplere med aktiviteter for lærerne, hvor de indbyrdes drøfter deres egne 
smagspræferencer og holdninger til mad og måltider

 VIGTIGST: Time/placere Den Magiske Madkasse i forbindelse med skolestart, dvs. 
1-2 måneder før. 

 Gøre mere ud af forældreinddragelsen tæt på skolestart

 Udvikle en smags- og maddidaktik til indskolingen!  
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2021: 600 BØRNEHAVER OG SKOLER
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