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Sammendrag: 
Denne rapport omhandler det pædagogiske delprojekt i projekt EVIUS. I delprojektet evalueres og diskute-

res effekter af en fri skolemadsordning på skolebørnenes trivsel, læringsmiljø samt udvikling af viden og 

kompetencer. Der er foretaget en kvalitativ undersøgelse på fire skoler, som fik gratis skolemad i en perio-

de. I denne indgik enkeltinterview og fokusgruppeinterviews med elever fra mellemtrin og udskoling, 

observation af spisepausen samt interview med aktuelle klasselærere og skoleleder og/eller madansvarlige. 

I rapporten analyseres skolemadsordningens betydning for elevernes læring, trivsel og læringsmiljø, om der 

har været en kobling mellem undervisningen på skolen og skolemadsinterventionen, samt de involverede 

parters syn på sundhed, mad og præferencer. Diskussionen har blandt andet fokuseret på kvaliteten af de 

forskellige madtilbud samt potentialer og barrierer for pædagogisk nytte. Dernæst har de muligheder, som 

skolemaden kunne lægge op til, været diskuteret med lærere og ledelse. Endelig har der været spurgt til, 

hvorvidt der er sammenhæng mellem ernæring og læring. På baggrund af undersøgelsen konkluderes det, 

at skolemad åbner op for et læringspotentiale i, og at eleverne uanset den påviste manglende kobling til 

undervisning har fået udbytte af skolemadsprojekterne. De har bl.a. skulle forholde sig til 

skolemadsordninger, de nye fødevarer og især måltidets sociale aspekt, og betydningen af at alle spiser 

sammen og spiser det samme. Derudover har eleverne vist sig at besidde forholdsvis nuanceret viden om 

mad og sundhed. Konklusionerne udmønter sig i en række anbefalinger til udnyttelse af eksempelvis 

sundhedsmæssige og pædagogiske potentialer i skolemadsordningerne. 

English summary: 
This study report describes a qualitative study that is a part of EVIUS – a collaborative project in four parts 

aimed at effect evaluation of a free school meal intervention. In the study the effect of the school meal 

intervention on the learning environment in schools, and pupils’ well-being and development of knowledge 

and competencies is evaluated and discussed. The study was conducted at four schools offering free school 

meals for 20 weeks. At each school single- and focus group interviews were carried out with students from 

grades 5 to 7 and from grades 8 to 9. Furthermore observations at the lunch breaks were done, as were 

single interviews with the class teacher and headmaster and/or the person responsible for the school 

meals. In the study the organization of school meals and its influence on schoolchildren’s well-being, 

learning environment and learning was examined, as well as more general aspects regarding health, food 

and preference for foods. The discussion focuses on the quality of the food and different school meal 

arrangements, on potentials and barriers related to the educational use of food and school meals, and on 

the possible positive effect of healthy school meals on pupils learning. The study concludes that there is a 

learning potential in school meal interventions, although they aren’t related to teaching about food and 

health. The result indicates that the pupils have developed knowledge and skills related to that they have 

tried new foods and dishes. Development of affective and socio-cultural aspects of learning can also be 

identified – aspects related to the pupils’ experiences with critically reflection on new dishes, and their 

experiences with eating the same food together in the class. A number of recommendations concerning the 

utilization of health related and pedagogical and educational potentials in school meals are put forward in 

the conclusion part of the report. 
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Forord 
Mad er en del af skolens hverdag, denne del er der sat fokus på med dette gratis skolemadsprojekt, der er 

del af projekt EVIUS. I denne delrapport beskrives fire skolers forsøg med skolemadsordninger, og 

forsøgenes betydning for elevernes trivsel, for læringsmiljøet og for deres læring. Det er et stort, komplekst 

og aktuelt spørgsmål, der ikke kun er ét svar på, som det fremgår af det følgende.  

Projekt EVIUS (Evaluering af Interventioner for Unge i Skolemadsordninger) har med støtte fra Direktoratet 

for FødevareErhvervs pulje gennemført et forskningsprojekt, hvor forskellige skolemadsordningers effekter 

i relation til en række parametre blev undersøgt og vurderet. Projektet har udover de pædagogiske 

aspekter bl.a. undersøgt de ernæringsmæssige og økonomiske aspekter af skolemaden, samt hvordan 

skolemadsordningerne blev etableret og forankret i en travl skolesammenhæng. Projektet blev gennemført 

i et samarbejde mellem Aalborg Universitet, DTU Fødevareinstituttet, Danmarks Pædagogiske 

Universitetsskole, Boris Andersen Rådgivning, Dansk Catering Center og Y-Group. Den sammenfattende 

rapport samt en række delrapporter er publiceret på www.evius.aau.dk. 

De fire skoler som beskrives i denne rapport er forskellige i størrelse og geografisk placering, men også i 

grundholdninger og prioriteringer. Det fælles for dem er, at de alle har ansøgt om midler til at gennemføre 

et forsøg med skolemad, der skulle evalueres. Evalueringen tog udgangspunkt i skolebesøgene, der fandt 

sted i november og december 2008, mens de tyve ugers gratis skolemadsforsøg stadig var i gang. Alle 

skolerne skal have stor tak for den beredvillighed, de modtog os med, og for at de gav os mulighed for at 

observere og stille spørgsmål til såvel elever, som lærere og ledelse samt madansvarlige på skolerne.  

Jette Benn, DPU 

Februar 2010 

http://www.evius.aau.dk/
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1. Indledning  

1.1 Baggrund for skolemad 
Med 20 til 30 års intervaller har debatten om skolemåltiderne været taget op fortrinsvis af politikere, pæ-

dagoger og sundhedspersonale. Diskursen har været præget af den til enhver tid aktuelle ernæringsviden-

skabelige fokus, de økonomiske og pædagogiske rammer samt moral. I store træk har det danske skolemål-

tid gennem de sidste 100 år udviklet sig fra "fattige børns bespisning" til sundhedspædagogiske tilbud eller 

madprojekter. Samtidig har den konkrete udformning af måltidet ændret sig fra søbe- og sulemad, over 

rugbrødsmadder, til grovboller og senere pitabrød, falafel, shawarma og burger. (Benn, 1996 og 2000). 

Endelig vil man i et kommende projekt se på ’ny nordisk mad’, hvor det i højere grad bliver gastronomien og 

de nordiske råvarer, der skal præge skolemaden (http://www.foodoflife.dk/Opus.aspx). Det ses således, at 

såvel ernæringsvidenskab som politikker og pædagogikker har skiftet over tid og sted.  

 

For mere end 100 år siden havde skolemaden med Lisbeth Haastrups ord “en smag af fattighjælp”, men 

den var også et meget væsentligt element i dagskosten for de mange børn fra fattige arbejderfamilier, der 

var flyttet ind til byerne (Haastrup, 2003). Med det gratis skolemåltid betalt af Foreningen til fattige Børns 

Bespisning blev der fra 1870 tilbudt et varmt måltid mad, tre gange ugentligt i København og enkelte af de 

store byer. I 1930’erne ændrede man skolemåltidet på baggrund af erfaringer fra ’Oslofrokosten’ i Norge til 

et koldt måltid, da man så fordele ved stordrift. Den bestod af fire stk. smørrebrød, som var baseret på 

specifikke udregninger af, hvad en frokostmadpakke skulle indeholde af næringsstoffer. Det er dette 

koncept, som først og fremmest var rettet mod de fattiges børn, der er blevet model for den ernærings-

rigtige madpakke. Måske var det netop skiftet fra varm til kold mad, der gjorde, at skolemaden i Danmark, 

til forskel fra lande som Sverige og Finland, aldrig blev et gratis tilbud til skoleelever. Det nærmeste, man 

kom det fælles gratis måltid, var i 1950’erne, hvor der blev uddelt skolemælk og vitaminpiller til alle. Fra 

1970’erne blev der i sammenhæng med et stort nyt skolebyggeri rundt i landet satset på kantine eller 

skoleboder. Der blev udarbejdet et centralt forslag til skoleboder og – kantiner, hvad der kunne tilbydes, og 

hvordan det kunne integreres i skoledagen. Disse tilbud blev i slutningen af 1980’erne og i 1990’erne på 

flere skoler koblet til enkeltstående sundhedspædagogiske projekter, hvor eleverne involveredes i driften, 

fx på Hårby Skole på Fyn, Storvorde Skole i Nordjylland og Oehlenschlægersgades Skole i København (Benn, 

1996)1. 

 

I starten af 2005 blev der i større projekter som fx Børn, mad og bevægelse Fyns Amt (Kromann Nielsen & 

Schroll Bjørnsbo 2007) videreført sundhedspædagogiske initiativer, hvorunder også maden har været sat 

på dagsordenen. Ligesom Københavns Kommune iværksatte KØS-projektet, som skulle give børnene mulig-

heder for et sundt økologisk madtilbud. Skolemaden er dog i Danmark i dag i høj grad baseret på elevers 

frie valg og købsbeslutninger, men for de yngre elevers vedkommende foretages valgene ofte i fællesskab 

med forældre. Den sunde skolemad og børn og unges dårligere spisevaner og deraf negative sundheds-

mæssige konsekvenser debatteres i dag jævnligt, som en del af den fødevarepolitiske dagsorden. Type2-

                                                           
1
 For yderligere uddybning heraf se Benn (1996) afsnit 2.  

http://www.foodoflife.dk/Opus.aspx
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diabetes, overvægt og andre livsstilsrelaterede sygdomme ønskes forebygget, og bl.a. Fødevareministeriet 

fokuserer på skolemad i de danske folkeskoler, som en af måderne til at imødegå disse sygdomme. 

Tiltagene sker både gennem vejledninger og værktøjer til fremme af mad- og bevægelsespolitikker, 

materialer til skoleledelse og køkkenpersonale og forskellige anbefalinger til sund skolemad 

(www.altomkost.dk).  

1.2  Undersøgelsens formål og indhold 
Fødevareministeriet ønskede i 2008 at gå videre med skolemadstilbud, idet de udbød en mulighed for sko-

ler, der ikke tidligere havde haft et skolemadstilbud, for at søge midler til et gratis 20 ugers projekt. 38 

skoler ansøgte, heraf satte 36 skoler et madprojekt i værk. Skolerne skulle dels koble madtilbuddet til 

undervisning, dels være villige til evaluering af projektet. Formålet med denne rapport er at formidle 

resultaterne fra delprojekt 3 i EVIUS projektet. I delprojekt 3 undersøgte forskerne fra DPU skolemadens 

betydning for børn og unges læring, trivsel, læringsmiljø. Derudover undersøgtes, hvilke holdninger og 

præferencer elever på forskellige alderstrin samt lærere har til mad og sundhed samt til forskellige skole-

madsordninger. Der blev i alt udvalgt fire skoler fordelt geografisk, udvælgelsen blev begrænset af, hvilke 

skoler der stadig havde madprojekterne i gang i efteråret 2008. Undersøgelsen er planlagt og gennemført 

ud fra de temaer, der blev identificeret under de indledende skolebesøg: trivsel, læringsmiljø, viden og 

kompetencer. Indledningsvis beskrives projektets metodiske tilgang og teoretiske afsæt. Det teoretiske 

afsæt retter sig mod mad, måltider, præferencer, trivsel, læringsmiljø, deltagelse, læring og kompetencer 

Der er efter hvert besøg udarbejdet caserapporter fra de fire skoler ud fra de indhentede data, og i trans-

skriberede interviews i rapportens andet afsnit belyses konteksten for skolemadsordningen. Herunder:  

 En politisk kontekst, vedrørende de udvalgte skolers og kommuners sundhedspolitikker og grad af 

sundhedsfremmende tiltag i relation til særlig kost og måltider  

 En institutionel kontekst, hvorunder skolernes vilkår og forudsætninger for at have gennemført 

skolemadsperioden anskues. En anskuelse, der tager udgangspunkt i skolens curriculum 

vedrørende skolemadsordningen, de fysiske rammer, der skaber grundlaget for gennemførelse, 

elevernes rum for frihed og medbestemmelse m.m. 

 Et perspektiv omhandlende skolemadsordninger generelt, organiseringen og udførelsen heraf på 

de enkelte skoler for at kunne anskue de fordele og ulemper, der ligger i de forskellige praktiske 

tilgange fra den ene skole til den anden. 

 

Tredje afsnit drejer sig om, hvorvidt der i forbindelse med den gratis skolemadsperiode er forekommet en 

bedre trivsel blandt eleverne, en forbedring af elevernes læringsmiljø, samt om der er foregået en udvikling 

af elevernes viden og kompetencer omkring mad, sundhed og måltider, som følge af den gratis 

skolemadsordning. 

Derudover belyses skolernes madordninger ud fra sundhed og måltider, i denne forbindelse hovedsageligt i 

forhold til elevernes præferencer i forbindelse med aspekter som smag, kvalitet og sundhed. 

 

http://www.altomkost.dk/
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I rapportens fjerde afsnit diskuteres forskellige aspekter vedrørende skolemad, herunder:  

 hvorvidt elevernes kost er et problem for de enkelte skoler 

 hvilke potentialer og barrierer der forekommer ved indførelsen af skolemadsordningerne på de 

forskellige skoler, herunder hvis skolerne ønsker at inddrage elementer af madordningen i skolens 

undervisning. 

 elevernes og lærernes deltagelse i skolemadsordningerne, herunder ønsker, behov og udbytte 

 sammenhængen mellem ernæring og læring med fokus på skolemadordningens betydning for 

udvikling af elevernes viden og kompetencer 

 elevernes begreber om mad og sundhed og deres præferencer når det gælder skolemadsordninger 

 

I det afsluttende afsnit fem foreligger en afsluttende diskussion, som peger på en række dilemmaer i 

forsøget med skolemadsordningen, konklusioner på undersøgelsen samt fremtidige anbefalinger for 

skolemadsordninger, udarbejdet ud fra såvel læreres, lederes som elevers synspunkt. 

 

1.3  Metode  
Som udgangspunkt er den metodiske tilgang for denne rapport en summativ evaluering, hvor evalueringens 

mål er at søge at forklare effekter og resultater af indsatsen vedrørende gratis skolemad. Til vurdering af 

skolemadsprojektet vedrørende trivsel, læringsmiljø samt viden og kompetencer er anvendt følgende 

metoder: Interviews, madbedømmelsesskemaer, billeder samt observation. De anvendte metoder omfat-

ter enkeltinterview og fokusgruppeinterviews af elever, observationer i klasserne og på skolen med fokus 

på spisepausen og tiden før og efter denne samt elevernes smagsbedømmelser. Desuden interviewedes 

ledelsen og den ansvarlige for madordningen samt de udvalgte klassers klasselærere. 

 

Udvælgelse af og kontakt til skoler 

38 skoler havde ansøgt om at deltage i den gratis skolemadsordning, som var genstandsfeltet for undersø-

gelsen. I den forbindelse havde skolerne indvilget i at tage del i en eventuel evalueringsproces af den gratis 

skolemad, ordningen m.m. Ud af de 38 skoler blev fire skoler tilfældigt udvalgt rundt i landet. Efter rund-

sendelse af mails til de fire skoler, valgte en at sige nej til deltagelse, hvorfor en ny måtte findes og 

kontaktes. En oversigt over de fire deltagende skolers karakteristika fremgår af tabel 1. 

Tabellen viser koderne for de fire skoler, deres beliggenhed og hvilken leverandørtype, skolen har valgt. Det 

fremgår ligeledes af tabellen, at der var tale om tre folkeskoler og en privatskole. Endelig ses det at empiri-

indsamlingen foregik i slutningen af 2008. 
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Nr. Skolenavn Beliggenhed  Skolemadsordning 

 

Empiriindsamling Type 

 1 

 

DD Sydvestsjællandsk by Råt og godt* 

 

4.-5. dec. 2008 Folkeskole 

3 FF Sydsjællandsk by Strømmen 9.-10. dec. 2008 

 

Privatskole 

4 BB Sønderjysk by Kommunal madservice 25.-26. nov. 2008  

 

Folkeskole  

5 CC Større dansk ø Hospitalskøkkenet 25.-26. nov. 2008 

 

Folkeskole 

Tabel 1: Oversigt over skoler og skolemadsordninger  
*Leverandøren gik desværre konkurs i løbet af projektperioden. Eleverne fik således ikke mad i fulde otte uger, og der 
var ingen madtilbud under skolebesøget. 

Efter accept om deltagelse fra de fire skoler, blev der udsendt et brev til forældre vedrørende tilladelse til 

at foretage interviews samt tage billeder på skolen og af eleverne (se besøgsguide, bilag 2). 

Derudover blev der aftalt med den enkelte skole: 

 Hvilken gruppe informanter (aldersgruppe) der var ønsket fra vores side. Enten 5. eller 6. klasse, 

mellemtrinnet og 8. eller 9. klasse på udskolingsniveau 

 Hvilke dage samt tidsrum, skolebesøgene skulle falde  

 Udvælgelse af klasselærere til interview, hvilket var afhængig af den af skolen valgte klasse.  

 

Skolebesøg og planlægning 

Alle fire skolebesøg blev gennemført af to forskere På alle skolerne var der udvalgt to klasser til empiriind-

samlingen, hvoraf én var på mellemtrin og én var fra udskoling. Der blev i alt foretaget to elev-enkeltinter-

views og to elev-fokusgruppe á seks personer, dernæst interviewedes klasselæreren, skolelederen og den 

madansvarlige. Tidspunkterne for interviews blev aftalt på skolen med de kontaktpersoner, der var udvalgt, 

således at det kunne passe ind for den enkelte lærer, leder eller ansvarlige og også for eleverne. Der var på 

forhånd udarbejdet en plan med forslag til interviewtidspunkter, således at der kunne komme et naturligt 

flow i de planlagte interviews. Planen viste sig dog svær at gennemføre, da særligt klasselærerne havde 

svært ved at passe det ind i et skema, der i forvejen var fyldt med undervisning, møder m.m. Trods dette 

blev alle interview gennemført.  

Eleverne, der deltog i fokusgruppe eller enkeltinterview, blev udvalgt af klasselæreren efter krav om, at der 

var: 

 En pige fra hver af de to klasser til enkeltinterview 

 En dreng fra hver af de to klasser til enkeltinterview 

 Tre piger og tre drenge i hvert fokusgruppeinterview. 
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Lærerens udpegning kan betyde, at data til en vis grad er ’biased’, idet der kan sikres elever med særlig 

viden samt lyst og evne til at tale og udtale sig. Fordelen herved er dog, at der kan komme nuancerede 

udtalelser fra interviewpersonerne, da ordene kke skal trækkes ud af dem. Det viste sig at være et problem 

at gennemføre fokusgruppeinterviews med den ønskede opdeling i tre piger og tre drenge, et 

fokusgruppeinterview blev gennemført udelukkende med piger, og der forekom fokusgruppeinterviews, 

hvor opdelingen var fire piger og kun to drenge.  

1.3.1  Det kvalitative forskningsinterviews  
Der blev som nævnt gennemført både enkeltinterview og fokusgruppeinterviews for at komme i dybden 

med temaerne og derved skabe styrke i det endelige datamateriale. Målet var at søge efter erkendelses-

processer, såsom udviklings- og læringsprocesser, hvilket var med til at inddrage den enkeltes subjektivitet 

(Launsø & Rieper, 2005). I alt blev der foretaget: 

 16 enkelt interviews af henholdsvis otte piger og otte drenge 

 16 fokusgruppeinterviews  

 otte lærerinterviews 

 seks interviews af skoleleder eller madansvarlig. 

 

Fokusgrupper er en hurtig måde at indsamle detaljerede oplysninger på (Launsø & Rieper, 2005), og da der 

var begrænset tid (kun to dage på hver skole), var fokusgruppeinterviews et stærkt metodisk valg. Baggrun-

den for, at hver fokusgruppe skulle bestå af henholdsvis tre piger og tre drenge, var gennem repræsentatio-

nen af begge køn at få vigtige karakteristika i forhold til problemstillinger repræsenteret (Halkier, 2002). 

Alle deltagende elever i fokusgruppeinterviewene var jævnaldrende fra samme klasse. Det er yderligere et 

element, der kunne tænkes at undgå underrapportering, da alle elever kender hinanden på forhånd. Det 

kan understøttes af Launsø og Rieper modsatte udsagn, at gruppeinteraktionen stimulerer til ægte og 

nuancerede udsagn (Launsø & Rieper, 2005). 

Der var udsendt breve til skoleledelserne, hvori det fremgik, at den enkelte ville blive sikret anonymitet. 

Men der blev ikke yderligere på forhånd givet skriftlige informationer til de interviewede parter om ind-

hold, samtykke, frivillig deltagelse, fortrolighed m.m. (Launsø & Rieper, 2005). Det blev først gjort som 

indledende del af interviewet og indgik altså som en del af interviewguiden. Interviewtypen er semi-struk-

tureret, hvilket betyder, at de enkelte respondenter definerer verden på unikke måder (Merriam, 1998). 

Interviewguides blev primært udarbejdet på baggrund af de teoretiske områder, der lå som udgangspunkt 

for evalueringen. Disse var trivsel, læringsmiljø, viden og kompetencer. Områderne blev belyst både gene-

relt og i forhold til skolemaden (se vedlagte interviewguides, bilag 3). For udarbejdelsen af interviewguiden 

har princippet været at gøre brug af støttende frem for styrende spørgsmålstyper. Det blev gjort for at 

undgå, at de styrende spørgsmål skulle danne præmisserne for interview og svar. Da det er børn og unge, 

der interviewes, er spørgsmålene søgt at være delvis styrede, da helt frie spørgsmål kan skabe forståelses-

problemer. Alle interviews blev forsøgt gennemført i løbet af en klassetime, men særligt fokusgruppeinter-

views blev ofte af længere varighed. De gennemførte interviews er af en varighed på mellem 25-65 
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minutter. Alle interviews blev gennemført i ledige lokaler på skolerne således, at de kunne gennemføres 

uden forstyrrelser. 

Der blev på hver af de fire skoler i alt foretaget minimum 10 interviews. Der er i alt transskriberet 46 

interviews. Alle interviews er optaget på en mp3-afspiller, hvorefter de er overført til computeren og trans-

skriberet i programmet Express Scribe. Der blev foretaget en total udskrift af alle interviews. Interviewene 

er altså ikke udskrevet og analyseret som meningskondensering. Interviewene er ikke reliabilitetskontrol-

leret (Kvale, 1996). Tre forskellige personer foretog transskriberingen af interviewene, men ingen af inter-

viewene blev udskrevet dobbelt og er på den måde ikke tjekket for at sikre reliabilitet. Derudover betyder 

det, at de er udskrevet af tre forskellige personer, at interviewene til en vis grad er udskrevet på tre forskel-

lige måder, hvilket mindsker reliabiliteten yderligere. Men det var de muligheder, der var inden for ram-

merne af projektet. Tiden og økonomien har været de begrænsende faktorer. 

1.3.2 Observationer 
Observationerne er foretaget ud fra en observationsguide, hvor vi sammen med fotografering af udvalgte 

situationer fik ekstra belysning af elevernes spisesituation, maden, de fysiske forhold og det sociale miljø og 

samvær. Vores tilgang til observationen var som observerende deltagere. Observationen var:  

 Åben, eleverne havde kendskab til, at vi var der og hvorfor 

 Deltagende, vi fungerede som tilskuere/iagttagere og samtalepartnere 

 Kort, da de blot var en todages observation af frokostpausen 

 Struktureret, dvs. fokuseret på en række definerede forhold, fastlagt og kategoriseret ud fra 

projektformuleringen (se observationsguide, bilag 4). 

 

Observation gør det muligt at beskrive adskillige elementer i det sociale og fysiske rum, som ikke kan 

bringes frem gennem et interview, netop fordi man ved observationer, som forsker ved selvsyn får viden 

om aspekter ved undersøgelsens genstand (Launsø & Rieper, 2005). I forbindelse med spisepausen og 

observationen blev udleveret et madbedømmelseskema (se vedhæftede skema, bilag 5). Skemaet blev 

inddraget for at uddybe elevernes umiddelbare indtryk af og meninger om maden. 

 

1.4  Teoretisk afsæt  
Dette afsnit er rettet mod en beskrivelse af den undersøgelsesteoretiske ramme, når det gælder begreber 

som trivsel og læringsmiljø, kompetencer på madområdet, præferencer og kompetencer og læring i forhold 

til mad samt mad, præferencer og valg. Undersøgelsen er inspireret af flere teoretiske retninger, herunder 

antropologisk og sociologisk forskning relateret til mad og måltider, samt pædagogisk forskning om børn og 

unges deltagelse, trivsel, læring og kompetencer. Teorier som bl.a. sætter fokus på, hvilken betydning 

skolemad har for oplevelse, trivsel og læringsmiljø, samt hvilken betydning det har, hvor man sidder, hvem 

man er sammen med, hvilken tid på dagen det er, og hvor længe spisepausen varer (Morrison, 1998, 

Halling et al. 1990, Benn, 1996). Og endelig hvilken ’maddannelse’ kommer der ud af madtilbuddet sat ind i 
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den aktuelle skolekontekst. Det drejer sig med andre ord om at belyse parametre som tid, sted og 

madtilbud, samt indholdet i madordningen i forholdet mellem elever, lærer, madansvarlige og ledelse.  

1.4.1 Trivsel og læringsmiljø 
I begrebet trivsel ligger, at man har det godt med sig selv og andre: Man er tilfreds, glad, aktiv og mestrer 

udfordringer. Trivsel er forbundet med det kompetencemønster, der udvikles hos den enkelte (Jensen, B 

2006). I Birkemos helhedsorienterede belysning af læringsmiljø - den integrerede model- tænkes ungdoms-

udvikling primært påvirket gennem faktorer og processer, som har direkte indvirkning på den unge i daglig-

livet (Birkemo, 2002). Læringsmiljøet kan anskues som et fælles ansvar og samspil mellem elever og lærer, 

trivslen bliver dermed både et kompetenceelement og en del af den sociale interaktion og mestring på 

madområdet, som madtilbuddene kan virke mere eller mindre fremmende for. Undersøgelsen drejer sig 

om trivselsfaktorer, læringsmiljø og kompetence i bred forstand, og fokuserer på at indkredse og identifi-

cere, hvilke elementer der har særlig betydning for, at der er en positiv oplevelse og korrelation mellem 

skolemaden og læringsmiljøet, og om projekter af denne karakter giver anledning til en øget viden og 

handlekompetence.  

Et godt læringsmiljø er et miljø, hvor barnet oplever: 

 At høre til/være forbundet 

 At være aktiv bidragsyder 

 At deltage i kommunikationen 

 At være udforskende. 

1.4.2 Deltagelse 
Deltagelse indgår som et centralt begreb i undersøgelsen og en model, der ofte bruges til at belyse, hvilken 

form for deltagelse der praktiseres, er Harts ”deltagelsesstige” (Hart, 1992; 1997). Stigen indeholder otte 

trin, hvor hvert enkelt trin repræsenterer en stigende grad af elevdeltagelse og forskellige former for 

sociale relationer med voksne. Stigens tre første trin beskriver forskellige grader af tilsyneladende medbe-

stemmelse. Her optræder børn synligt, men har ingen indflydelse. Disse tre trin kalder Hart for ”ikke delta-

gelse”. Fra trin fire begynder den reelle indflydelse. Her får børn tilstrækkelig indsigt i hensigten med det 

projekt eller den aktivitet, de medvirker i. Alle børn i alle aldre er, ifølge Hart, i stand til og har ret til at 

deltage i beslutninger, som vedrører deres sundhed og liv. Men Hart pointerer, at graden og formen af 

deltagelse kan variere afhængigt af alder, evner, interesser og kompetencer hos børnene (Hart, 1992; 

1997). Harts deltagelsesstige beskriver forskellige niveauer for børn og unges deltagelse – hvordan deltagel-

sen finder sted, men ikke hvad børn og unge inddrages i. Det gør modellen nedenfor, idet den kombiner 

Harts deltagelsesstige med forskellige deltagelsesområder. De fire rækker i figuren repræsenterer fire kate-

gorier for børn og unges deltagelse. Den første kategori (1), som svarer til trin 4 og 5 i Harts deltagelsessti-

ge, er taget med for at understrege, at børn og unges deltagelse af den ene eller anden årsag ikke er mulig. 

De næste tre kategorier (2-4) skelnes fra hinanden ved en kombination af to kriterier: det første handler 

om, hvem der tager initiativet og kommer med ideen, og det andet handler om, hvem der tager beslutnin-

gen om, hvad der skal gøres. Kategori 2 svarer til trin 6 i Harts model, kategori 3 til trin 7 og kategori 4 til 

trin 8.  
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Figur 1. Deltagelse – hvordan? – og i forhold til hvad? (Simovska. V et al. 2006, 
adapteret fra Jensen, 2000) 

De fire rækker er kombineret med en række deltagelsesområder eller områder for beslutningstagning, som 

er repræsenteret langs den horisontale akse. Disse områder kan variere fra projekt til projekt. Analyser af 

elevernes deltagelse i skolemadsprojektet vil tage udgangspunkt i denne figur, dvs. at der sættes fokus på 

at afdække, hvordan eleverne deltager, samt hvad de deltager i. 

1.4.3 Kompetencer i forhold til mad, fødevarer og måltider 
Børns kompetencer udvikles sideløbende med trivsel. Ved at samarbejde med andre udvikles kompetencer 

til at anvende forskellige redskaber i de forskellige kontekster, man bevæger sig i (Nygren & Thuen, 2008). 

Også praktiske kompetencer indgår her i kompetenceforståelsen. De praktiske kompetencer skal forstås 

som en hverdagslivskompetence, hvor det handler om at kunne mestre sin dagligdag ud fra de materielle 

ressourcer, der er til rådighed, som er væsentlige kompetencer i relationen til fødevarer, mad og måltider 

(Benn, 2006).  

 

Eleverne har allerede en viden indlejret i en opfattelse af, hvad der er ’mad for mig’, dvs. en række erfarin-

ger om, hvad de kan lide at spise, hvornår og med hvem. 

Fødevarerne eller retterne er det, eleverne konkret udsættes for i forbindelse med tilbud og kan forholde 

sig til. Men om tilbuddene så omsættes til kompetencer og viden på mad sundhedsområdet er en anden 

sag, som vi forsøger at indfange. I folkeskolen er dannelsesidealet, at eleverne skal udvikle handlekompe-

tence. En kompetence, som ifølge Jensen kan operationaliseres i følgende fem delaspekter: indsigt, engage-

ment, visioner, handleerfaringer og kritisk sans (Jensen, 2006, s. 61). ”Kompetencer er dannelse i aktion.” 

skriver Busch m.fl. i Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger (2004 s. 21).  

 

Det gælder også på mad- og sundhedsområdet, og med dannelseskoblingen får kompetencebegrebet en 

anden drejning i en kritisk og emancipatorisk retning. At der så yderligere skal være tale om aktion, antyder 
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en anvendelsesorienteret eller pragmatisk brug af begrebet. Det er der også tale om, når vi taler om kom-

petencer i forhold til mad og sundhed i hverdagslivet. Disse kompetencer kan operationaliseres i følgende 

elementer, som ses i tabellen nedenfor.  

 

Elementer i 

fagligheden Mål – kompetencer Eksempler 

At vide 

 

Sammenhængsforståelse  
(kyndig) 
 

”at vide, at der er sammenhæng mellem det, du gør, og det, der 
bliver resultatet”, fx mellem ressourceanvendelse og miljø, 
mellem indtag af mad og drikke og sundhed. 
 

At kunne  

 

 

Hverdagslivskompetence  
(kapabel) 

At kunne mestre sin dagligdag ud fra de materielle ressourcer, 
der er til rådighed, fx at skabe en ret eller et godt måltid (Benn). 
 

At ville 

 

 

Medborgerskab 
Ansvarlighed og deltagelse  
(villig) 

”Citizenship” eller medborgerskab kunne være det begreb, der 
sattes ind i stedet, at ville være deltagende i hverdagslivets 
problematikker fx omkring fødevarerne, tage stilling til 
produktion, servering, valg og fravalg ”skolemadspolitik, 
miljøpolitik m.m.”  
 

At være  

 

 

Omsorgsfuld  
(med- og indlevende)  

Livsverdenen, at kunne føle omsorg for hinanden, fx når der skal 
vælges og besluttes om de fødevarer og retter, der skal laves eller 
vælges, som alle skal spise … 
 

Tabel 2: Elementer i ’mad’- kompetencen (Benn 2006/2009) 

Kompetencemodellen og delelementerne heri kan relateres til en generel læringsteori, mere præcist Illeris’ 

beskrivelse af tre forskellige dimensioner af læring – indhold, drivkraft og samspil, eller sagt med andre ord, 

kognitive, affektive og sociale aspekter af læring (Illeris, 2006, s. 42). I teorien ses læring som en proces, og 

kompetence som udbyttet af denne proces.  

1.  ’At vide’ og ’at kunne’ relateres til indholdsdimensionen i læringen (det, der skal læres: viden, 

færdigheder etc. skaber mening og mestring, styrker vores evne til at fungere) 

2. ’At ville’ relateres til drivkraftsdimensionen i læringen (motivation, følelser og vilje: fremmer 

opretholdelse af psykisk balance) 

3. ’At være’ relateres til samspilsdimensionen i læringen (handling, kommunikation og samarbejde, 

fremmer integration og socialitet). 

 

For mad og måltider er der både en pragmatisk og praktisk dimension, der kan læres, men også såvel en 

mere teoretisk faglig ernæringsdimension, som en æstetisk, social, kulturel og etisk dimension. Alle disse 

dimensioner kan være i spil i forbindelse med skolemåltiderne og dermed bidrage til læring af forskellig art. 

En del af den viden og erkendelse, der opnås igennem de praktiske handlinger og æstetiske erfaringer, er 

tavs viden, hvor ikke alt kan italesættes, men noget kan begrebslig- og sprogliggøres. I det sidste tilfælde 

kan der derved opnås en kobling mellem det teoretiske og det praktiske, så der opnås en sammenhængs-

forståelse. Denne forståelse vil for den enkelte elev afhænge af begribelighed, håndterbarhed og 

meningsfuldhed, som er de elementer, der indgår i Antonovskys begreb ’sense of coherence’, men her 



 
 
 

15 
 

 
anvendt i en læringssammenhæng. Det anvendte begreb ’sammenhængsforståelse’ er ikke direkte korres-

ponderende til Antonovskys ’sense of coherence’, men er den forståelse, der med eller uden dybt teoretisk 

kendskab til hvert enkelt problem i forbindelse med mad, måltider og sundhed kan opnås, hvis der arbejdes 

med det også i forbindelse med skolemaden og spisepausen. 

1.4.4 Mad, måltider, præferencer og valg 
Skolemaden vil være knyttet til, hvad det er, børnene forstår som et ’rigtigt eller ordentligt måltid’, og hvad 

det betyder for elevernes opfattelse, at måltidet indtages på skolen. Begrebet ’a proper meal’ har i den 

antropologiske og sociologiske madforskning haft betydning for at forstå menneskers forhold til måltider 

(Douglas, 1975; Murcott, 1986). I undersøgelsen ses der på, hvordan eleverne opfatter madtilbuddet, om 

og hvordan det udgør ‘et ordentligt måltid ’(a proper meal) med den sammensætning af fødevarer, der skal 

til, for at det kan blive til ’mad for mig’ (food for me), som Kurt Lewin har udtrykt det (Lewin, 1951). Maden 

kan ses, lugtes, føles, smages, den kan vælges til, fordi det opfylder den enkelte elevs oplevelse af, at 

tilbuddet er mad til mig eller vælges fra, fordi det snarere er ’kost for andre’ (Benn 1996, 2009). At dette 

har betydning for trivsel og læring om mad og måltid har været et af undersøgelsens udgangspunkter.  

 

De begreber og forhold, der knyttet sig til madområdet, er mangeartede. Mad er, som det ses af figur 2, 

fødevarer, der kan sammensættes til retter/måltider, og det bidrager til den enkeltes ernæring pga. 

indholdet af næringsstoffer. Det er maden, som den synligt fremtræder for børnene, enten som konkrete 

fødevarer eller retter, der udgør måltider, som eksempelvis det frokostmåltid, der her er i fokus. Men der 

er også de enkelte fødevarer, som består af forskellige næringsstoffer, som ikke umiddelbart er synlige, 

bortset fra at fedtstof fx kan ses som synlige fedtmarmoreringer i kød eller i form af rent fedtstof som olie 

eller smør. Andre ikke-synlige ting kan være tilsætningsstoffer og mikroorganismer. Der er med andre ord 

synlige og ikke-synlige dele af maden, der er fødevarer, som kan genkendes og genfindes i retter, og der er 

fødevarer, der indgår i retter, men som er gjort usynlige gennem tilberedningen. Madens lag er illustreret i 

modellen nedenfor. Begreberne og de niveauer, de befinder sig på, vil i undersøgelsen anvendes til at 

forstå og nuancere, hvad det er for aspekter og forhold, børnene forbinder med mad.  
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Figur 2: Overvejelsesmodel over kostens og madens niveauer (Benn, 1996, redigeret 2009) 

 

Fødevarevalget er forskelligt og foranderligt fra individ til individ og over tid (Groth og Fagt, 2003), valget 

influeres af individernes smag, en smag som er kulturelt formet og socialt kontrolleret (”Taste is culturally 

shaped and socially controlled”) (Levi-Strauss, 1992). Madens mange sider gør, at individer og institutioner 

kontinuerligt bliver stillet over for valg og præferencer, som omhandler (jf. Warde, 1997 s. 3):  

 Frihed versus kontrol, magt og disciplinering  

 Økonomi versus økologi 

 Nyhed versus tradition 

 Sundhed versus nydelse  

 Omsorg versus bekvemmelighed.  

 

Valg og præferencer har ledt til overvejelser og udfordringer for både børn og voksne i forsøget med 

skolemadsordningen anvendes som afsæt i den afsluttende diskussion i rapporten. 
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2. Konteksten for skolemadsordninger 
For at indkredse konteksten for skolemadsordninger vil vi i en model2 skitsere, hvordan mad i skolen kan 

analyseres og forstås. Skolemaden kan isoleret ses som et forhold mellem skolen, dens ledelse, personale 

og eleverne og bagved dem deres forældre. Skolemaden og spisepausen bidrager til elevernes maddannel-

se, positivt såvel som negativt. Der kan således tilføjes de aspekter, som evalueringsprojektet her tager fat 

på, nemlig betydningen af skolemaden for trivsel, læringsmiljø og udvikling af viden og kompetence, og her 

kommer rammerne og selve læringsrummet ind i den samlede kontekst, som maden indgår i. 

 

Figur 3: Den didaktiske trekant 

 

Skolemaden er dog ikke udelukkende et forhold mellem aktørerne i skolen, men må også ses i lyset af den 

geografiske og sociokulturelle kontekst og sættes ind i en historisk ramme, hvor fortid, nutid og fremtid er i 

spil. Den historiske forståelse og praksis omkring spisepause og skolemad i Danmark ligger som et betyd-

ningslag for forståelsen i dag. Ligesom herskende diskurser, eksterne interessenter, involverede institutio-

ner, beslutninger, fx politiske og økonomiske, kommer ind over skolemaden, og dermed kommer modellen 

til at blive indlejret i en række ekstra lag, som det ses i efterfølgende figur 4 

Der er forskellige realiteter, som kan løftes frem i projektet. Den politiske og intenderede realitet har væ-

ret, at børn og unge i en kort periode fik et gratis måltid, der så ville have betydning for deres trivsel og 

indlæring, samt at den mulige realitet ville være, at der efterfølgende kunne skabes grobund for, at skole-

måltiderne ville fortsætte som et betalingstilbud. Samtidig var intentionen i projektudbuddet også, at 

skolemaden skulle kædes sammen med undervisningen. Den erfarede og observerede realitet på de fire 

                                                           
2 Modellen er udviklet af Frede V. Nielsen i forhold til musikundervisning i skolen, men er her tillempet til skolemad. 
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skoler er omdrejningspunktet for det efterfølgende afsnit 3 i rapporten. Der er dels tale om den realitet, 

der er erfaret af deltagerne, dels den, der er observeret af forskergruppen. 

 

 

 

Figur 4 Skolemadens genstandsfelt (Benn 2009, tillempet efter Frede V. Nielsen, 1999 s. 36) 

Modellens ’yderste lag’ viser indflydelsen fra tekster, nonverbale udtryksformer, fysiske objekter og egne 

perceptioner. Disse er elementer, der burde lægges ind over den ’didaktiske trekant’, forholdet mellem 

indhold, elev og skole. Fysiske objekter, fx rummet med dets artefakter, har jo betydning for madoplevel-

sen, ligesom maden, set som tekster, er af betydning for den enkelte elev og spiller ind på deres perception 

af skolemad. 

Diskurserne har afspejlet forskellige holdninger og synspunkter på skolemad gennem de 120 år, der har væ-

ret eksempler på det i Danmark (se tabel 3). Diskursen har gået og går stadig på, om mad i skolen er et 

fælles (politisk) anliggende, eller om det er den enkelte families eget ansvar. Beslutningerne om skolemad 

som et gratis tilbud til nogle eller alle har været set i lyset af økonomi og også af, hvordan skolemaden 

kunne praktiseres. Om der skulle være eksterne aktører på banen, som det har været tilfældet i projekterne 

her, og under hvilke forudsætninger de skulle eller kunne levere maden. Der har været forskellige leveran-

dører i spil på de fire skoler, såvel private madfirmaer som kommunale køkkener, her har den geografiske 

og sociokulturelle dimension påvirket de beslutninger, skoleledelserne gjorde. 
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2.1 Den politiske baggrund: Kost og måltider som særligt 

indsatsområde 
Sundhed er generelt sat på den politiske dagsorden de seneste årtier. Der skrives og tales om begreber som 

sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme. Det skal ikke forstås sådan, at sundheden ikke tidligere har 

været til debat, men de seneste år er der udarbejdet en række skrifter med fokus på folkesundheden, forår-

saget af stigende udgifter til behandling af det, der er blevet betegnet de otte folkesygdomme.  

De politiske diskurser og beslutninger har, som foranstående figur 4 viser, betydning for, hvad der sker med 

kost og måltider i skolen, og dette projekt - en gratis skolemadsordning over en periode på ca. 20 uger - er 

et eksempel herpå.  

 

Der blev dog også tidligere taget fat på sundhed, forebyggelse og sundhedsfremme i en række politiske dis-

kurser, således allerede i Regeringens Forebyggelsesprogram fra 1989, som så er fulgt op i flere program-

mer efterfølgende, bl.a. Regeringens folkesundhedsprogram 1999-2008 og i 2002 med programmet ’Sund 

hele livet’. I programmet fra 1999 skrives der, at ”sundhedspolitikker typisk bygger på tre typer af forudsæt-

ninger. For det første en sundhedsfaglig dokumentation om sammenhængen mellem sundhed og sygdom. 

For det andet viden om sundhed og sygdom i den konkrete befolkningsgruppe eller i et lokalområde. For det 

tredje de involveredes medvirken og egen forståelse af problemer og praksis på området.” (Sundhedsmini-

steriet 1999 s. 110) Derudover fremhæves det, at der skal være ”lettilgængelige muligheder for sund 

levevis.” (ibid. s. 47)  

 

I dokumentet Sund hele livet ”er det vurderingen, at særligt risikofaktormålene og målene for skole, 

arbejdsplads og sundhedsvæsen fortsat er sundhedsfagligt relevante, at de har vundet genklang og er 

indgået i grundlaget for sundhedsplanlægningen på forebyggelsesområdet” (vor understregning) og i 

Sundhedsstyrelsens skrift Kommunens ansvar og muligheder i forhold til børn og unges sundhed (2003) er 

der taget fat på kost og fysisk aktivitet. Det hedder heri, at der er store muligheder for i de institutioner, 

børn går i, for at få sundhedsaspektet ind i dagligdagens aktiviteter, og udgangspunktet må være en 

sammentænkning af politikker og indsatser og et helhedssyn på børnenes hverdag. Alt i alt peger det hen 

mod at tage fat på skolehverdagen og herunder maden i skolen. 

”Ved at sørge for gode rammer for sund kost i daginstitutioner, skoler, fritidsordninger og 

andre steder, hvor børn og unge færdes, kan kommunen være med til at fremme børn og unges 

sundhed. De offentlige institutioner og aktiviteter, der udgør dagligdagen for børn og unge, har 

stor betydning for børn og unges muligheder for at spise sundt og bevæge sig i løbet af dagen.” 

(Sundhedsstyrelsen 2003 s. 43). 

Der er igen fulgt op på dette i 2009, idet regeringen i sin Sundhedspakke 2009 ønsker som mål 15, at under-

støtte og fremme udbredelsen af sund livsstil, hvor børn og unge færdes, herunder i daginstitutioner, skoler, 

SFO’er og idrætshaller (Regeringen 2009 s. 33), uden at det forklares, hvordan det skal ske. Forebyggelses-

kommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats 2009 tager så fat på madordninger i skolen, 

idet de skriver:  
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”at den mad, der tilbydes på skolerne, er af varierende kvalitet, og at maden ofte ikke lever op 

til de ernæringsmæssige anbefalinger. I Sverige og Finland har myndighederne udviklet en 

række anbefalinger for den mad, der tilbydes i daginstitutioner. Indholdet af de eksisterende 

skolemadsordninger samt madordninger i SFO besluttes af kommunerne og skolerne. De 

sundhedsmæssige effekter af skolemadsordninger er vanskelige at vurdere og afhænger bl.a. 

af indholdet af den medbragte mad, som disse ordninger vil fortrænge. En forudsætning for, at 

madordninger har en sundhedsmæssig effekt, er, at maden er både sund og spændende, og 

erfaringer viser, at specielt ordninger, hvor eleverne selv tilbereder maden, er de mest 

vellykkede.” (Forebyggelseskommissionen 2009 s. 396-397) 

Sundhedsstyrelsen fokuserede også i årene 1998-1999 specielt på forholdet børn, mad og måltider. Med 

udgangspunkt i en strategikonference (Sundhedsstyrelsen 1998) blev der udført, dels en undersøgelse af 

aspekter om betydningen af maden i skolen sideløbende med en undersøgelse af forholdene for mad i 

skolen, dels en sociokulturel undersøgelse af grundskolers erfaringer med mad og måltidsordninger.3 

(Sundhedsstyrelsen 1999). Det førte til initiativer på skolekostområdet i Fødevarestyrelsen, bl.a. i form af 

hjemmesiden www.altomkost.dk, og der er udarbejdet forslag til en mad- og måltidspolitik og anbefalinger 

til sund skolemad, ligesom der er ansat konsulenter i et rejsehold, der kan opsøge og vejlede skolerne om 

skolemad og etablering heraf.  

