
Fedmeepidemien tegner til at

udvikle et af de største sundheds-

problemer i fremtiden. Skolebørns

ernæring er central, fordi fedmen

for alvor udvikles i denne alder.

Kosten i skolealderen, hvor vækst-

hastigheden er høj, har også stor

betydning for knoglernes udvik-

ling og for risikomarkører for

senere livsstilssygdomme. Derfor

er det også i den alder, der skal

sættes ind med forebyggelse. Men

det er usikkert, hvad der virker.

Derfor er der behov for forskning.

LMC OG BØRNS ERNÆRING
Børn og unge påvirkes af meget i
deres valg af mad. Der er stor mulig-
hed for at påvirke børn og unges
spisevaner i det offentlige rum, såsom
skoler, fritidsordninger og sportshal-
ler. Forskningen kan være med til at
vise hvordan og give den rigtige råd-
givning til personer, der til daglig
omgås børnene.

Der er mange forskningsgrupper 
i LMC, der har ekspertise i børns
ernæring, smagspræferencer samt
fødevarens kvalitet. Bl.a. Danmarks
Fødevareforskning (DFVF), der har
samarbejdsaftale med LMC, forsker i

fremme af sunde kostvaner og fore-
byggelse af kostrelaterede sygdomme.
Resultater fra landsdækkende kostun-
dersøgelser kan give bedre indsigt i
forholdet mellem kost, fysisk aktivitet
og overvægt blandt børn. Resultater-
ne kan også kobles til social bag-
grund samt viden om og holdninger
til sund livsstil. I 2005 samarbejder
DFVF og IHE om et projekt, der skal
beskrive sociale forskelle i forekom-
sten af overvægt. DFVF er desuden
ved at udarbejde den videnskabelige
baggrund for de kommende retnings-
linjer for den mad, der indtages i til-
knytning til sportsaktiviteter. Det skal
bruges bl.a. i samarbejdsprojekter i
Kræftens Bekæmpelse, der har til for-
mål at give børn et bedre madtilbud i
forbindelse med sportsaktiviteter.  DFVF
bidrager til at dokumentere effekten
af disse tiltag. IHE har afdækket de
konkrete præferencer og motiver for,
hvad børn spiser i sportshaller. DFVF
udarbejder ydermere, som en del af
Fødevarestyrelsens projekt ”Alt om
Kost”, den faglige baggrund for de
kommende retningslinjer for kost til
børn i børnehaver, skoler og fritidsin-
stitutioner. 

Centralt for IHE’s forskning er at
undersøge, hvilken effekt kosten har
på bl.a. børns sundhed. Netop nu
gennemføres en undersøgelse af 17-
årige unge, der er fulgt, siden de blev
født i 1988-89. Formålet er bl.a. at
undersøge, hvordan den tidlige kost

og kosten i skoleårene påvirker risiko-
parametre for hjerte-karsygdomme
og type 2 diabetes samt risikoen for
overvægt. Samtidig bliver de unges
smagspræferencer vurderet og relate-
ret til den tidlige kost, fordi en række
nyere studier har vist sammenhænge
mellem den tidlige kost og senere
præferencer og kræsenhed. Dette
arbejde sker i samarbejde med sen-
sorikforskere på Den Kgl. Veterinær
og Landbohøjskole. Denne type forsk-
ning vil være oplagt at bruge til bl.a.
udvikling af nye sunde convenience-
produkter. 

HVOR LIGGER UDFORDRINGERNE?