 

De forskellige forsøg og de sundhedspolitiske udspil førte til, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 

Fiskeri afsatte midler til at etablere 38 gratis skolemadsordninger i en begrænset periode med et samtidigt 

ønske om at evaluere på projekterne, hvilken EVIUS- gruppen har udført. Opslaget rummede en lang række 

krav, skolerne skulle opfylde for at få tilskud til ordningen, bl.a. at de havde en mad- og måltidspolitik med 

målsætning om en sund skolemadsordning. Herunder hvordan den kunne forankres hos ledelsen, lærerne, 

børnene og forældrene, samt hvem der har ansvar for hvad. Desuden skulle skolen undersøge muligheder 

for at fortsætte ordningen og også sikre, at den kommende madordning blev sund. Dernæst skulle skolen 

redegøre for, hvordan ordningen blev integreret i skolens dagligdag, og hvordan elevernes inddragelse i 

planlægning og gennemførelse af madordning sikredes. Derudover at der blev gennemført ledsagende akti-

viteter for alle aldersgrupper i relation til mad og sundhed. 

 

Skolemaden er som nævnt indlejret i en række diskurser, beslutninger, økonomiske betragtninger og 

institutionelle rammer. Diskurserne om skolemad gennem de sidste 120 år (se efterfølgende) har gået og 

går stadig på om: 

 Mad i skolen er et fælles (politisk) anliggende, eller om det er den enkelte families eget ansvar  

 Skolemad skal være gratis eller forældrebetalt 

 Skolemad er del af skoledag eller spisepause 

 Skolemad kan være del af elevernes læring eller ernæring. 

 

                                                           
3
 Denne undersøgelse tog tråden op fra undersøgelsen af Forhold, tilbud og muligheder i forbindelse med skolernes 

spisepause, der var del af Jette Benns ph.d.-afhandling fra 1996 

http://www.altomkost.dk/
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Et andet præsent aspekt af skolemadsproblematikken ses i de pågående diskussioner (også i forhold til 

børnehaven), om forældrene påtager sig ansvarsforpligtigelsen at sørge for mad, og om de er tilstrækkeligt 

kvalificerede til at sørge for, at madpakken ernæringsmæssigt er god nok. Det kan ses som en form for 

styring og det offentliges indtrængen på den private sfære, og af diskussionerne opleves det også af nogle 

forældre som sådan. Det er til en vis grad historisk betinget, idet der ikke generelt har været tradition for 

skolemad i Danmark, sådan som der har været i fx Finland og Sverige, hvor den slags diskussioner ikke 

forekommer. 

Et forhold, der ikke har været fremme i denne sammenhæng, er mærkværdigvis sammenkædning mellem 

mad i skolen og undervisning. Det står i oplægget til gratisforsøget, men er ikke gjort til genstand for 

egentlig diskussion. Maden opfattes tydeligvis som tidligere tiders bespisning af trængende elever (Benn 

1996). Eleverne som sådan er relativ fraværende i teksten, men betydning af mad for deres læring er sat i 

forgrunden. 

Opsummeret er stikordene for den politiske baggrund: 

 Sundhedsfremme og forebyggelse gennem ernæringsrigtig mad  

 Næring for læring 

 Bespisning.  

2.2 Den institutionelle kontekst: Skolernes vilkår og forudsætninger  
Den institutionelle kontekst er altafgørende for skolernes muligheder for at tage fat på madproblematikken 

(Figur 4), dels er der nogle mere overordnede generelle vilkår og forudsætninger, som skolen er underlagt, 

dels nogle mere lokale.  

Grundskolerne, såvel folkeskolerne som de private skoler, er overordnet omfattet af de vilkår og rammer, 

folkeskoleloven sætter, men dernæst er skolerne også underlagt de vilkår og rammer, der er givet lokalt. 

Beslutningerne om skolemad enten som et gratis tilbud til nogle eller alle har været set i lyset af økonomi 

og også af, hvordan skolemaden kunne praktiseres. Om der skulle være eksterne aktører på banen, som det 

har været tilfældet i projekterne her, og under hvilke forudsætninger de skulle eller kunne levere maden. 

Der har været forskellige leverandører i spil på de fire skoler, såvel private madfirmaer som kommunale 

køkkener, her har den geografiske og sociokulturelle dimension spillet ind på de beslutninger, kommunal-

bestyrelsen og skoleledelserne tog, og i nogle tilfælde også hvad skolebestyrelsen har ønsket. De 

pædagogiske råd på skolerne er også i nogle tilfælde hørt, men har ikke været egentlig involveret i 

tiltagene. Det kan være med til at forklare, at spisepausen ikke har været koblet til undervisning. 

I folkeskoleloven står således heller intet om spisepausen, men der er udstukket formål for skolens virke og 

rammer for beslutninger. Mht. rammer kan skolebestyrelsen dvs. forældrerepræsentanter være med til at 

beslutte principperne omkring spisepauserne, det kunne være noget om tiltag, tid og sted, mens lederen 

har det overordnede ansvar for undervisningens tilrettelæggelse. 

Går vi til figur 4’s kerne, er indholdet i skolen overordnet forstået som undervisningsindholdet, men her har 

vi tilladt os at sætte skolemaden og spisepausen ind som et indhold i skolen. Spisning og mad er uanset 
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lovgivning og tiltag en nødvendig del af skoledagen. Folkeskoleloven og skolens læseplaner siger imidlertid 

ikke noget om spisepausen som vilkår i dagligdagen i skolen eller som del af undervisningen. Indirekte kan 

formålsformuleringerne i folkeskoleloven godt lægges ned over spisepausen, som det ses af uddraget 

nedenfor: 

§1. […] i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,[…] lyst til at 

lære mere, gøre dem fortrolige med dansk kultur og historie, forståelse for andre lande og 

kulturer, bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremme den 

enkelte elevs alsidige udvikling. 

Stk. 2. […] udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, 

så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for 

at tage stilling og handle.  

 

Stk. 3. […] forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund 

med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og 

demokrati. 

 

Skolemaden eller maden i skolen kan give eleverne kundskaber og færdigheder og gøre dem fortrolige med 

kultur/kulturer. Bruges maden som involvering af elever i valg, tilberedning, vurdering m.m., kan skolema-

den give muligheder for at udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse etc. Og 

endelig kan den forberede eleverne på deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter. Det sidste kan ske 

overalt i skolens hverdag og bør være del af medborgerdannelsen til og i et demokratisk samfund, hvor 

maden og fødevarerne både er del af livsvilkårene og af den enkeltes livsstil. Skolemaden og spisepausen 

kan således være del af en forståelse af madkultur og historie, næringsvurdering og miljøundervisning. Der 

er en lang række af muligheder, men naturligvis også begrænsninger i forhold til den enkeltes skoles 

prioriteringer og ressourcer. 

 

Skolens rum, dens fysiske omgivelser og de materialiteter, der findes der, er del af de vilkår og omstændig-

heder, skolen tilbyder eleverne. Det bliver en del af den måde, eleverne oplever at gå og være i skolen. 

Rammerne bliver sat om dem. Disse rammer er i høj grad influeret af en række af de forhold, der er sat i 

figuren, af institutionelle forhold, økonomi, beslutninger (fx om der skal indkøbes pc’er eller laves produkti-

onskøkken). Rumlige forhold er afgørende for de ovennævnte muligheder for at lave madprojekter, og 

lokaliterne kan være bedre eller dårligere i forhold til måltidssamvær og spisepause. Prioriteringer ligger 

såvel hos ledelse som skole- og kommunalbestyrelse, den sidste med størst vægt.  

2.3 Skolemadsordninger og organisering af skolemadsordninger  
Skolemadsordninger kan, som det allerede fremgår af den første del af dette afsnit, være tænkt med 

forskelligt politisk perspektiv samt sundhedsmæssigt og pædagogisk sigte. Generelt er der to helt 

forskellige modeller for skolemadsordning: Den ene er en produktion af mad i et offentligt eller privat 

køkken med henblik på bespisning af elever. Den anden ordning er en aktiv involvering af elever gennem 

deltagelse i beslutninger og produktion. En del ordninger henter elementer fra begge modeller, der rækker 
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ind over hinanden. Historien kan bidrage til vor forståelse af skolemadsordninger og af forskellige måder at 

organisere og begrunde skolemadsordning. Historisk har der i Danmark aldrig været en generel landsdæk-

kende skolemadsordning. Men de første ordninger, der så dagens lys, var bespisnings- eller forplejnings-

ordninger først i form af et varmt måltidstilbud til de fattige børn, senere afløst af rugbrødsmadder til børn 

i nogle af de større byer, for så at blive til gnavemadpakker og sluttelig at ende som salgstilbud. Det eneste 

tiltag, der har været landsdækkende en periode, var mælk og vitaminpiller. Begrundelserne for at give 

skolemadstilbud har skiftet. Kompensation for mangel på mad for visse grupper elever er kendetegnende 

for tiltagene i den første periode. I de efterfølgende to opridsede perioder søger man at etablere madtilbud 

for alle ud fra en form for lighedstankegang, uden at det dog lykkes. I 1970’erne bliver det så i højere grad 

et spørgsmål om det individuelle konsum, hvor der kan købes mad i skoleboder eller skolekantiner, som 

mange nybyggede skoler i den periode blev udstyret med, for i den sidst opridsede periode at blive et 

spørgsmål om at opnå kompetencer gennem forskellige sundhedspædagogiske projekter samtidig med at 

forrige periodes salgstilbud også var på banen.  

Som det også fremgår af tabellen, har det ernæringsmæssige perspektiv skiftet, fra indhold af tilstrækkelig 

energi, over sikringskost med de rette mængder af næringsstoffer med fokus på vitaminer, til minimering af 

sukkerindhold og siden begrænsning af fedtindhold og øgning af fiberindholdet. For i dag at rumme alle 

disse elementer, men så også at ønske en evidens for at det virker, ikke kun på elevernes generelle trivsel, 

men også på, at man ved at give skolemad får noget for pengene, at næring giver bedre læring. Den 

historiske oversigt viser elementer, vi næsten alle kan genfinde i diskussionen af skolemad og den konkrete 

udformning af skolemadstilbud i dag. Netop aspektet om, at elever skal lære at spise det rette – ’a proper 

meal’ – er en gentagelse, der med tidstypiske varianter på fødevareniveau går igen sammen med den 

ernæringsmæssige dimension. Det varme og det kolde madtilbud har skiftet, og er i dag også et 

variationselement. 

Karakteris-

tika 

1880-1920 1930'erne 1950'erne 1970'erne 1990'erne 

Hvem? Fattige, 
‘trængende 
elever’ 

Trængende 
elever, alle elever 
nogle steder 

Helst til alle 
elever  

Henviste elever 
kan i nogle 
kommuner få 
mad 

Ingen tilbud om gratis 
mad 

Hvor? Friskolerne i de 
større 
købstæder 
 

Den købstads-
ordnede skole 

Forskel på by og 
land. I nogle 
byer mad, andre 
steder mælk 
 

Visse 
bykommuner 

 

Hvordan? Finansieret af 
privat fore-
ning, senere 
det offentlige 

Finansieret af det 
offentlige  

Finansieret af 
det offentlige 
 

Finansieret af det 
offentlige 
samt salgstilbud 

Salgstilbud 
 

Madtilbud Varm mad,  
søbemad, 
sulemad 

Varm mad indtil 
1938,  
Oslofrokost, 
smørrebrød 
efterfølgende 

Smørrebrød iflg. 
Hushold-
ningsrådet 
og/el. mælk + 
vitaminpille 

Skoleboder/ 
-kantiner med 
salgstilbud, fx 
brød, mælk og 
frugt 

Skoleboder/-kantiner 
med salgstilbud, fx 
brød, mælk og frugt. 
Projekter med andre 
madtilbud 

Ernærings- Energi  ‘Sikringskost’ Påvirkning af Tilbuddet skal Sundt, fedtfattigt, 
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begrundel-

se 

med vitaminer og 
mineraler 
Ernæringshygiejn
e af hensyn til 
elevernes  
’legemlige 
vækstperiode’ 

næste 
generations 
madvaner 
Afhjælpning af 
mangler i 
hjemmenes kost 

være "ernærings-
rigtigt, 
 
Sukker i fokus 

fiberrigt 

Anden 

begrundel-

se 

Måltidet som 
opdragelses-
instrument – ‘a 
proper meal’ 
Nødhjælp til 
de svagest 
stillede 

Gode vaner af 
hensyn til 
elevernes 
’åndelige 
vækstperiode’ 

Aflastning af 
mødrenes 
arbejde  
Supplement til 
skolekøkken-
undervisning 

Tilbuddet skal 
være smagsrigtigt 
og ’prisbilligt’ 
 

Sundhedspædagogiske 
projekter begrundet i 
fx  

 drift af 
virksomhed 

 praktisk arbejde 

 ændring af kostvaner 
gennem praktisk 
arbejde 

 kulturel forståelse 
kombineret med fag, fx 
hjemkundskab 
 

Organise-

ring 

Fra institutions-
køkkener 

Fra institutions-
køkkener 

Forskellige 
organiseringer 

Forskellige 
organiseringer 

Forskellige 
organiseringer 

Tabel 3: Karakteristika for tilbudt skolemad 1880 – 1990 (Benn 2000) 

I denne seneste periode omkring og også efter år 2000 har der igen været fokus på skolemad, som det 

fremgår af ovenstående tabel 3 Set i forhold til tabellen, er der også på det institutionelle niveau i kommu-

ner og på skoler iværksat skolemadstilbud gratis eller med brugerbetaling, med eller uden elevinvolvering 

over mange år.4 Der har også været større projekter, hvor sundhed og skolemad både har været det kon-

krete madtilbud og en mere integreret del af skoledagen og undervisningen. I årene 1990-95 kørte Hårby 

Skole bl.a. et større projekt for at påvirke kost- og motionsvaner5. Der etableredes cafe, hvor eleverne var 

medvirkende i madproduktion og servering i forbindelse med hjemkundskabsundervisningen, som også 

kobledes til sundhedsundervisning. I samme periode havde Oehlenschlægersgades Skole sat sundhed år 

2000 på dagsordenen, også både mht. motion og kost. Her blev skolemaden mere set som mulighed for at 

lære interkulturel forståelse og sundhed. Projektet omfattede også her, at klasser på skift involveredes i 

madplaner, madtilberedning og servering. Begge steder skete det dog som en tilgang, hvor hele skolen 

involveredes, både elever og lærere. I andre projekter er madproduktion blevet brugt som motivation til 

’skoletrætte elever’ eller som mulighed for at lære at drive en virksomhed (Benn 1996). Endelig har Fyns 

Amt på det seneste haft et større projekt om børn, mad og bevægelse (Kromann Nielsen & Schroll Bjørnsbo 

2007). Der har således været skolemad og sundhed på skemaet i mange år, men i meget spredte tiltag. 

(Benn 2002). 

 

                                                           
4
 For andre tidligere eksempler kan henvises til Benn (1996). 

5
 Der foreligger rapporter for alle forsøgsårene, og projektet kan ses som et af de mere gennemgribende skolemads- 

og sundhedsprojekter, der både indeholdt konkret skolemadstilbud, elevinvolvering og kobling til undervisning. 



 
 
 

26 
 

 
Det, der karakteriserer perioden nu (de seneste cirka 5 år), er: 

Karakte-

ristika 

2000-2010 2008 – Sund skolemad 

Hvem? 

 

Ingen generelle tilbud om gratis mad  Projekt gratis skolemad til 36 skoler i 2008 

Hvor? 

 

Ingen steder generelt 

 

Udvalgte 36 skoler – projekt fra 

Fødevareministeriet 

Hvordan? Salgstilbud 

 

Bespisningsprojekter – 2 skoler med direkte 

elevinvolvering 

Madtilbud Skoleboder/-kantiner med salgstilbud, fx brød, 

mælk og frugt 

Projekter med andre madtilbud, fx KØS en 

periode i København. 

Frugtkurven som tilbud 

Varmt eller koldt måltid 

Overvejende udportioneret 

Ernærings-

begrundelse 

Sundt, fedtfattigt, fiberrigt, ifølge 

rekommandationer fra Fødevarestyrelsen og de 

8 kostråd 

Anbefalingerne fra Fødevarestyrelsen skal 

overholdes – se DP1 og DP3 afsnit 3. 

Anden 

begrundelse 

Enkeltstående sundhedspædagogiske projekter 

i nogle kommuner og skoler 

Næring skal give læring 

Tabel 4: Skolemadskarakteristika 2000-2010 

De gratis tilbud i de 38/36 skoler har imidlertid primært været en tilbagevenden til bespisningstilbuddene 

fra tidligere med mad leveret udefra til skolerne i form af kold eller varm mad, i de fleste tilfælde udpor-

tioneret på forhånd. Kun på to skoler har elever været involveret i måltidstilberedning. Og kun et sted har 

der været tale om del af egentlig undervisningsindhold. Endelig har eleverne ikke været medindraget i 

større grad i beslutninger om konkrete tilbud.  

I udbudsmaterialet var det en betingelse, at skolemaden blev knyttet til undervisning, så tilbuddet om 

gratis mad kunne få karakter af sundhedspædagogisk projekt, ligesom det kunne findes i en række af 

projekter fra 1980’erne og 1990’erne, se tabel 1. Disse eksempler på enkeltstående projekter kunne ses 

som mønsterprojekter, der fokuserede på mad og sundhed under forskellige vilkår og forudsætninger.  

Forebyggelseskommissionen har også i 2009 en bemærkning om, at madordninger, der involverede elever-

ne, var mere vellykkede, uden det dog blev dokumenteret (2009). Maden kan med andre ord være del af 

skolens curriculum og også indgå som dele af flere forskellige fag (næsten alle) og i tværfaglige projekter, se 

videre i afsnit 4. Selve skolemaden kan naturligvis også være del af en mere bevidst og eksplicit læringsdel 

af skoledagen med smagsbedømmelser, ernærings- og sundhedsvurderinger, diskussioner af frokostmål-

tidsmenuer m.m. Hvilken maddannelse, der er kommet eller kommer ud af de gratis skolemadsprojekter, 

er ikke til at bedømme endnu. Skolemaden har haft en betydning, det beskrives og diskuteres i de efter-

følgende afsnit. Her skal blot gives en kort præsentation af de fire udvalgte skoler. De fire skoler var tre 

folkeskoler og en privatskole, generelle informationer om skolerne fremgår af nedenstående tabel. 

 



Skoler Karakteristika Værdigrundlag Antal elever Antal lærere Initiativtager til ansøgning 

BB Kommunal folkeskole fra 

1921 i sønderjysk by, 

midt i gammel by med 

tilbygninger fra 

1970’erne. 

Stor kantinebygning. 

Klassiske pædagogiske principper; 

antimobning og sørge for elevernes 

undervisningsmiljø. 

Fælles emneuge om trivsel.  

750 elever 0.-9. kl. 

blandet elevklientel fra 

by og land, herunder 

byerne Moltrup og 

Bramdrup. 

Ca. 60 lærere. 

Blandet aldersgruppe, 

men en del ældre 

Ledelsen (ny inspektør, projekt fra 

tidligere). 

FF Privatskole i udkanten af 

Sydsjælland, gammel 

landsbyskole med nye 

tilbygninger. 

FF’s antroposofi, megen musik 

undervisning (krav om musikskole), 

kunstneristiske og håndværks-

mæssige fag. Gymnastik.  

Obligatorisk biodynamisk 

havebrug. 

250 elever 0.-10. kl. 

Kommer fra 

Vordingborg, 

Sydsjælland, Møn og 

Lolland/Falster. 

Ca. 22 lærere 

Størsteparten ikke 

folkeskoleuddannede, 

universitetsuddannede 

el. andre uddannelser. 

Rekrutteret fra 

forældregruppen. 

Høj gennemsnitsalder. 

Forældrebestyrelsen. 

DD Kommunal folkeskole i 

Sydvestsjælland. 

Byskole. 

’At leve op til folkeskolelovens 

formål og kommunens 

overordnede målsætninger for 

skoleområdet. 

Værdigrundlaget er: 

 At respektere og værdsætte det 
enkelte barn 

 Arbejde med alsidige 
kompetencer 

 Samarbejde hjem-skole. 
 

Mål for faglig og social udvikling’. 

780 elever fra region 

Sjælland. 

65 lærere. Skoleinspektøren. 

CC Kommunal folkeskole på 

større ø, den eneste på 

øen siden 1990. 

Generelle principper fra formålet 

for folkeskolen, men også at 

eleverne oplever en tryg skolegang 

– fremme oplevelsesevne og 

virkelyst (fra skolens målsætning). 

341 elever. Skolen er to-

sporet fra 0.-10. klasse. 

Undtagen 0. og 10. 

klasse, der i nuværende 

skoleår kun har et spor. 

46 lærere. Blandet 

lærergruppe. 

Forholdsvis mange 

yngre lærere. 

Skoleinspektøren. Meget engageret 

og ønsker varig madordning på 

skolen. Evt. bygning af kantine. Stor 

betydning for svage elever. 



Skoler Mad-, måltids- / 
sundhedspolitik  

Kobling til 
undervisning  

Elevinvolvering  Madleverandør  Madtilbud,  
udformning  

Spisested 
og -tid 

Mad serveret ved 
skolebesøget 

Deltager-
klasser 

BB Ingen lokal skole-
sundhedspolitik 
Haderslev Kommu-
nes kostpolitik. 

Ingen – 
bortset fra 
udarbejdelse 
af smiley’er til 
maden. 

Kun som 
maddukse. 

Kommunalt 
plejehjems- 
Storkøkken 
(projektet 
medvirker til 
bevaring af 
arbejdspladser). 

Primært kolde retter, 
udportioneret og 
emballeret til spisning 
med fingrene.  
 

Spisning i 
klassen 
Min.15 min.  
Ingen må 
forlade 
skolen. 

1. Pastasalat med 
brød. 

2. Fiskeburger. 

5. og 8. klasse. 
Klasselærere, 
begge hjem-
kundskabs-
lærere. 

FF Ingen – ud over den 
generelle politik, 
baseret på FF 
Filosofi – økosofi. 
 

Ingen. Primært som 
maddukse, øser 
selv mad op, 
afvaskning af 
service. 

Strømmen. 
Vordingborg-
Møn Produk-
tionsskole. 
Beskæftigelses-
projekt. 

Vegetartilbud, varme og 
kolde retter, udportio-
neres i klasserne – spises 
af egne skåle og bestik. 

Spisning i 
klassen. 
Ca. 20 
minutter. 
Opvask af 
eget service. 

1. Karrygryde 
med brød.  

2. Flødekartofler, 
riskager og 
æbler.  

6. og 9. klasse. 
Madansvarlig 
og begge 
klasselærere. 

DD Har en mad- og 
måltidspolitik og 
planer om at 
etablere en skole-
madsordning. 

Ingen. Dukse. Råt & Godt 
www.ratgodt.dk 

Kold mad 
portionspakket. 

Spisning i 
klassen, ca. 
15 min. 

Sandwich, salat 
etc. 

5. og 8. klasse. 

CC Ingen mad- og 
måltidspolitik 
2008. 
Skolebestyrelsens 
synspunkt er, at mad 
i skolen er forældre-
nes ansvar. 

Ingen, dog en 
oplægsuge om 
sundhed. 

Dukse henter 
mad. 

Kommunalt 
plejehjems-
køkken. 

Kold mad. Pakket i 
portioner og beregnet til 
at spise med fingrene. 

Spisning i 
klassen. Ca. 
15-20 
minutter. 

Rugbrødsbolle 
med skinke og 
ost. 1 gulerod. 

5. og 8. klasse.  
Klasselærer og 
vikar.  

Tabel 5 (begge skemaer): Skoledata og -karakteristika for fire udvalgte case-skoler 

http://www.ratgodt.dk/


Som det ses af skemaet, har ingen af skolerne reelt brugt skolemaden som del af undervisningen, og der var 

ingen egenformulerede mad- og måltidspolitikker. Alle skoler havde organiseret ordningerne på nogenlun-

de samme måde. Maden kom fra en ekstern madleverandør, enten privat eller et offentligt køkken. Der var 

primært tale om kold mad, bortset fra FF Skole. Eleverne stod for afhentning af maden til klasserne samt 

oprydning efterfølgende. Maden blev indtaget i klasseværelserne, også på BB Skole, der havde en større 

kantinebygning, der blot ikke blev anvendt efter formålet. 

Med hensyn til skolernes politikker og regler om mad, er der også et vist fællespræg, som det fremgår 

efterfølgende. 

BB Skole havde dog en sundhedspolitik fra den gamle Haderslev Kommune. Derudover har skolen til 

forældrene informeret om det, skolen benævner regler og normer for elevernes opførsel på hjemmesiden, 

hvoraf det fremgår, at mad og sundhed er væsentlig for børnenes trivsel. Det indebærer, at de: 

 Møder veludhvilede 

 Har fået et godt morgenmåltid 

 Har en solid madpakke og evt. sunde drikkevarer med til skoledagen 

 Omgås hinanden på en hensynsfuld måde 

 I øvrigt lever sundt og fornuftigt.  

 

CC Skole har fremhævet, at skolebestyrelsens synspunkt er, at mad i skolen er et forældreansvar. Som det 

ses af skemaet, har ingen af skolerne reelt brugt skolemaden som del af undervisningen, og der var ingen 

egenformulerede mad- og måltidspolitikker. Der er efterfølgende i november 2009 lagt følgende mål for 

skolens mad- og måltidspolitik ud på deres hjemmeside:  

 At skabe sunde kostvaner hos børn og unge i skolen med henblik på fremme af sundhed og velvære 

 At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisningen 

 At forebygge kostrelaterede sygdomme på længere sigt.  
 

Dernæst skrives der på hjemmesiden, at skolen forventer: 

 At eleverne har spist sund og fornuftig morgenmad hjemmefra 

 At eleverne medbringer små sunde mellemmåltider, og at frokostpakken indeholder ernæringsrigtig 

kost. Eller at eleverne medbringer penge til indkøb i boden eller deltager i skolemadsordningen. 

 At eleverne kun ved ganske særlige begivenheder medbringer kage, slik og sukkerholdige 

læskedrikke m.m. efter aftale med skolen. 

 

Inspektøren mener, at forældrene har ansvar, men at skolen bør tilbyde skolemad. 

”Altså, jeg mener jo på rygraden, at det er forældrene, der skal… har ansvaret for, at børnene 

de får en ordentlig ernæring. Men i virkelighedens verden, grundene skal jeg undlade at tale 

om, det ved jeg ikke nok om, der er det sådan, at vi oplever mange børn, der ikke fungerer så 
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godt, fordi de ikke har ordentlig mad. Så det burde ikke være sådan, men det er sådan, at 

skoler bør tilbyde skolemad”. (Inspektør. CC Skole) 

Selv om skolen ikke har en sundhedspolitik, er der ifølge den ene af de interviewede lærere allerede regler 

om slik og sodavand på skolen: 

”Det eneste jeg ved, det er, at der ikke må sælges slik og sodavand ovre i skoleboden… Men 

altså… men… der er ikke noget med, at man ikke må… der er ikke noget med, at man ikke må 

have kage med i skole, eller at man ikke må gå ned i byen og købe de der ting og sådan 

noget… altså, for et par år siden havde jeg en klasse, som nærmest levede i chips og cola… og 

vi prøvede at henstille til at de holdt op… men vi kunne jo ikke…”(Lærer 8. kl. CC Skole) 

”Jamen, jeg vil sige, at ordningen, sådan organisering og, … udbud og alt det der, det har jeg 

haft 100 % indflydelse … fordi det er mig, der har taget de beslutninger, der skulle tages. Men 

jeg er selvfølgelig blevet vejledt af alle mulige forskellige. Men det er mig, der har sagt; nu. Vi 

starter der, vi gør sådan og sådan og sådan. Jeg er i løbende kontakt med lærerne på 

lærermøder, men beslutningen, beslutningen vil blive taget af skolebestyrelsen. Og vil blive 

effektueret af mig. Og jeg benytter så mine lærere osv. i de rådgivende organer, jeg har. Men 

det vil være mig, der er entreprenør på det.” (Inspektør. CC Skole) 

Inspektøren nævner ikke selv eleverne, men adspurgt om elevernes rolle, svarer han: 

”Jo altså, de er jo repræsenteret i skolebestyrelsen, så derigennem vil deres input komme.” 

(Inspektør. CC Skole) 

”Fordi det, jeg går efter nu, det er skolemad sådan som I har set det i de mindste klasser. Og 

så skolemad for de ældste klasser, i noget buffetagtigt noget. Fordi et af problemerne, det er, 

at alle børn får den samme portion, og de store, de er mere sultne. Og endvidere så siger de 

store elever, at de ville finde det sådan mere fancy, eller hvad ved jeg, hvis man… så vi laver 

et lille forsøg de sidste to dage, med sådan en buffet, hvor man kan gå op. Og så bruger vi 

vores idrætshal og sætter borde op, sådan at det ligner en kantine.” (Inspektør. CC Skole) 

Der har, som det kan ses, været en vis fleksibilitet omkring organiseringen og også en vision om fremtidig 

ordning. På DD Skole fortæller inspektøren, at kommunen har en kostpolitik, som skolemadsudvalget 

inddrog den gang, de skulle finde ud af, hvilken madordning og mad skolen skulle have. I den forbindelse 

har skolebestyrelsen vedtaget nogle principper for kost og også lagt nogle retningslinjer for, hvad de synes, 

der skal gøres, og diskuteret, om børnene skulle have lov til at forlade matriklen i frikvartererne: 

” [D]et sagde skolebestyrelsen, nu prøver vi den her prøveperiode …  at sige, at de ikke må 

det, så jeg synes faktisk, skolebestyrelsen har været meget seriøse omkring det – og gået ind i 

det.” (Inspektør. DD Skole) 

Det er dog spørgsmålet om, hvor kendt mad- og måltidspolitikken er af skolens lærere Koordinator for 

skolemadsordningen mener ikke, at skolen har en formelt nedskrevet kostpolitik, men at de i skolens 

dagligdag søger at skabe sunde rammer, herunder et sundt udbud i skoleboden. Hun fortæller: 
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”*I+ skoleboden har vi selvfølgelig ikke decideret usunde ting – vi har ikke noget slik, og vi har 

ikke nogen mælkesnitter.” (Koordinator. DD Skole) 

Både skoleinspektøren og læreren fra 8. klasse peger på, at skoleboden har fået et sundere udvalg i 

forlængelse af formuleringen af mad- og måltidspolitikken:  

”[D]e [skolebestyrelsen] har godkendt hele sortimentet – det blev også revideret i forbindelse 

med, at vi kiggede på det hele her i foråret og sad i det udvalg og gjort en tak sundere. (…) jeg 

tror ikke, vi sælger noget, som er direkte usundt, som chips, slik og sodavand.” (Inspektør. DD 

Skole) 

”Jo, altså den er i hvert fald blevet renset lidt ud, fordi der har været, at man kunne købe 

kakaomælk og … sådan ting, hvor man tænker arh – det er vist ikke helt sund mad” (Lærer. 8. 

kl. DD Skole) 

Læreren fra 8. klasse peger desuden på, at skolens sundhedspolitik kommer til udtryk ved, at skolen har 

fælles fodslag om at promovere sunde valg: 

”*D+et er sådan noget med … , at der på den måde er ting, som er forbudte, men …  der 

henstilles til, at man vælger de sunde ting – altså, at man vælger frugt og grøntsager osv.” 

(Lærer. 8. kl. DD Skole) 

Skolebestyrelsen på DD Skole har udarbejdet nogle principper for sund kost, hvoraf det fremgår, at det 

tilstræbes:  

 At skabe sunde kostvaner hos elever med henblik på fremme af sundhed og velvære 

 At fremme elevernes koncentration og energi med henblik på øget udbytte af undervisning 

 At forebygge kostrelaterede sygdomme på længere sigt 

 At eleverne har mulighed for at købe sunde spise- og drikkevarer 

 At eleverne får tid og ro til spisning 

 At eleverne motiveres til at gå/cykle til skole og dyrke motion i deres fritid 

 At madpakke-kulturen også dyrkes med hjælp til sundt indhold – fx ved at give forslag til sunde 

madpakker 

 At sund kost drøftes ved forældremøde i 0.-3. klasse. 

 

På FF Skole er der ikke decideret nedskrevet noget om skolemad, men i målsætningen fremhæves det, at ”i 

undervisningen og den opdragelse, der følger med den, lægges der vægt på at skabe en balance mellem en 

tankemæssig indlæring, en kunstnerisk skoling og udviklingen af sociale og praktiske færdigheder.” Samt at 

”eleverne er aktive deltagere i læreprocessen.” 

På spørgsmålet om skolen har politikker eller regler omkring sundhed og sund mad, svarer en lærer: 

”Ja. Sådan udmøntet i det her, at det skulle være vegetarisk, ud fra den betragtning at det 

sådan… der var nok flere betragtninger, men i hvert fald en sundhedsmæssig betragtning var 
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der i det, at øh… det var den ene ting i hvert fald. Og så at det skulle være… ordentlig 

kostberegnet. Og det er de ting, som vi i den aktuelle situation har brugt.” (Lærer. 9. kl. FF 

Skole) 

Det ses generelt, at skoleledelsen og bestyrelsen på FF Skole har været opsatte på at afprøve ordningerne, 

men at de har oplevet mange barrierer og udfordringer i forbindelse med dem. Organiseringen har taget 

meget tid hos ledelserne, mere end de fandt ønskeligt, og hos de fleste ledere har ordningerne sat tanker i 

gang om madtilbuddet og organiseringen af sådanne ordninger. 

Der har ikke i projekterne været indtænkt mere end en form for bespisning af elever, derfor har de konkre-

te menuer og fødevarer været meget i fokus og er forsøgt justeret undervejs.  

I det efterfølgende gives nogle korte samlede casebeskrivelser med fotos. 

 

2.4  Casebeskrivelser af skolerne 

DD Skole 

DD Skole er en kommunal folkeskole i Sydvestsjælland, Slagelse Kommune. Skolen er beskrevet som en 

byskole i ansøgningen om tilskud til skolemadsordninger, men er placeret i udkanten af byen og fremtræ-

der på mange måder som en (stor) landsbyskole. Skolen har 780 elever, 0.-9. klasse, flere spor (parallel-

klasser) og ca. 70 lærere. Lærerkollegiet er organiseret i årgangsteam, som danner ramme om den primære 

planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen.  

DD Skole har i forbindelse med skolemadsordningen formuleret en mad- og måltidspolitik med mål om ud-

vikling af sociale og fysiske rammer, som fremmer sunde kostvaner (tid og ro til spisning, en sund skolebod, 

udvikling af ’madpakke-kultur’, samt udvikling af en fælles forståelse af sund/usund mad). Madordningen 

på skolen starter i uge 43 og afsluttes før tid i uge 48 (skulle have kørt t.o.m. uge 50) ved at firmaet ’Råt & 

Godt’, som har stået for leveringen, går i konkurs. Madordningen tilpasses den måde, som spisepausen 

altid har været organiseret på, dvs. den lægges ind i nogle bestemte og eksisterende fysiske, tidsmæssige 

og sociale rammer. En børnehaveklasselærer, som er ansvarlig for skoleboden, har været initiativtager og 

har i samarbejde med skoleledelse, bestyrelse og sundhedsplejersken udarbejdet ansøgningen om tilskud 

til.  

Samlet set peger skolen på en række potentialer i madordningen: Herunder at børnene fik smagt forskellige 

ting, at alle har haft noget at spise, at de synes, det har været spændende og varieret, og at det har været 

rart ikke at skulle tænke på madpakke. Der har dog været flere barrierer i madordningens organisering og 

kvalitet: Herunder ressourceforbruget ved at administrere ordningen, at informationerne fra firmaet har 

været mangelfulde, og at madens kvalitet ikke har været i orden. Det vurderedes, at maden i skolemads-

ordningen ikke har været sund, at portionerne ikke har været store nok til, at eleverne kunne blive mætte 

af maden, samt at maden ikke har været så frisk, som man burde forvente. Nogle af retterne har ikke egnet 

sig til børn (stærke dressinger og sushi), og enkelte retter, som blev serveret kolde (fx pizza), var ikke 

egnede hertil. Dressingerne til salat og sandwich ser ud til at have gjort maden mindre appetitlig, og maden 

beskrives som ikke varieret nok.  
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Skolemadsordningen kan kun delvis vurderes at have haft en betydning for elevernes trivsel og lærings-

miljø. De fysiske og tidsmæssige rammer for spisepausen er de samme under som før madordningen, så 

ordningen har ikke haft en effekt på det fysiske læringsmiljø. I relation til elevernes mulighed for at få 

indflydelse på ordningen, har elever fra elevrådet været repræsenteret i det udvalg, som har prøvesmagt 

og taget beslutninger om, hvilken ordning skolen skulle have. Beslutninger om valg af mad er dog ikke 

umiddelbart noget, eleverne tror, de har haft eller kunnet få direkte indflydelse på. Både lærere og elever 

vurderer, at skolemadsordningen har gjort en positiv forskel set i forhold til, hvor koncentrerede eleverne 

var i timerne. Skolemadsordningen har haft en betydning for det sociale læringsmiljø, da den har medført 

flere regler og normer omkring spisningen. Der er forskellige vurderinger af, hvorvidt ordningen har været 

med til skabe en bedre stemning. Hvis den har, kan det relateres til fordelingen af maden og muligheden 

for at skabe en social interaktion som bryder rutinen i klasseværelset og på skolen, hvilket flere af eleverne 

sætter pris på.  

Skolemadsordningen har ikke været direkte koblet til skolens undervisning. Eleverne vurderes dog at have 

udviklet viden og kompetencer via madordningen. De små elever i den forstand, at de har smagt forskellige 

ting og fundet ud af, om de kunne lide det. De store elever ved, at de har læst deklarationer, diskuteret 

madvarer og hvad de kan lide samt tilberedning af mad. De har desuden forholdt sig både visionært og 

rationelt til, hvilken form for skolemadsordning der kunne passe skolen, samt til hvilke grundlæggende 

kvaliteter en madordning skal have. Det er sandsynligt, at dette er en kompetence, som er baseret på de 

erfaringer, de har gjort sig under madordningen. Ud fra elevernes og lærernes beskrivelser over, hvad der 

er sund mad og over, hvad eleverne har brug for at vide om mad og sundhed, kan det vurderes at skolen, til 

dels via refleksionerne over skolemadsordningen, har bevæget sig i retning af det mål, som de har 

formuleret i skolens mad- og måltidspolitik: Udvikling af en fælles forståelse af sund/usund mad (se fotos 

bilag 6).  

BB Skole  

BB Skole er en stor kommunal skole beliggende centralt i en større by i Sønderjylland. Skolen har 760 elever 

fra børnehaveklasse til 9. klasse, nogle klassetrin med fire spor og andre med tre. Der er ansat ca. 60 

lærere, i alt er der 90 ansatte på skolen. Der er ingen mad- og sundhedspolitik formuleret på skolen, men 

nogle generelle regler, som delvis er nyformuleret i forbindelse med projektet. Skolemadsprojektet blev 

initieret af ledelsen. Maden blev leveret af et kommunalt køkken, der også står for plejehjem. Skolemads-

projektet har været med til at bevare arbejdspladser i det kommunale køkken, som blev valgt til opgaven. 

Maden er udportioneret i ens størrelser til alle elever og leveres emballeret. Madkasserne hentes af 

klassens dukse. Menuplanerne er blevet annonceret på skolens hjemmeside. Reglerne i perioden med 

skolemadstilbuddet har været, at alle elever med lærer skulle spise i klassen i minimum 10 minutter. Ingen 

elever har i perioden måttet forlade skolen i spisepausen og maden skulle spises i klassen.  

Der har været stor interesse omkring madordningen, men accepten og indtaget af skolemad har dog været 

meget afhængig af madtilbuddets art. Madtilbuddet er set ud fra menuplaner og ved observation og prøve-

smagning af maden i to dage af problematisk lødighed og sufficiens set i forhold til elevgruppen, der på køn 

og alder går fra en spinkel 6årig pige til en sportsaktiv 9.-klasses-dreng med alle de variationer, der kan ligge 

herimellem. 
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Eleverne fandt både positive og negative sider ved tilbuddet og dets udformning. Det positive gik på den 

fælles spisning, også i den udvalgte 8. klasse, selvom deres tidligere mulighed for at forlade skolen i 

spisefrikvarteret blev frataget dem. Maden som sådan blev bedømt i forhold til præferencer hos den enkel-

te, hvorfor der var store divergenser mellem deres syn på maden. Eleverne havde ønsker om større valg-

muligheder og især mulighederne for at vælge til og fra. De mente generelt ikke, at man lærte noget om 

mad og sundhed gennem et skolemadstilbud, men kunne se muligheder for læring, især i 8. klasse, ved 

deltagelse i konkrete madprojekter. Alle elever i de to klasser mente, at tiden til spisning var tilstrækkelig. 

Lærerne anså maden som noget, der indgik i skoledagen som et nødvendigt element, men ikke tilrettelagt 

som en mulighed for læring. De kunne heller ikke finde belæg for, at læringsmiljø eller trivsel var blevet 

ændret gennem projektet. Derimod så de, på samme måde som eleverne muligheder for at lade skolemad 

indgå i mere projektorienterede og undervisningstilrettelagte temaer. Lærerne fandt tilsvarende eleverne, 

at maden havde været af varierende kvalitet og til tider utilfredsstillende, både kulinarisk og ernærings-

mæssigt. 

Ledelsen var ikke tilfreds med projektet, især pga. det store spild af mad, de oplevede, men også forårsaget 

af kvaliteten af maden, som de ikke anså som så sund, som den burde være. Begge ledere kunne se 

muligheder for, at maden kunne indgå i en form for projekt som bidrag til læring om mad og sundhed. Men 

mente ikke, at skolemadsprojektet, i den form det havde, kunne danne udgangspunkt for undervisning og 

læring (se fotos bilag 7). 

FF Skole 

FF Skole i Sydsjælland er en privatskole, beliggende i udkanten af en større by. Skolen er en gammel 

landsbyskole med nye tilbygninger, børnehave og fritidsordning. Skolen har ca. 250 elever, som kommer fra 

Vordingborg, Sydsjælland, Møn og Lolland/Falster. Der er få folkeskolelærere i lærergruppen. Ud af de ca. 

22 lærere er størsteparten universitetsuddannede eller fra andre uddannelser og med en forholdsvis høj 

gennemsnitsalder.  

 

Forældrene og forældrebestyrelsen (hvoraf en også var lærer på skolen) var initiativtagere til at søge pen-

gene til den gratis skolemadsordning. Udgangspunktet for skolemadsordningen var med stor vægt på øko-

logiske, biodynamiske fødevarer og vegetariske måltider. Det biodynamiske blev dog ikke muligt at gen-

nemføre, men maden var så vidt mulig økologisk. Skolen har eget biodynamisk havebrug, hvor eleverne sår, 

dyrker og høster. Der ligger i skolens tilgang en praktisk-kropslig del med tanke på fødevarernes oprindelse 

og respekt for naturen. Skolen har ikke de store faciliteter til madlavning, men lidt foregår i forbindelse med 

faget havebrug. 

 

Skolen har ingen kost- eller sundhedspolitik ud over den generelle FF’ske, som bl.a. kommer til udtryk gen-

nem økologien samt de biodynamiske og vegetariske principper. Kommunen har en sundhedspolitik, men 

den stringente form, en sådan kan have, passer måske ikke så godt ind i den FF’ske tankegang. Skolemads-

ordningen blev varetaget af produktionsskolen Strømmen og fungerede derfor samtidig som et socialt 

beskæftigelsesprojekt. Det var ikke uden problemer for såvel levering, smag og kvaliteten af maden, da 

størstedelen af de beskæftigede ikke var uddannede i madproduktion, og den ansvarlige heller ikke havde 

større kendskab til vegetarisk madlavning og menu. 
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Eleverne var primært involveret som maddukse, men ikke i organiseringen af ordningen eller i udførelsen af 

maden. Der var en række opstartsproblemer i form af for meget spild, men menuen blev ændret, og elever-

ne begyndte i højere grad at spise maden. Det var som nævnt vegetarmåltider i form af både varme og kol-

de retter. Maden blev hentet og udportioneret af eleverne selv i klassen, hvor den blev spist af egne skåle 

og bestik medbragt hjemmefra. Spisetiden var ca. 20 minutter, hvorefter eleverne vaskede eget service af 

uden for klasselokalerne. 

 

Eleverne var både tilfredse og utilfredse med maden. Den var til tider ifølge eleverne decideret ulækker, 

uden nogen særlig smag og meget lidt varieret, hvilket nok skyldtes, at menuen måtte tilpasses, hvad elev-

erne ville spise. Eleverne spiste generelt maden. Ofte blev de dog ikke mætte, hvilket bl.a. skyldtes, at der 

tit ikke var mad nok, eller at der ikke var tid til at spise maden, fordi den blev leveret for sent. Eleverne op-

levede altså en del ventetid i forbindelse med maden. Det gik ofte ud over den følgende time og forsinkede 

undervisningen.  

 

Skolemadsordningen har været både spændende og skuffende for eleverne. Det skabte en god stemning i 

klassen at dele et fælles måltid. Eleverne kunne lide at være sammen på skolen og trivedes altså generelt 

med skolen og med skolemadsordningen. Der var ingen entydighed omkring ændret opførsel og et deraf 

bedre læringsmiljø som følge af skolemaden. Dog synes der at være opstået en mere positiv tone i miljøet 

blandt eleverne. Det faktum kan ikke udelukkende tildeles skolemaden, men maden skabte et anderledes 

forhold i klassen. Særligt blandt de ældre elever var der lidt mindre splittelse, fordi færre gik til Netto eller 

bageren, men de blev og spiste skolemaden, når den var god. Ingen af eleverne oplevede, at de har opnået 

en ny viden eller kompetencer i forbindelse med skolemadsordningen. Den viden og de kompetencer, elev-

erne besad, var primært lært hjemmefra og i mindre grad på skolen i årenes løb og slet ikke i forbindelse 

med skolemadsordningen (se fotos bilag 8). 

CC Skole 

CC Skole er den eneste kommunale skole på en større dansk ø, den er tosporet fra 0.-10. klasse og har 341 

elever. Skoleinspektøren har sammen med skolens afdelingsleder været drivkræfterne bag den nuværende 

forsøgsordning, både i forbindelse med ansøgning om puljemidler og organiseringen af skolemadsordnin-

gen. Hverken øens kommune eller CC Skole har en sundhedspolitik, men den er undervejs og skulle være 

færdig maj 2009. 

 

Projektet kan bedst beskrives som et top-downstyret projekt. Hverken lærere eller elever har deltaget i 

særlig grad. Inspektøren er meget optaget af, at skolen fremover får en skolemadsordning og har visioner 

om en kantine på skolen. Skolemaden består af kold mad, som produceres på CC sygehus. Når maden er 

produceret, pakkes den i kasser klassevis og sættes på køl, indtil den køres ud på skolen umiddelbart før 

elevernes spisefrikvarter. Maden leveres ad to omgange, og da der ikke mulighed for at sætte maden på køl 

på skolen, skal maden – af hensyn til fødevaresikkerheden – spises senest to timer efter leveringen. 

Eleverne fra 0. til 7. klasse spiser klokken 9.15, mens eleverne fra 8. til 10. klasse spiser kl. 12.10. 
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På CC Skole har madordningen ikke været knyttet til undervisningen. Men det ville, ifølge lærerne, være 

oplagt at knytte en skolemadsordning til undervisningen og skolen, og ikke mindst hjemkundskab er et 

oplagt fag, hvor eleverne kan lære om mad. 

Skolemadsordningen har ikke været koblet til undervisning i sundhed, men eleverne i 5. klasse har tidligere 

haft lidt undervisning i ernæring, især i forbindelse med natur og teknik og hjemkundskab. Eleverne mener 

først ikke, at de har lært noget om sund mad i skolen, og når de alligevel ved, at det er sundt at spise frugt 

og grønt, skyldes det, at de har lært det af deres forældre. Men når de tænker sig om, viser det sig, at de 

alligevel har haft en del undervisning. I 8. klasse har eleverne lært lidt om at lave mad og om ernæring, og i 

forbindelse med hjemkundskab har de lært at lave mad. I den ene 8. klasse har de også haft besøg af en af 

elevernes mor, der er uddannet tandlæge. Her fik de viden om vigtigheden af at spise morgenmad og om 

forskellige madvarer og sundhed (se fotos bilag 9).  
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Resultater af undersøgelsen af skolemadsordningerne  
Formålet med undersøgelsen var at undersøge om skolemadsordningen har haft en betydning for 

elevernes trivsel og læringsmiljø og for deres læring. Analysen gennemføres som en kryds-case analyse, 

hvor resultater fra de fire casestudier inddrages og diskuteres med henblik på at belyse fælles træk samt 

forskelle i de fire skolers oplevelser af skolemadsordningernes betydning for elevernes læring. Undervejs 

diskuteres de kontekstuelle forholds indvirken – skolernes sundhedspolitikker og skolemadsordningernes 

indhold og organisering – på skolemadsordningernes betydning for elevernes læring. Resultaterne fra 

denne delanalyse sættes i kapitel 4 i relation til resultater og viden fra foreliggende undersøgelser 

(herunder fra det review, som er gennemført i projekt EVIUS) om skolemad, undervisning og læring. 

 

2.1  Skolemadsordningens betydning for elevernes trivsel og 

læringsmiljø 
I dette afsnit sættes der fokus på den betydning, som skolemadsordningen har haft i forhold til elevernes 

trivsel og læringsmiljøet. Beskrivelsen er tredelt og inddelt i: 

 Det fysiske læringsmiljø: Sted, indretning og tid til at spise 

 Det psykiske læringsmiljø: Indflydelse/medbestemmelse og koncentration 

 Det sociale læringsmiljø: Trivsel generelt, regler, og stemning. 

2.1.1 Det fysiske læringsmiljø: Sted, indretning og tid til at spise 

Sted og indretning 

På alle fire skoler spiser eleverne i klasseværelset, det har de altid gjort, og ifølge eleverne er det r rart og 

hyggeligt at spise i klassen: 

”Jamen jeg synes faktisk, det er rigtig godt, det der med, at vi kan spise i klassen… jeg synes, 

det er rigtig hyggeligt, at vi kan sidde og snakke og sådan noget, og man er sammen med sine 

klassekammerater – uden at der er alt for mange mennesker… og sådan… det larmer og 

sådan noget…” (Elev. 8. kl. CC Skole) 

Og som både ovenstående udsagn fra CC Skole og nedenstående udsagn fra FF Skole viser, så foretrækker 

eleverne at spise i klassen sammen med klassekammeraterne frem for at spise sammen med alle skolens 

elever, det ville medføre alt for meget larm og uro: 

”Jeg synes også at… at det er hyggeligt at sidde inde i klassen. Jeg tror det ville være for 

meget larm, hvis man sad hele skolen sammen.” (Pige. 6. kl. FF Skole) 

En elev fra 9. klasse på BB Skole er samtidig glad for, at alle nu spiser samme mad: 
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”Det er meget hyggeligt, at vi sidder sammen og sådan alle sammen spiser det samme mad 

og sådan. Sådan så der bliver lidt familiestemning, som når man sidder ved middagsbordet.” 

(Pige. 9. kl. BB Skole) 

I de store klasser må eleverne forlade skolen i frikvartererne, og før gik mange i Netto, men skolemaden 

betyder, at eleverne nu sidder og spiser det samme mad i klassen. Det er med til at give en god stemning i 

klassen, og skolemaden fungerer også som emne for samtale eleverne imellem. Som en pige fra 6. klasse 

udtalte, så betød skolemaden: 

”Jeg tror faktisk, at vi snakker lidt mere nu sammen om tingene og snakker med nogen andre 

også, end sådan de man altid snakkede med.” (6. kl. Pige. BB Skole) 

Men en del elever fra FF Skole og CC Skole i både 5. og 8. klasse synes, at det hyggelige ved at spise i 

klassen overskygges af, at det er ulækkert.  

”Ja, fordi det lugter tit bagefter, man har spist det. Man kan godt lugte nogen gange det 

lugter stadigvæk af karry.” (6. kl. Fokus1. FF Skole) 

”Det… lidt klamt fordi hvis du går med noget på vej hen til skraldespanden, så er det tit, det 

falder ud, og så hvis man er duks, så skal man gå rundt og feje alt mulig klamme agurker eller 

udsmattede tomater.” (Elev. 5. kl. CC Skole) 

Det lugter i klassen, og det flyder med madrester, og en del elever på CC Skole giver udtryk for, at det ville 

være rart, hvis man kunne spise et andet sted end i klassen: 

”Jeg synes godt, de kunne lave kantine eller sådan noget, så hvis man spilder noget, at det så 

ikke bare bliver liggende. Det er lidt ulækkert”. (Elev. 8. kl. CC Skole) 

Som citatet viser, hænger elevernes ønske om en kantine sammen med madens æstetik – det er ulækkert 

med madrester på gulvet, og det er, som en anden elev fra 8. klasse siger, også vigtigt, at der er rart og 

hyggeligt, hvor de spiser.  

 

På DD Skole og BB Skole er eleverne, som tidligere nævnt, tilfredse med at spise i klassen, og de har ingen 

problemer i forhold til, om der ikke bliver beskidt og lugter i klassen, men de kunne godt tænke sig at flytte 

rundt og sidde i små grupper:  

”Ja, at vi måtte sætte os sådan i små grupper.” 

”Sådan så man sad sammen men dem, man godt kunne lide at sidde sammen med.” (Fokus1. 

8 kl. DD skole) 

På DD Skole har de en skolebod med en række borde og stole, men der har eleverne ikke lyst at spise, 

der er alt for mange. Hvis de skulle spise et andet sted, var et cafeteria eller kantine en mulighed:  

”Altså, hvis der var …  ro ovre i det der cafeteria, hvor man nu kunne sidde sammen med…, 

også måske nogen fra de andre klasser – så tror jeg, jeg ville sætte mig derover, men hvis det 
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var sådan noget med, at der rendte en hel masse forbi, og der var meget larm og sådan 

noget, så tror jeg hellere, jeg ville sidde inde i klassen…” (Pige. 8 kl. DD Skole) 

Men kun hvis der ikke var alt for meget larm og uro – i så fald er klasseværelset at foretrække. Mens 

eleverne generelt er tilfredse med at spise i klassen, så synes lærerne på DD og CC Skole, at der er 

brug for et bedre spisemiljø i form af bedre fysiske rammer.  

”Det kommer an på, i mine øjne så synes jeg jo, man skulle tilbyde dem et andet lokale at 

spise i – en kantine, hvor det bærer præg af, at her sidder flere årgange og spiser noget mad, 

man har valgt ud på en tallerken med kniv og gaffel, ikke…”. (Lærer. 5. kl. CC Skole) 

Der skal gøres mere ud af det at spise – og her ville en kantine, hvor eleverne selv vælger deres mad og spi-

ser med kniv og gaffel være optimalt. Det drejer sig med andre ord ikke kun om madens ernæringsmæssige 

kvalitet, men også om madens æstetik, hvilket også betones af en lærer: 

Tid til at spise 

På DD Skole har eleverne ca. 10 minutter til at spise deres frokost, og eleverne både i 5. og 8. klasse siger, 

at de har tid nok til at spise. I 5. klasse lægger læreren nogle gange lidt ekstra tid til, så at de får 15 min.  

 

På CC Skole har eleverne i 5. klasse tyve minutter og eleverne i 8. klasse fyrre minutter til at spise i. Og det 

synes eleverne på begge klassetrin er rigelig tid: 

”Ja ja… ja ja… der er fin tid… jeg plejer at være færdig efter en 10-20 minutter, så det er 

overhovedet ikke noget, der.” (Elev. 5. kl. CC Skole) 

De store elever problematiser at de har fyrre minutter, mens eleverne i 5. klasse kun har 20 minutter: 

Tyve minutter er for lidt, især fordi de små jo også har et større behov for at komme ud og lege. 

I modsætning til eleverne synes klasselæreren i både 5. og 8. klasse på CC Skole eleverne har for kort tid til 

at spise: 

”Vi har simpelthen for kort tid til at spise maden, og børnene lige nu – hvis der er noget, der 

fanger dem i frikvarteret, og de er i gang – så tænker de ligeså meget over, hvad skal vi ud og 

lave nu, så tænker de ikke over, at de egentlig – de får næsten ikke spist maden.” (Lærer. 5. 

kl. CC Skole) 

På FF Skole har eleverne godt tyve minutter til at spise i, og på BB Skole har eleverne i både 5. og 8. klasse ti 

minutter til at spise i. Hverken lærerne eller eleverne på de to skoler udtrykker, om det er tid nok eller ej.  

 

2.1.2 Sammenfatning: Det fysiske læringsmiljø: Sted, indretning og tid  

På alle fire skoler spiser eleverne skolemaden i klasseværelset, som de også altid har gjort, når de spiste 

deres madpakker, og på alle skolerne er eleverne generelt tilfredse med at spise i klassen. 
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På tre af skolerne: CC Skole, FF Skole og BB Skole siger eleverne, at det er hyggeligt at spise sammen med 

kammeraterne i klassen. Samtidig giver eleverne på disse tre skoler også udtryk for, at der ville være for 

meget larm og uro, hvis de fx skulle spise i en kantine sammen med de øvrige elever på skolen. 

Eleverne på BB Skole betoner samtidig vigtigheden af, at alle spiser den samme mad. Det er med til at give 

en god stemning i klassen og åbner for samtale og dialog, også med nogle, man ellers ikke plejer at tale 

med. Selv om eleverne på BB Skole er tilfredse med at spise i klassen, er der dog enkelte, der nævner, at 

det ville være fint med et lækkert sted at spise. 

På to skoler – FF Skole og CC Skole – synes en del elever dog, at det hyggelige ved at spise i klassen bliver 

overskygget af, at det er ulækkert. Det lugter i klassen, når man har spist, og ofte flyder borde og gulve med 

madrester. Disse elever giver samtidig udtryk for, at det ville være rart, hvis man kunne spise et andet sted 

end i klassen – fx i en kantine.  

Eleverne på DD Skole har derimod ingen problemer med, at det bliver beskidt og lugter i klassen. De fore-

trækker at spise i klassen, men vil gerne have lov at flytte rundt og selv bestemme, hvem de vil sidde og 

snakke med, mens de spiser. Hvis de overhovedet skulle spise et andet sted end klassen – fx i en kantine – 

skulle det kun være, hvis der ikke var for meget larm og uro.  

Lærerne på DD og CC Skole synes, at der er brug for et bedre spisemiljø i form af bedre fysiske rammer. Der 

skal gøres mere ud af det at spise, og her ville en kantine, hvor eleverne selv vælger deres mad og spiser 

med kniv og gaffel være optimal. Det drejer sig med andre ord ikke kun om madens ernæringsmæssige 

kvalitet, men også om madens æstetik.  

Det er forskelligt, hvor lang tid eleverne har til at spise i. På DD Skole har både 5. og 8. klasse ti til femten 

minutter til at spise i. For nogle elever er det passende, mens andre synes, det er for lidt tid. På CC Skole 

har eleverne i 5. klasse tyve minutter, og eleverne i 9. klasse har fyrre minutter til at spise skolemaden. 

Begge elevgrupper giver udtryk for, at det er rigelig tid. Men læreren i 5. klasse og de store elever i 9. klasse 

synes, at tyve minutter er for kort tid at spise i. På FF Skole har eleverne godt tyve minutter til at spise, og 

på BB Skole har de ti minutter.  

2.1.3 Det psykiske læringsmiljø: Indflydelse/medbestemmelse  

og koncentration 
Indflydelse og medbestemmelse 

Som det fremgår af interviewudsagnene fra lærer og elev nedenfor, har eleverne på DD Skole været repræ-

senteret i det udvalg, som har prøvesmagt og taget beslutningerne om maden, og læreren peger på, at 

elevrepræsentanterne ikke har ønsket at få mad med mange fibre. 

”Jeg var i elevrådet sidste år. Og der startede vi med at snakke om, at det kunne være fedt at 

have en madordning og sådan noget. Og så fik vi så bevilget den der halve million efter et par 

måneder eller sådan noget, af Undervisningsministeriet og det der. Og så startede… så blev 

der sådan et par stykker fra bestyrelsen og så to fra elevrådet. Og der var jeg så med, at så fik 
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vi nogen prøver ind og sådan noget. Så sad vi så… så prøvede vi og smage det og sådan 

noget. Og det valgte vi så ud fra.” (Dreng. Fokus2. 8. kl. DD Skole) 

” To  elever, som har repræsenteret elevgruppen, og så ved jeg ikke, om der også var et par 

lærere med. Og så har de så fået fremvist – så er der kommet forskellige firmaer og har 

tilbudt, hvad de kunne komme med. Og jeg har jo rejst min klage før, og sagt… Fibre, hvor er 

de henne, hvidt brød, hvid pasta, hvad er det for noget… Og så siger de, ja men der var skam 

et firma, som lavede økologisk mad og med masser af fibre, men der havde eleverne sagt: 

’Altså, hvis I bestiller det der, så spiser vi ikke en krumme … .” (Lærer. 8. kl. DD Skole)  

På CC Skole er elevrådet ifølge både elever og lærere også det organ, der sikrer eleverne en indflydelse. 

Elevrådsformanden tager diverse emner, som klassen ønsker at diskutere eller få indflydelse på, med til 

skolebestyrelsen. Men reelt har eleverne, ifølge læreren, ikke den store indflydelse. 

”Nu er jeg jo også kontaktperson for elevrådet, og det er klart, at vi … vi har klassemøde hver 

uge, og så går det videre til repræsentanterne, og de tager med til elevrådsmødet, og elev-

rådsformanden tager det med til skolebestyrelsen osv., men altså meget af det er sådan lidt 

pseudo, ikke?” (Lærer. 8. klasse. CC Skole) 

Elevernes indflydelse via elevrådet er jævnfør ovenstående relativt begrænset ifølge både lærere og elever 

på DD Skole og CC Skole.  

I forhold til madordningen synes eleverne på DD Skole ikke, at de har haft den store indflydelse, men det 

ville især de store elever i 8. klasse meget gerne have: 

”Ja, jeg ville godt fortsætte, men den der ide med, at man ligesom kunne skrive hvilke retter, 

man sådan bedst kunne lidt, og så lave sådan en seddel til dem, det synes jeg, ville være en 

god idé.” (Pige. 8. kl. DD Skole) 

De mindre elever i 5. klasse på DD Skole vil også gerne være med til at bestemme, hvad de skulle spise, 

men de er lidt usikre på, hvad mad det skulle være: 

”Ja …  jeg ved bare ikke lige, hvad jeg skulle finde på… af mad… hvis der skulle være, men nu 

ved jeg jo heller ikke, hvad de andre kan lide, men jeg ville gerne prøve…” (Pige 5. kl. DD 

Skole) 

Eleverne på CC Skole har ifølge læreren i 5. klasse udfyldt et spørgeskema i forbindelse med skolemaden. 

På skemaet kunne de angive, hvad de bedst kunne lide, men ellers har de ikke haft indflydelse på maden: 

”Men de ville gerne have haft indflydelse på maden og at de sådan kunne være lidt selektive 

og sige, jamen jeg er jo mere vild med pita, så kan jeg ikke få det tre gange om ugen… det har 

de ikke haft noget… altså, der har ikke været noget valgfrihed.” (Lærer. 5. klasse. CC Skole) 

Eleverne har ikke haft nogen valgmuligheder på den mad, de fik serveret. Men det bør de, ifølge læreren, 

have både i forbindelse med undervisningen og med en eventuel permanent madordning: 
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”Ja …  jeg synes, det mad, de skal spise… altså det er jo spørgsmålet om, om du spørger dem, 

om det er noget undervisningsmæssigt… der skal de jo også have noget medbestemmelse om 

nogen ting… men med hensyn til kosten, helt bestemt synes jeg da, at de skal have lov og 

have indflydelse på det, de kommer til at skulle betale for… hvis det fortsætter … nu er det så 

en gratisordning det her… men alligevel.” (Lærer. 5. kl. CC Skole) 

På FF Skole gav eleverne udtryk for først at have hørt om skolemadsordningen, enten gennem skolen og 

lærerne eller hjemme hos forældrene. Der blev udleveret et spørgeskema, om hvorvidt eleverne ønskede 

vegetarisk eller ikke-vegetarisk mad. Maden blev vegetarisk, hvilket eleverne følte, blev presset ned over 

hovedet på dem og de følte ikke, at de var blevet hørt på, da de alle gav udtryk for at have stemt for ikke-

vegetariske måltider. Eleverne er via læreren blevet spurgt om kommentarer til, hvordan maden kunne 

forbedres, men de har ikke haft indflydelse på, hvilken mad de gerne ville have. Særligt de ældre elever ville 

gerne have været på banen, kommet med forslag og haft mere medbestemmelse, for det er jo, som en 

dreng siger, dem der skal spise maden: 

”Så I har ikke været med til at bestemme noget, fx om det skulle være varm mad eller kold 

mad, eller hvilke levnedsmidler der sådan kunne være i?’’ 

”Nej, næh og slet ikke.” 

”Kun om kød eller ikke kød.” 

”Ja, og der valgte forældrene af en eller anden mystisk grund vegetarmad.” 

”Eller også var det lærerne…” 

”Ja, og det er jo ikke dem, der skal spise det.” (9. kl. Fokus1. FF Skole) 

Selv om eleverne således ikke giver udtryk for, at de har haft nogen indflydelse på, hvilken mad de ville 

have, blev maden undervejs ændret fra vegetariske råkostsalater til vegetariske retter med karakter af 

tilbehør eksempelvis karrygrønsagsgryde, kartoffelretter, pizzaslices m.m. på grund af et stort madspild – 

eleverne ville simpelthen ikke spise de grove salater. 

 

I forhold til elevernes medbestemmelse (ud over skolemadsordningen) på skolen, peger 5.-klasses-elever 

på DD Skole på klassens spilleregler, som bl.a. omhandler, at man tier stille, sidder på sin plads og taler 

pænt til hinanden. Eleverne i 8. klasse ville gerne være med til at bestemme lidt mere på skolen, herunder 

skolens ressourceanvendelse og planlægning af undervisningen.  

”Jeg synes godt, at vi kunne være lidt mere med til at bestemme noget af det …  Det der 

skoleøkonomi, synes jeg vist… Og så bruge den på noget andet end bøger fx og sådan noget.” 

(Fokus1. 8. kl. DD Skole) 

Hvis I selv kunne planlægge undervisning, at man sagde, nu får I ansvaret for at planlægge tre timer i 

hjemkundskab. Ville det være o.k.? 

”Det kunne være meget sjovt.” 

”Vi har også… vi har gjort det i idræt for eksempel, at vi fik ansvaret for at opvarmning og 

sådan noget ikke også … . Det er ikke alle, der tager det lige seriøst, og så bliver det sådan 
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lidt… så gider man ikke rigtig. Så der skal også være lidt seriøsitet i det.” (Fokus. 8 kl. DD 

Skole) 

I forhold til undervisningen har eleverne, som udsagnet ovenfor peger på, været med til at planlægge 

opvarmningen i idræt – og det kan de godt, men det kræver, at alle tager det seriøst. 

På CC skole er lærerne, ifølge læreren i 5. klasse, generelt dårlige til at inddrage og involvere eleverne. 

Lærerne skal også inddrage dem i undervisningen, men heller ikke her er indflydelse særligt omfattende:  

”Men man kan sige i undervisningen, der eh … vi skal jo inddrage dem i forskellige ting, men 

det bliver jo tit på nogle lidt sjove områder. På den ene side, så skal de have den der medbe-

stemmelse og på den anden side, så er der så tydelige mål, der skal opfyldes, så vi render med 

tungen ud af halsen for at opfylde dem. Det er mest sådan noget med, hvordan vi har vores 

indbyrdes regler og hvordan vi arrangerer os i klasseværelset.” (Lærer. 8. kl. CC Skole) 

Der, hvor eleverne på CC Skole har haft største indflydelse, er på de indbyrdes regler og hvor de ville sidde i 

klassen, men også på det område kniber det ifølge eleverne i 8. klasse med indflydelsen. 

På BB Skole blev skolemadsprojektet før opstarten præsenteret på et stort anlagt arrangement i 

kommunen, hvor der udnævntes ambassadører for ordningen, og hvor det var muligt at prøvesmage 

forskellige eksempler på retter. Ambassadørerne var udvalgte elever, der ved denne lejlighed fik en særlig 

T-shirt, og de havde, som det fremgik af elevinterviewene, store forventninger til deres rolle i forbindelse 

med projektet, hvor det var meningen, de generelt skulle inddrages og høres.  

Koncentration 

På DD Skole giver læreren i 5. klasse udtryk for, at han kunne mærke en forskel på, hvor koncentrerede 

eleverne var i timerne før og efter de fik skolemad. Mens de fik skolemad, var eleverne mindre trætte i de 

sidste timer: 

”Altså, jeg kan se, når vi… før hen i hvert fald… når vi havde eleverne – specielt i sjette lektion 

– så var de trætte… de var brugt… Og nu – i den tid her – der synes jeg, det har været 

nemmere”. (Lærer 5 kl. DD Skole) 

Ifølge læreren i 5. klasse på CC Skole havde skolemaden ingen indflydelse på elevernes koncentration i 

forhold til dengang de spiste deres hjemmebragte madpakker. Læreren i 8. klasse kan heller ikke mærke 

forskel på elevernes evne til at koncentrere sig i timerne, men det havde sandsynligvis været tilfældet i en 

af hendes tidligere klasser, men den her klasse er:  

”En klasse, som er godt kørende på det område. Og der kan jeg virkelig mærke forskel fra den 

gamle klasse, jeg havde, som jeg afleverede for to år siden, hvor der var mange sociale 

problemer og dårlige madvaner simpelthen. Der er stor forskel”. (Lærer. 8. kl. CC Skole) 

I den nuværende klasse får eleverne både morgenmad og har madpakke med – og deres forældre sørger 

også for, at de får den nødvendige søvn. Skolemaden gør derfor ingen forskel. Men i mange andre klasser, 

hvor disse forhold ikke er i orden, fx hendes tidligere klasse, der er hun sikker på, at skolemaden ville have 

haft betydning for elevernes koncentration.
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På DD Skole vurderer eleverne i 8. klasse, at madordningen har øget koncentrationen i klassen, især fordi 

de elever, der ikke plejede at have madpakke med, blev mere rolige: 

”Ja, det synes jeg faktisk, fordi det er ikke alle, der har madpakke med, så det gjorde, at de 

sådan blev sådan lidt… efter de første 2-3 timer …  så var de sådan lidt larmende og sådan 

noget. Men det [madordningen] gjorde, at alle sådan spiste noget, hver eneste dag …  Ja, jeg 

synes, der var lidt mere ro i klassen, sådan på en måde…” (Pige. 8. kl. DD Skole) 

Eleverne i 5. klasse på DD Skole kunne også mærke, at på dage, hvor portionerne var for små, eller 

hvor de ikke kunne lide maden, så blev de sultne og havde svært ved at koncentrere sig. 

”Men der var nogen gange, hvor man ikke blev mæt af det mad, og så man ikke havde 

madpakke med, så kunne man ikke koncentrere sig.” 

”Så var der fx bare sådan en lille pizza…” 

”Også da der var sushi, da var der kun lige fire stykker…” 

”Ja… og der var mange, der ikke kan lide det… ” 

Godt… så blev I sultne? 

”Ja.”. (Fokus, 5. kl. DD skole)  

Men andre elever i 5. klasse følte ikke, at de blev mere koncentrerede af at spise skolemad.  

En af forklaringerne på, at nogle elever oplever, at de bliver mere koncentrerede af at få skolemad, mens 

andre ikke registrerer en forskel, hænger formentlig sammen med, at de elever, som føler en positiv 

forskel, var de elever, som ikke havde madpakke med før, altså de elever, der normalt ikke fik nogen 

frokost: 

”Det synes jeg. Fordi at før, der havde jeg heller ikke madpakke med og sådan noget, det 

havde jeg ikke tid til at smøre. Og så synes jeg, at jeg blev sådan lidt mere frisk af at spise 

noget”. (Fokus. 8. kl. DD Skole) 

De elever i 8. klasse på DD Skole, der normalt ikke fik frokost, blev altså ifølge deres egne udsagn, mere 

koncentrerede i forbindelse med skolemadsordningen. På CC Skole havde begge de elever, der blev 

interviewet enkeltvis i 5. klasse, madpakker med før de fik skolemad, og begge elever afviser, at 

skolemaden har gjort dem bedre til at koncentrere sig. Heller ikke i fokusgrupperne giver eleverne i 5. 

klasse udtryk for, at de er blevet bedre til at sidde stille og lytte i timerne, efter at de har fået skolemad. De 

to elever i 8. klasse, der blev interviewet enkeltvis, synes derimod, at skolemaden har betydning for deres 

koncentration. Den ene elev, der før plejede at købe mad i skoleboden siger: 

”Ja, jeg kan mærke…, jeg kan faktisk mærke en lille forskel, fordi jeg føler mig mere frisk og 

sådan noget…, nu er jeg sådan klar til at gå i gang igen, fordi man kan godt blive lidt, når man 

ikke har fået noget at spise, så kan man godt blive sådan lidt… så det hjælper.” (Elev. 8. kl. CC 

Skole) 

Før købte han som regel en bolle eller drak en kakaomælk, og nu hvor han får skolemad – mere reel mad – 

føler han sig bedre rustet til undervisningen. Den anden elev fra 8. klasse, der før bare havde frugt med til 
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frokost, siger da hun bliver spurgt, at hun kan mærke på sig selv, at det er blevet nemmere at lytte og lære i 

timerne. I forbindelse med gruppeinterviewene i 8. klasse peger eleverne på, at der er en sammenhæng 

mellem skolemaden og evnen til at koncentrere sig: 

”Jeg spiste ikke rigtig i halvtimes frikvarteret. Så blev jeg sulten igen. Og hvis jeg ikke spiste, 

så gik jeg ned og købte noget. Og så synes jeg, at min koncentration, den blev meget… den 

var værre dengang. Fordi jeg spiste det der sukker, eller jeg bare ikke spiste noget, for jeg har 

svært ved at koncentrere mig, når jeg er sulten.” (Elev. 8. kl. CC Skole)  

Tidligere spiste eleven enten ikke noget eller købte måske noget i skoleboden – ofte noget med sukker. 

Men han var stadig sulten og havde svært ved at koncentrere sig. Flere af deltagerne i gruppeinterviewet i 

8. klasse kobler også deres evne til at koncentrere sig sammen med morgenmad: 

”Det kommer også an på, om man spiser morgenmad, for vi får jo maden sådan rimelig sent. 

Eller ved frokost tid, så skal man jo også have noget at holde.” (Elev. 8. kl. Fokus. CC Skole) 

Tidligere spiste de deres madpakker allerede ved ti-tiden. Men nu, hvor de først spiser efter klokken tolv, 

har det stor betydning, hvis man ikke har spist morgenmad. På BB Skole er der delte meninger om 

skolemadens betydning for evnen til at koncentrere sig. En mener ikke, det har nogen betydning 

overhovedet: dreng i 8. klasse 

”Nu har jeg lige haft en skole-hjem-samtale, hvor jeg fik at vide, at jeg ikke sådan lytter efter. 

Så der har jeg da prøvet at stramme mig lidt an, men skolemaden gør overhovedet ikke noget 

ved det, overhovedet ikke, synes jeg.” (Dreng 8. kl. BB Skole) 

En pige og en dreng fra 5. klasse mener dog, at det gør en forskel, de er mere vågne. 

I forhold til skolemadsordningens betydning for elevernes trivsel og evne til at koncentrere sig, siger den 

ene lærer på BB Skole: 

”Jeg ved ikke, om det direkte har en betydning. Det, man kan forvente, er, at man trives ved 

at have lettere ved at lære noget, hvis man får noget mad at spise, for det har man jo virkelig 

brug for. Og der tror jeg da, det er en hjælp for nogle, at de får ordentlig mad. ” 

”Er der sket en ændring efter, at skolemaden er kommet?” 

”Det er ikke sådan, at jeg synes, at jeg kan mærke, at der er sket en ændring.” (Lærer. BB 

Skole) 

Der er altså en sammenhæng mellem det at have fået noget ordentligt at spise og evne til at lære, men hun 

synes ikke, der er sket en ændring i elevernes evne til at koncentrere sig i timerne.  

2.1.4 Sammenfatning: Det psykiske læringsmiljø: 

Indflydelse/medbestemmelse og koncentration 

På DD Skole og CC Skole fortæller eleverne, og på CC Skole også lærerne, at elevrådet er det centrale organ, 

når det drejer sig om elevernes indflydelse, og at elevrådet har været involveret i etableringen af skole-
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madsordningen. Men på DD Skole har eleverne i 8. klasse ikke den store tiltro til elevrådets reelle indflydel-

se på skolemaden, og på CC Skole giver læreren udtryk for, at deres reelle indflydelse via elevrådet er 

meget lille.  

I forhold til selve madordningen, mener eleverne på DD Skole ikke, at de har haft den store indflydelse. Det 

ville eleverne i 8. klasse gerne have haft – de ville fx gerne være med til at bestemme, hvad de skulle spise. 

Eleverne i 5. klasse giver ikke udtryk for, at de ønsker større medbestemmelse, men hvis det var muligt, 

ville de også gerne være med til at bestemme menuen. 

På CC Skole har eleverne udfyldt et spørgeskema i forhold til deres præferencer, men udover det har de, 

ifølge både dem selv og læreren, ikke haft indflydelse på den mad, der blev serveret. På FF Skole er elever-

ne uenige om, hvor meget de har været med til at bestemme i forbindelse med madordningen. Nogle siger, 

at de bare fik at vide, at de ville få skolemad, men andre, at de fik mulighed for at komme med forslag til, 

hvordan maden kunne blive bedre. Helt overordnet blev maden på FF Skole ændret fra vegetariske 

råsalater til andre mere spiselige vegetariske retter midt i forløbet på grund af stort spild.  

På DD Skole og CC Skole har eleverne indflydelse på de regler, der gælder i klassen. På DD Skole drejer det 

sig om, at man skal tie stille, sidde på sin plads og tale pænt til hinanden, men eleverne vil også gerne være 

med til at bestemme, hvordan skolens ressourcer skal anvendes og til at planlægge undervisningen. På CC 

Skole drejer det sig om medbestemmelse i forhold til, hvor eleverne ønsker at sidde i klassen. Ifølge 

læreren i 5.klasse på CC Skole er lærerne generelt dårlige til at inddrage og involvere eleverne, også i 

undervisningen, som folkeskoleloven ellers lægger op til.  

På DD Skole kan læreren i 5. klasse mærke en tydelig forskel på elevernes koncentration i forbindelse med 

skolemaden. Det kan 5.-klasses-læreren på CC Skole derimod ikke, og læreren i 8. klasse på CC Skole synes 

heller ikke der, at der er nogen forskel i hendes nuværende 8. klasse, men det er kun fordi det er en klasse 

hvor alle får både morgenmad og madpakke med. I en af hendes tidligere klasser, hvor dette ikke var tilfæl-

det, er hun sikker på, at der ville have været en forskel. Læreren indikerer hermed, at der for hende er en 

klar sammenhæng med den mad eleverne spiser og deres evne til at koncentrere sig.  

Mange af eleverne i både 5. og 8. klasse på DD Skole synes, at det er blevet lettere at koncentrere sig i 

timerne efter at de har fået skolemad, ikke mindst fordi de elever, der ikke havde madpakke med før, er 

blevet mere rolige. En del af eleverne i 5. klasse siger også, at hvis de ikke spiser maden, fordi de ikke kan 

lide den, eller de er mere sultne fordi portionerne er for små, så har de sværere ved at koncentrere sig. 

Andre elever i 5. klasse på DD Skole synes derimod ikke, at de er blevet bedre til at koncentrere sig på 

grund af skolemaden. Disse forskelle i elevernes oplevelse af deres koncentration som følge af skolemads-

ordningen kan hænge sammen med, at de elever, der følte en positiv forskel i deres evne til at koncentrere 

sig, var de elever, som ikke havde madpakke med før. Eleverne på DD Skole oplever således en sammen-

hæng mellem det at spise og evnen til at koncentrere sig. Men det skyldes ikke, at de får skolemad, men 

det faktum, at de modsat før får noget at spise.  

På CC Skole synes eleverne i 5. klasse ikke, at de blev bedre til at koncentrere sig af at få skolemad, men de 

var også vant til at spise deres madpakker. I 8. klasse giver mange af de elever, der kun drak en kakaomælk 

før eller spiste frugt til frokost, at de kan mærke en bedring i deres koncentration. Som på DD Skole giver 
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eleverne altså udtryk for, at der er en sammenhæng mellem den mad, de spiser, og deres evne til at 

koncentrere sig. Flere af eleverne i 8. klasse på CC Skole kobler også deres evne til at koncentrere sig 

sammen med morgenmad. Nu hvor de først spiser skolemad klokken tolv, har det stor betydning, om de 

har spist morgenmad.  

På BB Skole har eleverne forskellige meninger om skolemadens betydning for deres koncentration. Nogle 

synes ikke, skolemad gør en forskel, mens andre synes, der er en forskel. Ifølge læreren i 5. klasse på BB 

Skole er der en sammenhæng mellem det at få noget ordentligt at spise og evnen til at lære, men hun 

finder ikke, at der er sket en ændring i elevernes evne til at koncentrere sig i timerne. 

2.1.5 Socialt læringsmiljø: Trivsel generelt, regler og stemning 

Trivsel generelt 

På DD Skole kan eleverne i både 5. og 8. klasse godt lide at gå i skole. I begge 8.-klasser peger eleverne på, 

at de har en god klasse og at det er rart at være der. I både 5. og 8. klasse peger man på, at det er rart at gå 

i skole, fordi man ser sine venner der. 

”Man synes jo mest, der er rart, fordi ens venner er herhenne, man sådan kan gå og drille og 

snakke og… men altså det der med timerne altså det er jo… Det tager man, som det 

kommer.” (Fokus2. 8. kl. DD Skole) 

På CC Skole har der været store problemer i 5. klasse. De sociale relationer i klassen er blevet bedre, men 

det skyldes, ifølge læreren, ikke skolemaden, men samarbejdet med AKT.6 

På FF Skole er 9.-klasses-elevernes oplevelse af at være på skolen og i klassen generelt god: 

”Det er fedt, det er fint nok”. 

”Jo, at man møder vennerne og at man møder andre, at man ikke bare er alene.” (9. kl. 

Fokus1. FF Skole) 

Eleverne er ikke som udgangspunkt i skolen med interesse i at lære. Det er, som på DD Skole, det sociale 

der tæller. Det at komme i klassen og hygge sig med venner og veninder. 

I 6. klasse giver eleverne udtryk for, at der er godt samvær i klassen, gode klasserutiner og et mobbefrit 

miljø. Begge klasselærere på FF Skole giver udtryk for en generel trivsel og positiv stemning i klassen.  

”De elsker at komme i skole, det er helt utroligt, og det er altså ikke på grund af mig eller på 

grund af de andre lærere, det er fordi, de har det godt sammen. De har så meget at sige 

hinanden, det er jo en af de grunde til, at man har klassen ikke og folk på samme alderstrin, 

at de har noget med hinanden og mange ting, der skal afprøves. Og vi har efterhånden fået 

sådan et miljø i klassen, hvor det går rigtig rigtig godt.” (Lærer. 9. kl. FF Skole) 

                                                           
6
  AKT - adfærd, kontakt og trivsel - skal hjælpe skolerne med at håndtere de elever der har forskellige sociale og 

emotionelle problemer. 
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Spiser læreren med eleverne 

På CC Skole er lærerne altid i klaseværelset i 10 minutter i spisefrikvarteret, men der er ikke bestilt mad til 

lærerne. Lærerne spiser derfor kun skolemad, hvis der er noget til overs. Det kan være både i klassen sam-

men med eleverne eller på lærerværelset. 

På spørgsmålet om eleverne synes, det er rart, at lærerne spiser sammen med dem, svarer eleverne i 5. 

klasse, at det synes, de er bedst, mens eleverne i 8. klasse svarer, at det er lige meget, eller at de hellere 

spiser uden lærere: 

”Jeg vil hellere spise uden lærer …  det er, fordi at de blander sig meget”. 

”Ja sådan lige om vi sidder ned, og for eksempel også med skolemaden, der blandede de sig.” 

(Fokus1. 8. kl. DD Skole) 

På CC Skole er lærerne heller ikke med i skolemadsordningen, men i de mindre klasser bliver lærerne gene-

relt i klassen, mens eleverne spiser:  

”Ja, det har jeg… altså der har været forskellige måder at forvalte spisepausen på… men jeg 

har som klasselærer altid siddet med mine i hvert fald – men også med dem, som jeg ellers er 

inde og undervise – dem sidder jeg med, for jeg må jo først gå 9.25 ikke også… så … men der 

er lidt forskellige holdninger til det.” (Lærer. 5. kl. CC Skole) 

Eleverne i de små klasser er, som eleverne i 5. klasse på DD Skole glade for, at lærerne spiser sammen med 

dem:  

”Men det er hyggeligt nok og sidde sammen med klassen i stedet for, at alle de bare fræser 

ud lige så snart, at alarmen er gået”. (Elev. 5 kl. Fokus. CC Skole) 

I udskolingen spiser eleverne normalt uden lærere, men da skolemadsordningen blev indført, gjorde lærer-

ne en undtagelse den første uge. 

 

På BB Skole spiser læreren sammen med eleverne: 

”Ja, man har lavet det tiltag, at man skulle spise sammen med børnene for netop at sige, at 

det skal være en hyggelig situation, og det skal vi gøre lidt ud af. På den måde, og så 

opfordrer man jo til det.” (Lærer. BB Skole) 

Lærere er enige i, at det fælles måltid er væsentligt, og selve det at spise sammen og spise det samme er en 

god ting.  

Regler 

Den helt grundlæggende regel i spisepausen på DD Skole er, at eleverne skal sidde ned, og den anden er, at 

de skal sidde på deres pladser. Den ene 8.-klasses-lærer har dog givet lov til, at de må bytte plads, mens de 

spiser:  
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”De sidder ned, og de spiser deres mad i fred og ro… og man går ikke rundt, og man leger ikke 

og sådan noget, altså – og det fungerer super godt… så får de jo ro til at spise deres mad. ” 

Men det betyder også…, altså de kan ikke sidde sådan og hyggesnakke med dem, de egentlige sådan kender 

bedst i klassen? 

”Næ…, der var jeg lidt hård, men jeg ved, at min nabo …  tillader, at de flytter plads, altså 

hun siger – bare I sidder ned, men så må I sidde, hvor I har lyst, ikke.” (Lærer. 8. kl. DD Skole) 

Også i 5. klasse skal eleverne sidde på deres pladser, mens de spiser. Skolen har ’uderegler’, dvs. de skal ud 

i spisepausen, og læreren i 5. klasse peger på, at der er forskel på, hvor hurtigt eleverne spiser, nogle vil 

måske gerne ud før de må, men de skal overholde reglen for at skabe ro for alle, så de kan spise færdig. 

”Altså, jeg vil helst have, at de sidder på deres plads… og det er simpelthen … ja, altså… at det 

tilnærmer sig det, derhjemme …  at man sidder stille og roligt og spiser. Man må godt sidde 

og småsnakke… Men altså prøve at få så meget ro på som muligt… fordi det har noget at 

gøre med, at nogen spiser hurtigt, nogen spiser knap så hurtigt, men sådan at dem, som ikke 

er så hurtige, at de også stadigvæk får lov til at spise ordentligt og stille og roligt”. (Lærer. 5 

kl. DD Skole) 

Eleverne i 8. klasse synes ikke, at det betyder så meget, hvem man sidder sammen med, mens man spiser: 

”Nej… nej… nej, det tror jeg egentlig ikke, for man skal jo bare spise, og de pladser, vi tit får, 

det er sådan… så lærer man at snakke med dem, man sidder ved bord med og sådan noget… 

og så synes jeg egentlig …  det er fint nok.” (Pige. 8. kl. DD Skole) 

På spørgsmålet, om der har været andre regler i forbindelse med skolemadsordningen, peger eleverne på, 

at deres lærere har sagt, at de skulle smage maden, og hvis de ikke kunne lide den, kunne de bytte den, 

men de måtte ikke smide den ud.  

Som tidligere nævnt har DD Skole indført en særlig regel om, at eleverne ikke må forlade skolen i spisepau-

sen (normalt må de ældste klasser godt). Enkelte elever synes, det er o.k. eller godt at have denne regel, 

mens andre peger på, at de så går sultne en hel dag, hvis de ikke kan lide skolemaden. 

”Det har selvfølgelig været lidt irriterende, fordi nogen gange har man godt kunne få lyst til at 

gå over og købe et eller andet, fordi man ikke bliver mæt… eller man har været tørstig, …  

det tror jeg, alle har syntes, har været lidt irriterende, men vi overlevede det.” (Dreng. 8. kl. 

DD Skole) 

På CC Skole lægger læreren i 5. klasse også vægt på, at eleverne sidder ned og spiser. Denne lærer 

forbinder også spisningen med undervisningen: 

”Jeg har det sådan, at mine skal sidde ned, og vi skal gerne kunne have sådan en fælles snak – 

altså – det er stadigvæk undervisning, synes jeg… og det, synes jeg, er ærgerligt, når det 

bliver misforstået af nogen, at det – at man ikke får skabt det der… ramme omkring – det at 
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spise – hvem har en god historie, fra weekenden – hvem kan fortælle en vits… jeg læser op fra 

en bog eller et eller andet.” (Lærer. 5. kl. CC Skole) 

Det er vigtigt, at eleverne sidder ned, at der er ro i klassen, og at der bliver skabt en god ramme om 

spisningen, ved at læreren læser op, børnene fortæller, hvad de har oplevet etc.  

Ifølge samme lærer må eleverne på CC Skole – modsat eleverne på DD Skole godt flytte rundt på deres 

pladser, når de spiser. Læreren har aldrig talt med børnene om, at de godt må bytte pladser, mens de 

spiser. Men ingen har gjort det, måske fordi eleverne, som læreren siger, ikke tror, de må. Og det er netop 

den opfattelse, eleverne har.  

”Vi må overhovedet ikke gå rundt. Vi skal sidde på vores pladser.” (Elev. 5. kl. Enkelt. CC 

Skole) 

I 8. klasse på CC Skole bestemmer eleverne, i modsætning til eleverne på DD Skole, ifølge flere af eleverne i 

begge klasser selv, hvor de vil sidde, mens de spiser: 

”Jamen vi sidder sådan… når vi får det, så sætter vi os bare der, hvor vi sådan har lyst og 

sådan noget… inde i klassen.” (Elev. 8. kl. Enkelt. CC Skole ) 

En anden elev giver dog udtryk for, at det også er afhængigt af, hvilken lærer de har haft op til 

spisefrikvarteret. 

På CC Skole giver eleverne igen, i modsætning til eleverne på DD Skole, udtryk for, at det er vigtigt, hvem 

man sidder sammen med: 

”Ja, jeg tror ikke, jeg ville blive siddende ved et bord, hvor der sidder flest drenge. Der tror jeg 

ikke bare, at jeg ville sidde og spise sammen med dem. Så går jeg i det mindste over til nogle 

af de borde, hvor der sidder nogle af mine veninder eller noget.” (Elev. 8. kl. Fokus. CC Skole) 

Af andre regler i forbindelse med spisningen nævner eleverne, at de skal spise maden, hvis de kan lide den, 

og de skal blive i klassen, til de har spist op. Ifølge nogle lærere skal klassen blive siddende, til alle har spist 

op, mens de bare går ud andre gange. 

CC Skole har også ifølge den ene af de interviewede lærere regler om slik og sodavand på skolen: 

”Det eneste, jeg ved, det er, at der ikke må sælges slik og sodavand ovre i skoleboden… Men 

altså… men … der er ikke noget med, at man ikke må… der er ikke noget med, at man ikke må 

have kage med i skole, eller at man ikke må gå ned i byen og købe de der ting og sådan 

noget… altså, for et par år siden havde jeg en klasse, som nærmest levede i chips og cola… og 

vi prøvede at henstille, til at de holdt op… men vi kunne jo ikke…”(Lærer 8. kl. CC Skole) 

Der må ikke sælges slik og sodavand i skoleboden, men eleverne må gerne have kage og slik med i skole, 

ligesom de store elever fra 8. klasse kan gå ned i byen og købe, lige hvad de har lyst til. Lærerne har derfor 

ingen indflydelse på, hvad eleverne spiser. 



 
 
 

51 
 

 
På FF Skole er der faste regler i forbindelse med spisepausen og stedet for spisning. Der er lidt strengere 

regler for de yngre elever i 6. klasse i forhold til eleverne i 9. klasse. I 6. klasse er det lærerne, der har 

bestemt, hvor eleverne skal sidde, og der er klare regler for spisepausen, man må fx ikke smide sin 

madpakke ud, og der skal være ro, mens man spiser. Derudover skal eleverne i forbindelse med 

skolemadsordningen smage på maden:  

”Når vi har madpakke med, må vi fx ikke smide vor mad ud.” 

Ja, er der andre regler om spisepausen? 

”At der skal være en god stemning. Vi må ikke larme og råbe op. Der skal helst være sådan, så 

alle kan være der, sådan så vi ikke larmer eller noget som helst.” (Fokus. 6. kl. FF Skole) 

”Nej, for det må vi jo selv bestemme, hvis man nu ikke kan lide maden. Men vi skal smage 

maden.” (Fokus2. 6. kl. FF Skole) 

Det er også den eneste skole, hvor maden overvejende kommer i bakker, således at eleverne selv tager en 

større eller mindre portion mad, afhængig af hvor meget der er. I 9. klasse på FF Skole spiser eleverne 

alene. Læreren var med de første par dage, men da han fandt ud af, at det gik fint, fik klassen lov at spise 

alene.  

På BB Skole er der en række regler etableret i forbindelse med madordningen: Eleverne skal sidde og spise i 

klassen min. 10 minutter og må ikke forlade den i løbet af den tid. De skal sidde på egen plads, må ikke gå 

rundt med mad, der må ikke spises udendørs, heller ikke i sommerperioden, og ingen elever må forlade 

skolen i løbet af dagen. Reglerne for opførsel under spisepausen tolkes dog noget forskelligt afhængig af 

læreren, og i 5. klasse er der generelt mere ’tagen hånd’ om situationen. 