Der er fortsat et stort behov for at for-
stå, hvordan børn i skolealderen kan
påvirkes til sundere kostvaner. Der
skal forskes i, hvordan børnene kan få
et bedre madtilbud, og hvordan til-
gængeligheden af usunde produkter
reduceres. Der er behov for en fælles
samfundsindsats og til at bruge mid-
ler på forskning, der kan vise vejen for
en bedre kost og dermed mindre
udgifter for sundhedsvæsenet. LMC
er en oplagt samarbejdspartner.
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Af Bent Egberg Mikkelsen,
Danmarks Fødevareforskning
(DFVF)

Forskningen tyder

på, at dårlig ernæ-

ring hos skolebørn

ikke kun er et sund-

hedsproblem, men også et indlæ-

ringsproblem. DFVF indgår i et

europæisk ekspertsamarbejde om

skoleernæring – et arbejde hvori

der i samarbejde med WHO blev

gennemført en undersøgelse af

praksis omkring mad på skoler i de

europæiske lande. Desuden har

DFVF for Øresund Food Network

(ØFN) gennemført en mindre kort-

lægning af praksis og rutiner i 

forbindelse med skolefrokostord-

ninger på begge sider af sundet.

DANSK SKOLEMAD I INTERNATIO-
NAL SAMMENHÆNG

Den europæiske undersøgelse og
undersøgelsen i Øresundsregionen
giver mulighed for at placere Dan-
mark i en international sammenhæng,
når det gælder skolemad. Danmark
har en lang tradition for, at frokost i
skolen alene er forældrenes ansvar.
Madpakken er således den traditio-
nelle bespisningsform for børn, men
den trues fra flere sider af f.eks. fast
food og af familiernes manglende tid.
Desuden er der et udbredt ønske om
at lade organiseret madforsyning 
spille en mere aktiv rolle i en skole-

baseret sundhedsstrategi. Bl.a. derfor
er der tilslutning til ideen om organi-
seret skolemad hos over halvdelen af
befolkningen, og en række innovative
tiltag har allerede set dagens lys i
lokalsamfundene. 

Denne "bottom up" tilgang står i
modsætning til Sverige og Finland,
hvor skolemaden er ensartet og lands-
dækkende. Et dansk kendetegn er
også, at vi ofte inddrager eleverne i
ordningerne, og det medvirker mange
steder til at gøre ordningerne bære-
dygtige. I Danmark har man også
enkelte steder opnået god erfaring
med at inddrage madordninger i
læringen om mad.

FORSKNINGSBEHOV

Selvom der endnu savnes belysning af
de ernæringsmæssige effekter af skole-
madordninger, så er der tilstrækkelige
indikationer på, at skolerne er en vig-
tig arena for en indsats, der kan sætte
fokus på mad og ernæring. Resulta-
terne fra DFVF's arbejde peger på, at
en fremtidig forskningsindsats bl.a.
bør fokusere på at skaffe viden om: 

• En definition af sund skolefrokost,
herunder madpakke- og skoleord-
ninger.

• Børns kostadfærd, når der kan væl-
ges frit mellem madpakke og skole-
mad. 

• Hvordan kan sund skolemad blive
attraktiv på et frit fødevaremarked?

• Hvordan kan læring om mad og
sunde kostvaner integreres i pensum? 

• Hvordan kan vi fremme samarbej-
det mellem skolens mad, ernærings-
og sundhedsaktører?

KONTAKT

Bent Egbjerg Mikkelsen,
bem@dfvf.dk  ■

Skolen som arena for fremme af
sunde kostvaner - det hele barn

Consumer Reactions to Food Branding and
Labelling
25.-26. april 2005 i Middelfart. 3rd International
MAPP Workshop on Consumer Behaviour and
Food Marketing. Yderligere oplysninger på
www.mapp.asb.dk

Muskelvækst og kødkvalitet – fra celle til delle
11. maj 2005 i Tjele. Temamøde på Danmarks
JordbrugsForskning. Yderligere oplysninger på
www.agrsci.dk

Fødevarelovgivningen 2005
30.-31. maj 2005 i København. Fortolkning,
implementering og perspektiver. Yderligere
oplysninger på www.ibceuroforum.dk

11. Weurman Flavour Research Symposium
21.-24. juni 2005 i Roskilde. Yderligere oplysninger
på www.weurman2005.kvl.dk

EFFOST 2005 Conference
25.-28. oktober 2005 i Valencia, Spain. Innovation
in Traditional Foods. Yderligere oplysninger på
www.effost-conference.elsevier.com
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Skolebørns ernæring
– der er behov for forskning



BØRN FORETRÆKKER MILDE OG SPRØDE 
GRØNTSAGER

Undersøgelsen viste, at børn og unge bedst kan lide rå
grøntsager. Børn foretrækker milde, søde, sprøde eller
knasende grøntsager som gulerod, agurk, majs, grønne
ærter, tomat, salat og peberfrugter. Meget få børn fore-
trækker de grove og stærke grøntsager som kål og løg.
Valg af sorter med en børnevenlig smag kan måske bane
vejen for flere grøntsager i skolemaden, men det er et
område, som man ikke ved meget om.       