Stemning 

Den ene af lærerne i 8. klasse på DD Skole mener ikke, at madordningen har betydning for stemningen på 

skolen, mens den anden lærer godt mener, der kan være en forskel for enkelte elever. 

”Ja, jeg synes, der er nogen af mine elever, som er blevet …  gladere på en eller anden led, og 

sådan mere motiverede for at lave noget. Ja… …  jeg har en elev …  jeg kunne se en effekt af 

det på hende – hun er blevet meget gladere og meget sådan mere… …  afbalanceret… og 

tillidsfuld. Det har noget at gøre med, at hun ikke har fået mad før…”(Lærer. 5 kl. DD Skole) 

Når vi spørger eleverne i 5. klasse, om de tror, at skolemadsordningen har haft en betydning for, hvordan de 

synes, det er at gå i skole, svarer enkelte elever, at det mener de, andre at det tror de ikke. Hvis madordnin-

gen har været med til at skabe bedre stemning i klassen, så kan det formodentlig relateres til fordelingen af 

maden – heri har der ligget en mulighed for at skabe en social interaktion, som bryder rutinen i 

klasseværelset, og som flere elever har sat pris på:  

”Neej, fordi… jo, når vi fik pizza, så ville jo alle have pizzaen, fordi den smager jo også godt og 

det… så ville alle jo have pizza og så alt det, der var til overs, det skulle vi så spille om og så 
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alle pizzaerne var der mange, der spillede om og så når der kun var en, så sagde de årrhh…” 

(Pige. 5. kl. DD Skole)  

Det er de færreste elever i 8. klasse på DD Skole, der synes, at skolemadsordningen har skabt en bedre 

stemning i klassen. De elever, der finder, stemningen er blevet bedre, relaterer det til, at alle elever nu får 

mad – også de, som ikke havde madpakke med tidligere – og at det har skabt lidt mere fællesskab i 

forbindelse med spisningen: 

”Ja, det synes jeg faktisk, altså… det… der med at …  alle spiser… det gør en eller anden … så 

at ikke nogen render rundt og ikke får noget, og så laver de noget andet. Men altså at vi sæt-

ter os ned og sammen og spiser, det gør ligesom, at man føler sig sådan lidt mere som en 

klasse.” (Pige. 8. kl. DD Skole) 

En af lærerne på DD Skole reflekterer over, at der ikke er noget socialt ved spisningen, hver spiser sin pakke 

ved sin plads. Hun er lidt usikker på, hvordan eleverne vil reagere, hvis hun foreslår, at de skulle skabe lidt 

mere fællesskab omkring spisningen, men peger også på, at hun godt kunne tænke sig, at der var det. 

Ifølge læreren i 5. klasse på CC Skole er spisesituationen lidt forvirret. Duksene kommer ind i klassen med 

maden i en kasse, og eleverne farer op for at se og efterfølgende vurdere maden. 

”Det bliver lidt uroligt, lige der hvor maden kommer ind, fordi de er så nysgerrige efter at se, 

er det nu noget, jeg kan lide… så får de maden og de fleste… får den vurderet bare ved 

øjnene… åhh nej,  det det igen… ud… uden at have smagt, eller også sætter de sig ned… og de 

er så sulten, at de spiser og giver det en chance… men mere og mere er de begyndt ikke og 

give maden en chance…” (Lærer. 5. kl. CC Skole) 

Eleverne er forudindtagede i forhold til maden – meget hyppigt vurderer de bare ved at se på den, at de 

ikke kan lide det. Det giver en urolig stemning. Og direkte adspurgt svarer læreren, at der var mere ro i 

klassen, da eleverne selv havde madpakker med. Flere elever i 5. klasse siger således, at der er blevet mere 

larm i klassen, efter at de har fået skolemad: 

”Ja, men før sad vi faktisk mere stille, øh, fordi at når vi skal over og op og hente mad og 

sådan noget. Så er der tit nogen, der siger: jamen jeg skal ikke have mit, og så er der så lige 

syv, der render op for at tage det. Og så er der jo ligesom kun en, der får det, så det giver en 

del uro.” (Pige. 5. kl. CC Skole) 

I 8. klasse er der derimod flere elever, der synes, der er blevet mindre larm i klassen, efter at de har fået 

skolemad: 

”Ja, der er mindre larm… det er der… fordi nu er der noget andet at tænke på end… at vi skal 

ud til frikvarter og sådan noget… at vi kan sidde og hygge og snakke og spise…" (Pige. 8. kl. 

enkelt. CC Skole) 

På BB Skole synes en elev i 5. klasse, at det er blevet hyggeligere i klassen, efter de har fået skolemad: 

”Stemningen er sådan rar og god, den er sådan bare rar.” 
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Er den anderledes end før? 

”Det er sådan lidt, fordi nu sidder man jo, og der er ikke nogle, der ikke sidder og spiser. Vi 

sidder alle sammen og spiser og har den samme stemning, og det hele.” 

Er der også lidt hyggeligere?’ 

”Ja, det synes jeg… fordi vi alle sammen er sammen og spiser det samme.” (Pige. 5. kl. BB 

Skole) 

I 8. klasse har eleverne delte meninger om skolemadens betydning for stemningen i klassen: 

”Altså, der er megen larm, synes jeg. Fordi så skal man være derinde, og man må ikke gå ud. 

Der er nogle, der larmer mere end andre. Og så kan det godt blive ret meget… men det er 

hyggeligt indimellem. Hvis vi får lov at bruge ’SmartBoard’et’ en gang imellem og høre musik 

eller se et eller andet, så er det fint nok.” (Pige. 8. kl. BB Skole) 

”Det giver os nærmest sådan noget kvalitetstid sammen som klasse. Jamen, det synes jeg, det 

giver kvalitetstid, det er faktisk et meget godt ord. Hvor alle er samlet.” (Pige. 8. kl. BB Skole) 

Larmen spiller for nogle ind på, om situationen bliver god eller dårlig, men lyd som sådan kan ifølge andre 

elever være af det gode, fx at få lov at høre musik eller se film samtidig med spisningen. Men trods det, 

bliver det sociale ved den fælles situation, hvor man skal sidde, fremhævet positivt i næsten alle interviews, 

såvel enkeltinterview som fokusgruppeinterviews på begge klassetrin.  

Tiden er også et væsentligt aspekt. Tiden er afsat til et spisefrikvarter, men det fri er til en vis grad taget fra 

eleverne, både med hensyn til madvalget og til tiden. Tiden er ikke mere fri til elevens eget valg, men er 

båndlagt til spisning. I 5. klasse nævner drengene i fokusgruppeinterviewet, at tiden så går fra boldspillet 

udendørs, og at det kan give problemer med at få en god bane at spille på. I ovenstående diskussion i 8. 

klasse bliver tiden sammen ved spisningen til kvalitetstid sammen. Og den tid giver så muligheden for ’at 

sidde og snakke med alle’, og det har, som den ene dreng udtrykker det, ikke noget med den fælles 

skolemad at gøre, men at man skal sidde ti minutter. 

Opsummering: Det sociale læringsmiljø: Trivsel generelt, regler, og stemning 

På DD Skole er eleverne i både 5. og 8. klasse meget glade for at gå i skole, der er rart at være, men den 

primære årsag er, at det er i skolen, de er sammen med deres venner.  

På CC Skole har der været store problemer med mobning i 5. klasse, men elevernes trivsel er blevet bedre 

efter at AKT teamet har ageret i forhold hertil. På FF Skole er der generelt en rigtig god stemning i både 6. 

og 8. klasse – og som på DD Skole er det det sociale samvær eleverne imellem, der tæller – at komme i 

klassen og hygge sig med sine venner.  

På DD Skole er læreren altid i klassen de første ti minutter, mens eleverne spiser, men de er ikke selv med i 

skolemadsordningen. Lærerne på CC Skole er heller ikke med i skolemadsordningen, men i 5. klasse bliver 

lærerne i klassen, mens de spiser, mens eleverne i 8. klasse spiser uden lærer. På BB Skole er læreren med i 

skolemadsordningen og spiser sammen med eleverne. 
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Den helt grundlæggende regel på DD Skole er, at eleverne skal sidde ned og sidde på deres pladser i spise-

pausen, og det gælder både 5. og 8. klasse. For eleverne er det ikke vigtigt, at de ikke selv kan bestemme, 

hvem de sidder ved siden af, mens de spiser Derudover skal de smage på maden, og de må bytte, men ikke 

smide maden ud. Eleverne på DD Skole må ikke forlade skolen, heller ikke de store i 8. klasse. På CC Skole 

skal eleverne i 5. klasse også sidde ned, mens de spiser deres mad, men de må godt flytte rundt på deres 

pladser. Det vigtigste er, at der er ro i klassen, og at der bliver skabt en god ramme om spisningen, ved at 

læreren læser op. I 8. klasse må eleverne selv bestemme, hvor de vil sidde, mens de spiser, og for dem er 

det meget vigtigt, hvem de sidder sammen med. På CC Skole er der også regler om, at man skal spise 

maden, hvis man kan lide den, og at man skal blive i klassen, til man er færdig med at spise. I 6. klasse på FF 

Skole bestemmer læreren, hvor eleverne skal sidder, og der er klare regler om, at man ikke må smide sin 

madpakke ud, at man altid skal smage på skolemaden, og at der skal være ro, mens man spiser. I 9. klasse 

er der ingen umiddelbare regler. På BB Skole skal eleverne i 5. klasse generelt sidde ned ved deres pladser, 

og de må ikke gå rundt i klassen.  

Læreren i 8. klasse på DD Skole mener ikke, at skolemaden har nogen indflydelse på stemningen i klassen, 

mens læreren i 5. klasse synes, at nogle enkelte elever er blevet mere motiverede for at lave noget og glade 

i forbindelse med skolemadsordningen. Eleverne på DD Skole er heller ikke enige. De fleste elever mener 

ikke, stemningen er blevet anderledes, men enkelte mener, at stemningen i klassen er blevet bedre, fordi 

de elever, der ikke havde madpakke med tidligere, nu også får mad, og det har skabt lidt mere fællesskab i 

forbindelse med spisningen. Læreren i 8. klasse synes dog ikke, at der er noget fællesskab i forbindelse med 

spisningen, men ville gerne gøre noget for det. På CC Skole vurderer lærerne og eleverne i 5. klasse, at der 

er blevet mere larm og uro i klassen efter, at de har fået skolemad. I 8. klasse er der delte meninger om 

skolemadens betydning for larm og uro i klassen. Nogle mener, der er blevet mere uro, og andre mener, at 

der er blevet mere ro. På BB Skole synes en elev i 5. klasse, at det er blevet hyggeligere i klassen, efter de 

har fået skolemad. I 8. klasse har eleverne delte meninger om skolemadens betydning for stemningen i 

klassen. Nogle synes, der er for meget larm, andre at det at rart, at de fx må høre musik eller se film, mens 

de spiser, og langt de fleste elever fremhæver det sociale i situationen. 

 

2.2  Skolemadsordningers kobling til undervisning og læring  
Formålet med projektet er at undersøge, om skolemadsordningen har haft en betydning for elevernes 

trivsel og læringsmiljø og for deres læring. I kapitel 3.1 er skolemadsordningens betydning for elevernes 

trivsel og læringsmiljø belyst. I dette kapitel sættes der fokus på at undersøge skolemadsordningens betyd-

ning for elevernes læring. Analysen gennemføres som en krydscaseanalyse, hvor resultater fra de fire case-

studier inddrages og diskuteres med henblik på at belyse fælles træk samt forskelle i de fire skolers oplevel-

ser af skolemadsordningernes betydning for elevernes læring. Undervejs diskuteres de kontekstuelle for-

holds indvirken – skolernes sundhedspolitikker og skolemadsordningernes indhold og organisering – på 

skolemadsordningernes betydning for elevernes læring. Resultaterne fra denne delanalyse sættes i kapitel 

4 i relation til resultater og viden fra foreliggende undersøgelser (herunder fra det review, som er gennem-

ført i projekt EVIUS) om skolemad, undervisning og læring. 
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Analysen er struktureret ud fra følgende temaer: 

 Skolemadsordningens kobling til undervisningen (2 s.) 

 Hvilken undervisning har skolerne haft om mad og sundhed, hvad har der været fokus på? (2 s.) 

 Hvad har eleverne lært i undervisningen, hvad vurderer de at de har brug for at vide? (4 s.) 

 Hvad har eleverne lært af skolemadsordningen (udvikling af viden og kompetencer)? (3 s.) 

 Skolens og elevernes udvikling af visioner relateret til fremtidige skolemadsordninger (3 s.). 

2.2.1 Skolemadsordningens kobling til undervisningen 
Skolemadsordningen har på ingen af skolerne været direkte koblet til planlagte aktiviteter i skolens 

undervisning. Dette til trods for, at skolerne i ansøgningen til madordningen bl.a. skal opfylde følgende 

kriterium for at få tilskud: ’Gennemføre ledsagende aktiviteter i relation til mad og sundhed’ (jf. ansøg-

ningsskema). Hvilke aktiviteter, der kunne være tale om, specificeres ikke, men da skolerne fik beskeden 

om, at de fik tilskuddet på et tidspunkt, hvor undervisningen allerede var planlagt, er det ikke så 

forbavsende, at skolemadsordningen ikke blev koblet til undervisningen. Dog har lærerne kunnet se et 

potentiale i en sådan kobling, og der har løbende været en diskussion af skolemadsordningerne i skolerne.  

DD Skole har haft en temauge om bevægelse og kost i uge 41 (madordningen startede i uge 43), men 

vægten der har primært ligget på bevægelse. Nedenfor overvejer en af lærerne, at en kobling mellem 

skolemadsordningen og undervisningen i så fald skulle organiseres som et projekt og ikke lægges oveni den 

daglige undervisning.  

”Ja, men det er jo der, hvor at alle lærere siger hyl, skrig, skal vi nu tage os af noget mere, 

fordi at åhhh nej, vi har jo så meget, ikke… Så skulle man gøre det mere sådan, at man sagde, 

det …  er et projekt, og nu bruger vi tid på de…” (Lærer. 8. kl. DD Skole) 

Også på CC Skole peger lærerne på, at det er oplagt at knytte en skolemadsordning til undervisning, men at 

det afhænger af skolemadens kvalitet eller beskaffenhed, jf. følgende udsagn fra læreren i 8. klasse: 

”Det burde det være… det kunne det være, men ikke sådan som det er blevet præsenteret… 

det er… det er det samme og det samme og det samme, der bliver serveret… og det er … er… 

de samme grøntsager, de bliver introduceret for …  altså, man kunne jo godt lave sådan 

noget med, at så har vi indisk uge.” (Lærer. 8. kl. DD Skole) 

Eleverne på BB Skole kunne se muligheder, især i 8. klasse, for at deltage i konkrete madprojekter. Lærerne 

anså maden som noget, der indgik i skoledagen som et nødvendigt element, men ikke sådan som madord-

ningen var tilrettelagt som en mulighed for læring. Derimod så de, ligesom eleverne, muligheder for at lade 

skolemad indgå i mere projektorienterede og undervisningstilrettelagte temaer. Begge ledere kunne også 

se muligheder for, at maden kunne indgå i en form for projekt som bidrag til læring om mad og sundhed. 

Men mente ikke, at skolemadsprojektet i den form, det havde, kunne være udgangspunkt for undervisning.  

”Det ville være meget, meget komplekst at skulle undervise i for en lærer, og derfor tror jeg 

også, der heller ikke har været nogen hjemkundskabslærere, der har sagt, det her vil vi gå ind 
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i på nogen måder. Sådan som du dissekerede burgeren i dag, hvor det der ulækre stads, det 

væltede ud af den, det kan man ikke bruge i undervisning, sådan noget. I undervisningen, der 

er vi nødt til at være meget mere sort-hvide…” 

”Men hvis I havde jeres eget projekt med de her 9. klasser?” (Interviewer) 

”Ja, så vil jeg sige, så kunne man sagtens gå ind og lave lidt mere sundhedsundervisning 

omkring fødevarer, sagtens.” (Skoleinspektør, BB Skole) 

Lærerne og inspektøren peger altså på, at der er muligheder for at koble skolemadsordninger til undervis-

ning, både som et tidsbegrænset projekt og som et bidrag til den løbende undervisning. Men der peges 

også på, at der er barrierer, herunder nævnes manglen på tid for lærerne til at tage sig af elevernes læring 

om mad og sundhed samt manglen på variation og kvaliteten i skolemaden. Inspektøren understreger, at 

maden ikke har været eksemplarisk og derfor ikke kan bruges i undervisningen. 

Kontekstuelle faktorer, såsom skolens sundhedspolitik og skolemadsordningens indhold og organisering, 

må formodes at have haft betydning for, at skolemadsordningerne på de fire skoler ikke er blevet koblet til 

planlagte aktiviteter i undervisningen. Herunder er spørgsmålet om, hvem der har taget initiativ til og orga-

niseret skolemadsordningen på skolen, en central faktor.  

 På DD Skole kommer initiativet til madordningen fra en lærer: En børnehaveklasselærers som er 

ansvarlig for skoleboden, har været initiativtager og har i samarbejde med skoleledelse, bestyrelse 

og sundhedsplejersken udarbejdet ansøgningen om tilskud til madordningen. En 

hjemkundskabslærer (fra overbygningen) har fungeret som koordinator på organiseringen af 

madordningen, og elevrådet har været involveret i valget af madordning 

 På CC Skole er initiativet kommet fra skoleinspektøren, som sammen med skolens afdelingsleder 

har været drivkræfterne bag, både i forbindelse med ansøgning om puljemidler og organiseringen 

af skolemadsordningen 

 På BB Skole blev skolemadsprojektet initieret af skoleledelsen og præsenteret på et stort anlagt 

arrangement i kommunen, hvor der udnævntes ambassadører for ordningen. Der var på det tids-

punkt ansat en tovholder for alle madprojekter, som imidlertid ikke var ansat under forløbet af 

skolemadsprojektet. Ambassadørerne var udvalgte elever, der ved denne lejlighed fik en særlig T-

shirt, og de havde store forventninger til deres rolle i forbindelse med projektet, hvor det var 

meningen, de generelt skulle inddrages og høres. Casestudiet på skolen understreger, at disse 

forventninger ikke blev opfyldt, og at eleverne tværtimod havde meget lidt indflydelse på skole-

madsordningen 

 På FF Skole blev initiativet taget af en forældregruppe, som var interesseret i at forsøge skolemad 

på skolen. En af forældrene var lærer på skolen og fandt frem til muligheden for at søge om gratis 

skolemad i en periode, og hun blev også den madansvarlige på projektet.  

 

Som det fremgår af sammenstillingen ovenfor, så er initiativ og organisering på tre af skolerne kommet fra 

skoleinspektøren, skoleledelsen eller en forældregruppe. Kun på en af de fire skoler er initiativet til mad-
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ordningen kommet fra en lærer, hvor også eleverne har været involveret i valg af madordning (DD Skole). 

Undervisningens parter er lærere og elever, og en kobling af skolemadsordninger til undervisningen må alt 

andet lige være lettere hvis disse parter er involveret i initiativ og organisering af ordninger. På en af de 

andre skoler, BB Skole, er eleverne planlagt tænkt ind som en part, der skulle høres, men eleverne føler 

ikke, at de er blevet hørt. 

2.2.2 Undervisning om mad og sundhed på skolerne  
I dette afsnit sættes der fokus på hvilken undervisning skolerne har haft om mad og sundhed, og hvad der 

har været i fokus i undervisningen. 

8.-klasses-eleverne på DD Skole refererer til, at de lært om energifordelinger i biologi, fysik og kemi i 7. 

klasse, og at de har lært at lave mad i hjemkundskab. Læreren understreger, at de også har lavet kostbereg-

ninger, lært om madkultur, og om mad og sundhed. 5.-klasses-eleverne fortæller, at de har lært om fedt og 

om madpyramiden i natur og teknik. Emnet inddrages også løbende i andre fag, fx dansk, matematik, og 

idræt, samt ved at lærerne jævnligt snakker med eleverne om, hvad de spiser. Af interviewudsagnene 

fremgår det, at både elever, lærere og forældre sætter pris på, at der i hjemkundskab bliver undervist i 

andet end at lave ’kage og milkshake’, samt at eleverne får teoretisk og praktisk viden om sund mad, 

energiberegninger/-behov, madpyramiden og ikke ’kun laver mad’.  

Når vi spørger en af lærerne, hvor han tror man bedst lærer om mad og sundhed, i skolen eller hjemme, 

svarer han i skolen, da eleverne ikke ved noget, når de starter med hjemkundskab i 6 klasse. Nogle af 

eleverne i 5. klasse peger på, at de har lært mest om mad derhjemme, andre mener ikke, at de har lært 

noget i hjemmet. Der er flere 8.-klasses-elever, som sammen med deres familie har deltaget i kostvejled-

ning, hvor familien således er meget interesseret i sund mad. Interviewudsagnene illustrerer, at eleverne 

deltager i madlavning i hjemmet, fra at hjælpe til (5. klasse), til at de selv står for det (8. klasse).  

”Ja lidt… ja… ja… nogle gange… lave pizza… (Eleverne i kor) 

Jeg hjælper min mor nogle gange med at lave mad.” (Elev) 

(Fokus1, 5. kl., DD Skole) 

”Altså nogen gange så skal man lave mad derhjemme.” 

 (Pige. 8. kl. Fokus2. DD Skole) 

På CC Skole mener eleverne først ikke, at de har lært noget om sund mad i skolen, og når de alligevel ved, 

at det er sundt at spise frugt og grønt, skyldes det, at de har lært det af deres forældre. Men når de tænker 

sig om, viser det sig, at de alligevel har haft en del undervisning. Eleverne i 5. klasse har haft lidt undervis-

ning i ernæring, især i forbindelse med natur og teknik. Undervisningen i natur og teknik har især drejet sig 

om mængder og sunde kontra usunde madvarer:  

”Dreng: Vi har haft lidt om sund mad i skolen. Det er ikke så meget”  

”I hvad for nogle fag?”  
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”Pige: I natur og teknik, der havde vi sidste år i fjerde klasse, der havde vi Susanne, der 

snakkede vi om, hvor meget man skulle indtage og hvad for noget der var sundt.”  

(Fokus. 5. kl. CC Skole) 

I 8. klasse har eleverne lært lidt om at lave mad og om ernæring i hjemkundskab, nok mest som dialogen 

nedenfor viser, ikke hvad der er sundt, men at lave mad:  

”Så der har I lært lidt om, hvad der er sundt, hvilken mad?”  

”Dreng: Nej, ikke hvad der sundt. Men vi har lært at lave mad”  

”Pige: Og spise det.” (Fokus. 8. kl. CC Skole) 

På BB Skole betoner begge lærere, at undervisningen i hjemkundskab er betydningsfuld for viden og 

kompetencer på mad- og sundhedsområdet. Men understreger, ligesom lærerne på DD Skole, at der er en 

løbende snak med eleverne om, hvad de spiser. 

”Altså, jeg har altid snakket meget ernæring med eleverne, også om madpakker. Og snakket 

med dem om, hvad der er sundt, og hvad der usundt. Også hvad man drikker. Opfordrer dem 

gerne til, at de tage vand med og ikke søde drikke. Så det er sådan en løbende snak, man 

starter helt nede fra børnehaveklassen med at snakke sundhed. … På den måde kommer det 

ind, og så er der selvfølgelig hjemkundskab, hvor man gør det meget mere konkret, hvad man 

spiser og ud fra teorien.” (Lærer, BB Skole) 

FF Skole har ikke de store faciliteter til madlavning, men der foregår lidt i forbindelse med faget havebrug. 

På de forskellige klassetrin har eleverne haft madlavning, som fx en fast maddag i måneden, madlavning i 

de mindre klasser (i begge tilfælde med forældreinvolvering), og når de har havebrug. Ved den månedlige 

maddag giver eleverne udtryk for særligt at have lært noget om økonomi og kvalitetsvurdering ved indkøb. 

”Så lærte vi jo, at man skal kigge, om varerne er gode. Vi kiggede jo også på prisen og lærte altså… 

hvordan man kontrollerer, at maden er o.k. at spise.” (Pige. 6. kl. Fokus1, FF Skole) 

Der er enighed mellem lærere og elever om, at den måde man lærer mest på, er den praktiske del relateret 

til madlavning og fødevarer. 

”Ja. Ved at lave det, købe ind. Kigge i kogebøger. Finde ting de har lyst til at lave. Købe ind, 

kigge på priser… det har vi i hvert fald gjort. Og så selvfølgelig også mærke, altså mærke på 

deres egen krop, altså hvornår har jeg det godt. Hvad gør mig godt at spise og drikke ikke… 

(Lærer 6. kl. FF Skole) 

”Det er nok ved at lave maden sammen med nogen lærere, så de kan fortælle noget imens 

om, hvad der er sundest og hvad for noget.” (Pige. 9. kl. Fokus2. FF Skole) 

Madlavning er noget, der primært læres og udføres derhjemme. Flere af eleverne giver udtryk for at have 

en ugentlig maddag eller lignende. Enkelte elever finder, at det kan være nødvendigt at lære om madlav-

ning og sundhed i skolen, andre, at det er noget man lærer hjemme. 
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”Ja, jeg ville synes, det var hyggeligt, hvis det var sådan, at man lærte det, men det er ikke 

sådan, at jeg tænker: ’Nej, det er for dårligt, tænk at man ikke engang lærer at lave mad i 

skolen, fordi det er sådan noget, man kan lære derhjemme ved sine forældre’. Det er ikke 

sådan noget, lærerne skal lære en.” (Pige. 6. kl. Fokus2. FF Skole) 

Opsamling 

Generelt understrege elever og lærere, at undervisning om mad og sundhed har fundet sted i fagene hjem-

kundskab og natur og teknik samt i uformelle læringssituationer, hvor lærerne snakker med eleverne om 

det, de spiser. Der ser umiddelbart ud til at være forskelle mellem skolerne i relation til, hvad der har været 

i fokus i undervisningen om mad og sundhed: På DD Skole og CC Skole vægtes både praktisk kunnen – at 

lave mad – og teoretisk viden om sund mad, madpyramide etc. På FF Skole undervises der ikke i hjemkund-

skab, men eleverne har lavet mad og gjort sig erfaringer med ’hvad gør mig godt at spise’. På BB Skole 

understreger lærerne, at hjemkundskab er betydningsfuldt for undervisning om mad og sundhed, men også 

den løbende snak om sundhed og om gode vaner, ud fra hvad eleverne spiser, anses som vigtig. På spørgs-

målet om eleverne har lært mest i hjemmet eller i skolen, peger lærerne på, at det er vigtigt at lære om 

mad og sundhed i skolen, mens eleverne understreger, at de også kan lære, hvad der er sundt, af 

forældrene. 

2.2.3 Kundskaber og læring  
Som det fremgår af afsnit 3.2.3 refererer 8.-klasses-eleverne på DD Skole til, at de lært om energiforde-

linger og at lave mad. Læreren understreger, at 8.-klasses-eleverne har lavet kostberegninger, lært om 

madkultur og om mad og sundhed og 5.-klasses-eleverne har lært om fedt og om madpyramiden. Under 

samtalerne med 8.-klasses-eleverne fremgår det, at de ved ganske meget om mad og sundhed. Herunder at 

man kan få ondt i maven eller blive ukoncentreret, hvis man ikke får mad.  

”Jeg tror godt, at man kan blive sådan lidt urolig, sådan at man får … måske lidt ondt i maven 

eller bliver ukoncentreret, når man ikke har fået noget at spise.” (Dreng. 8. kl. DD Skole) 

Et sundt frokostvalg til 8.-klasses-eleverne er ifølge udsagnene mad uden for meget fedt og dressing i, og de 

vil vælge salat, frugt og grønt, pasta og sandwich. I relation til spørgsmålet om sund mad til en, der er tyk, 

peger en elev på, at man ikke skal gøre forskel, og en anden elev peger på, at han vil vælge den samme mad 

som til sig selv, bare i mindre mængder og evt. uden dressing. 

Når vi spørger 5. klasse, hvad der er sund frokost refererer flere til de retter, de har fået i madordningen, 

herunder pasta og pitabrød. De nævner dog også, at alle former for grøntsager, især gulerødder og frugt, 

ville være et sundt valg til dem selv. Vi spørger også 5.-klasses-eleverne, hvad de ville vælge til en, der var 

tyk. Det er lidt sværere for de fleste at svare på, men de, som kan svare, peger på grøntsager, protein – 

samt motion. 

”Altså, jeg er meget til frugt, så jeg ville gerne have æbler og gulerødder og rugbrød og en 

eller anden klapsammenrugbrød.” (Pige. 5. kl. DD Skole) 

”Motion og så noget ordentlig mad …  Noget grøntsager og protein eller hvad det nu hedder, 

af mad – altså kartofler og noget…” (Pige. 5. kl. DD Skole) 
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Eleverne i 5. klasse på CC Skole har lært om ernæring og madtrekant, om mængder, sammensætning og 

sunde kontra usunde madvarer: 

”Jo, sidste år, der så vi faktisk en madtrekant, hvor der var det der med, hvad man skulle 

spise: så oppe i toppen, så ser vi noget ris og nogle kartofler.” (Dreng. 5. kl. gr. CC Skole) 

”Jeg har haft meget om, hvor meget man skal have på tallerkenen. Jeg har haft et eller andet 

med, at man skal have en væsentlig del grøntsager og kød og… ja.” (Dreng. 5. kl. CC Skole) 

Da en af pigerne i 5. klasse bliver spurgt, hvad hun ville vælge, hvis hun selv skulle sammensætte en sund 

frokost, peger hun på tunsalat. 

”Vælge en almindelig salat, med øhm… noget dressing. Let dressing og sådan noget tun 

henover.” (Pige. 5. kl. CC Skole) 

Eleverne i 8. klasse på CC Skole udtaler, at de har lært at lave mad, at det er sundt at spise varieret og bedre 

at spise sund mad end junkfood. Desuden giver de udtryk for, at de har en viden om måltidsfordeling og 

behov for væske.  

”Men vi har lært at lave mad.” (Dreng. 8. kl. Fokus. CC Skole) 

”Jamen det er jo vigtigt at spise de tre gange om dagen… det er vigtigt at spise sundt… det er 

vigtigt altid at huske at få noget at drikke… jamen… jeg ved ikke…” (Pige. 8. kl. CC Skole) 

” A  t det er bedst at spise sundt end usundt og junkfood og sådan noget…, men mere har vi 

ikke rigtig lært, andet end det, vi har lært ovre i hjemkundskab, sådan…” (Pige. 8. kl. CC Skole) 

På spørgsmål om hvad eleven ville vælge, hvis hun skulle vælge en sund frokost til sig selv, svarer en pige i 

5. klasse på BB Skole følgende: 

”Så ville jeg vælge, hvis jeg helt selv kunne bestemme, så ville jeg have noget fisk. Måske 

noget laks eller et eller andet, og så noget rigtig groft brød og nogle gulerødder og tomater, 

måske et æg til, eller agurker. Det kunne smage godt.” (Pige. 5. kl. BB Skole) 

Måltidet skulle her bestå af enkelte fødevarer, der hver for sig var noget, hun ønskede at sætte tænderne i, 

og det repræsenterer umiddelbart en konkret udmøntning af de seks kostråd, en læring om fødevarer, der 

kan danne basis for sunde valg. Om pigen så også kender til de næringsstoffer, hun kan opnå ved spisning 

af det sunde valg er i og for sig ikke vigtigt. 

På FF Skole nævner 9.-klasses-eleverne, at mængder og tidspunkter er vigtige faktorer, når det gælder sund 

frokost, og 6.-klasses-eleverne nævner en konkret ret – salat – samt at variation er vigtig. 

”Så ja… jeg tror bare, det er om at spise de rigtige mængder og på de rigtige tidspunkter, og 

så at det ikke er sukker og alt sådan noget. Men nogen gode ting man propper i hovedet.” 

(Pige. 9. kl. FF Skole) 
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”Altså, det ville også være en salat og måske en halv avocado og så sådan nogle mandler og 

sådan nogen ting for at give proteiner og alt muligt, sådan så man får det varieret.” (Pige. 6. 

kl. Fokus2. FF Skole) 

Desuden nævner eleverne, at pizzasneglene ikke mætter og fortæller, at en elev en dag havde spist fem 

snegle. Eleverne vidste, at det ikke var sundt at spise fem pizzasnegle og havde en viden om, hvordan 

måltidet kunne gøres sundere gennem supplering med andre fødevarer. 

”Man kunne godt have fået et æble med.” 

”Jeg ville også sige måske noget salat eller et eller andet til.”  

(Piger. 6. kl. Fokus1. FF Skole) 

Ved spørgsmålet om, hvad eleverne så mente, at en, der skulle tabe sig, burde spise, svarede alle fødevarer 

som grøntsager, rugbrød og frugt. Der var også en vis indsigt i mængder, idet de sagde samme fødevarer 

som andre, men mindre mængder. Men også, at en elev, der var for tyk, skulle ikke føle sig isoleret pga. 

størrelsen.  

”Altså, de kan vel bare få det samme som alle andre. Hvis vi alligevel, vi skal alligevel have 

noget sundt alle sammen. Så kan det vel ikke gøre nogen forskel hvad… at de skal have noget 

andet i forhold til de andre.” (Dreng. 9. kl. Fokus1. FF Skole) 

Hvad mener eleverne, de har brug for at vide om mad og sundhed? 

Af elevudsagnene fra 8. klasse fra DD Skole fremgår det, at de fleste elever vurderer, at de har brug for at 

lære om sund mad, herunder hvad der feder/slanker, hvad der er god kost for kroppen, hvad der er usundt 

(så at de kan undgå sygdomme) og for at lære at lave mad.  

”*H+vis man ikke ved noget om det, så kan man jo bare blive ved med at spise usundt, og så 

kan man jo få mange flere sygdomme og alt sådan noget.” (Pige. 8. kl. DD Skole) 

Blandt 5.-klasses-elever relateres spørgsmålet, om det er vigtigt at lære om mad og sundhed, primært til 

det at lave mad. En pige refererer dog til, at det kan være godt at have viden, så man kan undgå at blive 

fed, og til at ’når man bliver stor, så har man ikke sin far og mor til at lave mad’. Af diskussionen i fokus-

gruppen fremgår det, at viden er vigtigt, hvis man vil undgå at blive fed og holde sig i form. 

”Hvad man skal spise meget af. 

Hvad der er sundt og usundt. 

Så man ikke bliver fed. 

Så man … 

… får en god kondition… 

… bliver i form, ja…” (Elever. Fokus2. 5. kl., DD Skole) 

Af elevudsagnene på BB Skole ses det, at de vurderer, at de har behov for at vide om mad og sundhed og at 

kunne lave mad for at kunne leve sundt. En af eleverne refererer til madhygiejne, samt at det er vigtigt at 

kende til dette for at undgå sygdomme. 
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”Pige1: Så man kan leve sundt.  

Pige2: Når man bliver voksen, så man ikke bare… så kan man da lave mad.  

Dreng: Altså hvad der er af sygdomme i maden, fx æg, salmonella *…+ så man ikke rigtigt kan 

blive syg og have hygiejne og sådan noget.” (Fokusgruppe. 5. kl. BB Skole) 

En af pigerne fra 9. klasse på FF Skole kobler erfaringer med at spise slik til træthed og sygdom og 

understreger, at det er vigtigt, at der i skolen er fokus på, hvad de spiser. En pige fra 6. klasse peger på, at 

det er vigtigt at kunne lave mad for at kunne klare sig selv, og en dreng fra 9. klasse synes, det er vigtigt at 

vide det mest grundlæggende om, hvad der er sundt og usundt. 

”Så jeg har bare spist slik, for så kommer man rundt til sådan julemarkedting og sådan noget. 

Og jeg kan mærke det rigtig rigtig hurtigt, at jeg bliver meget mere træt, og jeg har været syg 

i mange perioder her, efter jeg har faldet ud af den der. Så derfor synes jeg, det er rigtig 

vigtigt, at der er fokus på, hvad det er, vi spiser og sådan, så det synes jeg er rigtig vigtigt at 

lære”. (Pige. 9. kl. FF Skole) 

”Øhm… altså jeg har lært, på en måde lært lidt at bruge komfuret eller lave lidt mad. Jeg kan 

hvert fald lave nogle få retter og min kusine, hun er 17 år, og om et år kan hun flytte 

hjemmefra, hun kan ikke lave en eneste madret.” (Pige. 6 kl. FF Skole) 

”Altså, man skal selvfølgelig vide… altså nu har vi også haft noget… perioder om ernæring og 

sådan, og den der madpyramide og sådan. Så jeg ved hvert fald alt det grundlæggende om, 

hvad der er mest sundt, og hvad der er mest usundt.” (Dreng. 9. kl. FF Skole) 

Hvorfor det overhovedet er vigtigt at vide noget om sund mad, hænger ifølge eleverne bl.a. sammen med 

økonomi og ønsket om, at kunne klare sig selv, når de flytter hjemmefra: 

”Pige1: Mest hvordan man laver det, synes jeg 

Pige 2: … og hvad der er godt at bruge til …  

Dreng: … hvordan man kan lave et godt måltid, uden at det skal være…  

Pige2: …dyrt  

Dreng1: …alt for usundt og dyrt og forskellige andre ting…*…+ 

Pige1: … så man ikke bare…, når man kommer ud…, når man flytter hjemmefra, bare sådan 

lever af…, ja fastfood og sådan noget, som bare kan bestilles.” (9. kl. Fokus2, FF Skole) 

Opsamling 

Samtalerne med eleverne om, hvad de har lært, tyder ikke umiddelbart på, at der er forskelle mellem de 

enkelte skoler, men at 8.- og 9.-klasses-eleverne generelt ser ud til at have lært mere og andet end 5.- og 

6.-klasses-eleverne. Sammenfattende kan der peges på, at de store elever har lært at lave mad, om kost-

beregninger, madkultur, om mad og sundhed, om måltidsfordeling, og at det er sundt at spise varieret. De 

små elever har lært om fedt, ernæring og om madpyramiden, om mængder, sammensætning og sunde 

kontra usunde madvarer.  

Sammenfattende er et sundt frokostvalg til 8.-klasses-eleverne ifølge udsagnene mad uden for meget fedt 

og dressing i, selv vil de vælge salat, frugt og grønt, pasta og sandwich. Til en, som er tyk, vil de vælge sam-
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me madvarer som til sig selv, bare i mindre mængder og evt. uden dressing. 5.-klasses- eleverne nævner 

pasta, salat, brød, fisk, alle former for grøntsager og frugt, og til en, der er tyk, vil de vælge grøntsager, 

protein – samt motion. Der er noget, som tyder på, at flere af eleverne mener, at den mad, de har fået i 

skolemadsordningen, har været sund, da de refererer til flere af de retter, de har fået i madordningerne, 

herunder pasta og pitabrød. Derudover refererer de til frugt og grønt, som de kun i mindre omfang har fået 

i madordningerne, men bedømt positivt de gange, de har fået det. 

Af elevudsagnene fra DD Skole og BB Skole fremgår, at viden om sund mad og at kunne lave mad er vigtigt 

for at kunne leve sundt og undgå sygdom og fedme samt for at kunne klare sig selv. At kende forskel på 

sund og usund mad er også vigtigt for eleverne på FF Skole, men her lægges vægt på økonomi og det at 

kunne klare sig selv som grunde til at lære om sund mad. 

2.2.4 Læring gennem skolemadsordningen 
Koordinator og læreren i 8. klasse på DD Skole peger på, at eleverne har fået smagt nogle ting og fundet ud 

af, om de kunne lide det, og at 8.-klasses-eleverne har læst deklarationer, diskuteret madvarer, de kan lide, 

og tilberedning af mad. 

”Jeg har hørt fra mange af de lærere, der har nogen af de store, at de faktisk har brugt meget 

tid på at kigge på de der deklarationer, der har været på de her produkter, og sat spørgsmåls-

tegn ved ’hvorfor er der det i …  og hvad skal det til for og sådan noget *…+ Jeg tror, de har 

talt mere om mad, de har simpelthen diskuteret madvarer og sådan mere.” (Koordinator, DD 

Skole) 

Desuden peger læreren i 5.klasse på, at eleverne har fået erfaringer med at spise i fællesskab: 

”Jeg synes i hvert fald det har været en øjenåbner for nogen, netop det der med at have noget 

fællesbespisning på en eller anden led…” (Lærer. 5. kl. DD Skole) 

Flertallet af elever mener dog ikke, de har lært noget i forbindelse med, at de har fået skolemaden, de 

nævner bl.a., at ’de bare har spist den’. Udsagnene fra både 5. og 8. klasse peger dog på, at de har lært nye 

madvarer, retter og sammensætninger at kende, bl.a. ’rugklappere’, hvilket var mad, som de godt kunne 

lide.  

Eleverne på DD Skole vurderes at have udviklet viden og kompetencer via madordningen: De små elever 

ved, at de har smagt forskellige ting og fundet ud af, om de kunne lide dem. De store elever ved, at de har 

læst deklarationer, diskuteret madvarer og hvad de kan lide samt tilberedning af mad. De har desuden for-

holdt sig både visionært og rationelt til, hvilken form for skolemadsordning, der kunne passe skolen samt 

til, hvilke grundlæggende kvaliteter en madordning skal have, og det er sandsynligt, at dette er en kompe-

tence, som er baseret på de erfaringer, de har gjort sig under madordningen. Via refleksionerne over 

skolemadsordningen, har eleverne bevæget sig i retning af det mål, som er formuleret i skolens mad- og 

måltidspolitik: Udvikling af en fælles forståelse af sund/usund mad.  

En pige fra 8. klasse fra CC Skole har fundet ud af, hvad hun kan lide og især, hvad hun ikke kan lide. Sam-

tidig peger hun på, at skolemaden kan lære hende at spise sundt. Pigen synes, det meste af den mad, de får 
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i skolen, er sund. Ved at se på den mad, hun får, kan hun selv lære at sammensætte sin mad, så den bliver 

sund: 

”Man kan vel lære noget af at sammensætte maden, som de sætter det sammen.” (Pige. 8. kl. 

gr. CC Skole)  

Eleverne på BB Skole mente generelt ikke, at de lærte noget om mad og sundhed gennem et skolemads-

tilbud, men kunne se muligheder for læring, især i 8. klasse, hvis de kunne deltage i konkrete madprojekter. 

Generelt er der en tiltro blandt eleverne til, at det er sund mad, det man præsenteres for, og måske vil det 

som pigen fremfører nedenfor, betyde, at man viderefører sunde traditioner.  

”Jeg ved ikke helt hvad, men jeg har lært, altså… *…+. Man har lært at spise noget sundt. Det 

er i hvert fald nogle der har, som måske ikke spiste helt så sundt. Der har vi så lært, at man 

skal spise sundt, fordi at så får kroppen de vitaminer og det hele, vi skal have. Og de ting vi 

skal have, som der er nogle, der ikke fik så meget af før. Og så har de så fået det nu, og så kan 

det jo være, at de begynder at spise sundere.” (Pige. 5. kl. BB Skole) 

Indirekte giver eleverne udtryk for forskellige former for læring, men den vedrører mere madeksemplerne 

som sådan og spisesituationen, end at lære om mad og sundhed. 

”Den gode ting (ved skolemadsordningen) er, at vi prøver noget nyt. Vi prøver noget nyt mad, 

som vi måske ikke har set eller prøvet før. Og så også noget man kender, men så er det 

blandet med noget andet. Sådan forskellige ting, Men især det der med, at man prøver noget 

nyt.” (Pige. 5. kl. BB Skole) 

Skoleinspektøren mente ikke, at skolemadsprojektet i den form, det havde, kunne danne udgangspunkt for 

undervisning og så heller ikke de store ændringer blandt eleverne:  

”Der er ikke noget læring i det for mig at se (i madprojektet her). Der ville heller ikke være 

noget, der ville motivere eleverne for at interessere sig for, hvad der ligger bag den her mad 

her”. (Skoleinspektør. BB Skole) 

En af lærerne mener dog, at der er muligheder for at lære via en skolemadsordning. Der kunne fx laves vur-

deringer af skolemadens energifordelingsprocenter samt snakkes med børnene om, hvordan maden kan 

gøres sundere. 

”Man kunne jo få lavet nogle energifordelingsprocenter. Hvis man nu fx med den pastasalat 

havde lavet den energifordeling og lavede et diagram, så man kunne se, hvor meget fedt og 

kulhydrater og proteiner, der er i det her. Så kunne man lige vise det, det ville være meget 

nemt og hurtigt at illustrere det for børnene. Så kunne man snakke om det: hvorfor er det 

lige, at det er for fedt i dag, eller hvad kunne vi have gjort anderledes med den her mad, for at 

den kunne blive sundere…” (Lærer. BB Skole) 

En anden lærer peger også på muligheden for, at eleverne har lært noget i forbindelse med skolemadsord-

ningen ved at snakke om mad og smage noget nyt: 
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”Altså, vi har jo snakket om mad, og hvad det er, så det tror jeg da helt sikkert. Og jeg tror 

også, at der er nogle, der er kommet til at smage noget, de måske ikke plejede at få med i 

madpakken. Og jeg tror også, der er nogle, der tænker, nej, det er en god idé, og det kunne 

man da også selv lave og have det med i madpakken… Og nogle gange er de blevet 

overraskede, nej det troede jeg slet ikke, jeg kunne lide det her…” (Lærer. BB Skole) 

Som det ses, mener den madansvarlige souschef, at eleverne trods alt lærer at spise andre ting, ting i form 

af andre sammensætninger af fødevarer og madretter: 

”Når jeg nu tænker på, hvad vi har haft af kantineordninger før, så er det i hvert fald nogle 

andre ting, de lærer at spise, selvom det måske ikke er så sundt, som vi synes, så er det 

alligevel noget andet end al det pizza og… jeg synes da, det er bedre mad, og de får da en 

erfaring med at spise bedre mad.” (Madansvarlig souschef. BB Skole) 

På FF Skole fyldte følgende temaer i elevernes udtalelser: Skolemadsordningens ernæring, kvalitet, varia-

tion og smag samt skolemadsordningens leveringsproblemer og det manglende kød i maden. I begyndelsen 

var skolemaden god og varieret, men nok for speciel til at eleverne kunne lide den, hvorfor der blev smidt 

meget mad ud. Det resulterede i, at madplanen blev ændret, og at maden blev mindre varieret. Maden 

blev spist, og der kom færre klager, men som en pige fra 6. klasse udtaler: 

”Jeg har fundet ud af, hvis jeg hele tiden spiser det samme, så begynder jeg ikke at kunne lide 

det.” (Pige. 6. kl. Fokus 2. FF Skole) 

Et udsagn fra et fokusgruppeinterview i 9. klasse gør opmærksom på, at det er økologisk mad, og at de har 

lært at se forskel på sunde og mindre sunde retter: 

”Pige: Altså, det hele det er økologisk ikke, næsten…  

Pige: … det tror jeg også.  

Dreng: Men jeg tror, det gør det, at man kan se forskel på en burger og sådan noget karry 

ting. 

Dreng: … altså hvad der er sundest. 

Pige: At det er vigtigt, at man laver tingene godt, inden man spiser det i hvert fald, men ellers 

ikke rigtig noget, synes jeg. Fordi at det er mad, som de laver, og det er ikke sådan noget, 

man gider at sætte sig ind i, hvad det er.” (9. kl. Fokus2. FF Skole) 

Opsamling 

På tværs af skolerne kan der peges på, at eleverne generelt ikke ser skolemaden, i den struktur den har 

været organiseret i, som noget, der har med læring at gøre. Når der spørges til læring om mad og sundhed, 

er det først og fremmest undervisningen i forskellige fag, der for eleverne fremstår som situationer, hvor 

man lærer. Men flere elevudsagn peger dog på, at de faktisk har lært noget, og af lærerne/andre voksnes 

udsagn fremgår det også, at de generelt har fået øje på læringspotentialet i skolemadsordningen. 

Ses der på ligheder mellem skolernes forståelse af læringspotentialet i skolemadsordningen, kan der især 

peges på følgende: 
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 At smage nyt (DD, BB, CC) 

 At diskutere mad (DD, BB) 

 At lære om sammensætning af mad, at spise sundt og at kunne se forskel på sund og usund mad 

(CC, BB og FF) 

 At diskutere varedeklarationer på skolemaden og at vurdere en madordnings kvalitet (DD, FF). 

 

Har de små (5. klasse) og store (8.-9. klasse) elever lært noget forskelligt af madordningerne? Der fremgår 

ikke en helt tydelig forskel i materialet. Dog er der noget, som tyder på, at mere komplekse kompetencer, 

såsom at læse varedeklarationer og at vurdere skolemadsordningers kvalitet, kun er noget, de store elever 

har gjort. Mens der for de mindre elevers vedkommende primært nævnes ’at smage nyt’ og ’at spise 

sundt’. Det ses samtidig tydeligt i elevernes madbedømmelser og i den ikke-spiste skolemad, at læringen 

både går på accept og modstand og til- og fravalg af den tilbudte mad, som de ikke selv har haft fingrene i.  

2.2.5 Visioner relateret til fremtidige skolemadsordninger  
På DD Skole har alle parter overvejelser om potentialet i en kantinebaseret madordning, men nogle er 

grundlæggende skeptiske i relation til, om det er realistisk at udvikle kantinefaciliteter til så mange elever. 

Der peges på, at forældrebetalte madordninger kunne være en mulig løsning, men måske primært for de 

store elever, da de små elever er mest trygge ved deres madpakker. Og det skal helst være en ordning, som 

ikke skal administreres af skolen. Læreren i 5. klasse peger på, at madordningen må tage udgangspunkt i 

det, børnene vil have. Læreren i 8. klasse vurderer, at det på baggrund af kvaliteten og prisen i det tilbud, 

de har fået, ikke er realistisk at forestille sig, at eleverne ville anvende ordningen. Ikke alle 5.-klasses-elever 

synes, at en madordning er en god løsning, da de hellere selv vil bestemme, hvad de får i madpakken. Ud-

sagnene fra eleverne i 8. klasse indikerer, at forældrene vil betale en madordning, men kun hvis kvaliteten 

og prisen er i orden.  

Lærerne peger på, at i en god skolemadsordning skal maden være ernæringsmæssigt forsvarlig. 8.-klasses-

eleverne peger også på, at kvaliteten skal være i orden, at maden skal være sund og ikke fed, at al mad ikke 

skal være kold, at portionerne skal være store nok, så at man bliver mæt, og at det kunne være godt, hvis 

de kunne vælge mellem forskellige ting. Desuden peger de på, at maden skal smage godt, og at den skal 

være varieret – at man bliver træt af at spise det samme. Som ingredienser i et rigtig godt skolemåltid 

nævnes varm mad, salat eller rugbrød, forskellige grøntsager, sandwich etc. Frokosten i starten af ugen, 

hvor leveringen af skolemaden blev afbrudt i utide, har tilsyneladende været et rigtigt godt skolemåltid: 8.-

klasses-eleverne lavede sammen med lærerne pasta med tomatsovs til de små elever. Ifølge alle var det 

både sjovt og smagte bedre, end den mad de havde fået leveret tidligere. Tilsvarende blev den frokost, som 

indkøbtes til de store elever – rugbrød og leverpostej – vurderet til at være bedre end maden i madordnin-

gen. 

Hverken skolemadsordninger af den type, som skolen har afprøvet, eller en etablering af en kantine vurde-

res at være realistiske løsninger på behovet for en fungerende madordning for eleverne. Koordinator peger 

på, at et nyt sortiment i skoleboden, som inkluderer nogle af de gode ting fra den afprøvede skolemads-

ordning, kunne være en løsning. Hun understreger dog, at skoleboden helst ikke må give underskud, og at 
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der med et nyt sortiment, måske oven i købet et sundere sortiment, er en økonomisk risiko. Eleverne har 

forskellige holdninger til, hvor sund skoleboden må være: Nogle synes, det er o.k., at den er meget sund, 

andre at den allerede er alt for sund. 

Det allervigtigste for eleverne på CC Skole – i både 5. og 8. klasse er, at de selv er med til at bestemme, 

hvad de vil spise. Eleverne er altså enige om, at det er vigtig at have flere valgmuligheder og mulighed for 

selv at vælge. Eleverne er dog meget realistiske og klar over, at øen, de bor på, nok ikke lige er til ”netmad”. 

Men de har så andre forslag til, hvordan eleverne kan få indflydelse på den mad, de skal spise: En foreslår, 

at man kan lave noget tagselvbord på skolen nede ved skoleboden, og en anden elev foreslår en salatbuf-

fet. Samtidig med at eleverne gerne vil have indflydelse på, hvad de spiser, vil de også gerne have mulighed 

for at vælge usund mad af og til. Sund mad et par gange om ugen er fint, men de vil også have lov til at 

vælge mere usundt andre dage. Og selv om de ved, at cola er bandlyst på sundhedsoplysernes liste, så ville 

det være rart at kunne købe en cola om fredagen.  

Noget andet, der er vigtigt for eleverne, er, at de kan få varm mad. Den varme mad ville betyde, at de ville 

have det bedre, og den skulle fx serveres i en kantine. Men igen er eleverne ret realistiske, det kunne også 

bare være skoleboden, der solgte varm mad. Eller det kunne være cafeteriaet, som ligger i hallen lige ved 

siden af skolen. 

På BB Skole har en af eleverne følgende vision for en skolemadsordning. Den går ud på regelmæssigt – hver 

dag – at få varm mad, omtanke, at sidde i en kantine og spise og selv at kunne tage fra en salatbar og også 

drikkevarer. Og så skal det selvfølgelig være sundt. 

”Det var sådan noget med, *…+, hvor man får noget hver dag. Og det er varmt, og man får 

sådan lidt…, man ved, at de har stået og lavet det i køkkenet, og så putter de det over på min 

tallerken. Så er det sådan, at alle sidder i en kantine. Det er selvfølgelig sundt og sådan noget. 

Så kunne der være en salatbar ved siden af. Men fik et eller andet deroppe, og så kunne man 

gå hen og tage fra en salatbar. Og nogle drikkevarer, nogle gode nogle: smoothies eller sådan 

noget. Og så sad man dernede i kantinen og spiste sammen.” (Pige. 8. kl. BB Skole) 

En af lærerne på skolen gør sig følgende overvejelser om samfundets og skolens ansvar:  

”Et sundt måltid om dagen. At vi kan sikre, at alle danskere får mulighed for at få en viden 

omkring det her. Det, mener jeg, er en af velfærdssamfundets fornemmeste opgaver. Jeg 

forstår simpelthen ikke, at det ikke er ved lov og magt, at vi skal tilbyde et gratis måltid mad 

til alle vore børn.” (Lærer, BB Skole) 

Den mandlige lærer mener at gratis skolemad, burde være del af samfundets ansvar, og kombineres med 

viden om sundhed og mad. Det kan så synes underligt, at dette projekt ikke i højere grad blev brugt i 

undervisningen. Men der er til gengæld nogle visioner om, hvad skolen kunne gøre.  

Læreren betoner desuden betydningen af at involvere eleverne gennem medbestemmelse og medansvar 

og ved rent konkret at involvere eleverne i tilberedning af skolemaden:  
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”Jeg så hellere, at eleverne var med til at lave det (skolemaden), de store elever, og nu har vi 

muligheden for det dernede (i forbindelse med kantinen). Der skal selvfølgelig være en 

(ansvarlig) person. *…+Jeg tror, de ville få større ejerskab af det mad og det væsentlige i at 

spise, og de syntes, at det er spændende at se, hvad de andre laver.” (Lærer. 8. kl., BB Skole)  

På spørgsmålet, om eleverne kunne involveres i madlavningen, svarer souschefen, at det kunne være en 

drøm:  

”Ja, fordi jeg tror, de selv skal have fingrene i det. Have fingrene i råvarerne for at få en 

holdning til det. Det er jo sådan lidt, det her: affodring. Der kommer en kasse, og der bliver 

sat det samme ind til dem, og det spiser de, og det er det. *…+ vi vil godt have, at der kommer 

noget læringsmæssigt ud af alting.” (Madansvarlig souschef. BB Skole) 

Skoleinspektøren havde følgende vision:  

”Man kan jo sige, at selvfølgelig skal de levere helst et sundt og godt måltid, som eleverne 

kan klare sig på i løbet af en skoledag. Det skal også helst være rimelig spændende, både at 

se og smage på. Og så skal det være designet til børn, så man undgår at blande alt for mange 

ingredienser sammen, som de sidder og skiller ad. … hvis de ikke kan lide maden, så spiser de 

den ikke…” (Skoleinspektør. BB Skole) 

På FF Skole var der en række ønsker fra såvel lærere som forældre, om at leverandør og kok skulle kunne 

servere biodynamisk og økologisk mad. Frokostmåltiderne skulle være vegetariske og sunde. De finder så 

ud af, at biodynamisk mad ikke er muligt, men maden er så vidt muligt økologisk. 

Lærerne giver udtryk for, at elevernes oplevelse af at følge fødevarerne fra jord til bord vil give dem en 

nødvendig respekt for såvel natur som menneskets behov for ordentlig ernæring.  

”Vi vil gerne have det der med, at de selv oplever det, og at de faktisk kan se øh… guleroden 

bliver hevet op, ikke. Og de kan se, hvad der vokser op derude, og de er med til at høste den, 

så de er igennem alle de processer. Også for at se, at det faktisk er et meget stort arbejde og 

det menneskeheden gået igennem, og det har vi efterhånden fundet ud af, men det kommer 

ikke af sig selv og den tanke om at der er noget der er lidt større end os, det har skolen det 

godt af. Det har vi det godt med alle sammen. Og det er respekten for det arbejde, der ligger i 

det og den ordentlige ernæring på mange måder. Så det er ikke kun intellektuelt eller ikke kun 

at gøre. Så tror jeg, vi rammer rigtig mange elever.” (Lærer. 9. kl. FF Skole) 

Mulighed for et fælles madprojekt på skolen blev da også nævnt som en af måderne til at få mere indflydel-

se på fx en skolemadsmenu. Det ville kræve meget, men sikre en vis indflydelse.  

”Jeg synes, det er rigtig godt, at forældrene de har været med inde i det. For at oplevelsen 

den skal være stærk, så tror jeg, det er rigtig godt med det engagement, som forældrene 

lægger i det også, ikke. Så det er med til at bære den, og de har indsigt i, hvad det er, så de 

kan også forstå, hvorfor det her koster noget, og hvad det… de skal også være med til at 

lægge niveauet for, hvad det skal koste. Det er jo dem, der skal betale det, så det synes jeg er 
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vigtigt, at man tager dem med, og så er det vigtigt at få en ordning som er praktisk, virkelig 

praktisk! Og håndterbar. Og så få sig en ordentlig leverandør.” (Lærer. 9. kl. FF Skole) 

Eleverne sætter i sine overvejelser over, hvordan en god skolemadsordning skal være, fokus på madens 

kvalitet: Maden skal smage godt, den skal mætte, der skal være variation og maden skal være sund. Men de 

sætter også fokus på, at de selv skal kunne vælge, hvad de vil spise, og en eller anden form for kantine/ 

cafeteriaordning, hvor de kan få varm mad serveret på en tallerken eller selv tage maden (fx salatbar), er 

ønskedrømmen, om end den ikke vurderes at være realistisk. Lærerne, skoleinspektøren og andre voksne 

på skolen vægter, at maden skal være sund/ernæringsrigtig, at skolemadsordningen skal være praktisk og 

håndterbarhed. Også de voksne vægter betydningen af, at eleverne har medbestemmelse og ansvar for 

madordningen, og FF Skole vægter også forældrenes engagement i madordningen. 

2.2.6 Sammenfatning: Skolemadsordningers kobling til  

undervisning og læring 
Til trods for at skolerne, som deltog i forsøgsordningen, skulle ”gennemføre ledsagende aktiviteter i 

relation til mad og sundhed”, har skolemadsordningen ikke på nogen af skolerne været direkte koblet til 

planlagte aktiviteter i skolens undervisning.  

Generelt understreger elever og lærere, at undervisning om mad og sundhed har fundet sted i fagene 

hjemkundskab og natur og teknik, samt i uformelle læringssituationer, hvor lærerne snakker med eleverne, 

om det de spiser.  

Sammenfattende kan der peges på, at de store elever har lært at lave mad, om kostberegninger, madkul-

tur, mad og sundhed, måltidsfordeling og variation, og de små elever om fedt, ernæring, mængder, sam-

mensætning og sunde kontra usunde madvarer. Et sundt frokostvalg er ifølge 8.-klasses-eleverne salat, 

frugt og grønt, pasta og sandwich, og ifølge 5.-klasses-eleverne pasta, salat, brød, fisk, alle former for 

grøntsager og frugt. Af elevudsagnene fremgår det, at viden om sund mad og det at kunne lave mad er 

vigtigt for at kunne leve sundt og undgå sygdom og fedme, samt for at kunne klare sig selv.  

På tværs af skolerne kan der peges på, at eleverne generelt ikke ser skolemaden i den struktur, madordnin-

gerne har været organiseret i, som noget der har med læring at gøre. Men både elev- og lærerudsagn peger 

på, at eleverne faktisk har lært noget, herunder især at smage nyt, at diskutere mad, om sammensætning 

af mad, at spise sundt, at kunne se forskel på sund og usund mad at diskutere varedeklarationer på skole-

maden og at vurdere en madordnings kvalitet. 

Eleverne sætter i deres overvejelser over, hvordan en god skolemadsordning skal være, fokus på madens 

kvalitet: Maden skal smage godt, mætte og være sund, og der skal være variation. Men eleverne sætter 

også fokus på, at de selv skal kunne vælge, hvad de vil spise, og en eller anden form for kantine/cafeteria-

ordning er ønskedrømmen. Lærerne, skoleinspektører og andre voksne på skolen vægter, at maden skal 

være sund/ernæringsrigtig, og at skolemadsordningen skal være praktisk og håndterbarhed. Også lærerne 

vægter betydningen af, at eleverne har medbestemmelse og ansvar for madordningen. 
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2.3  Madordningen – sundheden, maden og præferencerne 
Dette afsnit omhandler primært elevernes præferencer for og oplevelser af en række områder vedrørende 

skolemaden: 

 Sundhed 

 Kvalitet  

 Smag 

 Udseende 

 Mæthed 

 Præferencer – før versus nu. 

 

Alle seks områder har overlap til hinanden, hvilket kan virke naturligt, eftersom de handler om det samme, 

nemlig maden. Præferencer for mad er subjektive, og afdækning af foretrukne fødevarer blandt børn og 

unge er et komplekst område. I afdækningen af præferencer ses det relevant at fremhæve, at der blandt 

eleverne var generel enighed om, at det at have en skolemadsordning var en god ide. Princippet bag 

betragtes som godt, konceptet fungerer godt, og der var ikke som sådan kritik af de forskellige modeller af 

skolemadsordninger. De opleves som værende gode.  

De forskellige aspekter vedrørende skolemaden belyses ud fra Jette Benns overvejelsesmodel over kosten 

og måltiderne (jvf. afsnit 1.3). 

 

2.3.1 Elevernes præferencer for og oplevelser af sundhed i skolemaden 
Skolemaden blev præsenteret for eleverne som værende sund mad. Der er delte meninger blandt eleverne 

om, hvad sund mad er og hvornår noget er sundt, men smag spiller en stor rolle i opfattelsen sundt/usundt. 

Dette ses blandt andet i en samtale mellem en gruppe 9.-klasses-elever på FF Skole, hvor eleverne netop 

taler om sundhed og smag. 

”Pige: ja, jeg synes helt klart, der skal være mere fokus på, hvad der er sundt.  

Dreng: men det skal stadig smage godt 

Pige: ja ja, men det kan det også 

Dreng: ja, det kan godt smage godt” (9. kl. Fokus. FF Skole) 

”… jeg vil nu sige, at øh… selvfølgelig skal det være sundt, ikke, men jeg vil stadig sætte 

smagen i første række ved sådan noget skolemad.” (Dreng. 9. kl. Fokus. FF Skole) 

Helhedsindtrykket af den enkelte ret er, at den skal være sund og smage godt. Der er klare koblinger 

mellem smag og sundhed, mens der er meget delte meninger om, hvorvidt maden er sund. Der gives 

udtryk for ”at det er godt, at det er meget sundt.” (5. kl. elev. CC Skole), og at når maden er sund, ”så 

har jeg det godt med at spise det.” (Pige. Fokus, 5. kl. BB Skole). Flere er altså tilfredse med det sunde 

tema i skolefrokosten: 
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”Altså, jeg har lært noget om, at noget af det er sundt, men det smager faktisk rigtigt. Hvor 

mange vitaminer der er i og alt muligt. Alt muligt om det mad vi har fået, det har vi sådan 

lært om, at det er sundt og det smager faktisk rigtigt, rigtigt godt. Det er meget godt, at de 

har prøvet at give os det.” (Pige. 5. kl. BB Skole)  

”For det meste er det sundt, jeg synes ikke, der er noget, der har været usundt.” (Pige. 8. kl. 

CC Skole) 

 ”Ja. [dvs. den har været sund] Der var meget kylling på, det var ikke bare almindelig skinke, 

der lå på pizzaen og sådan noget, og så var der rigtig mange grøntsager indblandet i det 

hele.” (Dreng. 5. kl., DD Skole) 

I temaet omkring sundhed forekommer omtalen af skolemaden særligt at omhandle sundhed på fødevare 

og måltidsniveau. Nogle elever mener ikke, at skolemaden overhovedet er sund. En 9.-klasses-pige på FF 

Skole omtaler skolemaden som værende alt for kedelig og slet ikke sund nok. Det usunde slår derudover 

igennem i elevernes udsagn om madens sundhedsmæssige kvalitet. 

”Dreng1: Jeg tror ikke, det var specielt sundt i forhold til, hvad vi ellers havde med. 

Dreng2: Nej. 

Dreng1: Det virkede i hvert fald ikke sådan. Fordi der var sådan noget hvidt øhm… Der var 

også sådan noget franskbrød, og så var der salat og alt muligt indeni.” (8. kl. Fokus2. DD 

Skole)  

”Og det er jo ikke sundt overhovedet, der var jo en halv bøtte remoulade ned i det, tæller 

sådan noget. Men det smagte faktisk fint nok, men der er bare et eller andet ulækkert over 

det.” (Dreng. 8. kl. BB Skole) 

”Jeg synes, det er ernæringsmæssigt for dårligt… Der har været for meget hvidt brød… og for 

meget sådan halvfabr… hvad hedder sådan noget… halvfabrikeret – sådan noget tilberedt… 

lidt sådan skinketern, der er fra pakker og du ved – det er sådan ligesom… det bærer lidt 

indtryk af, at det skal være – det skal fremstilles hurtigst muligt, og at det skal kunne holde 

sig på køl et døgns tid, før det skal deles ud.” (Lærer. 5. kl. CC Skole) 

”Mange i kor: Nej [dvs. den har ikke været sund]. 

Pige 1: Altså, pizzaerne er ikke sunde og kyllingerne… 

Pige 2: Jo – ved du hvorfor, jeg tror, de gav pizzaer? Fordi man skal spise sundt, men det er 

også okay nogen gange også at spise noget usundt. Det er bare et gæt. *…+ Det nye for mig, 

det var, at de blandede olie sammen med grøntsager. Hvis jeg gør det derhjemme, så har jeg 

stuearrest, for det er usundt!” (5. kl. Fokus1. DD Skole) 

”Altså, jeg synes heller ikke, jeg har kunnet mærke nogen forskel, fra da jeg fik madpakke til 

jeg fik det her, jeg synes ikke engang, det vi får, er særlig sundt.” (Pige. 5. kl. Fokus. FF Skole) 

Derudover bevæger meninger om den usunde mad sig også på et mere ernæringsmæssigt/fysisk plan, som 

retter sig mod niveau 1 i modellen for kost- og madniveauer, som omhandler ernæring og næringsstoffer.  
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”[J]eg tror, der var meget fedt i noget af maden, men jeg ved ikke helt, hvor meget der var i 

sådan. Men der er i hvert fald nogen fra min klasse, der har sagt, at man fik mange bumser af 

det og sådan noget.” (Dreng 8. kl. DD Skole) 

At maden går for at være sund og samtidig smager dårligt er ikke med til at fremme elevernes oplevelse af, 

at god smag og sundhed er forenelige, og noget af den samme risiko kan ses med hensyn til kvaliteten af 

maden og mulighederne for at tilberede og servere velsmagende sund mad til mange. 

Eleverne giver udtryk for, at skolemaden ikke lever op til de lovede standarder om sund mad. Intentionen 

om det sunde skolemadsprojekt synes ikke at være slået konkret igennem, hvorfor eleverne giver udtryk for 

at føle sig snydt. 

”Det var ikke sund mad, som de havde lovet, det skulle være.” (Dreng. 8. kl. fokus1. DD Skole) 

”Det skal være sundere. Og der var også sådan noget med sammensætning… hvor man 

ligger… det skal man også tænke over. Bare prøve altså. Det er jo for at gøre os sundere, at 

de gør det. Altså, hvis det nu ikke er sundt, så er det lige meget.” (Pige. 8. kl. fokus1. BB Skole) 

”Jeg tror, det er fint nok, for det er jo vigtigt… altså det er jo fordi, det er sundt, og det er jo 

vigtigt, at vi alle sammen er sunde fra starten af, og det kan jo også… når vi bliver voksne og 

vi lever længere og sådan noget. Vi kan længere arbejde. Det kommer nok til at hjælpe, hvis 

det var lidt sundere, det er nok det, der er pointen i det, at det skal være sundere.” (Pige. 8. kl. 

Fokus1. BB Skole) 

I diskussionen omkring sundt og usundt er der ikke de store forskelle at spore imellem de fire skoler. En 

problematik er, at eleverne i flere tilfælde gennem skolemaden præsenteres for måltider, der er behandlet 

eller sammensat på måder, der er i modstrid med, hvad der er ”tilladt hjemme” og således hvad eleverne 

lærer hjemmefra. En anden problematik er, at nogle elever oplever fysisk negative reaktioner såsom at slå 

ud og få bumser, hvilket kunne tyde på, at maden er for fedtholdig og en uhensigtsmæssig erstatning for 

madpakken. Eleverne erfarer og lærer umiddelbart noget om mad, da de lærer at se både fordele og ulem-

per, konsekvenser og kan tænke fremtidige fordele ved at spise sund mad. Der kommer ingen umiddelbare 

præferencer for usund mad til udtryk blandt eleverne. Derimod synes det at blive præsenteret for sunde 

retter og at spise sundt vigtigt og godt at prøve. Når det handler om præferencer for sundhed (sundt som 

usundt), opstår der ofte kobling til kvalitet og smag.  

2.3.2 Elevernes præferencer for og oplevelser af kvalitet 
Eleverne er kvalitetsbevidste, og kvaliteten kobles til smagen (eller omvendt). Derudover registrerer elever-

ne aspekter ved skolemaden såsom tilberedning, konsistens og opbevaring af maden. Også disse parametre 

har indflydelse på elevernes oplevelse af skolemadens kvalitet. 

”Ja, men det er tit om mandagen, vi får det, og så fordi det er lavet om fredagen, så det helt 

frosset. Det når ikke at tø ordentligt op.” (Elev. 5. kl. CC Skole) 
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”Ja, mange gange, hvis vi får noget pasta… der får vi dem i sådan nogen plastikbøtter, der 

kan det godt være sådan, at når det så tør lidt op, så begynder… bliver det vådt og sådan 

noget, så er det ikke så lækkert at spise… så bliver det sådan lidt…” (Elev. 5.kl. CC Skole) 

”Ja… det er iskoldt, når man får maden… det er så noget helt andet… og nogen gange, så har 

noget af det været frossent stadigvæk og sådan noget… det er sådan … Selvfølgelig skal den 

side af sagen være i orden, men… der er ikke tænkt over den ernæringsmæssige kvalitet, som 

jeg kan se det… altså, jeg er selv uddannet hjemkundskabslærer… og.” (Lærer. 8. kl. CC Skole)  

”Og så har der også været på et tidspunkt nogen boller som bare lugtede og smagte rigtig 

meget af cigaretrøg, og det var også rigtig ulækkert.” (Pige. 9. kl. Fokus. FF Skole) 

Elevernes oplevelser af behandlingen af skolemaden og konsekvenserne heraf bevæger sig primært på det 

samlede måltids ”tilstand”. Læreren bevæger sig yderligere på det ernæringsmæssige niveau og konsekven-

serne heraf. Forbehandling, sammensætning og præsentation af maden spiller ind på oplevelser af kvalite-

ten. Eksempelvis påvirker optøning af maden kvaliteten og gør maden tør og uindbydende at spise. Det 

modsatte – at maden er fedtet, olieret og snasket, opleves som et andet kvalitetsmæssigt problem, fordi 

olier og dressinger er med til at gøre maden smattet. 

”Nogen salater eller sådan noget, kunne vi godt have haft. I stedet for det der, der bare 

dryppede af det der olie.” (Dreng. 8. kl. Fokus2. DD Skole) 

Udtalelserne udspiller sig på igen på fødevare- og måltidsniveau, da behandlingen af bestemte fødevarer er 

med til at forværre måltidet og, som det påpeges af koordinatoren, at være noget, der ikke burde spises. På 

de fire skoler serveres enten varme og kolde retter eller kun kolde. De fleste elever giver udtryk for at være 

glade for det, at der serveres varm mad. En kombination af varme og kolde måltider kunne give en bedre 

mulighed for at ramme flere elevers præferencer. Både manglende eller uhensigtsmæssig tilberedning, 

sammensætning og dårlige råvarer har betydning for elevers og læreres vurdering af madens kvalitet. 

”Jeg synes, den er… det er hvidt brød og det er … sådan noget gummiskinke og det er sådan 

noget…” (Lærer 8. kl. CC Skole) 

”Det er meget sådan snasket på en eller anden måde. Og rimelig underlige sammenhæng 

nogen gange. Nogen gange så får vi sådan en bøtte, hvor der er frikadeller i, der nærmest 

består af 99 % vand, og så er der bare gulerødder og ananas. Sådan lidt underlig 

sammensætning og smager ikke særligt godt.” (Dreng. 8. kl. Fokus. BB Skole) 

De enkelte fødevarer er igen i fokus med opmærksomhed på råvarernes kvalitet og måltidets råvare-

sammensætning. Manglende kvalitet af råvarer, ikke passende sammensætninger og et forkert fokus 

har, ifølge betragtninger fra lærerne, været medvirkende til, at det færdige måltid eller dele deraf ikke 

blev spist og ofte kasseret. På FF Skole tog den madansvarlige konsekvensen deraf og udstak nye ret-

ningslinjer for, hvilke retter der var acceptable for eleverne at spise, så skolen kunne undgå stort spild. 

Samme spild sås på CC Skole. 
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”Ja, og det er jo også derfor, jeg er så ærgerlig over, at maden ikke er af bedre kvalitet, fordi… 

at… der er mange, der ellers ikke ville få noget at spise… og så skulle det bare have været 

noget… noget bedre mad, fordi mange af dem, de kigger på maden og smider det ud… og 

specielt i de små klasser… der smider… jeg har også 4. klasse i engelsk… der tager de en bid af 

maden, og så kan de ikke lide det og så smider de det ud, ikke… Der er enorme mængder af 

mad, der er blevet smidt ud…”(Lærer 8. kl. CC Skole) 

”Ja… og jeg mener… jeg synes, der har været lagt så meget vægt på… på emballage og tem-

peratur og rend mig i nakken, sådan så at… at selve maden er snart blevet det mindste af 

det…” (Lærer. 8. kl. CC Skole) 

”Kvaliteten skal være i orden, og det er hele vejen igennem! …  Der har været et par gange, 

hvor det ikke har været i orden. Altså, vi har da i hvert fald oplevet at kunne kigge på dato-

mærkningen, at vi har fået det den sidste …  brugbare dag.”(Lærer. 5. kl. DD Skole)  

I forbindelse med sundt og usundt blev nævnt negative fysiske reaktioner som eksempelvis bumser. Der-

næst kan konsekvensen være, at er maden ikke af tilstrækkelig god kvalitet, får eleverne ikke nok at spise, 

idet de så ikke tager nok mad. Dermed opfyldes deres ernæringsmæssige behov gennem skolemaden ikke, 

og ideen med den sunde skolemad bliver ikke opfyldt.  ’Smat’, ’gummi(skinke)’ og ’snask’ er ord, der ikke 

har med mad at gøre eller kan kobles med positive forhold ved maden eller fødevarerne. Følgerne heraf er 

da også, at maden kasseres. De formelle krav til udførelsen af skolemåltidet har betydet en nedprioritering 

af maden, og nedprioriteres kvaliteten, synes det at være med til at nedtone en positiv oplevelse af sund 

mad. Det går igen på alle fire skoler, at der er stort spild, at maden ikke er tilberedt, behandlet ordentligt 

eller sammensat af ordentlige råvarer. Det går igen på trods af, at skolemaden serveres ud fra forskellige 

modeller på hver skole. Også pakningen/emballagen og opbevaringen af skolemaden er elementer, der har 

betydning for den samlede evne til at danne et godt måltid.  

2.3.3 Elevernes præferencer for og oplevelser af smag 
Smag er et meget vigtigt element i elevernes subjektive vurderinger om maden. Kan eleverne ikke lide sma-

gen af måltidet, er der risiko for, at de ældre elever fravælger skolemaden og i stedet tilvælger den mere 

usunde mad fra fastfoodsteder, bagere og supermarkeder. Blandt de ældre elever kan der ses en tendens 

til at knytte bånd gennem en fælles mening om, at det er dårlig skolemad, der serveres, hvorved der fore-

kommer en ekskludering af måltidet og eksempelvis Netto eller grillbaren vælges i stedet. 

”Jeg synes faktisk, det fungerer godt, men jeg synes bare, det er ærgerligt, at maden er så 

dårlig, fordi at det gør virkelig, at der ikke er særlig mange, der spiser det og sådan. *…+Fordi 

at der er mange, der går over… hvis det havde været god mad, så tror jeg, at der var mange, 

der ville blive, sådan så folk de ikke gik i Netto og købte slik og sådan noget fra morgenstun-

den af. Altså, det er lidt ulækkert på en eller anden måde, og ikke særlig sundt. Så jeg tror, det 

ville være godt, hvis det havde været noget god mad, men det er det ikke.” (Pige. 9. kl. FF 

Skole) 
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”Jeg elsker bollerne. Og så vil jeg også gerne sige noget mere… jeg synes, før der var det der 

skolemad, den der ordning, der synes jeg, der var mange flere gange, jeg selv gik over og 

købte noget, og også mine kammerater fordi der… Jeg spiser mindre junk, vil jeg sige, efter 

det der er kommet.” (Dreng. 9. kl. Fokus. FF Skole) 

Det tyder på, at den dårlige mad risikerer at øge indtaget af junkfood, fordi eleverne behøver noget at 

spise, når de ikke vil spise skolemaden, hvorimod den gode skolemad kan være med til at mindske indtaget 

af junkfood. De unge skolebørn viser sig umiddelbart meget kvalitetsbevidste, og maden skal smage godt. I 

en dialog under et 8.-klasses-interview fra DD Skole fremhæves blandt elevernes udtalelser om skolema-

den, at det er en vigtig faktor ved eller krav til skolemaden, at den skal smage godt. Trods udbredte menin-

ger om, at kvaliteten af maden ikke er god nok, nævnes det af mange, at maden ofte smager godt, eller at 

”noget af det smager godt.” (Dreng. 5.kl fokus. BB Skole) 

”Barn: Det smagte godt… noget af det. 

Barn: Ja, det samme. 

Barn: Pastaretterne er gode.”(5. kl. Fokus2, DD Skole)  

”Det smager godt… ja… det… der… næsten kun gode ting ved det… der er nogen få ting, der 

ikke er så gode…” (Elev. 8. kl. CC Skole)  

”Jah, næsten. Bortset fra at det her mad, det smager faktisk lidt bedre. Nogen gange lidt 

bedre og nogen gange ikke.” (Elev. 5. kl. Fokus. CC Skole) 

Som det fremgår af det foregående, er der delte meninger fra elevernes side, når det kommer til smag. 

Smagen spiller en stor rolle, og der er en gennemgående forventning og viden om, at et sund måltid også 

kan og skal smage godt. Det gode skolemåltid synes også, ud fra en dialog i et 8.-klasses-interview fra DD 

Skole, at hænge sammen med mod til at turde smage noget, man ikke har smagt før. Et element, der synes 

at kunne medvirke til at udforme et godt skolemåltid, er friheden i valget. Heri ligger muligheden for i 

højere grad at ramme flere elevers individuelle smag. 

”Jeg synes, det er bedre nu. Det kunne bare være bedre, hvis man selv kunne vælge og gå 

over og tage. Det ville være det bedste.” (Elev. 5. kl. Fokus. CC Skole) 

”Hvis der måske er… der behøver ikke at være helt vildt meget at vælge imellem, men bare 

sådan måske to-tre forskellige retter at vælge imellem og så måske noget mere kød og varm 

mad. Der er i hvert fald alt for meget pasta.” (Dreng. 8. kl. Fokus. CC Skole) 

”Jeg synes godt, der kunne være flere ting at vælge imellem, fx hvis de nu havde lavet kylling 

og karry, og man så ikke kunne lide det. At der også var noget andet, en anden ret man også 

kunne få, og der ikke bare var en ret, man så skulle spise.” (Pige. 9. kl. Fokus. FF Skole) 

Aspektet med selv at bestemme, vælge og købe kan ses i lyset af det stærkt individualistiske og forbruger-

orienterede samfund, nutidens unge vokser op i. Under modellen, hvor den enkelte elev ikke selv bestem-

mer, bliver skolemaden en smag af skole. I Sverige er der for tre ud af fire besøgte skoler ikke frit madvalg. 

Det er, hvad Andersson kalder tvangssocialisering. Samme model er valgt på de fire skoler i undersøgelsen, 
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og det skaber risiko for, at skolemaden får en mindre tiltalende effekt på de unge, der i højere grad tiltræk-

kes af hamburgere, der er krydrede med frihed (Andersson, 1980). Eget valg er en kvalitet i sig selv. Hvor 

der gives udtryk for, at maden ikke er god nok, indgås individuelle kompromiser og deciderede tiltag til at 

redde maden. 

”Det dressing vi får, det er sådan rimelig ulækkert. Det er kun karrydressing, jeg kan lide i 

hvert fald. Altså, de der burgere, hvis bare man kunne få lidt ketchup. Det tror jeg… men altså 

ketchup, det kan bare redde meget.” (Dreng. 8. kl. Fokus. BB Skole) 

”Vi fik også på et tidspunkt nudler, hvor der var sådan set ikke andet end bønner i faktisk. Og 

så endte det med, at vi gik over i Lidl og købte noget sød sovs og proppe på, fordi så smagte 

det først af noget.” (Pige. 9. kl. fokus. FF Skole) 

Bestemte levnedsmidler som ketchup eller salt, som eleverne på FF Skole fik udleveret, fordi maden mang-

lede smag, er med til at redde måltiderne og gøre dem spiselige. Dermed får maden indtryk af at være et 

kompromis mellem at få lidt mad – der ikke smager særlig godt – eller ingen mad. Problematikken i dette 

er, at eleverne ikke får nok mad og risikerer ikke at få dækket deres fysiske behov for mad i skoletiden. 

Yderligere kobles oplevelsen af smagen direkte til smagselementer, der ikke hører sig til i et måltid. 

”Dreng: Nu snakkede de andre også om de der ris der. De der kyllinger der, dem synes jeg var 

ekstremt sukrede. 

Dreng: Sukrede? 

Dreng: … eller de var meget søde, synes jeg.” (8. kl. Fokus. DD Skole) 

”Jeg har det sådan, at jeg synes, det smager meget tamt, og jeg synes ikke, det er nogle 

særlig sunde ting, vi får her. Så når vi endelig får sunde ting, så smager de virkelig skidt. Fx så 

fik vi sådan noget salat noget, noget råkost tror jeg, og det smagte det smagte af brændt 

plastik, synes jeg virkelig. Altså, det var ikke konsistensen, det var smagen”(Elev 8. kl. CC 

Skole) 

”Eller det der kyllingespyd, det smager heller ikke særlig godt, det smager af hundemad.” 

(Pige. 5. kl. Fokus. CC Skole) 

”Jeg tror bare nogen gange, der virker det lidt som om, at de gætter sig lidt til, hvordan det 

skal laves. Bl.a. flødekartofler, der var der bare hældt fløde ud over nogle kartofler. Og det 

smagte ikke af noget. Det smagte af sulfo.” (9. kl. Fokus 2. FF Skole) 

Elevernes ordbrug om skolemaden falder her uden for kategorien mad og uden for de termer, der er dan-

net for kostens og madens niveauer. Ud over vurderingen af smage som dårlig eller upassende serveres 

der, ifølge lærerne, ofte mad, der smagsmæssigt ikke passer til målgruppen. 

”Jeg er blevet skuffet lidt, fordi at noget af maden har været *…+ ikke fordi man skal tilpasse 

alt mad til børn, men når nu man har en målgruppe, der hedder 780 børn, så har de simpelt-

hen… noget af det har været for krydret mad… altså det har været for stærkt…” (Lærer 8. kl. 

DD Skole) 
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”Ja, altså det var jo sådan en enkeltportion og pakket ind – og det giver jo en masse embal-

lage. *…+ Jamen, det har i hvert fald været noget med, at hvor vi jo førhen, da har eleverne 

tømt en halvtom skraldepose efter dagen er slut og nu, der er det jo så noget med en eller 

halvanden. *…+ Og jeg tror, der – fordi noget af maden har været stærk osv. og selvom lærer-

ne jo har prøvet at samle ind og tage med på *…+ Altså, der har været et stort madspild…” 

(Lærer 8. kl. DD Skole) 

”Meget af maden er meget øh… som en af vores lærere også sagde, at unge mennesker må-

ske ikke lige er så meget til det og vant til.” (Dreng. 9. kl. Fokus FF Skole) 

Meningerne om smag viser både positive og negative udmeldinger, men det frie valg, der øger muligheden 

for at ramme egen individuelle smag, er et stort ønske. Det kan være svært at vurdere, hvorvidt maden 

rammer målgruppen. Nogle elever kan lide maden, andre ikke, og lærerne vurderer umiddelbart ikke, at 

maden passer til målgruppen. Det er udtalelser, der går igen på de forskellige skoler. På FF Skole blev 

menuen på grund af det store spild ændret og de retter, eleverne spiste, blev prioriteret. Dette betød 

mindre spild, men også mindre variation i skolemaden. At tilfredsstille alle parter er problematisk, og at 

ramme bredt synes at få konsekvenser for sundhed og variation, hvorved skolemaden bliver ensformig og 

kedelig, og der kommer  et eller andet over den, der gør, at man ikke har lyst til at spise den. Smag tildeles 

stor plads i elevernes præferencer. Konsistensen skal være god og ikke ødelægges af dårlig tilberedning 

eller anretning, såsom udkogt eller smattet. De enkelte fødevarer skal ikke ødelægges af mærkelige føde-

varesammensætninger, som kan betyde, at den mad, der sammensættes af flere ingredienser, opleves som 

dårligt smagende. Eleverne er meget ærlige i deres meninger om smagen af skolemaden. Eleverne vil ikke 

føle sig nødsaget til at gå på kompromis med maden og spise mad, de ikke oplever som værende ordentlig 

mad, eller som ikke passer til målgruppen. 

2.3.4 Elevernes præferencer for og oplevelser af udseende 
Smattet mad diskuteres i et fokusgruppeinterview af 5.-klasses-elever, hvor maden omtales som oversvøm-

met af olie. Det viser, at eleverne har præferencer for, hvordan maden skal se ud, men at de ikke oplever, 

at skolemaden lever op til det. 

”Dreng: Altså, der var noget af det – det så ikke ligefrem særlig indbydende ud.  

Dreng: Nogen salater eller sådan noget kunne vi godt have haft. I stedet for det der, der bare 

dryppede af det der olie. 

Dreng: Olie og dressing.” (8. kl. Fokus1. DD Skole) 

”Altså, vi fik jo de der lilla kartofler, som ikke var… altså, de var overhovedet ikke kogt nok. De 

var bare sådan nogen hårde nogen, og så var der bare hældt fløde ud over.” (Pige. 9. kl. 

Fokus. FF Skole) 

Brugen af levnedsmidler, der resulterer i fedtet og oliedryppende mad, indbyder ikke eleverne til at spise 

maden. Ser maden ikke godt ud, mistes lysten til at spise det, og eleverne undlader også at spise den, sær-

ligt hvis det er mad, der er ukendt for dem og ikke ser godt ud (jf. udtalelse fra 8.-klasses-dreng på DD 

Skole). Madens æstetiske udtryk har altså betydning for, om eleverne spiser skolemaden. På 
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fødevareniveau giver en del af eleverne udtryk for, at de ikke bryder sig om en sammensætning, hvor toma-

ter bliver udsplattede, hvor ananas og kylling er blandet sammen, og hvor der er for meget dressing i 

sandwichene. Eleverne gennemskuer den samme ret i forklædning. 

”Det var altså lige lovlig klamt og altså alle sidder bare og skraber det af.” (Elev. 8. kl. Fokus. 

CC Skole) 

”Det får vi bare igen og igen, og så propper de bare noget andet pålæg i, og så er der sådan 

noget tomatcreme og der bare ulækkert.” (Dreng. 5. kl. Fokus1. DD Skole) 

”Pige: Ja, vi får tit det samme. 

Dreng: ja, det synes jeg er dårligt 

Dreng: vi kunne godt prøve noget nyt 

Pige: det hedder forskelligt, men det er det samme. 

Dreng: kebabspyd, de var klamme. Vi har fået dem tre gange nu eller sådan noget.” (5. kl. 

fokus. BB Skole) 

Variation er et gennemgående problem, de samme måltider i en ny forklædning og med nyt navn gør ikke 

godt for maden, eleverne gennemskuer det og oplever en manglende variation, der efterfølges af en 

manglende spænding ved og interesse i skolemaden. Et væsentligt element er, at skolemaden ikke skal 

bestå af for mange sammensatte fødevarer og ingredienser, der ødelægger madens smag og udseende. 

Sammensætningen og behandlingen af de forskellige fødevarer har stor betydning for madens udseende. 

Det optøede mad bliver vådt og smattet, det samme gør mad hvor fødevarerne tilsættes for meget olie. 

Den smattede, olierede mad bliver klam, kedelig og uindbydende at se på og frister dermed ikke til at blive 

spist. Tilsætning af dressing og olier, dårlig opbevaring af maden, så den er frossen eller vandet, en vegeta-

risk gryderet, der ligner sovs – forskellige elementer gør sig gældende på skolerne, når det kommer til ma-

dens æstetiske udtryk og deraf følgende lyst til at spise den, men fælles er, at alle fire skoler oplever, at 

præsentationen af maden ikke indbyder til spisning.  

2.3.5 Elevernes præferencer – før versus nu 
Princippet bag ordningen om at få skolemad er værdsat både blandt elever og lærere. Derudover er det 

med til at øge elevernes erfaringer og læring om mad, måltider og sammensætning af måltider.  

”Den gode ting (ved skolemadsordningen) er, at vi prøver noget nyt. Vi prøver noget nyt mad, 

som vi måske ikke har set eller prøvet før. Og så også noget man kender, men så er det 

blandet med noget andet. Sådan forskellige ting. Men især det der med, at man prøver noget 

nyt.” (Pige. 5. kl. enkelt. BB Skole)  

”At der er så mange ting, som man godt kan lide *…+ det er meget sundt, synes jeg… i forhold 

til hvad det måske kunne have været… og så *…+ at det er forskellige ting, det er ikke de sam-

me ting, man får…, så får man… hvad hedder det… råkost en hel uge, og så får man… at det 

er forskellige [ting] fra dag til dag.” (Elev. 8. kl. CC Skole) 
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Forskellige fødevarer og det at prøve nyt i forhold til madpakken finder flere elever således spændende, og 

ser det som dejligt med variationen i skolemaden i sig selv fra madpakker. Men de giver udtryk for at 

foretrække forholdsvis simple retter og anretninger, hvor de enkelte fødevarer kan ses og genkendes. 

Eleverne har flere favoritter blandt de forskellige skolemåltider, og de sætter pris på grønt tilbehør til de 

enkelte måltider. Det være sig gnavegrønt såsom gulerødder og agurk eller en gulerodssalat. 

”Dreng: Tortilla, så frikadeller og så pastasalat *…+  

Dreng: Tortilla, frikadeller *…+  

Pige: Jeg synes, vi skal have tortilla med tun og med… eh pizzasnegle *…+  

Dreng: Jeg synes, at det er tortilla, og så kommer frikadeller og så kommer der sådan det der 

brød der *…+  

Dreng: Så er det tortilla med kødsovs og så pizzasnegle og så det der tilbehør til frikadellerne, 

der hedder råkost, det er fandeme også godt.” (5. kl. Fokus. CC Skole) 

”I hvert fald de sandwich trekanter, vi får, når de er fuldkorn og så med… det er med sådan 

noget sandwichcreme og så rigtig godt med salat, og noget, ikke så meget bacon, men stadig 

lidt bacon og så kylling.” (Pige. 5. kl. CC Skole) 

”Altså, pizzaerne *…+, hvis jeg skal være helt ærlig, det bedste, det har nok været de der 

grøntsager, vi fik med til pizzaerne. *…+ Der fik vi sådan nogen små snackgulerødder… og 

sådan nogen ærter, *…+ de smagte bare rigtig godt.” (Dreng. 8. kl. Fokus2. DD Skole) 

”Der har været alt for lidt grøntsager. (D)et som eleverne – og lærerne – har været vildest 

med, det er, at de har haft sådan nogle gulerødder og ærter i bælg.” (Lærer. 8. kl. DD Skole) 

De nævnte favoritter stemmer meget godt overens med elevernes egne forslag til, hvad de kunne tænke 

sig, hvis de skulle forestille sig drømmeskolemåltidet. 

”Så ville jeg vælge. Hvis jeg helt selv kunne bestemme, så ville jeg have noget fisk. Måske 

noget laks eller et eller andet, og så noget rigtig groft brød og nogle gulerødder og tomater, 

måske et æg til eller agurker. Det kunne smage godt.” (Pige. 5. kl. BB Skole) 

”Salat og sådan noget. Og man fik fx en lækker salat. Sådan ligesom de bakker vi får med 

pastasalat i, og så øh… så skulle det være rigtig lækkert. Og så måske med noget pizza til, 

fordi så er det jo stadig sundt.” (Pige. 5. kl. CC Skole) 

”Hvis der måske er… der behøver ikke at være helt vildt meget at vælge imellem, men bare 

sådan måske to-tre forskellige retter at vælge imellem og så måske noget mere kød og varm 

mad. Der er i hvert fald alt for meget pasta.” (Dreng. 8. kl. Fokus. CC Skole) 

”Pige: det skulle da være lasagne, det kan alle lide … 

Dreng: altså når man får sådan noget som flødekartofler, så kunne der jo godt være noget 

salat med.  

Dreng1: Det kunne også være nice, hvis vi kunne få nogle drikkevarer med 
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Dreng: det kunne også være rart med det, vi får, bare med salat og kød og fisk.” (9. kl. 

Fokus1. FF Skole) 

Den mad, eleverne fik før, var primært madpakker, forskellige køb i skoleboden eller for de ældre elevers 

vedkommende uden for skolens område. Står valget mellem skolemaden og madpakken, vinder madpak-

ken ofte.  

”Interviewer: Ville du så gerne have skolemad stadig… når man selv skulle betale? 

Nej, jeg ville nok have min mors madpakke. 

Interviewer: Den er bedre? 

Ja, det synes jeg, jeg får altid leverpostej med agurk. Det kan jeg godt lide, og hamburgerryg 

og …, nogen gange får jeg også pastasalat, når man får pastasalat om aftenen, eller pasta 

med kødsovs og sådan noget.” (Pige. 5. kl. DD Skole) 

Nogle elever finder skolemaden varieret og spændende. Der er gode enkeltretter og gode fødevarer, der 

fremhæves som positive. Der er stor variation i elevernes favoritter, hvorfor præferencer er svære at af-

dække, hvilket yderligere øger udfordringen med at lave mad til mange inden for denne målgruppe. Hvor 

eleverne foretrækker usunde retter, gives der ofte udtryk for at sundt gerne må følge med, såsom 

gulerødder og ærter til pizza eller salat til flødekartofler.  

Manglende variation i skolemaden nævnes oftere end god variation, hvorfor madpakker bliver foretrukket 

frem for skolemad. Et aspekt, der kunne gøre skolemaden mere attraktiv end madpakken, kunne være 

valgmuligheder. Dog gik den eneste skolemadsleverandør med en model, hvor der blev serveret 2-3 

muligheder konkurs, hvilket kan tyde på, at denne model ikke er økonomisk rentabel, i hvert fald med den 

økonomiske præmis, der lå i projektet. 

2.3.6 Skolemaden og mæthed 
At opnå mæthed gennem skolemaden har været et gennemgående problem på alle skoler og derfor også 

for mange elever. De, der blev mætte, var elever, der muligvis ikke spiste en tilstrækkelig frokost før skole-

madsordningen blev indført, det var især de yngre elever og måske særligt pigerne, der blev mere mætte 

end før. (Pige 8. kl. enkelt. CC Skole). Portionsstørrelserne indgår som et vigtigt element i en dialog om et 

rigtig godt skolemåltid (8. kl. DD Skole). Eleverne nævner sundt, store portioner, drikke og god smag som 

vigtige elementer i et skolemåltid. Måltidet skal altså også mætte, for når det kommer til skolemaden, så er 

”der er jo det der med de lidt små portioner.” (Dreng. 6.kl. enkelt. FF Skole)  

”Dreng 1: Der var også nogen, de var for lidt… 

Dreng 2: Jeg blev ikke mæt…” (5. kl. Fokus1. DD Skole) 

”Men det var sådan lidt forskelligt af, hvad man fik, synes jeg, men jeg synes faktisk det var 

okay, sådan… Jeg blev i hvert fald mæt af det, men der var mange, der sagde, de ikke blev 

mætte.” (Pige. 8. kl. DD Skole) 



 
 
 

81 
 

 
”Jeg synes i hvert fald, der er alt for lidt. Jeg bliver ikke mæt hver gang, man spiser det. Lige 

en bolle, det var ikke så meget, man kan sagtens gå ned og købe en hel masse slik bagefter.” 

(Dreng. 8. kl. Fokus1. BB Skole) 

”Ja, der er måske heller ikke nok i portionerne af… at vi er lidt store mennesker nu, og hvad 

hedder det… vi skal være her lidt længere tid end de små skal…” (Elev. 8. kl. Fokus. CC Skole) 

Den manglende mæthed resulterede i, at skolemaden blev suppleret med en madpakke hjemmefra, og at 

eleverne fik rugbrød eller lignende med som supplement til skolemaden for at kunne klare en hel dag i 

skolen. 

”Nogle gange så bliver man ikke helt mæt. Men andre gange hvis man godt kan lide det jo, 

hvis det er noget, der smager godt, ikke. Så spiser man jo og så bliver man vel mæt. Men 

nogen gange så tager man også lige en ekstra madpakke med, fordi man ved man ikke lige 

bliver helt mæt.” (Pige. 5. kl. Fokus. FF Skole) 

”Interviewer: Havde du madpakke med hjemmefra oveni? 

Ja, jeg fik et rugbrød med, så… …  fordi der var lidt af hvert.” (Dreng. 5. kl. DD Skole) 

Også lærerne vurderer, at der ikke er nok mad. 

”Portionerne er så små, ikke… sådan så drengene de… de fandt… altså, de første par dage, 

der troede eleverne jo bare, at de kunne nøjes med at spise det her mad, ikke… og de var SÅ 

sultne… ikke… så fandt de ud af, at de stadig skulle have mad med…” (Lærer. 8. kl. CC Skole) 

”Vi har også opfordret til, alle børn faktisk, at de har haft noget med at spise til kl. 10. Og det 

har også i det her tilfælde været nødvendigt, fordi de portioner mad, der har været kommet 

har ikke været så store – det har ikke været nok til at mætte dem.” (Koordinator. DD Skole) 

”Altså, de pakker, det var ikke… altså det var voksenmad, som man kunne få i en eller anden 

kantine eller noget hurtig mad. Men til 9.-klasses-elever fx, så var det ikke nok.” (Lærer. 5. kl. 

DD Skole) 

Et gennemgående fællestræk i alle fire cases er, at særligt udskolingseleverne ikke blev mætte af skolema-

den. Der var for lidt mad til de store. Det var forskelligt, hvorvidt måltiderne var beregnet efter alder, på BB 

Skole var de ikke, hvor måltiderne på FF Skole var blevet lavet på baggrund af ernæringsberegninger for de 

forskellige aldersgrupper. Trods dette, gav eleverne alligevel udtryk for at de ikke blev mætte. Det kunne 

hænge sammen med, at eleverne ikke spiste tilstrækkeligt, når de ikke kunne lide maden, og for meget, når 

de godt kunne (på ”de gode maddage” løb de tør for mad). Under alle omstændigheder kan den manglende 

mæthed betyde, at eleverne ikke får tilstrækkelig med næringsstoffer til fysisk og mentalt at klare skole-

dagen. Dermed vil skolemaden sandsynligvis ikke medvirke til at forbedre elevernes læring. Skal skolemål-

tidet suppleres med en madpakke, forsvinder argumenterne for at indføre skolemad som et fast element i 

den danske folkeskole. Blandt andet det økonomiske incitament, hvis forældre alligevel skal betale 

madpakke og det sundhedsmæssige, hvis eleverne ikke får tilstrækkelig næring.  
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2.3.7 Madpakke versus skolemad 
På skolerne CC, BB og DD havde skolen en bod, hvor flere elever før skolemadsordningen købte deres mad, 

som ofte var af mindre sund karakter. Købet i boden er umiddelbart minimeret som følge af skolemadsord-

ningen. 

”Altså, jeg vil sige… jeg havde elever, som spiste fem teboller… og drak to kakaomælk… det er 

blevet minimeret.” (Lærer. 5. kl. CC Skole) 

”… de går lidt mindre i boden og køber … end før, men jeg synes også, at der er rigtig mange 

af dem… som faktisk spiste sig en rugbrødsmad og havde mere gavn af den…” (Lærer. 5. kl. 

CC Skole) 

Som det indikeres af lærerne, er de forskellige ting, der sælges i skoleboden af dårlig ernæringsmæssig 

kvalitet. Madpakken og skolemaden fremstår som bedre alternativer til en skolefrokost end køb i skole-

boden, hvilket også kan konkluderes ud fra de små mængder, der køber i skoleboden. 

”Jeg spiste for det meste noget skolebodsmad… en bolle… et æble eller drak en kakaomælk…” 

(Pige. 8. kl. CC Skole) 

Som 5.-klasses-eleverne på DD Skole giver udtryk for, så er der nærmest ikke sund mad i skoleboden, og 

den, der er, er der ingen, der køber. Det usunde er også pizza, men de mener, at de store elever køber det 

hos bageren. Alle fire skoler er præget af de ældre elevers køb af diverse lokkende tilbud uden for skolens 

område, men har også oplevet, at indkøb er faldet under skolemadsforløbet. Elever, der før altid købte den 

usunde mad uden for skolen, har ifølge andre elever (8. kl. fokus DD Skole) ikke været glade for skolemads-

ordningen, og de har glædet sig til, at den sluttede. Mange elevers spisevaner ville umiddelbart kunne 

ændres ved forbud mod at forlade skolen eller medbringe køb på skolen. 

”Hvis I ikke måtte gå på tanken, hvad vil I så synes om det? 

Dreng: Der ville være nogen, der skulle begynde at have madpakke med i hvert fald. 

Dreng: Nogen? Det er næsten hele 9. klasse. 

Pige: Ja, det er rigtigt. 

Dreng: Altså nogle gange så står der jo kø uden for tanken, ikke også, fordi der er så mange.” 

(8. kl. Fokus2. DD Skole) 

Madpakken opleves sundere end både skolemaden og skolebodsmaden. I madpakken er der fokus på 

de enkelte fødevarer, som er af sund standard.  

”Dreng: Jamen, min madpakke, det er jo ikke rugbrød – det er grøntsager. [I]kke sådan noget 

rugbrød, fordi det kan jeg ikke så godt lide. Jeg synes, det bliver for kedeligt så min mor hun 

laver grøntsager og gulerødder *…+ som jeg så får med. 

Pige: Rugbrødsmadder og sådan en bolle eller sådan noget. Med salat og et stykke kød i, 

sådan en helt almindelig madpakke faktisk.” (8. kl. Fokus 2. DD Skole) 
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Hvorvidt eleverne foretrækker madpakker eller skolemad, er forskelligt. Flere savner rugbrødet og madpak-

ken, mens andre, inklusiv forældre, sætter pris på ikke at skulle tænke i og huske på at lave madpakker. 

Skolemaden er medvirkende til, at nogle elever får mere mad i skoletiden, fordi de før intet fik, kun lidt 

eller usundt uden for skolen. Skolemad synes at kunne skære ned på mængden af usund mad, købt uden 

for skolen under skolemadsforløbet, men spørgsmålet er, om dette ville kunne bevares på lang sigt uden 

udgangsforbud, når skolemaden ikke længere er spændende. Tre ud af de fire skoler havde udgangsforbud 

under skolemadsperioden, hvorfor det ikke er muligt at generalisere ud fra de fire cases her, men elever og 

lærere på FF Skole, hvor der ikke var udgangsforbud, oplevede også et fald i de mere usunde køb, foretaget 

uden for skolens område. Derudover tyder det på, at de, der havde madpakke med, havde mere gavn af at 

spise den, da den var sundere og gav bedre og længerevarende mæthed. Derudover er madpakken for-

holdsvis populær blandt mange elever og bør kun erstattes af skolemad af god sundhedsmæssig kvalitet, 

som samtidig lever op til elevernes præferencer og mulighederne for en vis valgfrihed i form af til- og 

fravalg.  

 

2.3.8 Sammenfatning: Skolemaden – sundheden, maden og 

præferencerne 
Eleverne besidder viden om sundhed, men ser en manglende kobling til sundhed i skolemaden. Det samme 

gør sig gældende for kvalitet, smag, udseende og mæthed. Skolemaden har sendt et forkert signal og altså 

ikke levet op til den forventede standard, hvilket ikke har fremmet gode måltidsoplevelser blandt eleverne. 

I flere tilfælde har den ikke været tilstrækkelig tilpasset målgruppen, selvom dette uden større problemer 

kunne gøres. Det viser sig blandt andet ved, at elevernes drømmeskolemåltid stemte godt overens med en 

række af deres favoritskolemåltider. Dog er der stort spænd i præferencerne, hvilket blot understreger be-

hovet for fleksibilitet og valgfrihed i skolemadsordninger. Aspekter, der yderligere synes at kunne uddrages 

af elevernes meninger og give et indtryk af deres præferencer, er:  

 Nye madoplevelser gennem skolemaden 

 Optimal måltidssammensætning, der forhindrer smattet, snasket og dårligt smagende mad, hvilket 

yderligere kan være med til at forhindre et kæmpe spild af mad 

 Holde, hvad der loves, og servere sund og god mad for derigennem at undgå skuffelse over og 

ekskludering af maden 

 Ordentlig fødevarekvalitet og ikke glemme også at vægte maden i opbevaring og servering, således 

at maden indbyder til spisning 

 Prioritering af muligheder for frie valg i måltidssituationen 

 Prioritering af smagen og valg af skolemadsmodel i forhold til at ramme målgruppen, særligt 

modellen – at give flere valgmuligheder – kunne medvirke til variation i måltider og udbuddet af 

skolemad generelt 

 Portionsstørrelser, der passer til fysiske behov og skoledagens længde, så mæthedsfølelsen varer 

længst muligt og øger chancen for at give næring til læring 
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 Den mad, hvor portionerne er tilstrækkelige, mætter hver enkelt elev og smager godt, er mad, der 

stemmer overens med de fleste elevers præferencer og smag. Der skal ikke kun tænkes i sund og 

nærende mad til elever, men også i sund og nærende mad, som eleverne ønsker den.  

 

Generelt var ordningen med skolemad værdsat og synes at have øget elevernes erfaringer og læring om 

mad, måltider og sammensætning af måltider. Selvom madpakken for en stor del af eleverne ville vinde 

over skolemaden, så blev skolemad set som et godt alternativ til madpakken, og mange elever satte pris på 

det nye og spændende, som skolemad kan bidrage med. 
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4. Diskussion 

4.1 Elevernes kost – et problem for skolen? 
Skolemad og spisepause er de elementer, der er knyttet direkte til elevernes kost i skolen. Mad er nødven-

digt i løbet af skoledagen. En nødvendighed, der praktisk kan løses på forskellig måde, som skitseret tidlige-

re i rapporten. Af den korte historiske redegørelse fremgår det også, at skolemad i mere end 100 år har 

været et tilbagevendende tema. Men som sådan også, at den danske skoletradition har været, at mad i 

skolen generelt set var/er forældrenes og elevernes ansvar ’midt i skolen’.7  

Maden/madpakken har været indtaget i skolen i spisepausen, og den har været regelsat. Der har været et 

cirkulære om ro og orden med regler, der gik ind over spisepausen, og der har været normer for, hvor langt 

et spisefrikvarter skulle være, om det skulle være med eller uden opsyn, og om eleverne (de ældre) måtte 

forlade skolen. Hvor man skal spise og hvilke regler, der gjaldt under måltidet, har oftest været defineret af 

den enkelte lærer. Ordensreglerne kan ses som et udtryk for, at der har været eller kunne være problemer 

med mad og spisning i skolen.  

Men er skolemaden generelt et problem? For hvem i skolen? Og på hvilken måde? 

Med diskussionerne i afsnit 2 in mente, bl.a. i de nævnte dokumenter fra Fødevare- og Sundhedsstyrelsen 

samt regeringens oplæg om sundhed, så ser det ud som om, at maden i institutionerne, herunder skolema-

den, opfattes som et problem i det senmoderne. Den fremstår især som et problem, fordi nogle elever ikke 

medbringer mad i skolen, eller fordi den mad, der medbringes, ikke er af tilstrækkelig ernæringsmæssig 

kvalitet, eller for de store elevers vedkommende, at de køber fødevarer uden for skolen, enten i form af 

fastfood af ringe kvalitet eller andre underlødige produkter. Den manglende sufficiente ernæring relateres 

videre til, at eleverne bliver trætte og urolige og dermed ikke får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. 

Så skolemaden kan være et problem for skolen, dvs. ledelsen og lærerne. Dertil kommer, at forældrene kan 

opfatte maden som et problem, både når de selv skal stå for den, men også når det overtages af skolen. 

Endelig er det jo eleverne, det drejer sig om, og de oplever generelt også skolemad som et problemfelt. 

Men ikke nødvendigvis på samme måde som ledelse, lærere og forældre. 

Overordnet kan det jo diskuteres, om spisepausen er en pause, og om det er elevernes fri tid, eller del af 

skolens tid og dermed en del af undervisning, samt om der skal være madudbud, hvor eleverne høres, hvor 

de kan vælge mad og spisested. Spisepausen ligger i skolen med et indhold og nogle relationer, som figuren 

i afsnit 2 viser. Den præges af den særlige kontekst, den enkelte skole og den enkelte klasse udgøres af. 

Men denne kontekst er derudover påvirket af de beslutninger, der både tages på og udenfor skolen. Men 

problematikkerne om mad og sundhed i dag har, som nævnt, gjort skolemad til genstand for en særlig ind-

sats, hvor det gratis skolemadstilbud skulle evalueres, fordi ’nogle’ så det som et problem. Et problem, man 

ville løse ved det gratis tilbud, der udover at bidrage med basal næring også skulle være medvirkende til at 

give bedre læring, og yderligere lå det i flere af projekterne, at den gratis mad skulle bane vej for 

efterfølgende salgstilbud af skolemad. 

                                                           
7
 Et udtryk fra den svenske skolemadsforsker Gerhard Nordlund, der i en diskussion på DLH med Jette Benn, havde 

meget svært ved at forstå at noget, der foregik midt i skolen, kunne tages ud af skolens ansvarsområde. 
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I denne rapport indgår fire skoler, der hver for sig har reageret på dette problem. I de tre cases (se afsnit 

2.4) er det skoleledelsen, der har hovedansvaret for ansøgningen om den gratis skolemadsperiode, i den 

fjerde case, den private FF Skole, var det bestyrelsen (lærere og forældre), der tog initiativ sammen, idet 

der ikke er en egentlig ledelse. På CC Skole har forældrebestyrelsen ligeledes været meget involveret, også 

med en mening om, at det basalt set er forældrene, der har ansvaret for maden, men at man gerne ville 

med i dette forsøgsprojekt. Inspektøren på DD skole er også af den mening, idet han udtaler, ”mad og 

sundhed og sådan noget, at det er en blanding – det er også forældrenes ansvar, og jeg synes også, at vi 

skal passe på ikke at tage alt ansvaret, de må på banen også.” Det synspunkt støtter den madansvarlige, 

der synes bedst om et frivillighedsprincip, også fordi nogle børn helst vil have madpakke. 

På FF Skole har lærerne også den mening, at det har været en styrke at have forældrene med i beslutningen 

om skolemad. Det ligger så også i tråd med, at det er en privat skole, hvor ledelsen udgøres af såvel lærere 

som forældrevalgte.  

Initiativerne blev iværksat, da skolemaden blev oplevet som problematisk, som nævnt ovenfor og som 

beskrevet af inspektøren fra BB Skole, der udtalte: 

”Jeg har som udgangspunkt, at børn skal have mad med i skole, fordi forklaringen kan være, 

at man bliver utilpas. Man kan ikke holde sig koncentreret, og man får konflikter med sine 

kammerater på skolen, hvis man ikke har mad med. Og det er typisk det spørgsmål, de får her 

(på kontoret), hvis de kommer et sted fra, hvor de har haft nogle problemer, ’Har du fået 

noget at spise i dag?’ Og det viser sig, at rigtig mange af de elever, der kommer ind til mig, de 

har ikke fået noget at spise.” (Inspektør. BB Skole) 

Inspektøren lægger hermed en manglende kost ind som en mulig årsag til urolige elever, der opfører sig 

problematisk. Men det er ikke omkostningsfrit. Ledelsen oplever en lang række praktiske problemer for-

bundet med leverancer, madtilbud og portionsstørrelser. Der er et andet problemfelt om organisering og 

involvering,  

Madtilbuddet: 

Først og fremmest har de tre kommunale skoler oplevet et meget stort spild i forbindelse med madtilbud-

det. FF Skole, der fik maden som kold eller varm i bakker, som eleverne selv tog fra, havde efter justeringer 

af menuerne mindre madspild, selv om det heller ikke blev undgået her. Men på de øvrige tre skoler var der 

problemer med stort madspild, hvor en stor del elever fravalgte maden, hvis de ikke syntes om den. 

”Jeg var derfor temmelig chokeret, da vi startede på den her ordning, og vi faktisk fandt ud af, 

at der skulle smides rigtig meget mad væk hver dag. Og at børnene faktisk ikke brød sig om 

meget af det, og at man måske slet ikke havde gjort sig nogen tanker om, hvad er det 

egentlig vores opgave går ud på?’ (Inspektør. BB Skole) 

Og videre: ”… det hænger nok sammen med, at der ikke er nogen valgmuligheder.” 

Her er inspektøren opmærksom på, at elevernes præferencer må medtænkes og inddrages i leverandører-

nes overvejelser. Generelt var der en utilfredshed, både fra ledelse, madansvarlige, lærere og elever, med 

det gratis tilbud, de fik.  
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”Jamen altså, den ressource, der har været afsat til det og de retningslinjer, der er lavet fra 

ministeriet, de har været så snærende, så der har kun været råd til maden, fordi fødevarepri-

serne er steget, og så de virksomheder, vi forhandlede med, de kunne ikke andet end lige 

levere maden” (Inspektør. DD Skole) 

”Vi havde nogle helt andre forventninger til, hvad det var, vi faktisk skulle have, end det vi 

fik.” (Madansvarlig. DD Skole) 

”Jeg synes, det er ernæringsmæssigt for dårligt. Der har været for meget hvidt brød og for 

meget sådan halvfabrikata… Det bærer lidt indtryk af, at det skal fremstilles hurtigst muligt, 

og at det skal kunne holde sig på køl et døgns tid, før det skal deles ud.” (Lærer. 5. kl. CC 

Skole) 

”Jeg syntes, det var et godt princip, men… men jeg synes, at kvaliteten, den var ikke god nok. 

Altså, den var meget sådan dressing og fedt …  ikke sund mad, som de havde lovet, det 

skulle være.” (Elev. DD Skole) 

Skolemaden er indlejret (se figur afsnit 2) i en institutionel kontekst, nemlig skolen. Måltidet ligger midt i 

skolen, men der er et skisma eller et dilemma mellem det institutionaliserede måltid og det private. Det 

viste sig også i de gratis skolemåltider, idet de opleves, som nedenstående citat viser: 

”Generelt er det med skolemaden, at det smager faktisk o.k., der er bare et eller andet over 

det, hvor man ikke får lyst til at spise det. Jeg syntes faktisk, det smagte o.k., men efter 

halvdelen, så synes jeg faktisk, jeg ikke egentlig er mere sulten, men jeg kan bare ikke spise 

det her på den her måde, selvom det egentlig smager o.k., så er der bare et eller andet over 

det… og det er ikke sundt overhovedet, der var jo en halv bøtte remoulade ned i det, tæller 

sådan noget. Men det smagte faktisk fint nok, men der var bare et eller andet ulækkert over 

det.” (Dreng. 8. kl. BB Skole) 

Citatet viser et centralt problem, der går igen i al institutionsmad, men som her forbindes med skolemaden, 

nemlig det, at mad lavet til mange i store ens portioner bliver institutionsmad, ”det smager o.k., men der er 

bare et eller andet over det, hvor man ikke får lyst til at spise det”. En anden elev på CC Skole siger ”jeg 

synes, det smager tamt”, og læreren i klassen siger ”det er ikke lækkert, … det er ikke indbydende.”. 

Andre elever er generelt tilfredse og siger, de altid spiser maden. Her er der store variationer i elevernes 

tilgang, og de har sandsynligvis en sammenhæng med deres generelle ’madopdragelse/maddannelse’.  

Det viser sig bare, at madtilbuddet ikke rammer alle de elever, der på forhånd er udpeget til at have behov. 

Fravalget kan være begrundet i mange forskellige forhold.  

Organisering, involvering, deltagelse: 

Organiseringen af skolemaden har været et ledelsesansvar, hvor lærerne og forældrene er blevet oriente-

ret. Dog har man på DD Skole ladet organiseringen ske mere spontant og på eget elev-/klasseinitiativ. Der 

er generelt mere strikse regler for spisepausen i de mindre klasser (5. og 6. klasse, som vi observerede), end 

i de store klasser. 
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Der har ikke på de tre skoler været valgmuligheder for eleverne, og de har ej heller været involveret i 

menuvalg. På BB Skole blev der på forhånd udnævnt nogle madambassadører, der skulle involveres og pro-

movere projektet, men da projektlederen ikke mere var på projektet, blev det glemt. De pågældende elever 

følte sig narret, og flere elever, der havde prøvesmagt menuerne, fandt, at de var bedre end den mad, de 

senere fik under projektet. Noget lignende gjorde sig gældende på DD Skole.  

På FF Skole har der også været nogen utilfredshed med menuen, noget blev rettet, men generelt har de 

store drenge savnet kødet i det vegetariske tilbud.  

”Vi har jo spurgt nogen gange, om vi ikke kunne få nogle andre boller, altså sådan nogle lidt 

mere grovbolleagtige, men det kunne ikke lade sig gøre. Og vi har også spurgt, om vi ikke 

kunne få noget andet frugt, og det kunne heller ikke lade sig gøre. Så det har vi overhovedet 

ikke nogen indflydelse på.” (Elev. 9 kl. FF Skole) 

Og om at være med til at bestemme menuplanen siger en dreng i 9. klasse: ’Ja. Det synes jeg absolut er 

rimeligt, fordi det er os, der skal spise det.’ (FF Skole) 

Som nævnt ovenfor er fravalg af maden et generelt problem. Samme mad til alle ud fra en lighedsproble-

matik løser ikke alle madproblemer. Ifølge inspektøren fra BB Skole har man i bedste fald fået givet nogle 

elever, der ikke før har haft mad med, noget mad, men i værste fald er gode madpakker afløst af dårlig 

skolemad. 

Men trods madtilbuddet, mener den mandlige lærer på BB Skole, at 

“Skolen påtager sig flere og flere opgaver, som man egentlig skulle synes lå i hjemmene. Men 

det synes jeg, man skal være sig bevidst om, at det er skolens opgave… hvis skolen er meget 

bevidst om det på tværs af alle sociale grupper og har en mulighed for at sikre, at alle danske-

re får et måltid. Det er meget væsentligt det her. I hvert fald børn. Et sundt måltid om dagen. 

At vi kan sikre, at alle danskere får mulighed for at få en viden omkring det her. Det, mener 

jeg, er en af velfærdssamfundets fornemmeste opgaver. Jeg forstår simpelthen ikke, at det 

ikke er ved lov og magt, at vi skal tilbyde et gratis måltid mad til alle vore børn.” (Lærer. 8. kl. 

BB Skole) 

På CC Skole nævner inspektøren, at fx betaling af maden fremover skal ske online, da han ikke vil have, at 

eleverne har kontanter med, og lærerne skal ikke bruge deres tid på det. En sådan onlinebetaling blev også 

etableret på BB Skole som mulighed efterfølgende, ligesom valget af menu skulle gøres over nettet. Det 

stiller således krav om at have overblik og overskud til at planlægge familiens hverdag. 

Der peges især fra koordinatorernes og lærernes side på, at der kan være store forskelle på, hvordan spise-

pausen skal være for de små elever, for mellemgruppen, og for de store elever. 

”Det er de store, hvor prestigen går af madpakken, og det gider de ikke have med, og så når 

de må forlade skolen, så er tilbuddene nogle helt andre end det, vi gerne vil tilbyde dem. Og 

så spiser de noget, som ikke er hensigtsmæssigt i forhold til indlæring og hvordan de sådan 

generelt har det. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at man havde en ordning, hvor man 
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vidste, at det var noget ordentligt, de havde mulighed for at købe og så ikke forlade skolen, så 

vi fik ryddet ud i nogen af alle de der chips og cola, ikke.” (Koordinator. CC Skole) 

Opsamling af problemfelter for skolen 

De problemer, dilemmaer og dialektiker, skolekosten rejser, n opsamles som 

 Skolemaden mellem det private og det offentlige 

 Skolemaden mellem selvbetaling og fælles ansvar 

 Skolemaden mellem individualisering og institutionalisering 

 Skolemaden mellem socialisering og læring og samvær og rekreation 

 Spisepausen mellem skoletid og fri tid for både elever og lærere. 

 

4.2 Skolemadsordninger – potentialer og barrierer ved indførelsen af 

ordningerne på skolen og udnyttelse af de pædagogiske muligheder 
At udvikle viden og kompetencer er skolens eksplicitte formål. Helt overordnet skal folkeskolen som beskre-

vet i afsnit 2 bidrage til elevernes dannelse. Af formålsparagraffen kan det udledes at såvel begreber som 

kundskaber og færdigheder, fortrolighed med dansk kultur og andre kulturer og forståelsen for menneskets 

samspil med naturen skal vægtes. Endelig skal skolen, som det fremgår af formålsparagraffens sidste styk-

ke, ”… forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-

styre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.” (Lov om Folkeskolen 

2007). 

 

Kan dette formål have en rækkevidde ind i spisepausen? På hvilken måde kan skolemaden have potentialer 

til at bidrage til ’elevernes maddannelse’? 

I Finland, hvor man har skolemad igennem hele skolesystemet, har man tidligere kaldt ”spisepausen en lek-

tion for livet” – idet spisepausen indgik hver dag og gennem hele skoleforløbet, hvorfor det blev meget om-

fattende oplevelser og erfaringer, eleverne fik igennem skolegangen. Det er indlysende, at det kan have 

det, og som vist i flere projekter ligger der potentialer i skolemaden, men også barrierer. I det efterfølgende 

ses på, hvordan ledelse, madansvarlige, lærere og elever oplever potentialer og barrierer i skolerne. 

Barrierer 

Inspektøren på BB Skole ser ikke muligheder for, at madprojektet kan inddrages som mulighed for læring 

om mad og sundhed. 

“Der er ikke noget læring i det for mig at se (i madprojektet her) Der ville heller ikke være 

noget, der ville motivere eleverne for at interessere sig for, hvad der ligger bag, det her mad 

her. Det ville være meget, meget komplekst at skulle undervise i for en lærer, og derfor tror 

jeg også, der heller ikke har været nogen hjemkundskabslærere, der har sagt, det her vil vi gå 

ind i på nogen måder. Sådan som du dissekerede burgeren i dag, hvor det der ulækre stads, 
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det væltede ud af den, det kan man ikke bruge i undervisning, sådan noget. I undervisningen, 

der er vi nødt til at være meget mere sort/hvide” 

”Interviewer: Men hvis I havde jeres eget projekt med de her 9. klasser?” 

“Ja, så vil jeg sige, så kunne man sagtens gå ind og lave lidt mere sundhedsundervisning 

omkring fødevarer, sagtens.” (Inspektør. BB Skole) 

Skismaet ligger med andre ord i, at projektet har været et top-down-styret projekt, hvor lærerne ikke har 

følt sig medinddraget og spurgt og ej heller har gjort sig overvejelser, om det kunne være en mulighed at 

koble undervisning i sundhed og mad i bred forstand til skolemadstilbuddet.  

En anden barriere har været det tidsmæssigt pressede forløb, dels i forbindelse med tidsrammen for 

ansøgninger og igangsættelse af projekterne, dels fordi lærerne oplever hverdagen tidsmæssigt presset og 

ikke umiddelbart ser mulighederne eller ikke synes, at spisepausen skal omklamres af en pædagogisk hånd. 

”Interviewer: Kunne man have koblet noget læring om sundhed til madordningen?” 

”Ja, men det er jo der, hvor at alle lærere siger hyl, skrig, skal vi nu tage os af noget mere, 

fordi at åhhh nej, vi har jo så meget, ikke… Så skulle man gøre det mere sådan, at man sagde, 

det …  er et projekt, og nu bruger vi tid på det, ikke, det er ikke noget, man bare sådan lige 

putter ovenpå – det tror jeg ikke på. …  Så skal det være sådan et eller andet, hvor man går 

mere ind i det – forbereder sig mere til det osv., altså at børnene simpelthen arbejder med 

det.” (Lærer. 8. kl. DD Skole) 

”Ja, men der er det jo igen det, at skal man have den faglige del med. Der går meget tid med 

det, jeg er ikke sikker på, at overbygningslærerne synes, det ville være en god ide. Det ville 

være for stort et arbejde – og det ville tage tiden fra noget andet. Som gerne skulle være det 

faglige, så det tror jeg ikke.” (Lærer. 5. kl. DD Skole) 

Barriererne i selve projektet har været, at det ikke har været tænkt ind i skolens curriculum og undervis-

ning. De har også drejet sig om manglende faglige-pædagogiske erfaringer og visioner på området og 

endelig det tidspres, lærerne oplever. 

Potentialer 

Potentialerne kunne blandt andet være at relatere skolemaden, som den foreligger, til faglige problemstil-

linger, enten af ernæringsmæssig, forbrugermæssig eller kulturel art.  

Den kvindelige lærer på BB Skole foreslår så videre: 

”Man kunne jo få lavet nogle energifordelingsprocenter. Hvis man nu fx med den pastasalat 

havde lavet den energifordeling og lavede et diagram, så man kunne se, hvor meget fedt og 

kulhydrater og proteiner, der er i det her. Så kunne man lige vise det, det ville være meget 

nemt og hurtigt at illustrere det for børnene. Så kunne man snakke om det: hvorfor er det lige, 

at det er for fedt i dag, eller hvad kunne vi have gjort anderledes med den her mad, for at den 

kunne blive sundere… Så det kunne man måske godt indimellem have, sådan noget der 
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illustrerede det, så børnene kunne få en fornemmelse af det, energifordelingsprocenter, og 

man kunne snakke om det.” (Lærer. 5. kl. BB Skole) 

Den mandlige kollega betoner til gengæld betydningen af at involvere eleverne gennem medbestemmelse 

og medansvar og helt konkret i tilberedning af skolemaden. 

“Jeg så hellere, at eleverne var med til at lave det (skolemaden), de store elever, og nu har vi 

muligheden for det dernede (i forbindelse med kantinen). Der skal selvfølgelig være en 

(ansvarlig) person. Og man kunne sige, at de store … kunne tjene til en tur, ikke. … Det kunne 

man faktisk godt gøre, hvis man sagde en måned i forbindelse med et projekt man havde. 

Middelhavet eksempelvis, og så skulle man til Italien, og så lavede man mad deromkring osv. 

… Jeg tror, de ville få større ejerskab af det mad og det væsentlige i at spise, og de syntes, at 

det er spændende at se, hvad de andre laver. Så det, så jeg meget hellere, at eleverne var 

med i den her proces. Jeg ved godt, at det er svært at organisere, men det tror jeg faktisk 

godt, man kunne løse.” (Lærer. 8. kl. BB Skole) 

Involvering eller participation komme her ind i forhold til et fælles madprojekt. Der er således visioner om 

at kunne bruge skolemaden på en måde, der kobler elever, mad, spisning og undervisning sammen. Det har 

blot ikke været en del af det lancerede projekt, men lærerne ser det som en mulig tilgang. 

Adspurgt om eleverne i DD Skole vurderer, at de kunne lære noget af, at de selv var med til at tilberede ma-

den på skolen, peger enkelte piger i 8. klasse på, at det kunne man, og flere af eleverne peger på, at de 

gerne ville deltage i et afgrænset madprojekt. 

”Pige: Det kunne nok være en god ide, men det er så bare lige med, om det ville blive til 
noget. Altså, min mor hun har fortalt mig om det. Det skulle åbenbart være rigtig godt, at 
man havde sådan en skoleordning, hvor de store så måske hjalp de yngre med at lave mad. 
Og så fik man måske lavet noget lidt sundere mad. Og så hvis man i stedet for, at det bare var 
tilsat med en masse fedtstoffer…  

Interviewer: Eller hvis der var et madprojekt, ville I deltage i det? 

Dreng: Nej… 
Dreng: Det ved jeg ikke rigtig. Det ville man vel nok. 
Pige: Altså, hvis det var sådan et projekt for hele skolen? 
Interviewer: Ja, i en periode måske, en afgrænset periode. 
Pige: Så tror jeg nok, man ville. 
Dreng: Ja.” (Fokus2. 8. kl. DD Skole) 
”Ja… altså, jeg synes, det kunne være meget fedt, hvis man havde sådan en projektuge, hvor 
man gik meget op i mad.” (Pige. 8. kl. DD Skole) 

Elevernes syn på potentialer er meget enslydende for de fire skoler, men det er udelukkende, når de bliver 

spurgt til det, at disse potentialer bliver åbenbare. 

Der opstod på FF Skole i fokusgruppeinterviewet en generel enighed om, at den bedste måde at lære er 

den praktiske del relateret til madlavning og fødevarer.  
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”Interviewer: Hvordan tror I, man lærer mest om mad og sundhed? 

”Pige: Ved at prøve og lave det. 

Dreng 1: Ved at være interesseret i det. 

Dreng 2: “At komme ud andre steder og se på en… restaurant, se hvordan de laver det.” (9. kl. 

Fokus FF Skole) 

Det er altså det praktiske aspekt, at have ‘hænderne i farsen’, der træder frem, hvilket også lærerne mener. 

“Ved at lave det selv… ja. Ved at lave det, købe ind. Kigge i kogebøger. Finde ting de har lyst 

til at lave. Købe ind, kigge på priser… det har vi i hvert fald gjort. Og så selvfølgelig også 

mærke, altså mærke på deres egen krop, altså hvornår har jeg det godt. Har… altså hvad gør 

mig godt at spise og drikke, ikke.“ (Lærer. 6.kl. FF Skole) 

Såvel lærere som elever og ledelse ser potentialer, men der skal gives tid og ressourcer, og eleverne skal 

kun involveres i begrænsede tidsperioder. Der ses muligheder i de mere praktiske aktiviteter, og i koblingen 

mellem skolemad og det ernæringsfaglige og forbrugermæssige. 

Forslag til pædagogiske muligheder 

Skolemaden kan give pædagogiske muligheder, og Forebyggelsesrådet nævner som omtalt tidligere, at 

projekter, der inddrager skolemaden i undervisningen, har størst succes. En succes, der kan skyldes en øget 

inddragelse af de involverede parter, lærere og elever, og en bedre mulighed for at føle ejerskab og medbe-

stemmelse. 

Umiddelbart kan skolemåltidet, hvis det ses som del af curriculum for alle elever, give muligheder for som 

det første at opleve 

 måltidssamvær 

 sanseoplevelser 

 smagsbedømmelser. 

 

For det andet kunne maden og måltidet danne udgangspunkt med stigende kompleksitet nedadgående for 

diskussion og vurdering af  

 spiseregler  

 de enkelte fødevarer og retter som kulturelt udtryk 

 fødevarerne i et miljø-klima perspektiv 

 måltidet i forhold til de otte kostråd og tallerkenmodel og andre modeller 

 sammenligninger mellem forskellige typer af skolemad og madpakker 

 den enkelte elevs behov for mad og ønsker til mad – sundhed og livskvalitet. 
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Alle disse temaer kan på forskellig vis indgå som dele af de faglige elementer i fag som hjemkundskab, 

sundhedsundervisning, natur og teknik, dansk, matematik, historie, biologi, geografi, idræt, men også som 

en samtale i forbindelse med klassens time. 

For det tredje kunne skolemaden gøres til genstand for et egentligt skolemadsprojekt, hvor det overvejes 

om 

 projektet skal foregå i et fagligt regi eller som et tværfagligt projektarbejde 

 hvilke klassetrin, der skal involveres, hvor længe, hvordan og hvorfor. 

 

Herved vil der være muligheder for at eleverne opnår de kompetencer, vi har beskrevet indledningsvis og 

videre i afsnit 3, som på forskellige niveauer, afhængig af klassetrin og alder, indebærer at vide, at kunne, at 

ville og at være. Dvs. at vide noget om mad, at kunne noget praktisk om mad, at ville deltage aktivt i mad-

projekter, samt at lære at være omsorgsfuld for sig selv og andre (Benn 2006). Der kan, som det skitseres, 

arbejdes praktisk og teoretisk, eksperimentelt og sansemæssigt med mad som omdrejningspunkt, og der 

kan tænkes perspektiver ind over fra næsten alle fag. Men skal skolemaden tænkes ind i en undervisnings-

sammenhæng, skal ressourcerne være til det. Det gælder bl.a. lokaler og udstyr, men også lærerkræfter 

med faglig kunnen. 

Opsummerende kan potentialer og barrierer ved indførelse af skolemad ses som ’Skolemaden set som 

mulighed for’: 

 Praktisk, konkret sundhedsundervisning, koblet til det teoretiske 

 Fællesskabsoplevelse 

 Socialisering og samvær 

 Nødvendig pause og frirum. 

 

4.3 Elevernes og lærernes deltagelse i skolemadsordninger 
I ansøgningen til pilotprojektet er et af ansøgningskriterierne, at: ”Skolen skal redegøre for, hvordan mad-

ordningen integreres i skolens dagligdag, og hvordan elevernes inddragelse i planlægning og gennemførelse 

af madordningen sikres.” De skoler, der deltog i pilotprojektet, forpligtigede sig dermed til at inddrage ele-

verne i planlægningen og gennemførelsen af madordningen. 

I dette afsnit sættes der således fokus på elevernes deltagelse i undervisnings- og læringsaktiviteter i for-

bindelse med skolemadsordningens planlægning og gennemførelse. 

Først beskrives det, ud fra modellen for deltagelse (se afsnit 1.4), hvordan beslutninger i forhold til såvel 

planlægningen som gennemførelsen af skolemadsordningerne blev truffet, og hvordan eleverne oplevede 

deres deltagelse og involvering. Afsnittet afsluttes med en diskussion af potentialer og barrierer relateret til 

elevernes deltagelse. 
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Beslutninger truffet i relation til skolemadsordningen 

På to af skolerne var det udelukkende ledelsen, der tog initiativ til at søge om penge og søsætte skolemads-

projektet, på en skole blev initiativet taget af en lærer med ansvar for skoleboden i samarbejde med sko-

lens ledelse, bestyrelse og sundhedsplejerske, og på den sidste skole kom initiativet fra en forældregruppe, 

hvor den ene forælder også var lærer på skolen.  

I forhold til modellen for deltagelse – se figur 1 – er eleverne (og i de fleste tilfælde også lærerne) således 

blevet informeret om, at de skulle være i skolemadsprojektet, og de har ikke selv haft nogen indflydelse på, 

om de ønskede at være med i projektet eller ej. I forhold til beslutningen om at deltage i pilotprojektet, kan 

elevernes, og som nævnt oftest også lærernes deltagelse, således placeres i kategori 1 – ikke deltagelse.  

I forhold til hvilken madordning de skulle have, har eleverne på DD Skole været med til at bestemme, hvil-

ken madordning de skulle have. Eleverne i elevrådet plus yderligere et par elever fik prøver på maden fra 

forskellige firmaer, og eleverne fravalgte ifølge en lærer fx et firma, der lavede økologisk mad med mange 

kostfibre. Elevernes deltagelse kan her placeres mellem kategori to og tre – det var lærerne/ en voksen, der 

tog initiativ til smagningen, men det var eleverne, der besluttede, hvilket firma de ville have mad fra. På FF 

Skole skulle eleverne udfylde et spørgeskema og vælge mellem vegetarisk eller ikke-vegetarisk mad. Elever-

nes deltagelse kan således placeres i kategori to, hvor det er lærerne, der stiller forslag – her udleverer 

spørgeskema, eleverne, der udfylder spørgeskemaet (fælles dialog), og beslutningen træffes i fællesskab. 

Valget faldt på vegetarisk, og eleverne følte, det blev presset ned over hovedet på dem. De følte ikke, deres 

spørgeskemaer blev taget alvorligt, da alle elever gav udtryk for at have stemt for ikke-vegetariske måltider. 

Reelt blev skolemadsordningen dog efter en periode ændret fra vegetarisk til ikke-vegetarisk, fordi eleverne 

ikke spiste maden, og der derfor blev et kæmpe spild.  

På CC Skole havde eleverne ingen indflydelse på den madordning, der blev valgt, men de udfyldte et spør-

geskema, før madordningens start, hvor de skulle angive, hvad de bedst kunne lide. På BB Skole blev skole-

madsprojektet før opstarten præsenteret ved et stort anlagt arrangement, hvor det var muligt at prøve-

smage forskellige retter, og en række elever blev udnævnt som ambassadører for ordningen og skulle 

generelt inddrages og høres. Eleverne på CC Skole og BB Skole har således været inddraget i en dialog om 

den mad, de fik serveret, og der er tale om deltagelse i kategori to.  
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 Deltagelse i 

projektet 
Planlægning/ 
Valg af 
madordning  

Planlægning/ 
Forskellige 
retter 

Planlægning/ 
Hvor, hvornår 
og spisetid 

Gennemførelse/ 
Servering 

 

4. Elevers 
forslag, fælles 
dialog, fælles 
beslutninger 
med lærere og 
voksne 

   CC Skole FF Skole 

3. Elevers 
forslag, elevers 
dialog, elevers 
uafhængige 
beslutninger 

 DD Skole    

2. Lærers 
forslag, fælles 
dialog, fælles 
beslutninger 

 DD Skole 

FF Skole 

CC Skole 

BB Skole 

 

 

 

1. Givne 
beslutninger 
(lærer, 
lovgivning). 
Ingen dialog, 
elever tildelt 
opgaver. 

Alle 4 skoler CC Skole 
BB Skole 
 

 Alle 4 skoler Alle 4 skoler 
 

Tabel 6: Eleverne deltagelse – hvordan? – og i forhold til hvad? 

Beslutninger i relation til de vilkår, eleverne spiser under 

Beslutningerne omhandler, hvor eleverne spiser, hvornår, hvor lang tid til spisning der er, og hvor meget 

indflydelse eleverne har haft i relation hertil. På alle skoler spiser eleverne i klasserne – som de altid har 

gjort. Eleverne sætter ikke spørgsmålstegn ved at spise i klassen og har heller ikke haft indflydelse på, 

hvornår eller hvor lang tid de har til at spise. Deres indflydelse er her i kategori et. At eleverne ikke har haft 

indflydelse på vilkårene, hænger blandt andet sammen med en række strukturelle forhold; der er ikke et 

reelt alternativ til klasseværelse at spise i på nogen af skolerne, og hvornår de spiser, afhænger blandt af, 

hvornår maden bliver afleveret på skolen, og hvor længe den fx kan tåle ikke at stå på køl.  

På alle fire skoler er der en række spilleregler for spisningen: Fx at eleverne skulle sidde ned på deres plad-

ser, og at der skulle være ro i klassen. På CC Skole har eleverne været med til at bestemme disse regler, og i 

8. klasse må eleverne fx sidde hvor og med hvem, de vil, mens de spiser. Deltagelse kan her placeres i 
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kategori fire. På de tre andre skoler er det lærerne, der har bestemt reglerne, og deltagelse kan placeres i 

kategori et.  

I forhold til gennemførelse af madordningen, har eleverne fungeret som maddukse på alle fire skoler. Dette 

er ikke noget, eleverne selv har valgt, men noget læreren/andre voksne har bestemt. Deltagelse kan her 

placeres inden for kategori et. Derudover har eleverne ikke været involveret i selve madordningen. På FF 

Skole fik elevernes handling – at nægte at spise maden – som allerede nævnt, dog direkte indflydelse på 

skolemadsordningen, som blev ændret fra vegetarisk til ikke-vegetarisk, og deres deltagelse kan her place-

res på niveau fire. Denne ændring betød, at der kom færre klager, men det betød også, at maden blev mere 

ensformig; som en pige fra 6. klasse udtrykker det: ”jeg har fundet ud af, hvis jeg hele tiden spiser det sam-

me, så begynder jeg ikke at kunne lide det.” (6. kl. Fokus. FF Skole) Skolemaden endte altså ud med ikke at 

være tilstrækkelig varieret, men det var dog de retter, der blev serveret oftest, som var en succes blandt 

eleverne. 

Som skemaet viser, har eleverne på alle fire skoler haft indflydelse på skolemadsordningen om end i større 

eller mindre grad. Men fælles for eleverne er, at de oplever, enten ikke at have haft nogen indflydelse over-

hovedet, eller kun indflydelse i meget begrænset omfang. Selv ikke på FF Skole, hvor eleverne via deres 

handlen – de nægtede at spise skolemaden – havde direkte indflydelse på, at skolemaden blev ændret fra 

vegetarisk til ikke–vegetarisk, oplevede eleverne, at de havde haft den store indflydelse. Dette kan hænge 

sammen med, at de allerede fra starten havde udfyldt et spørgeskema, hvor de alle – ifølge en elev – havde 

ønsket ikke-vegetarisk mad. Alligevel faldt valget på vegetarisk mad.  

Elevernes deltagelse i skolemadsordningen har overvejende haft karakter af en måde at tage beslutninger 

og have indflydelse på, og ikke som en måde at lære og undervise på: eleverne guides systematisk af voks-

ne trin for trin, men der spørges og lyttes til deres meninger: klart ejerskab.  

4.3.1 Barrierer og muligheder for deltagelse 
Der er flere faktorer i forbindelse med skolemadsordningerne, der kan have haft betydning for elevernes 

involvering og aktive deltagelse i projektet.  

For det første var det ikke de lærere, der underviste de elever, der var involveret i madordningen, der hav-

de bestemt, at skolen skulle være med i skolemadsordningen. Beslutningen var taget af enten ledelsen, 

bestyrelsen eller andre lærere. De lærere, der deltog i skolemadsordningen, havde således ikke haft indfly-

delse på, hverken om de skulle være med i projektet, eller på hvordan det skulle udmøntes i praksis. Lærer-

ne har derfor heller ikke planlagt skolemadsordningen som en del af undervisningen, og heller ikke hvordan 

eleverne, fx som en del af sundhedsundervisningen, kunne involveres i skolemadsordningen. Hvis lærerne 

havde været med i beslutningen, havde de sandsynligvis involveret eleverne i større udstrækning: 

”Jamen, altså, prøv og høre… der er jo ikke så meget at organisere… altså, det… maden var 

bestilt fra andet sted… der var ikke nogen, der spurgte eleverne, hvad de gerne ville have… 

maden kommer i nogen kasser, der skal hentes, kassen kommer ind i klassen, maden bliver 

delt ud og så sidder de og spiser – og så er den potte ude…” (Lærer. 8. klasse. CC Skole) 
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Som det er nu, har der ikke været noget at involvere eleverne i. Maden bliver leveret færdig og ud over at 

eleverne henter maden og bærer den ind i klassen, er der ikke meget, de kan gøre. Men viljen til at involve-

re eleverne mere er der helt klart fra lærernes side: 

”Ja… ja, det synes jeg… jeg synes det mad, de skal spise… altså det er jo spørgsmålet om, om 

du spørger dem, om det er noget undervisningsmæssigt… der skal de jo også have noget 

medbestemmelse om nogen ting… men med hensyn til kosten, helt bestemt synes jeg da, at 

de skal have lov og have indflydelse på det, de kommer til at skulle betale for… hvis det 

fortsætter … nu er det så en gratisordning det her… men alligevel…”(Lærer. 5. klasse. CC 

Skole) 

Læreren giver udtryk for, at de både gerne vil involvere eleverne i madordningen og rent undervisnings-

mæssigt. Men det kræver, at de selv er involveret i og med i planlægningen af skolemadsordningen. 

En anden barriere i forbindelse med skolemadsordningen er det korte tidsforløb. Selv om eleverne på alle 

skolerne enten havde været involveret i valg af madordning eller den mad, de gerne ville have i forbindelse 

med ordningen, så følte eleverne på alle fire skoler, at deres indflydelse på den mad, de havde fået, havde 

været meget lille. Og især eleverne i 8. klasse ville gerne have haft mere at skulle have sagt. En forklaring 

på, at eleverne ikke føler, at de har haft nogen reel indflydelse på den mad, de fik at spise, kan skyldes 

forløbet med madpakker kun strakte sig over seks til otte uger. Det korte forløb skaber begrænsninger i 

forhold til både at nå at implementere madordningen i skolen, at evaluere ordningen og efterfølgende at 

indføre ønskede ændringer.  

 

4.4 Er der sammenhæng mellem ernæring og læring? 
Det lå implicit i EVIUS projektets formål, at der ønskedes en dokumentation af, at det at få et måltid sund 

skolemad skulle give eleverne bedre muligheder for at lære generelt, dvs. at ’næring skulle give bedre 

læring’, samt at de gennem disse eksemplariske frokostmåltider lærte, hvad en sund frokost var, at maden 

havde en umiddelbar sundhedsmæssig transferværdi. Målinger af, om sund næring giver bedre læring, er 

behandlet i reviewet ”Skolemadens effekt på læring og undervisningsparathed” (2009). I reviewet konklu-

deres det, at der ikke foreligger evidens for at indtag af skolefrokost i sig selv har en effekt på læring. Der er 

indikatorer for, at der kan forekomme kognitive forstyrrelser ved dårlige/usunde kostvaner, men disse kost-

vaner kan ikke udelukkende relateres til frokosten. Derimod peges der i flere undersøgelser på, at morgen-

maden har en positiv indflydelse på skoleelevers kognitive kapacitet.  

Om det kan påvises, at eleverne lærte bedre i forbindelse med at få sund skolemad, har vi ikke i dette del-

projekt kunnet afdække, idet det ikke er muligt at måle på det, som interventionsprojektet har været tilret-

telagt, og generelt svært at give svar på, især da frokostmåltidet er et af mange måltider i løbet af en dag. 

Formålet med delprojektet er at undersøge, om skolemadsordningen har haft en betydning for elevernes 

trivsel og læringsmiljø og for deres læring, og i forlængelse heraf vil vi i dette afsnit diskutere skolemads-

ordningens betydning for elevernes muligheder for at udvikle viden og kompetence.  
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Den kompetencemodel (Benn 2006), som diskussionen tager afsæt i, er præsenteret i kapitel 1.4. Delele-

menterne i kompetencen er: at vide, at kunne, at ville og at være. Kompetencemodellen og delelementerne 

heri relateres i indledningens teoriafsnit til generel læringsteori, nemlig til Illeris’ beskrivelse af tre forskel-

lige dimensioner af læring: indhold, drivkraft og samspil, eller sagt med andre ord: kognitive, affektive og 

sociale aspekter af læring (Illeris 2006, s. 42). 

 Kompetencemodellen, koblet til disse tre dimensioner af læring, kan beskrives som følger: 

 at vide – indholdsdimension (”at vide, at der er sammenhæng mellem det, du gør, og det, der 

bliver resultatet”, fx mellem ressourceanvendelse og miljø, mellem indtag af mad og drikke og 

sundhed) 

 at kunne – indholdsdimension (”at kunne mestre sin dagligdag ud fra de materielle ressourcer, 

der er til rådighed”, fx at skabe en ret eller et godt måltid) 

  at ville – drivkraftsdimension (”at ville være deltagende i hverdagslivets problematikker”, fx 

omkring fødevarerne, produktion, valg og fravalg, skolemadspolitik, miljøpolitik m.m. 

(dannelse/socialisering))  

 at være – samspilsdimension, ”at kunne føle omsorg for hinanden”, fx når der skal vælges og 

besluttes, om de fødevarer og retter, der skal laves eller vælges, som alle skal spise). 

 

For mad og sundhed er der således både en pragmatisk og praktisk dimension med praktiske færdigheder, 

dvs. ’en kunnen’, der kan afprøves, trænes og læres, og en mere teoretisk, herunder ernæringsfaglig dimen-

sion, ’en viden’, som kan læres. Derudover har læring om mad og sundhed en æstetisk, social og kulturel og 

etisk dimension, som kan relateres til ’at ville’- og ’at være’-elementerne i kompetencen ovenfor.  

At vide  

Når elever og lærere beskriver, hvad eleverne har lært i undervisningen, refereres der primært til ’at vide’-

elementer i kompetencer om mad og sundhed: De store elever har lært om kostberegninger, madkultur, 

om mad og sundhed, om måltidsfordeling og at det er sundt at spise varieret. De små elever har lært om 

fedt, ernæring og om madpyramiden, om mængder, sammensætning og sunde kontra usunde madvarer. 

Når eleverne skal beskrive ”en sund frokost”, er der en hel del overensstemmelser med indholdet i denne 

og indholdet i skolemadsordningen. Det betyder dels, at flere af eleverne mener, at den mad, de har fået i 

skolemadsordningen, har været sund, dels at de faktisk har udviklet viden via erfaringer med skolemads-

ordningerne. De refererer til flere af de retter, de har fået i madordningerne, herunder pasta og pitabrød, 

og derudover refererer de til frugt og grønt, som de generelt kun har fået i mindre omfang i madordninger-

ne, men bedømt positivt de gange, de har fået det.  

Det nye i skolemadsordningen er – for mange af eleverne – forbundet med at smage. At smage er forbun-

det med at lære, at lære fødevarer at kende ved, at man får direkte erfaringer med dem. Fødevarerne er 

ved spisning forbundet med syn, lugt og smag samt følelsen i munden. Synet har stor betydning, både det 

umiddelbare syn og i eksemplet med fiskeburgeren var synet umiddelbart en burger, men den havde bl.a. 

en lugt. Nogle elever åbnede den og fandt den bare ’klam’.  
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At eleverne via skolemadsordningen har lært om sammensætning af mad, og at de har diskuteret mad 

(sundt/usundt, lækkert/ulækkert) er en anden generel tilbagemelding fra casestudierne, her illustreret i et 

udsagn fra BB Skole): 

”Altså, vi har jo snakket om mad, og hvad det er, så det tror jeg da helt sikkert. Og jeg tror 

også, at der er nogle, der er kommet til at smage noget, de måske ikke plejede at få med i 

madpakken. Og jeg tror også, der er nogle, der tænker, nej, det er en god ide, og det kunne 

man da også selv lave og have dem med i madpakken… Og nogle gange er de blevet 

overraskede, nej det troede jeg slet ikke, jeg kunne lide det her…” (Lærer. BB Skole) 

At kunne 

’At kunne’-elementer i kompetencen, som omhandler at mestre sin dagligdag, eller sagt med andre ord at 

kunne klare sig selv, fx det at kunne lave mad, er vigtigt for eleverne og kommer bl.a. til udtryk i dette 

elevudsagn:  

”Jeg kan hvert fald lave nogle få retter, og min kusine, hun er 17 år, og om et år kan hun flytte 

hjemmefra, hun kan ikke lave en eneste madret.” (6. kl. pige. FF Skole) 

Generelt har der ikke været gode muligheder for at udvikle ’at kunne’-elementer i kompetencen (dvs. 

færdigheder), men flere af lærerne refererer til dette element i deres visioner for madordninger på skolen: 

Her peges der på, at eleverne ”selv skal have fingrene i det”, og at de helt konkret og praktisk skal være 

involverede i tilberedningen af maden.  

”Jeg så hellere, at eleverne var med til at lave det (skolemaden), de store elever, og nu har vi 

muligheden for det dernede (i forbindelse med kantinen). Der skal selvfølgelig være en 

(ansvarlig) person. *…+Jeg tror, de ville få større ejerskab af det mad og det væsentlige i at 

spise, og de syntes, at det er spændende at se, hvad de andre laver.” (Lærer. 8.kl. BB Skole)  

I udsagnet ovenfor refereres der desuden til ’at ville’- og ’at være’-elementet i kompetencen, da der tales 

om ejerskab, samt om ’at være’-elementet, dvs. til samspillet med de andre elever. Flere af de enkelte 

elementer i kompetencen kommer altså i spil i forbindelse med skolemåltiderne og kan dermed bidrage til 

læring af forskellig art.  

At ville 

De fleste af eleverne havde ikke det forhold til skolemaden, at man spiste, hvad der blev sat på bordet, og 

at man spiste op, som tidligere har været en generel del af den socialisering, der foregik i hjemmet. Mad-

ordningerne har inkluderet regler omkring, at eleverne skulle smage maden, før de afviste den. At eleverne 

i skolemadsordningerne har fået mulighed for at smage noget nyt, er et gennemgående udsagn, især for de 

mindre elever. 

Skolemadsordningen har altså haft den socialiseringseffekt, som ligger som et implicit formål i EVIUS pro-

jektet – nemlig at give både elever og skole erfaringer med et andet frokostmåltid end den sædvanlige 

madpakke. Skolemadsordningen har endvidere givet de store elever (udsagn om dette er kun registreret 

for de store elever) mulighed for at diskutere varedeklarationer på skolemaden og at vurdere en madord-

nings ernæringsmæssige kvalitet. Det kommer bl.a. til udtryk i følgende udsagn fra en koordinator på DD 
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Skole, som peger på, at 8.-klasses-eleverne har læst deklarationer, diskuteret madvarer, de kan lide, og 

tilberedning af mad. 

”Jeg har hørt fra mange af de lærere, der har nogen af de store, at de faktisk har brugt meget 

tid på at kigge på de der deklarationer, der har været på de her produkter, og sat 

spørgsmålstegn ved ’hvorfor er der det i … , og hvad skal det til for og sådan noget’. *…+ Jeg 

tror, de har talt mere om mad, de har simpelthen diskuteret madvarer og sådan mere.” 

(Koordinator. DD Skole) 

At være  

Også i situationer, som forsøget med skolemadsordninger har skabt på skolerne, hvor der ikke har været 

tale om planlagt undervisning, sker der læreprocesser: Skolemåltidet giver smagsmæssige oplevelser og 

erkendelser om fødevarer samt oplevelser af fællesskab omkring spisningen. Samspilsprocesser, der inklu-

derer samspil mellem individer, og mellem individer og det materielle og det sociale miljø, er naturligt til 

stede i forbindelse med selve skolemåltidet. Der er maden det materielle tilbud, der stilles foran eleven, og 

det sociale miljø, det miljø, maden indtages i. Hele dette samspil sker i skolen i en mere eller mindre forma-

liseret ramme, hvor der, uanset hvad der er tilrettelagt, sker en form for læring. Et eksempel på læring rela-

teret til samspilsprocesser – til elementet ’at være’ – er, når en af lærerne fra DD Skole peger på, at 

eleverne har fået erfaringer med at spise i fællesskab:  

”Jeg synes i hvert fald, det har været en øjenåbner for nogen, netop det der med at have 

noget fællesbespisning på en eller anden led…”. (Lærer. DD Skole) 

Et andet eksempel er, når en af lærerne fra FF Skole giver udtryk for, at elevernes oplevelse af at følge føde-

varerne fra jord til bord vil give dem en nødvendig respekt for såvel natur som menneskets behov for 

ordentlig ernæring.  

”Vi vil gerne have det der med, at de selv oplever det, og at de faktisk kan se øh… guleroden 

bliver hevet op ikke. Og de kan se, hvad der vokser op derude, og de er med til at høste den, 

så de er igennem alle de processer. Også for at se, at det faktisk er et meget stort arbejde og 

det menneskeheden gået igennem og det har vi efterhånden fundet ud af, men det kommer 

ikke af sig selv og den tanke om at der er noget der er lidt større end os, det har skolen det 

godt af. Det har vi det godt med alle sammen. Og det er respekten for det arbejde der ligger i 

det og den ordentlige ernæring, på mange måder. Så det er ikke kun intellektuelt eller ikke 

kun at gøre. Så tror jeg vi rammer rigtig mange elever.” (Lærer. FF Skole) 

At vide, kunne og være  

I udsagnet ovenfor omtales ’at vide’- og ’at kunne’-elementer i kompetencen, som sammen med ’at være’-

elementet gør, at lærerne tror, at de ”rammer rigtigt mange elever’, dvs. igangsætter en læreproces og i 

forlængelse heraf udvikler elevernes kompetence. Læreren peger på, at det ikke kun er ”intellektuelt eller 

kun at gøre”, og udsagnet kan altså illustrere, at en del af den viden og erkendelse, der opnås igennem de 

praktiske handlinger og æstetiske erfaringer, er en form for tavs viden, hvor ikke alt kan italesættes eller 

iagttages som færdigheder. I visionerne om en skolemadsordning på denne skole lægges der altså op til, at 
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det optimale mål for læring er en sammenhængsforståelse – at eleverne kan lave en kobling mellem ’at 

vide’-, ’at kunne’- og ’at være’-elementer i kompetencen.  

Læringspotentialet i skolemadsordningerne er i projektet diskuteret ud fra et kompetencebegreb, knyttet 

til mad, som er baseret på fire hovedelementer: at vide, at kunne, at ville og at være. Potentialet er udfol-

det på forskellige måder via de forskellige skolemadsordninger og på tværs af en række forskelle mellem 

skolerne og deres strukturelle, politiske og curriculære vilkår og betingelser. 

 

4.5 Elevernes begreber om mad og sundhed og deres præferencer 
I dette afsnit diskuteres først elevernes begreber om mad og sundhed med afsæt i overvejelsesmodellen 

over kostens og madens niveauer (fig. 3) i kap. 1.4, og derefter elevernes præferencer, når det gælder 

skolemadsordninger med udgangspunkt i oversigten over valg og præferencer sidst i kap. 1.4.  

 

Elevernes begreber om mad og sundhed 

De begreber og forhold, der knytter sig til madområdet, er mangeartede: Mad er fødevarer, der kan sam-

mensættes til retter/måltider, og det er ernæring pga. indholdet af næringsstoffer. En fortolkning af begre-

berne og de niveauer, de befinder sig på, kan anvendes til at forstå og nuancere, hvad det er for aspekter 

og forhold, børnene forbinder med mad. Der er maden, som den synligt fremtræder for børnene, enten 

som konkrete fødevarer eller retter, der udgør måltider som eksempelvis det frokostmåltid, der her er i 

fokus. Men der er også de enkelte fødevarer, som består af næringsstoffer af forskellig art, som ikke umid-

delbart er synlige, fx proteinerne, som flere af eleverne refererer til, er sundt. Hvis der ses på, hvordan 

eleverne beskriver et sundt frokostvalg, peger 8.-klasses-eleverne på mad uden for meget fedt og dressing 

i, og de vil vælge salat, frugt og grønt, pasta og sandwich. Til en anden elev, som er tyk, vil de vælge samme 

mad som til sig selv, bare i mindre mængder, og evt. uden dressing. 5.-klasses-eleverne nævner pasta, salat, 

brød, fisk, alle former for grøntsager og frugt, og til en, som er tyk, vil de vælge grøntsager, protein – samt 

motion. Det vil sige, at eleverne primært refererer til retter og til fødevarer, men også til ernæring (når de 

nævner fedt og proteiner).  

Derudover indikerer elevernes begreber om mad og sundhed, og især deres præferencer, hvad det er 

børnene forstår, som et ’rigtigt eller ordentligt måltid’, og hvad det betyder for elevernes opfattelse, at 

måltidet indtages på skolen. Eleverne sætter i deres overvejelser over, hvordan en god skolemadsordning 

skal være, fokus på madens kvalitet: Maden skal smage godt, den skal mætte og være sund, og der skal 

være variation. Men eleverne sætter også fokus på, at de selv skal kunne vælge, hvad de vil spise, og en 

eller anden form for kantine/cafeteriaordning, hvor de kan få varm mad, serveret på en tallerken eller selv 

tage maden (fx salatbar), er ønskedrømmen. Lærerne, skoleinspektører og andre voksne på skolen vægter, 

at maden skal være sund/ernæringsrigtig, og at skolemadsordningen skal være praktisk og håndterbar. 

Også her vægtes betydningen af, at eleverne har medbestemmelse og ansvar for madordningen, og FF 

Skole vægter også forældrenes engagement i madordningen. Her kommer alle aspekter af overvejelsesmo-

dellen i spil: Der er referencer til ernæring via udsagn om, at maden skal mætte og være sund, og referen-

cer til varm mad, dvs. til retter. Men især er der referencer til den sociale situation rundt om spisningen, 

dvs. til det kulturelle perspektiv i overvejelsesmodellen – eller maden set som kost. 
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Elevernes præferencer, når det gælder skolemadsordninger  

De temaer, som kunne udledes af elevernes udsagn om mad og skolemad (jf. kap. 3.3.), er: Sundhed, kvali-

tet, smag, udseende og mæthed. Desuden omhandler udsagnene sammenligninger af maden i madpakken 

og i skolemadsordningen. Madens mange sider gør, at individer og institutioner kontinuerligt bliver stillet 

over for valg og præferencer. Nedenfor sættes der fokus på seks forskellige kategorier af valg, som har 

varet på spil i analysen af casestudierne: Nydelse versus sundhed, inklusion versus eksklusion, nyhed versus 

tradition, økonomi versus sundhed, omsorg versus bekvemmelighed samt frihed versus kontrol. 

Nydelse versus sundhed 

Nydelse og sundhed figurerer i elevernes udsagn ofte som hinandens modsætning, hvilket der gives eksem-

pel på i følgende udsagn, hvor eleverne positionerer sig på en skala fra, at smagen er vigtigst til, at sundhe-

den er vigtigst. Der tegner sig også en mellemposition, hvor man vurderer, at det kan lade sig gøre at få 

både smag og sundhed. 

”Dreng: … selvfølgelig skal det være sundt, ikke, men jeg vil stadig sætte smagen i første 

række ved sådan noget skolemad.”  

Pige: Ja, jeg synes helt klart, der skal være mere fokus på, hvad der er sundt  

Dreng: Men det skal stadig smage godt  

Pige: Ja ja, men det kan det også.” (Fokus. 9. kl. FF Skole) 

Til kategorien nydelse versus sundhed hører udsagn, der omhandler, at skolemad vælges til og fra, fordi det 

er, eller ikke er, ’mad for mig’. Rissalaten, som serveredes på DD Skole, omtales som ’mad for mig’ af nogle 

elever, men ikke af alle. 

”Der var noget, …  som der stort set ikke var nogen, der kunne lide. Det var sådan noget ris 

med … , det var sådan nogen, der var stegt på panden. Det er selvfølgelig også deres måde 

at lave det på, men det smagte bare sådan mærkeligt.” (Pige. 8. kl. DD Skole) 

”Så kunne jeg også godt lide sådan noget, der hedder rissalat, med noget kylling og noget ris. 

Det, synes jeg, smagte rigtig godt.” (Dreng. 5. kl. DD Skole) 

Inklusion versus eksklusion 

Når kvaliteten ikke er i orden, når maden opleves som ulækker, leder det til, at maden kasseres. Flere ele-

menter har betydning for eller sammenhæng med kvalitet: de enkelte fødevarer, måden hvorpå de sam-

mensættes, behandles og tilberedes og særligt vigtigt er også pakningen/emballagen og opbevaringen af 

skolemaden.  

”Ja, og det er jo også derfor, jeg er så ærgerlig over, at maden ikke er af bedre kvalitet, *…+, 

fordi der er mange af dem, de kigger på maden og smider det ud.” (Lærer. 8. kl. CC Skole) 

En almindelig observation fra spisepauserne og en gennemgående beskrivelse af disse fra lærere og elever 

peger dog på, at den mest almindelige reaktion ikke er, at eleverne smider hele madpakken ud, men at de 

piller de dele af skolemaden ud, som de ikke kan lide. Det kan fx handle om tomaterne eller osten i en 

sandwich, eller om risen i en rissalat. 
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Flere af lærerne peger på, at de yngre elever føler sig tryggest ved madpakken. Baggrunden for, at de væl-

ger ikke at prøve skolemaden, kan altså for mange elever handle om tryghed. 

”Jeg siger, at jeg synes, det var lidt spændende, men jeg er kræsen, og jeg bryder mig ikke om 

særlig meget, så der var meget af det, jeg overhovedet ikke kunne lide …  Nej, så havde jeg 

madpakke med.” (Pige. 5. kl. Fokus. DD Skole) 

Nyhed versus tradition 

De nye fødevarer og måltider i skolemadsordningen opleves dog af mange elever som spændende og som 

et godt alternativ til den traditionelle madpakke. Det gode mix er ofte noget nyt sammen med noget, som 

man kender i forvejen. 

”Den gode ting (ved skolemadsordningen) er, at vi prøver noget nyt. Vi prøver noget nyt mad, 

som vi måske ikke har set eller prøvet før. Og så også noget man kender, men så er det 

blandet med noget andet. Sådan forskellige ting. Men især det der med, at man prøver noget 

nyt.” (Pige. 5. kl. BB Skole)  

Eleverne giver dog udtryk for, at de foretrækker forholdsvis simple retter og anretninger, hvor de enkelte 

fødevarer kan ses og genkendes. Eleverne har flere favoritter blandt de forskellige skolemåltider. En af 

disse er en ret, som alle eleverne kender rigtigt godt, og som flere elever fortæller, at de selv har prøvet at 

tilberede – pizza. De sætter desuden pris på grønt tilbehør til de enkelte måltider, det være sig gnavegrønt 

såsom gulerødder, agurk eller lignende eller en gulerodssalat.  

”Altså, pizzaerne … , hvis jeg skal være helt ærlig, det bedste, det har nok været de der 

grøntsager, vi fik med til pizzaerne. …  Der fik vi sådan nogen små snackgulerødder… og 

sådan nogen ærter, …  de smagte bare rigtig godt.” (Dreng. 8. kl. Fokus. DD Skole) 

Økonomi versus sundhed 

På tre af skolerne er der en skolebod. En af lærerne peger på, at et nyt sortiment i skoleboden, som inklu-

derer nogle af de gode ting fra den afprøvede skolemadsordning, kunne være en løsning. Hun understreger 

dog, at skoleboden har en selvstændig økonomi – dvs. den må helst ikke give underskud. Med et nyt sorti-

ment, måske oven i købet et sundere sortiment, er der en økonomisk risiko, og elevernes udsagn peger på, 

at der er grænser for, hvor sund skoleboden må være.  

Interviewer: Kunne man forestille sig, at skoleboden blev bedre? 

”Øh, den har været bedre, for der er kommet meget, meget, meget sundt frem.” (Dreng. 

Fokus1. 8. kl. DD Skole) 

Eleverne sætter i deres overvejelser over en god skolemadsordning fokus på, at de selv skal kunne vælge, 

hvad de vil spise. Eller en eller anden form for kantine/cafeteriaordning, hvor de kan få varm mad serveret 

på en tallerken eller selv tage maden (fx salatbar), det er ønskedrømmen, om end den ikke vurderes at 

være realistisk, set ud fra et økonomisk synspunkt.  
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Omsorg versus bekvemmelighed 

En kantineordning med varm mad på tallerken er en af de mest gennemgående visioner i elevernes udsagn, 

og et eksempel kan hentes fra BB Skole: Den omhandler, at man regelmæssigt – helst hver dag – kan få 

varm mad, sidde i en kantine og spise, selv vælge fra en salatbar og også drikkevarer. Og så skal det 

selvfølgelig være sundt. 

”Det var sådan noget med, *…+, hvor man får noget hver dag. Og det varmt, og man får sådan 

lidt…, man ved, at de har stået og lavet det i køkkenet, og så putter de det over på min 

tallerken. Så er det sådan, at alle sidder i en kantine. Det er selvfølgelig sundt og sådan noget. 

Så kunne der være en salatbar ved siden af. Men fik et eller andet deroppe, og så kunne man 

gå hen og tage fra en salatbar. Og nogle drikkevarer, nogle gode nogle: smoothies eller sådan 

noget. Og så sad man der nede i kantinen og spiste sammen.” (Pige. 8. kl. BB Skole) 

Lærerne, skoleinspektører og andre voksne på skolerne har vægtet, at maden skal være sund/ernærings-

rigtig, men også at skolemadsordningen skal være praktisk og håndterbar. Og her har der vist sig at være 

flere barrierer i de skolemadsordninger, som skolerne har fået erfaringer med.  

”… og så er det vigtigt at få en ordning som er praktisk, virkelig praktisk! Og håndterbar. Og 

så få sig en ordentlig leverandør. (Lærer 9. kl. FF Skole) 

Skoleinspektørerne eller de madansvarlige på skolerne peger desuden på ressourceforbruget som en 

barriere ved ordningen, idet det har taget tid at koordinere madordningen.  

Frihed versus kontrol og styring 

DD Skole har i forbindelse med skolemadsordningen formuleret en mad- og måltidspolitik, og argumenteret 

denne ud fra en forventet større koncentration og energi – og dermed bedre læremuligheder for eleverne. 

Politikken er baseret på tre former for styring, som diskussionen af frihed versus kontrol nedenfor vil tage 

afsæt i:  

 udvikling af sociale og fysiske rammer, som fremmer sunde kostvaner (såsom tid og ro til spisning, 

rammer, som inviterer til spisning, en sund skolebod)  

 normstyring (der tales om ’madpakke-kultur’)  

 styring via udvikling af viden (der tales om ’en fælles forståelse af sund/usund mad’).  

 

Styring via udvikling af rammer, som fremmer sunde kostvaner, kan blive en konsekvens af skolemads-

ordningen på nogle af skolerne, da flere skoler har overvejelser om, at skoleboden nu skal udvikles i en 

sundere retning. Desuden har elever og lærere brugt forsøgsordningen til at diskutere sund/usund mad 

med henblik på en fælles forståelse af sund/usund mad, og flere af lærerne har brugt muligheden for at 

påvirke elevernes frokostvaner i en sundere retning ved at søge at udvikle deres viden. 

På alle skoler har den primære form for styring af frokostpausen og af spisningen dog været normstyring. 

Herunder i forbindelse med selve fordelingen af skolemaden i klasserne. Her har de store elever på de 

fleste skoler fået lov til at styre uddelingen af maden selv, samt bestemme hvordan de skulle sidde, når de 
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spiste maden, mens det for de mindre elevers vedkommende har været uddelt efter et system bestemt af 

lærerne.  

Normstyringen har desuden handlet om, at det ikke har været tilladt for alle de store elever under forsøgs-

ordningen at forlade skolen i frokostpausen. Det kan diskuteres om de gode intentioner om, at eleverne 

skal få erfaringer med sunde frokostmåltider, kan opveje de erfaringer med kontrol og styring af frokost-

pausen, som de også har fået. De fleste elever har accepteret reglerne, da det har drejet sig om en kortere 

periode. Det er dog svært at forestille sig, at danske skoler får ’engelske tilstande’: Her har nemlig flere af 

skolerne indført permanent udgangsforbud i frokostpausen, hvilket kan vurderes at udgøre et relativt stort 

indgreb i elevernes frihed. I alle tilfalde så har skolemadsordningen medført et indgreb i elevernes ret til at 

råde fuldt ud over spisepausen.  
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5. Afsluttende diskussion, konklusion og anbefalinger 
Vi vil i det følgende kort konkludere de væsentligste resultater af vores undersøgelse af skolemadsprojek-

terne på de fire udvalgte projektskoler, der indgår i de casestudier, vi har foretaget. Disse eksempler har på 

udmærket vis bidraget til en række væsentlige perspektiver på mad i skolen og skolemad. Afslutningsvis 

samler vi op i en række anbefalinger til overvejelse i forbindelse med eventuel indførelse af mad i skolen. 

5.1 Afsluttende diskussion 
Formålet med dette delprojekt 3 har været at undersøge, om skolemad har en betydning for læring, trivsel 

og læringsmiljø. Vi har i delprojektet undersøgt, om disse elementer kan bidrage til elevernes kompetence, 

når det gælder læring og erfaringer i forhold til mad, sundhed og socialt samvær. Derudover er det under-

søgt, hvilke holdninger og præferencer elever på forskellige alderstrin samt lærere og ledelse har til forskel-

lige ordninger og koncepter. Undersøgelsen har fokuseret på trivselsfaktorer og læringsmiljø i relation til 

skolemåltidstilbuddene og set på disses betydning i bred forstand for læring og kompetenceudvikling. I 

undersøgelsen har vi således beskrevet, hvilken betydning spisemiljø, tid og sted har for undervisning og 

læring generelt.  

I relation til projektets spørgsmål om skolemadsordningernes betydning for elevernes muligheder for at 

udvikle viden og kompetencer, knyttet til mad og sundhed, er der i diskussionen peget på, at madordnin-

gerne kan have et læringspotentiale. Der er på tværs af casestudierne identificeret både videns- og færdig-

hedsaspekter samt affektive og sociokulturelle aspekter af læring. Når det er sagt, så har der ikke været 

gode muligheder for, at eleverne kunne udvikle færdighedsmæssige elementer af kompetence. Der har i 

projektet jo i vis forstand været tale om ’affodring’, som en af lærerne siger. At prøve nye retter og sam-

mensætninger af fødevarer kan give inspiration og sætte overvejelser i gang, men det giver ikke i sig selv 

muligheder for at udvikle færdigheder, fx i selv at lave mad.  

 

Hvis målet er, at eleverne skal udvikle viden og færdigheder knyttet til mad og sundhed, så er dog undervis-

ning, fx i hjemkundskab, et mere effektivt middel til organisering af læreprocesser end skolemadsordninger. 

Læringspotentialet kan kort sagt på baggrund af analysen siges at ligge i, at eleverne har forholdt sig til 

skolemadsordninger, at de har fået erfaringer med andet frokostmad end egne eller skolebodens madpak-

ke, og de har haft mulighed for at få lidt andre oplevelser af det sociale fællesskab omkring spisningen i 

frokostpausen. Hvis skolemadsordninger skal være omdrejningspunkt for læring om mad og sundhed, så 

må der ifølge lærerne igangsættes projekter, knyttet til mad og sundhed. Det vil sige, at de ikke vurderer, at 

det er realistisk at sættes fokus på dette i den løbende undervisning i skolefagene eller i diskussioner med 

eleverne om deres madpakker. 

 

Elevernes begreber om mad og sundhed viser sig at være relativt nuancerede, i den forstand at de i deres 

udsagn refererer både til mad som fødevarer, retter/måltider og til kulturelle aspekter i maden. Det vil sige 

at både 5.- og 8.-klasses-elever kan diskutere mad og sundhed på flere niveauer.  
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Når det gælder elevernes præferencer, er sund skolemad definitivt et vigtigt parameter i valg af mad, men 

dertil kommer smag, kvalitet samt madens udseende og evne til at mætte. En række kategorier af valg har 

struktureret diskussionen af elevernes præferencer knyttet til skolemadsordninger: Nydelse versus sund-

hed, inklusion versus eksklusion, nyhed versus tradition, økonomi versus sundhed, omsorg versus bekvem-

melighed samt frihed versus kontrol. Hvis der her afslutningsvis skal peges på to centrale udfordringer, kan 

de formuleres som følger:  

 

De krav, som eleverne stiller til skolemadsordninger, om at de både skal have kvalitet og være sunde, vil 

være svære at opfylde, når der samtidigt skal tages økonomiske hensyn: Et sundere sortiment vurderes af 

både lærer og elever som en økonomisk risiko.  

 

En anden udfordring går på tværs af de mere subjektivt orienterede kategorier, som omhandler nydelse 

versus sundhed og nyhed versus tradition. Nydelse og sundhed figurerer ofte i elevernes udsagn som 

hinandens modsætning, og mad og kost er præget af vaner, som gør, at vi ikke hele tiden behøver at tænke 

os om og tage stilling til mad. De nye fødevarer og retter kan set i det lys både være spændende og skræm-

mende.  

 

Vi har igennem projektet og bearbejdningen derudover fundet en række dilemmaer, som viser nogle karak-

teristika i forbindelse med skolemad og spisepause. 

Dilemma 1: Bedre læring af næring eller bedre næring for læring 

Et overordnet dilemma i forbindelse med skolemad er, om frokostmåltidet i skolen kan bidrage til læring, 

giver bedre næring læring? Det er evident, at der skal en for den enkelte elev sufficient kost til for at eleven 

kan udvikle sig og trives. Imidlertid var de tilbudte skolemåltider ikke ernæringsmæssigt eksemplariske. Og 

ud fra vor undersøgelse kan vi ikke konkludere, at det gratis skolemåltid gav bedre læring (se endvidere 

reviewet udarbejdet i projekt EVIUS), men det fælles måltid har en stor betydning for det sociale samvær 

og for elevernes trivsel mere generelt. Det fælles frem for det individuelle er en væsentlig pointe at tage 

med i tilgangen til skolemad. Det kunne tænkes, at en indsats omkring læring om mad også kunne føre til 

valg af bedre næring.  

Endelig er begrebet bedre knyttet til næring en vurdering, der for lærere og elever både indebærer at tilgo-

dese valgmuligheder, kulinarisk oplevelse og ernæring. 

Dilemma 2: Projektets varighed, indkøringsproblemer og overlevelse 

Skolemadsprojektet er, som langt de fleste projekter, der sættes i gang i henholdsvis offentligt eller privat 

regi, begrænset tidsmæssigt. I skolemadsprojektet fik de udvalgte skoler betalt skolemad i 40 dage, og 

formålet med projektet var blandt andet at fremme forældrebetalte skolemadsordninger. Men projektets 

relativt korte livscyklus – godt to måneder – er et dilemma i forhold til de indkøringsmæssige problemer, 

der har præget forløbet på alle skolerne.  

Helt indledningsvis har der været problemer med at finde egnede leverandører og problemer med leveran-

dører, der faldt fra – fx på grund af en økonomi, der ikke dækkede omkostningerne ved levering af skole-
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maden – så en ny skulle findes i en fart. Der har været problemer med forsinkede leveringer, som fik betyd-

ning for både elevernes frikvarter og den efterfølgende times start. Der har været store problemer med 

madens kvalitet, både ernæringsmæssigt og kulinarisk. Maden har været fiberfattig og fedtholdig, den har 

været for fremmedartet for eleverne, for kold eller ligefrem frossen og uden smag. Portionsstørrelsen har 

ikke været tilpasset elever på forskellige alderstrin og har været enten for stor eller for lille. Alle disse 

indkøringsproblemer påvirker både lærernes og elevernes – og herigennem også forældrenes – oplevelse af 

skolemadsordningen. Hvis projektperioden havde været længere, hvor lang er svær at sige, så havde der 

været større mulighed for at korrigere disse vanskeligheder. Det ville øge sandsynligheden for, at eleverne 

havde lyst til at fortsætte med skolemadsordningen, også når de selv – læs deres forældre – skulle betale.  

Dilemma 3: Frihed versus kontrol 

I det at præsentere skolemadsordninger for eleverne på de danske skoler berøres blandt andet aspektet fri-

hed versus kontrol. Det er særligt gældende for udskolingseleverne, da de er gruppen, der har tilladelse til 

at forlade skolens område. At eleverne må forlade skolens område skaber det dilemma, at eleverne foreta-

ger en lang række ikke-hensigtsmæssige madindkøb, som synes at påvirke deres opmærksomhed i timerne. 

Men at inddrage udgangstilladelsen vil også være at skærpe friheden blandt en gruppe, hvor selvstændig-

hed og frihed til at foretage egne valg er at stor betydning. Køb af grillmad, pizza, chips, cola m.m. kan såle-

des tolkes som smag af frihed for de unge, og at pålægge eleverne skolemad og eventuel inddragelse af 

udgangstilladelse kan give skolemaden en smag af kontrol. Det er skolemaden, der er sundhed og kontrol-

len og egne frie valg er friheden og nydelsen. Overføres de frie valg til skolemadsordninger ved at give flere 

valgmuligheder i skolemaden, foreligger der en mulighed for at øge følelsen af frihed og nydelse og dermed 

øge skolelevernes præferencer for skolemad.  

Dilemma 4: Fri tid eller ’time’ 

Kravet i projektet var at koble det til undervisning. Det er i det store hele ikke sket. Men det kan diskuteres, 

om spisepausen er elevernes eller skolens, om det er fri tid eller ’time’, dvs. om det er elevernes reglemen-

terede arbejdspause, eller om spisepausen og skolemaden skal tænkes ind i en faglig og pædagogisk 

ramme. I afsnit 4.2. diskuteredes en række pædagogiske muligheder når målet er at koble læring til næring. 

En form for læring vil der ske uanset tilgang.  

Der er et dilemma mellem den frie tid, et spisefrikvarter og det eventuelt at gøre spisepausen til genstand 

for del af en praktisk, teoretisk og konkret mad-, ernærings- og måltidsundervisning. Denne kan naturligvis 

som beskrevet tidligere ligge på forskellige niveauer, hvor det mest vidtrækkende vil være, at eleverne er 

totalt involveret i skolemadsvalg, tilberedning og spisning, eller om det blot skal indgå som mulig samværs-

situation, hvor maden i sig selv er den materielle del, der ved at være sat på bordet og indtaget, også kan 

blive bedømt og diskuteret og nydt. 

 

5.2 Konklusion og anbefalinger 
Skolemaden har været afprøvet på skoler, der ikke tidligere har haft et fælles madtilbud. Den var fra mini-

steriets side set som mulighed for, at elever fik et dagligt måltid, et måltid der opfyldte de ernæringsmæs-

sige krav, der måtte være til det, og også et måltid man kunne tænke ind i en undervisningsmæssig tanke-

gang.  
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I relation til projektets undren, ’om skolemadsordningerne har haft en betydning for elevernes muligheder 

for at udvikle viden og kompetencer’, kan det på tværs af casestudierne vurderes, at skolemadsordninger 

kan have et læringspotentiale. Læringspotentialet i skolemadsordningerne er i projektet diskuteret ud fra et 

kompetencebegreb, knyttet til mad, som er baseret på fire hovedelementer: at vide, at kunne, at ville og at 

være. Potentialet er udfoldet på forskellige måder via de forskellige skolemadsordninger og på tværs af en 

række forskelle mellem skolerne og deres strukturelle, politiske og curriculære vilkår og betingelser. Barrie-

rerne i selve projektet har været, at det ikke har været tænkt ind i skolens curriculum og undervisning. Igen-

nem vore kvalitative interviews og observationer har vi fundet en række forhold, der er af betydning for 

overvejelserne omkring skolemad.  

Vore anbefalinger på baggrund af de fire casestudier kan samles i nogle overordnede temaer: 

 Samlet vurdering af indsatsmuligheder med berørte parter og valg af formål for skolemad 

 Deltagelse og medinddragelse af lærere og elever 

 Giver valgmuligheder i madtilbuddet optimal ernæring og muligheder for at præferencer 

tilgodeses? 

  Spisepausen som del af skolens hverdagsliv og dagligdag 

 Udnytte pædagogiske og faglige muligheder.  

5.2.1 Samlet vurdering af indsatsmuligheder med berørte parter og valg 

af formål for skolemad  
De første overvejelser, som kommunen og skolens ledelse og ansatte må gøre sig, er, hvad formålet skal 

være med en madordning. Skal det være ren bespisning eller et projekt, der også tænkes ind i en pædago-

gisk sammenhæng. Det vil sige, at det drejer sig om helt konkret og eksplicit at forholde sig til, om det skal 

være et rent fælles bespisningstilbud for alle, gratis eller med hel eller delvis betaling, eller om det skal 

være et konsumenttilbud/salgstilbud med fødevarer, valgt ud fra en fælles mad- og måltidspolik. Eller om 

formålet både er skolemad og samtidig et pædagogisk madtilbud – se 5.3.5. 

Det er alle overvejelser, der også må indtænkes om spisepausen. Er det en pause og rekreation med et 

madtilbud, eller skal den indgå som del af undervisning eller på en eller anden måde tænkes ind i forhold til 

skolen. Her kommer også den særlige sociokulturelle og geografisk kontekst ind i forhold til overvejelserne 

på den konkrete skole. 

Et gratis skolemadstilbud for alle er etableret i nogle lande som Finland og Sverige, men det har primært 

karakter af et offentligt bespisningstilbud. I disse lande har man dog taget konsekvensen af nogle af de 

problemer, vi har set i vore projekter om eksempelvis tilgodeseelse af elevernes præferencer og mulighe-

derne for valg og fravalg. Vil man det politisk, er det en mulighed, som dog nok ligger langt fra tænkningen i 

Danmark, og det kan naturligvis også gøres som et betalingsprojekt.  

Potentialerne for gratis skolemad er at kunne bidrage til, at alle elever får et måltid mad, men barriererne 

er at taler maden ikke til børnene, bliver den fravalgt. Der ligger også potentialer i et salgstilbud, men det 

må nøje overvejes, hvad det skal indeholde.  



 
 
 

111 
 

 

5.2.2 Deltagelse og medinddragelse af alle relevante parter, særlig 

lærere og elever 
Dernæst må de berørte parter involveres. Det er grundlæggende, for at skolemadsprojekter kan blive suc-

cesfulde. Et projekt, der udelukkende bliver iværksat ud fra en top-down-tænkning, vil have svært ved at slå 

igennem. Derfor er vor anbefaling, at et skolemadstilbud, og det uanset om det er et gratis 

bespisningstilbud til alle, må involvere de berørte parter. De nærmest berørte parter er, som skitseret i 

figuren om genstandsfeltet for skolemadsforskning (se afsnit 2), lærere og elever, bag lærerne står så ledel-

sen evt. også sundhedspersonale, evt. skolebods-/kantinepersonale og bag eleverne deres forældre. Dis-

kussion og deltagelse kan ske på alle niveauer i skolen i lærergruppen, på klasseniveau mellem lærer og 

elever, i elevgruppen/elevrådet, i forældrebestyrelsen og blandt forældrene på klassemøder.  

5.2.3 Giver valgmuligheder i madtilbuddet optimal ernæring og 

mulighed for at elevpræferencer tilgodeses 
På alle skoler havde man oplevet, at mad blev kasseret, og selv observerede vi det på et par af skolerne. En 

del af forklaringen var manglende valgmuligheder. Der efterlystes muligheder for at kunne vælge og kunne 

vælge til og fra. Der er fødevarer, der gerne inkluderes, og andre der gerne ekskluderes. Dernæst skal der, 

hvis der gives et madtilbud udportioneret til den enkelte, enten være forskellige portionsstørrelser, der til-

godeser både den lille pige i 1. klasse og den store dreng i 9., eller også skal der være tilbehør fx i form af 

ekstra brød og frugt/grøntsager, der kan give tilstrækkelig kost for alle. Madtilbud skal samlet set (de føde-

varer, der udgør måltidet) kunne leve op til såvel kulinariske som ernæringsmæssige krav. Det kulinariske 

betyder ikke, at det skal være højere kogekunst, det kan det være, men det kan også være frokost, der har 

mere karakter af gnavemadpakke, fx bestående af en basis af godt brød, ris, kartofler eller andre basislev-

nedsmidler og med en rimelig grønsags-/frugtmængde, der varieres efter årstiden, og dertil lidt fisk, fjerkræ 

eller kød. Der må gerne være mulighed for både varm og kold mad, hvis eleverne kan få indflydelse.  

5.2.4 Spisepausen som del af skolens hverdagsliv og dagligdag 
Skolen er elevernes arbejdsplads, de har bare ikke samme rettigheder som den voksne befolkning, derfor 

må andre beslutningstagere (se figur i afsnit 2) sørge for, at eleverne får rimelige vilkår, for spisepausen er 

uanset tilrettelæggelse en del af skolens hverdagsliv og dagligdag. Den har betydning som mulighed for 

rekreation og for samvær for klassen og dens lærere. Det må indtænkes i den form, spisepausen gives, 

hvornår på dagen den lægges og hvilke regler, der gælder. 

5.2.5 Tid og sted 
Spisepausen kunne ligesom andre dele af skolens virksomhed gives ordentlige rammer og vilkår. Det er et 

væsentligt aspekt at tilgodese denne mulighed. Derfor er det essentielt, at der gives ordentlig tid til målti-

det. Hvor længe afhænger meget af selve skolemåltidet, hvor det skal indtages og hvad, der skal spises, 

noget kræver længere tid end andet at spise.  
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Dernæst har stedet betydning. Vores anbefaling er, at man tænker spisestedet og dets udformning med ind 

i overvejelserne. Endelig har det sociale miljø, stemning og mere bløde parametre stor betydning for mål-

tidssamvær og for at eleverne har en dagligdag, der bliver ”en god (vor indføjelse) lektion for livet.” 

5.2.6 Udnytte pædagogiske og faglige muligheder  
Vi har i afsnit 4.2 peget på de pædagogiske og faglige muligheder. Det gælder naturligvis kun, hvis det er et 

bevidst valg, hvor skolen (ledelsen og lærerne) har taget det valg. 

Der er skitseret tre muligheder for at inddrage skolemaden i en mere pædagogisk og læringsmæssig sam-

menhæng. 

Den første mulighed, hvor skolemaden blot benyttes som kilde til at opleve måltidssamvær, få sanseople-

velser og udføre smagsbedømmelser, kan alle elever få udbytte og maderfaringer af. Den anden mulighed 

er hvor maden og måltidet danner udgangspunkt for diskussion og vurdering af regler i forbindelse med 

spisning, og for at få kendskab til enkelte fødevarer og retter som kulturelt udtryk. Samt for at få en forstå-

else af sammenhænge, det gælder fx miljø og ressourceperspektiver og det ernærings- og sundhedsmæs-

sige, herunder en forståelse af sammenhængen mellem mad og livskvalitet, mellem appetit og madglæde. 

Der er samtidig muligheder for at disse temaer sættes ind i en række faglige sammenhænge, hvis det 

tænkes ind i undervisningen. Som den tredje mulighed foreslår vi, at skolemaden gøres til genstand for fæl-

les skolemadsprojekter, hvor eleverne involveres i perioder i forhold til årsplaner. På de ældste klassetrin 

kunne skolemadsprojekter være del af projektopgaven, bl.a. på mellemtrinnet som en del af hjemkund-

skabsundervisningen (men ikke udgøre den totalt). I indskolingen kan der på klasseniveau laves madordnin-

ger, hvor eleverne er involveret i forhold til deres alderssvarende muligheder. 

 

5.3 Slutbemærkninger  
Som beskrevet i afsnit 1 og 2 er skolemad ikke en ny foreteelse. Et eksempel på diskussionerne om skole-

mad stod at læse i Hygiejnekommissionens8 betænkning fra 1937:  

”skolen sidder inde med enestaaende Muligheder for at gøre en generel Indsats paa et saadant 

Område, idet den er Samlingsstedet for hele Befolkningen inden for den skolepligtige Alder… Og 

videre: ”Spørges der herefter om Skolen har et Kald paa det ernæringshygiejniske Omraade, maa 

Svaret blive et ubetinget Ja.” Kaldet skulle både tilgodese elevernes ”Legemlige vækstperiode” og 

bibringe dem gode vaner, ”fordi eleverne ogsaa er i en aandelig vækstperiode i skolealderen.” 

Skolelægen Marie Krogh pointerede i den forbindelse, "hvis Lærerne af og til kan afse Tid til at 

belære Børnene om, hvorledes deres Kost bør være sammensat, for at de kan trives og bevare 

Helbredet vil det i høj grad lønne sig, fordi raske og kraftige Børn faar langt mere Udbytte af 

Undervisningen end de syge og svækkede.” (Hygiejnekommissionen, 1937) 

 

                                                           
8
 At det hed Hygiejnekommissionen skyldes, at ordet hygiejne blev forstået bredt som sundhed og herunder kom mad 

og ernæring.  
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De enestående muligheder, skolen sidder inde med, er konstant på dagsordenen. Det giver skolernes ledel-

se og ansatte sved på panden, fordi det virker, som om de skal varetage alting. Både det, der er skolens 

primære formål: at ”give eleverne kundskaber og færdigheder, forståelser for*…+og udvikle arbejdsmetoder 

og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst,*…+samt forberede eleverne til deltagelse, medansvar 

(Bek, 2009). Alle de nævnte aspekter fra folkeskolens formål kan skolemaden også bidrage til, hvis det 

tænkes ind. 

Uanset hvad indgår skolemad – medbragt hjemmefra – købt eller tilbudt gratis i skoledagen. Skolemadpro-

jekterne har vist, at måltidet i skolen som måltidssamvær har en stor betydning for elevernes trivsel, samt 

har ledt til en øget bevidsthed hos eleverne om spisepausens betydning. Madtilbuddet har ikke været opti-

malt i alle tilfælde, hverken kulinarisk eller ernæringsmæssigt. Endelig har skolemaden ikke været koblet til 

undervisning og mere pædagogiske og dannelsesmæssige refleksioner. Det betyder ikke, at eleverne ikke 

har lært noget gennem projekterne: Læringspotentialet kan kort sagt på baggrund af analysen siges at ligge 

i, at eleverne har forholdt sig til skolemadordninger, at de har fået erfaringer med en andet frokostmad end 

den egne madpakke eller tilbud fra skoleboden, samt haft mulighed for at få andre oplevelser af det sociale 

fællesskab rundt spisningen i frokostpausen. Skolemadsprojekterne har dog været for tidsmæssigt presse-

de til at få en mere omfattende læringseffekt, og hvis målet er, at eleverne skal udvikle viden og færdighe-

der knyttet til mad og sundhed så er undervisning, fx i hjemkundskab, et mere effektivt middel til organise-

ring af læreprocesser, end skolemadsordninger. 
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Bilag 

Bilag 1: DPU projekt beskrivelse 

Formål:  

Formålet med denne del af arbejdet er at undersøge, om skolemad har en betydning for læring, trivsel og 
læringsmiljø. Delprojektet undersøger om disse kan bidrage til elevernes handlekompetence når det gælder 
læring og erfaringer i forhold til mad, sundhed og socialt samvær. Derudover undersøges hvilke holdninger 
og præferencer elever på forskellige alderstrin samt lærere har til forskellige ordninger og koncepter. 
Undersøgelsen drejer sig om undersøgelse af trivselsfaktorer og læringsmiljø i relation til Skolemåltids-
tilbuddene og om disses betydning i bred forstand for læring og kompetenceudvikling. I undersøgelsen 
indkredses således hvilken betydning spisemiljø, tid og sted har for undervisning og læring i bred forstand 
samt for den enkelte elev.  

Denne undersøgelse af trivsel og læringsmiljø vil fokusere på at indkredse og identificere hvilke elementer, 
der har særlig betydning for, at der er en positiv oplevelse og korrelation mellem skolemaden og lærings-
miljøet. Hvad betyder det, hvor man sidder, hvem man er sammen med, hvilken tid på dagen, det er, og 
hvor længe (Morrison, 1998, Halling et al. 1990, Benn, 1996). Det drejer sig med andre ord om parametre 
som tid, sted og madtilbud. Hele betydningen af institutionaliseringen af måltidet vil blive belyst, aspekter 
som kontrol, autonomi og sundhedsfremme. Ligesom mere bløde parametre for trivsel som det sociale 
fællesskab og miljø og indflydelsen på eget skoleliv (participation, selvbestemmelse og medbestemmelse) 
er andre væsentlige indikatorer, der medtages i undersøgelsen, som i tidligere undersøgelser af sundheds-
opfattelser og social kapital har vist sig at have betydning (Reid et al. 2008; Jensen & Jensen, 2005).  

Madens betydning for læringsdimensionen vil primært blive belyst i interviews af lærere gennem lærer-
observationer, og også elevernes egne vurderinger af samspillet mad og læring vil blive gjort til genstand i 
interviewundersøgelserne. Læringsmiljøet anskues i den sammenhæng som et fælles ansvar og samspil 
mellem elever og lærer, trivslen bliver dermed både et kompetenceelement og en del af den sociale inter-
aktion og mestring på madområdet, som madtilbuddene kan virke mere eller mindre fremmende for. 
Mestring vil blive vurderet i forhold til Antonovsky’s ’sense of coherence’ og dens parametre i form af 
begribelighed, håndterbarhed og meningsfuldhed. 

Holdninger og præferencer i forhold til fødevarer og måltidstiltag vil dels afdækkes gennem smagsbedøm-
melsesskemaerne og fulgt op i fokusgruppeinterviewet. Der vil i den videre bearbejdning af resultaterne fra 
de 4 skoler afdækkes årsager og sammenhænge for hvilke ordninger og koncepter, der er relevante i for-
hold til forskellige aldersgrupper og skoler. Her vurderes på fødevareniveau, og hele måltidskonceptet, 
hvordan opfatter eleverne madtilbuddet, udgør det en sammensætning, der opfylder begrebet ’food for 
me’ (Lewin, K, 1953) og hvad skal der til for at det samtidig i både ernæringsmæssig og sociokulturel for-
stand bliver til ’proper meals’ (Douglas, 1979; Murcott, 1983).  
 

Metode: 

Undersøgelsen omfatter trivselsfaktorer, læringsmiljø, viden og kompetence i bred forstand på 4 udvalgte 
skoler, (skolebeskrivelser i bilag 1). Skolerne er forskellige med hensyn til skolemadsordninger, størrelse og 
geografisk placering.  
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Der udvælges på hver af skolerne 1 klasse på mellemtrinnet (5. el. 6. klasse) og 1 klasse i udskolingen (7. el. 
8. kl.). Der foretages: 

1. observationer i klasserne, ved overgangen fra undervisning til spisning og under spisningen.  
2. fotografering under spisesessionen 
3. eleverne udfylder mad-smagsbedømmelsesskemaer under spisningen 
4. enkeltinterviews med lærere fra de to klasser (8 lærere i alt) 
5. enkeltinterviews 2 elever fra hver klasse (16 i alt) 
6. fokusgruppeinterview af 6 elever (3 drenge og 3 piger) (48 elever i alt) 
7. evt. interview med skoleleder (el ap 4) 

Herudover udføres et review af sammenhængen mellem skolemad, læringsmiljø/trivsel og kompetencer. 
 

Undersøgelsesparametre 

Gennem ovennævnte undersøgelser søges det at få afdækket forhold og faktorer, som elever og lærere 
relaterer til læringsmiljø, trivsel og udvikling af viden og kompetence i forhold til skolemadsordningen. 
Derudover er det, målet med reviewet at etablere et overblik over og vurdere den eksisterende evidens 
vedrørende skolemads (skolefrokost) betydning for trivselsfaktorer og læringsmiljø i forhold til elevernes 
læring og kompetenceudvikling.  
 

Tidsplan 

2008: 

April - maj: projektansøgning, møder og udarbejdelse af ansøgning  

September - oktober: Indkredsning og afdækning af feltet, introseminar  

Oktober: udvælgelse af skoler, udarbejdelse af guide til observationer og fokus- samt enkeltinterviews af 
elever, interview af skoleinspektør og lærere. Udarbejdelse af skolebesøgsplaner, smagsbedømmelses-
skema. Slut oktober udsendelse af breve til skoleinspektør, lærere, forældre. Seminar for Evius gruppen, 
udveksling. 

November – december: skolebesøg på de 4 skoler á 2 dage  

2009: 

Januar - primo marts: transskribering af interviews og renskrivning af observationer, gennemgang af fotos. 
Evt. gentagelse af interview af lærer eller samtale. Review udarbejdes  

Marts - april: Læsning, bearbejdning af temaer fra observationer og interviews i forhold til undersøgelses-
parametre og set i lyset af review. Møder og udveksling mellem forskningsgrupperne 

April - maj: Rapportskrivning og seminar. Inddragelse af øvrige resultater herunder review, andre 
undersøgelser udført af forskningsteamet 

Juni - august: revurdering og skrivning. Seminar 

September - oktober: efterjustering og bearbejdning af rapport 

November - december: sidste gennemskrivning 
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Bilag 2: Skolebesøg 

Projekt Evius. Nov. 2008. 

 

 Besøgsguide  

 Guide til observationer 

 Guide til samtale med inspektør 

 Madbedømmelsesskema 

 Guide til fokusgruppe interview med elever 

 Guide til enkeltinterviews med elever 

 Guide til enkeltinterviews med lærere 
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Besøgsguide  

Forarbejde 

 

Breve er sendt til skolerne. Der udsendes breve til skolen v. skoleinspektør med medfølgende brev til 

kontaktlærer (se bilag) om vort arbejde og behov for lærerkontakt, elever og lokale, samt forældre. 

Konferencetimebetaling til lærer er nævnte og forslag til tidspunkter angivet.  

Udvælgelse af 12 elever (6 fra hvert trin) til fokusgruppeinterviews foregår på skolen i samarbejde med 

kontaktlæreren. Tre af hvert køn foretrækkes  

Udvælgelse af 4 elever enkeltinterviews (2 fra hvert trin) foretages på baggrund af fokusgrupperne. En af 

hvert køn foretrækkes 

Skolekarakteristika og informationer tages fra ‘bussen’, skolehåndbog og hjemmeside evt. yderligere 

oplysninger anmoder vi om fra inspektøren. 

Skolebesøget er et besøg over to dage med besøg slut november eller start december 

Besøgene foregår fra uge 47-51.  

Uge 47:  17. – 21. november 

Uge 48:  24. – 28. november 

Uge 49: 1. – 5. december 

Uge 50:  8. – 12. december 

Uge 51:  15. – 19. december 

 

Hold 1: Monica og Lone.  

Besøger skolerne:   

- xx skole (slutter uge 50) og  
- xx skole (slutter uge) 

 
Hold 2: Jette og Line 

Besøger skolerne: 

- xx Skole (slutter uge 48) og 
- xx Skole (slutter uge 50) 
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Plan for besøgets 2 dages forløb 

1. dag  

Inden spisepausen: (tidspunkter taget fra Sct. Severin skolens ringeplan, forudsat at klasserne har 4 

skoletimer før frokost) 

Kl. 10.00 – 10.45  Orientering på skolen 

Kl. 10.45 – 11.30 Observering fordelt på de 2 klasser i den sidste op time til spisepausen 

Udlevering af smagsbedømmelsesskemaer til udfyldelse af eleverne i de klasser 

hvor observation og interview foretages. Der uddeles til begge dage og informeres 

om udfyldelse – sker under spisning. 

Kl. 11.30 -12.10   Spisepause observering samt fotografering af måltider og spisesituationen 

Efter spisepausen: 

Kl. 12.15 - 13.15  2 fokusgruppe interviews á ca.1.time, af 6 elever fra mellemtrin (5.eller 6.klasse) 

Kl. 13.30 – 14.30  2 fokusgruppe interviews á ca.1.time, af 6 elever fra udskoling (8.eller 9.klasse) 

 

2. dag:  

Eleverne møder 8.10 på Sct. Severin skolen 

Kl. 8.15 – 9.45  Enkeltinterviews á ca.1.time, af 2 elever fra mellemtrin (5.eller 6.klasse) 

Kl. 10.00 – 11.30 Enkeltinterviews á ca.1.time, af 2 elever fra udskoling (8.eller 9.klasse) 

Kl. 11.30 – 12.10  Spisepause observering samt fotografering af måltider og spisesituationen 

Kl. 12.15 – 13.15 Enkeltinterviews á ca.1.time, af skoleinspektøren 

Kl. 13.30 – 15.00 Enkeltinterviews á ca.1,5.time, af de 2 kontaktlærere  
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Bilag 3.  Guide til fokusgruppeinterview med elever 
 

Elever 

Introduktion  

Fortæl lidt om dig selv og hvad der er formålet med dit besøg. Understreg at det handler om, at vi gerne vil 
lære af de erfaringer de har gjort med skolemadsordningen – herunder om hvordan de trives på skolen – 
før og efter skolemadsordningen.  

Sørg for at være velforberedt og interesseret – og vis at du har læst om skolen og om måltidsordningen før 
du kom.  

 

Etiske retningslinier 

Gør klart at alt det siger behandles som fortroligt – og at vi sørger for at det er anonymt (ingen 
personnavne i rapporter etc.).  

Hvis de vil så kan de få tilsendt et resumé fra udskrivningen af interviews – og kommentere dette. 

Gør klart at de kan vælge ikke at deltage i interviewet – både før og undervejs, og uden at skulle forklare 
hvorfor. 

 

Introducere dem for hvad du vil tale med dem om – og hvordan det foregår  

Nævn de overordnede emner du vil tale med dem om: trivsel, læringsmiljø, viden og kompetencer.   

Forklar at de gerne må kommentere og supplere hinandens synspunkter, men at det er lettest hvis alle får 
lov at tale færdigt.  

Forklar at du kan finde på at afbryde dem – hvis der fx er noget du har brug for at få uddybet i det de lige er 
sagt, eller hvis der er kort tid tilbage og I er nødt til at fortsætte med næste emne.  

Hvis der er elever som ikke deltager i samtalen så prøv at få dem med på fx via direkte spørgsmål – hvad 
synes du? etc. 

 

Information om eleverne: Navn, køn, klassetrin 
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Fokusgrupper - elever 

 

Generelt om skolemadsordningen 

Bed eleverne om at skrive 3 ord, der beskriver deres opfattelse af skolens madordning. 

Perspektiv  Hovedspørgsmål Uddybende  

Generelt om 

skolemads-

ordningen og 

maden 

Kan I fortælle lidt om skolemadsordningen? 

czvv 

 

 

Hvad spiste I før I fik skolemad? 

 

 

Maden, organiseringen 

etc. 

Smag, mæthed, hygge 

Godt og dårligt – hvorfor? 

Hvordan var det? 

 

 Fokusområder: Trivsel og læringsmiljø  

Læringsmiljø -

fysiske 

betingelser  

(Hvor, lokalets 

indretning, tid) 

 

Hvor spiser I skolemaden? 

 

 

 

Hvor spiste I før I fik skolemad? 

fgdfgdfgdfgdfgdfg 

Hvor lang tid har I til at spise? 

sdfsdfsdfsdfsdfsd 

Er I blevet bedre til at følge med i timerne efter 

I har fået skolemad? 

 

Hvordan er det? 

Er klassen indrettet til at 

spise I? Sidder I på jeres 

pladser eller rykker rundt 

på bordene? 

cxvxcvxcvxcvxc  

 

Mere tid end før? Tid 

nok? 

Bedre til at sidde stille? Til 

at lytte? Hvorfor tror I? 
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Trivsel i 
skolen/klassen 
generelt9, og i 
relation til 
skolemads-
ordningen 

Hvad synes I om at gå i skole? 

Hvis jeg siger: ”Jeg føler at skolen og klassen er 

et rart sted at være”. Er I så enige eller uenige? 

Har skolemaden betydning for, hvordan I synes 

det er at gå i skole? 

Er det sjovt? Kedeligt 

etc.? 

Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Har det ændret sig efter i 

har fået skolemad? Eller 

er det det samme? 

 

Læringsmiljø - 
sociale 
betingelser og 
trivsel i relation 
til skolemads-
ordningen 

(Afdække social 
interaktion samt 
regler og normer 
for 
spisesituationen) 

  

Hvem sidder I sammen med når I spiser?  

 

 

Spiser læreren sammen med jer? 

 

Hvordan er det at spise sammen med klassen? 

 

Er stemningen i klassen anderledes efter I har 

fået skolemad?  

 

Hvorfor og hvem 

bestemmer det? Samme 

sted hver gang? 

Hvad synes I om det? 

Kontrollerer læreren hvad 

I spiser? 

Hygger I jer? Snakker I 

sammen? Er der larm og 

uro?  

Er det hyggeligere at være 

i klassen og er der mindre 

larm og uro i timerne 

efter i har fået skolemad? 

 

Læringsmiljø – 
psykiske 
betingelser  

(Engagement 
/motivation/trivsel 
i forhold til 
indflydelse) 

 

 

Er I med til at bestemme hvilke regler der 
gælder på skolen og I jeres klasse? 

 

 
Har i været med til at bestemme hvor I spiser, 
hvornår I må spise og hvor langt tid I har til at 
spise? 

 

Har I været med til at bestemme hvilken 

Ting I har bestemt 
sammen med 
læreren/andre voksne 
på skolen? Ting som 
læreren/de voksne har 
bestemt. 

Hvis ja/nej: Hvad synes I 
om det? Regler omkring 
spisning – hvor strikte 
vurderer I at de er? 

Hvem har bestemt det: 
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skolemadsordning og hvilken mad I skulle 
have? 

 

Andre elever/lærerne 
/andre voksne? 

Fx varm/kold mad, 
forskellige 
valgmuligheder, fravalg 
af levnedsmidler; fx 
gulerødder og broccoli.  

 

Fokusområde: viden og kompetenceudvikling 

Perspektiv Hovedspørgsmål Uddybning  

Hvad, hvor og hvordan 
lærer man bedst om 
mad, måltider og 
sundhed? 

Hvad har I lært om mad i skolen? 

Hvad har I lært i forbindelse med 

skolemadordningen? 

 

 

I hvilke fag? Hvordan?  

Noget om hvilke 

madvarer der er sunde? 

Noget om 

sammensætning og 

mængder? 

 Er der andre steder I har lært noget om 

mad?  

Hvordan tror I man lærer mest om mad, 

måltider og sundhed? 

 

Hjemme, 

ungdomsskole, 4 H etc.   

Fx sammensætning af 

madvarer, introduktions 

af nye madvarer, nye 

retter og socialt 

samvær? 

Er skolemaden en 

mulighed for at lære 

noget? 

Hvilke kompetencer er 
nødvendige? 

Hvilken viden? (Viden 
om effekter og årsager) 

 

 

Viden om 
forandringsstrategier 
og alternativer 
(engagement og 

 

 

Hvad har I behov for at vide om mad – og 

fx frokost og sundhed? 

Har I behov for at lære at lave mad? 

Hvad er et rigtig godt skolemåltid?  

 

 

 

Hvorfor er det vigtigt 

med denne viden? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 
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visioner) 

Individualistisk 
orienterede og 
kollektive/solidarisk 
orienterede 
begrundelser 

 

Har I lyst til at deltage i et fælles 

madprojekt på jeres skolen?  

 

 

Hvad ville I vælge hvis I skulle vælge en 

sund frokost til jer selv … Og til en der var 

tyk? 

Hvad vil det kræve af 

jer? 

 

 

Afsluttende om skolemadsordningen 

Perspektiv Hovedspørgsmål Uddybning  

Potentialer og 
barrierer v. 
skolemadsordningen 

Hvilke gode ting er der ved 
skolemadsordningen? 

Hvilke mindre gode ting er der ved 
ordningen? 

Hvis I kunne bestemme/ønske: hvordan 
ser en rigtig god skolemadsordning ud? 

 

Hvorfor godt/ikke godt? 

Er der kun gode ting ved 
ordningen? Eller 
kommer spisningen på 
tværs af andre behov – 
som leg og bevægelse? 

Fx spise ude i gården, 
udenfor skolen  
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Guide til enkeltinterviews med elever 
 

Elever 

Introduktion  

Fortæl lidt om dig selv og hvad der er formålet med dit besøg. Understreg at det handler om, at vi gerne vil 
lære af de erfaringer de har gjort med skolemadsordningen – herunder om hvordan de trives på skolen – 
før og efter skolemadsordningen.  

Sørg for at være velforberedt og interesseret – og vis at du har læst om skolen og om måltidsordningen før 
du kom.  

 

Etiske retningslinier 

Gør klart at alt det siger behandles som fortroligt – og at vi sørger for at det er anonymt (ingen 
personnavne i rapporter etc.).  

Hvis de vil så kan de få tilsendt et resumé fra udskrivningen af interviews – og kommentere dette. 

Gør klart at de kan vælge ikke at deltage i interviewet – både før og undervejs, og uden at skulle forklare 
hvorfor. 

 

Introducere dem for hvad du vil tale med dem om – og hvordan det foregår  

Nævn de overordnede emner du vil tale med dem om: trivsel, læringsmiljø, viden og kompetencer.   

Forklar at de gerne må kommentere og supplere hinandens synspunkter, men at det er lettest hvis alle får 
lov at tale færdigt.  

Forklar at du kan finde på at afbryde dem – hvis der fx er noget du har brug for at få uddybet i det de lige er 
sagt, eller hvis der er kort tid tilbage og I er nødt til at fortsætte med næste emne.  

Hvis der er elever som ikke deltager i samtalen så prøv at få dem med på fx via direkte spørgsmål – hvad 
synes du? etc. 

 

Information om eleverne: Navn, køn, klassetrin 

 



 
 
 

129 
 

 

Enkeltinterviews - elever 

 

Generelt om skolemadsordningen 

Perspektiv  Hovedspørgsmål Uddybende 

Generelt om 

skolemads-

ordningen og 

maden 

Vil du fortælle lidt om skolemadsordningen?  

 

 

Hvad spiste du/I før I fik skolemad? 

 

Maden, organiseringen etc. 

Smag, mæthed, hygge 

Godt og dårligt – hvorfor? 

Hvordan var det? 

 

 
Fokusområder: Trivsel og læringsmiljø  

Læringsmiljø -
fysiske 
betingelser  

(Hvor, lokalets 
indretning, tid) 

 

Hvor spiser I skolemaden? 

 

 

 

Hvor spiste I før I fik skolemad? 

 

Hvor lang tid har I til at spise?  

 

Er du/I blevet bedre til at følge med i timerne 
efter I har fået skolemad? 

Hvordan er det? 

Er klassen indrettet til at spise I? Sidder 
I på jeres pladser eller rykker rundt på 
bordene? 

 
 

Mere tid end før? Tid nok? 

 

Bedre til at sidde stille? Til at lytte? 
Hvorfor tror I? 

 

Trivsel i 

skolen/klassen 

generelt, og i 

relation til 

skolemads-

ordningen 

Hvad synes du om at gå i skole? 

Hvis jeg siger: ”Jeg føler at skolen og klassen er 

et rart sted at være”. Er du så enig? 

Har skolemaden betydning for, hvordan du 

synes det er at gå i skole? 

Er det sjovt? Kedeligt etc.? 

Hvorfor? Hvorfor ikke? 

dfgsdfgsdgfsdfgdfg 

Har det ændret sig efter i har fået 

skolemad? Eller er det det samme? 
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Læringsmiljø - 

sociale 

betingelser og 

trivsel i relation 

til skolemads-

ordningen 

(Afdække social 

interaktion samt 

regler og normer 

for 

spisesituationen) 

  

Hvem sidder I sammen med når I spiser?  

 

Spiser læreren sammen med jer? 

 

Hvordan er det at spise sammen med klassen? 

 

Er stemningen i klassen anderledes efter I har 

fået skolemad?  

 

Hvorfor og hvem bestemmer det? 

Samme sted hver gang? 

Hvad synes I om det? Kontrollerer 

læreren hvad I spiser? 

Hygger I jer? Snakker I sammen? Er der 

larm og uro?  

Er det hyggeligere at være i klassen og 

er der mindre larm og uro i timerne 

efter i har fået skolemad? 

 

 

Læringsmiljø – 

psykiske 

betingelser  

(Engagement 

/motivation/trivsel 

i forhold til 

indflydelse) 

 

 

Er I med til at bestemme hvilke regler der 

gælder på skolen og I jeres klasse? 

 

 
 

Har I været med til at bestemme hvor I 

spiser, hvornår I må spise og hvor langt tid I 

har til at spise? 

Har I været med til at bestemme hvilken 

skolemadsordning og hvilken mad I skulle 

have? 

 

Ting I har bestemt sammen med 

læreren/andre voksne på skolen? Ting 

som læreren/de voksne har bestemt. 

Hvis ja/nej: Hvad synes I om det? 

Regler omkring spisning – hvor strikte 

vurderer I at de er? 

 

Hvem har bestemt det? Andre 

elever/lærerne /andre voksne? 

gdfgdfg 

Fx varm/kold mad, forskellige 

valgmuligheder, fravalg af 

levnedsmidler; fx gulerødder og 

broccoli.  
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Fokusområde: viden og kompetenceudvikling 

Perspektiv Hovedspørgsmål Uddybning 

Hvad, hvor og hvordan 
lærer man bedst om 
mad, måltider og 
sundhed? 

Hvad har du lært om mad i skolen? 

Hvad har du lært i forbindelse med 

skolemadordningen? 

 

I hvilke fag? Hvordan?  

Noget om hvilke madvarer der er 

sunde? Noget om sammensætning 

og mængder? 

 Er der andre steder du har lært noget om 

mad?  

Hvordan tror du man lærer mest om mad, 

måltider og sundhed? 

 

Hjemme, ungdomsskole, 4 H etc.   

 

Fx sammensætning af madvarer, 

introduktions af nye madvarer, nye 

retter og socialt samvær? 

Er skolemaden en mulighed for at 

lære noget? 

Hvilke kompetencer er 
nødvendige? 

Hvilken viden? (Viden 
om effekter og årsager) 

 

 

Viden om 
forandringsstrategier 
og alternativer 
(engagement og 
visioner) 

Individualistisk 
orienterede 
begrundelser 

Kollektive/solidarisk 
orienterede 
begrundelser 

 

Hvad har du behov for at vide om mad – 

og fx frokost og sundhed? 

Har du behov for at lære at lave mad? 

Hvad er et rigtig godt skolemåltid?  

Har du lyst til at deltage i et fælles 

madprojekt på jeres skolen?  

Hvad ville du vælge hvis du skulle vælge 

en sund frokost til dig selv … og til den 

der var tyk? 

 

 

 

Hvorfor er det vigtigt med denne 

viden? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Hvad vil det kræve af jer? 
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Afsluttende om skolemadsordningen 

Perspektiv Hovedspørgsmål Uddybning 

Potentialer og 

barrierer v. skolemads-

ordningen 

Hvilke gode ting er der ved 

skolemadsordningen? 

Hvilke mindre gode ting er der ved 

ordningen? 

 

Hvis I kunne bestemme / ønske: hvordan 

ser en rigtig god skolemadsordning ud? 

Hvorfor godt/ikke godt? 

Er der kun gode ting ved ordningen? 

Eller kommer spisningen på tværs af 

andre behov – som leg og 

bevægelse? 

Fx spise ude i gården, udenfor skolen  
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 Guide til individuelle interviews med lærere 
 

Introduktion  

Fortæl lidt om dig selv og hvad der er formålet med dit besøg. Understreg at det handler om vi gerne vil 
lære af de erfaringer de har gjort med skolemadsordningen – herunder om hvordan eleverne trives på 
skolen – før og efter skolemadsordningen.  

Sørg for at være velforberedt og interesseret – og vis at du har læst om skolen og om skolemadsordningen 
før du kom.  

 

Etiske retningslinier 

Gør klart at alt der siges i interviewet behandles som fortroligt – og at vi sørger for at det er anonymt (ingen 
personnavne i rapporter etc.).  

Hvis de vil så kan de få tilsendt et resumé fra udskrivningen af interviews – og kommentere dette. 

Gør klart at de kan vælge at ikke deltage i interviewet – både før og undervejs, og uden at skulle forklare 
hvorfor. 

 

At introducere hvad du vil snakke med lærerne om – og hvordan det foregår  

Nævn de overordnede emner du vil snakke med dem om.  

Forklar at du kan finde på at afbryde – hvis der fx er noget du har brug for at få uddybet i det de lige er sagt, 
eller hvis der er kort tid tilbage og I er nødt til at fortsætte med næste emne.  

 

Information om lærerne: Navne, køn, lærer for hvilke fag og hvilke årstrin (klasse)? 

e-mail adresser, returkuvert til løn plus lønindberetningsskema. 
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Interviewguide – lærere 

Generelt om skolemadsordningen 

Perspektiv  Hovedspørgsmål Uddybende  

Generelt om 
skolemads-
ordningen og 
maden 

Spiser lærerne med i ordningen? Hvis ja: 

 Hvilken mad har du særlig godt kunne 
lide? Hvorfor? 

 Hvad har du ikke kunnet lide ved 
maden?  

 Hvad spiste du til frokost før skolen fik 
en madordning? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hvad har du kunnet lide ved den 
måde som spisningen er 
arrangeret på? 

Hvad har du ikke kunnet lide ved 
den måde som spisningen er 
arrangeret på? 

 

Regler og 
politikker 

Har skolen regler og politikker, der støtter op 

om sundhed og sund mad?  

Hvem synes du skal være med til at definere 
indholdet i skolens sundhedspolititikker? 

Fx måltidspolitikker. 

Hvis ikke: Mener du at I bør have 
det?  

 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 
Fokusområder: Trivsel og læringsmiljø  

Læringsmiljø -
fysiske 
betingelser  

(Hvor, lokalets 
indretning, tid) 

 

Hvad synes du om de fysiske rammer for 
spisningen?  

Hvilke øvrige rammer mener du der skal være 
for spisning i skolen? 

Hvor lang tid har eleverne til at spise? Er det 
for kort eller lang tid? 

Hvor spiste eleverne før indførsel af 
skolemaden? 

 

Hvis i klassen: Mener du at 
klassen er et godt sted at spise?  

Kan de nå at spise maden? Fx 
længere/kortere tid end før?  

 

 

Lokale/nyt eller anden 
indretning? 
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Trivsel i 
skolen/klassen 
generelt, og i 
relation til 
skolemads-
ordningen 

Hvordan vurderer du klassens trivsel generelt? 

 

Tror du, at eleverne synes at skolen og klassen 

er et rart sted at være? 

Tror du at skolemaden har betydning for 

hvordan eleverne synes det er at gå i skole? 

Er der nogen elever som ikke 

trives? 

Hvorfor? (ikke) 

 

Har det ændret sig efter i har 

fået skolemad? Eller det samme? 

 

Læringsmiljø - 
sociale 
betingelser og 
trivsel  

Fokus på social 
interaktion 
samt regler og 
normer for 
spisesituat-
ionen 

Stemning  

Hvem sidder eleverne sammen med når de 

spiser?  

Må eleverne selv bestemme hvor de vil sidde? 

Snakker eleverne sammen under måltidet? 

 

 

Hvordan er stemningen i klassen efter I har 

fået skolemadsordning?  

 

Hvorfor? 

Hvad synes du om det? 

Spiser du sammen med 

eleverne? 

Hvem bestemmer? 

- Er der mere eller mindre larm 

og uro i timerne efter de har 

spist? 

- Er de blevet bedre til at hjælpe 

hinanden? 

- Er der nogen der driller 

hinanden? 

Trivsel set ift. 
indflydelse 

Læringsmiljø – 
psykiske 
betingelser  

 

 

(engagment 
/motivation) 

 

 

Har eleverne noget at skulle sige ift. regler på 

skolen/i klassen? 

 

Har eleverne været med til at bestemme noget 

i relation til skolemadsordningen?  

 

Har du eller en af de andre lærere haft 

indflydelse på skolemadsordningen? 

 

Er eleverne blevet bedre til at koncentrere sig i 

timerne efter I har fået skolemad? 

Er det i samarbejde med 

læreren/ andre voksne på 

skolen? Hvad synes du om det?  

Regler omkring spisning – hvor 

strikte vurderer du at de er? 

Hvem har bestemt: lederen/ 

andre..? 

Hvis ikke: Mener du at lærerne 

bør inddrages i beslutninger om 

skolemadsordninger? Hvorfor? 

Bedre til at sidde stille? Til at 

lytte? Hvorfor tror du?  
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Fokusområde: viden og kompetenceudvikling 

Perspektiv Hovedspørgsmål Uddybning  

Hvor og hvad lærer 
eleverne om mad?  

Hvor lærer eleverne noget om mad i 

skolen? 

 
Tror du at eleverne har lært noget i 

forbindelse med skolemadsordningen?  

Hvordan? 

Hvad tror du at de har lært?  

 

 

Fx i hvilke fag?  

Hvordan?  

Fx ift. hvad de kan lide? 

 

 

Kunne den ændres så de 

lærte mere? 

- Om fødevarer (fx 

gulerødder) 

- Om frokostmåltider og 

sammensætning 

- Om sundhed og mængder 

og indhold 

Hvordan lærer 
eleverne bedst om 
mad og måltider? 

 

 

Lærerens rolle  

Forældrenes rolle 

Hvor tror du at eleverne lærer mest om 

mad, måltider og sundhed?  

 

Er skolemåltidet en mulighed for at lære 

om mad? 

Hvilken rolle har læreren når det gælder 

at fremme gode frokostspisevaner hos 

eleverne?  

Hvilken rolle har forældrene? 

 

 … i skolen, hjemmet, andet? 

 

 

Hvis ja – hvilke krav stiller 

dette til læreren? 

Læreren som rollemodel – 

ulemper og fordele? 

 

 

Har de fx en rolle i forhold til 

skolen? 

Hvilke kompetencer er 
nødvendige? 

 

Hvilken viden? (Viden 
om effekter og 
årsager) 

Viden om 
forandringsstrategier 

Hvad har eleverne brug for at kunne om 

mad, sundhed og måltider? 

Hvilke kompetencer, viden og holdninger 

kan projektet bidrage til hos eleverne? 

Hvad mener du ville være et rigtig godt 

skolemåltid for eleverne?  

Hvorfor er det vigtigt med 

denne viden? 

Hvad skal de kunne for at 

kunne klare sig mht. mad? 

Hvorfor er det godt? 
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og alternativer 
(engagement og 
visioner) 

 

Synes du det er vigtigt om skolemaden er 

økologisk eller ej? Om dyrene har haft det 

godt, fx frilandsæg og kød? 

Ville du deltage i et fælles madprojekt i 

skolen?  

 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 

Hvad vil det kræve af dig som 

lærer? 

Hvordan skulle det 

organiseres?  

 

 

 

Afsluttende om skolemadsordningen 

Perspektiv Hovedspørgsmål Uddybning  

Potentialer og 
barrierer v. 
skolemadsordningen 

Hvilke gode ting er der ved 

skolemadsordningen? 

Hvilke mindre gode ting er der ved 

ordningen? 

 

Hvilken betydning mener du at projektet 

har haft for skolen? 

Bidrager skolemadsordningen til et bedre 

læringsmiljø?  

….til en bedre trivsel blandt eleverne? 

…til at eleverne lærer om mad, måltider 

og sundhed? 

Hvilke råd har du til lærerne på de skoler 

som ikke har prøvet at have en 

skolemadsordning? 

Hvis du kunne bestemme / ønske: 

hvordan ser en rigtig god 

skolemadsordning  

Hvorfor godt? 

 

Kommer fx spisningen på 

tværs af andre behov – som 

leg og bevægelse? 
 

For eleverne, lærerne, 

forældrene?  

 

 

Hvordan kan du se det? 

 

 

 

 

Hvad skal de gøre/passe på 

med? 
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Guide til samtale med inspektør 

 

Den ene stiller spørgsmål og den anden skriver svar ned.  

Guide til inspektør 

Perspektiv Hovedspørgsmål Uddybende 

Skolemad generelt 

 

 

Hvad mener du om skolemads-ordninger 

generelt? 

Er det skolens opgave at tage sig af det og 

organisere det? 

Hvem bør i så fald involveres? Hvilke 

personalegrupper? 

Hvilke krav stiller det til skolen? og til dig 

som leder? 

Skal det være et offentligt gratis 

bespisningstilbud eller forældrebetalt? 

 

Er det særlig nødvendigt i dag? 

Hvorfor – hvorfor ikke? 

Hvordan kan det organiseres 

optimalt? 

Hvem bør involveres? hvilke 

personalegrupper? 

Skolemåltidstilbuddet 

specifikt på skolen 

 

Hvilke positive og negative elementer har 

der været forbundet med projektet? 

Hvem har initieret projektet? 

Hvor meget har du som leder haft 

indflydelse på? 

Hvem har initieret projektet? Ville du 

gerne køre videre med et tilbud som 

dette? 

 

Hvorfor, hvad,? 

Kan det organisatorisk gøres bedre? 

Anderledes? 

Skal et projekt sættes i værk nede 

fra eller oppefra? 

Hvorfor? Hvorfor ikke? 

Regler og politikker  

Jeres er ved at udarbejde en politik – 

hvad kommer den til at indeholde? 

Har kommunen sundhedspolitikker for 

skoleområdet? Hvordan vurderer du 

disse?  
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Hvem skal være med til at definere 

indholdet i skolens sundhedspolitikker? 

Udvikling af området  

Hvordan kan skolen udvikle skolemad og 

tilbud? Skal skolen? 

Hvem skal gøre det? 

På hvilken måde kunne det gøres? 

Utopier.. 

Rammer, ressourcer,  

Sammenhæng mellem undervisning 

og spisning, mad og måltider. 
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Bilag 4. Guide til observationer 
 

Skriv hvordan kontakten til skolen tages, er I velkomne eller kun nødtvunget velkomne, hvor lang tid har I 

været på skolen, hvad har I været med til. 

Hvor foregår observationerne helt præcist, i hvilke tidsperiode, hvem taler I med på skolen? 

Observationer kan gennemføres under hele skolebesøget – og være både deltagende og ’fluen på væggen’ 

prægede: 

 På vej til møder og aftaler 

 Sørg for at du vises rundt af nogen på skolen – lærere, skoleledere eller elever: det er guld værd at 
vises rundt af både en voksen og af eleverne.  

 I pauser – sæt dig ned i et hjørne 

 Vi bånder (vel) ikke samtaler under observationer – derfor sørg for at du har tid til at skrive 
observationerne ned så snart du kan. 

 

General information om skolen  

(check info fra ‘bussen’, og skolens hjemmeside) 

 Antal elever og lærere 

 Lidt om skolen (ny/gammel, soc.øk./etnisk sammensætning) 

 Lidt om området den ligger i 

 Anden relevant info 

 

Generel info om måltidsordningens indhold 

(check info fra udbyder af ordning samt skolen) 

 hvornår startede ordningen op – hvornår afsluttes den? 

 kold/varm mad etc. 

 økologisk eller ej 

 etik (æg fra burhøns etc.) 

 æstetik (serveres maden i plastic emballage) 
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Observationer 

Primært 

Interventions-

elementer 
Primært Uddybning 

Skolens fysiske 

rammer omkring 

spisningen 

 

Sted 

 

 

Indretning 

 

Indeklima 

S  

f 

o  

 

Hvor spiser eleverne? 

 

Hvordan er rummet indrettet (Foto) 

 

 

Temperatur; koldt/varmt/tilpas 

Dagslys, kunstigt lys 

 

S  

f 

o  

 

Klasse/fællesrum, cafeteria, skolekøkken. 

Tag foto. 

Hvis klassen. Har klassen en spisekrog, flyttes 

der rundt på møblerne eller?? 

 

Hvis andet sted end klasserum – hvor lang 

tid tager det at gå dertil? 

 

Skolemadens 

organisering 

Tid 

 

En del af 

undervisningen 

 

 

Regler 

 

 

Hvordan er maden organiseret? 

 

Hvor lang tid er der afsat til 

spisepausen? 

Hvornår er den placeret? 

Er måltidsordningen integreret i 

undervisningen? 

Er læreren til stede? 

Er der særlige regler for spisepausen? 

Hvad sker der hvis reglerne ikke 

overholdes? 

Er der forskellige regler for de små 

 

 

Hvem henter den? Hvem serverer den? 

Hvem øser op? Hvem rydder op? 

 

 

 

Inkluderer ordningen at læreren spiser med 

– eller at han/hun kontrollerer hvad og 

hvordan eleverne spiser? 

Må man gå når man har spist – eller først når 

alle er færdige med at spise? 
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elever, de lidt større (mellemtrin) og 

de store elever? 

Social interaktion 

Stemning/lydniveau 

 

 

Beholder eleverne de pladser de hele 

tiden har siddet på, eller flytter de 

rundt? 

Er der samtaler under måltidet? 

Er det stille, roligt, rart under måltidet 

eller meget larm og uro? 

Ser eleverne glade ud? 

Kan de håndtere maden? 

Kan de samtale imens? 

 

Hvem initierer disse? Hvad handler de om? 

Hvem deltager heri – hvem deltager ikke? 

 

Kropssprog. 

 

 

Maden  

Smag, udseende, lugt, 

Anretning og servering 

Emballage 

Hvordan ser eleverne ud når de ser 

maden? 

 

Foto 
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Bilag 5. Madbedømmelses-skema  
 

 

Navn: ______________________________________klasse:_______  

 

Hvad består din 

skolemad af i dag: 

Hvad drikker du til 

maden? 

 

 

 

 

BEDØMMELSES-

KRITERIER 

 

 

Afkryds din bedømmelse af maden fra 1-5 

1=ringe, 2= under middel, 3=middel, 4 over middel, 5=meget god 

Hvordan synes du 

maden ser ud? 

 Farve 

 Form 

 Anretning  
 

 

1 2 3 4 5 

     

     

     

Hvordan synes du 

maden dufter/lugter? 

     

Hvordan er madens 

konsistens (blød, hård, 

fast, trevlet)? 

 

 

Hvordan smager 

maden? 
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Samlet vurdering af hele 

måltidet.  

 

 

Havde du tid nok til at 

spise? 

 

Blev du mæt? 

 

Spiste du det hele? 

 

 

Ja: _____        Nej: ________ 

 

Ja:_____        Nej:  ________ 

 

Ja:_____        Nej:  ________ 

 

Hvis nej, hvorfor ikke:___________________________________________ 

 

Hvad spiste du ikke: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 
 