VOKSNE VIL HAVE SUND BØRNEMAD, MEN BØRN
VIL HAVE MAD, DE KAN LIDE 

Forældrene foretrak kartoffelproduktet og en vegetarisk
spinatlasagne, mens børnene bedst kunne lide kartoffel-
produktet. Forældrene lagde vægt på, at maden var
sund, nem at tilberede, og at alle i familien kunne spise
den. Børnene foretrak mad, som smagte godt, og som
de kendte. Spinatlasagnen var for børnene en ’dårlig
efterligning’ af en af deres livretter. Det er derfor en god
idé at spørge børnene til råds, når der skal udvikles grøn
skolemad.  

AL MADEN I EN SKOLEMADSORDNING SKAL VÆRE
VELSMAGENDE OG SUND

Det er vigtigt, at al maden i en skolemadsordning smager
godt og er sund, og der må gerne være kendte og mindre
kendte retter at vælge imellem. I første omgang vælger
børn mad, de kender og tror, de kan lide og ikke sund
mad for at undgå sygdomme senere i livet. I vores under-
søgelse foretrak børnene et kartoffelprodukt, som i ud-
seende og smag lignede pommes frittes, efterfulgt af en
risblanding, hvor de kunne se de enkelte ingredienser og
dernæst grøntsagskroketterne, der yderst var paneret og
friteret. Spinatlasagnen lå på sidstepladsen. Vores under-
søgelse viste, at børns præferencer for et produkt kan flyt-
tes, når blot de lærer det at kende. Nye produkter skal
ud over at smage godt også være spændende, trendy og
tilpasset aldersgruppen. Ellers fravælger børnene maden.
Grøntsagskroketterne var et nyt og spændende produkt.
De små drenge kunne godt lide smagen og teksturen,
mens de store piger kaldte produktet ’babyagtigt’.  

KONTAKT

Merete Edelenbos, merete.edelenbos@agrsci.dk
Helle Alsted Søndergaard, hals@asb.dk  ■

Af Merete Edelenbos, Danmarks
JordbrugsForskning (DJF) og
Helle Alsted Søndergaard, MAPP,
Handelshøjskolen i Århus

Der er mange hensyn at tage, når man skal lave

sund skolemad med mange grøntsager i. Maden

skal være noget børn og unge kan lide og sam-

tidig være sund og spændende. DJF og MAPP

har netop afsluttet et projekt om sund og vel-

smagende mad til børn. Projektet omfattede en

undersøgelse af forældre og børns præferencer

for fire vidt forskellige produkter samt indsam-

ling af data om børns favoritgrøntsager, og

hvordan de foretrækker at spise grøntsager.

Skolemad og grøntsager

Af Ellen Trolle, Danmarks Fødevareforskning
(DFVF)

Anbefalingen ”6 om dagen – spis mere frugt og

grønt” (svarende til 600 g) gælder voksne og

børn over 10 år. Børn mellem 4 og 10 år anbe-

fales 300-500 g frugt og grønt om dagen. Det

er vigtigt at variere mellem forskellige slags af

både frugt og grøntsager. Her kan skolen spille

en stor rolle.

FRUGT I SKOLEN ØGER INDTAGET

Kræftens Bekæmpelse, frugt og grønt-erhvervet og
DFVF gennemførte i 1999-2004 forskningsprojektet
”Udviklingsprojekt 6 om dagen”. Projektet fokuserede
på at afprøve metoder til at øge tilgængeligheden af
frugt og grønt. Børn i alderen 4-10 år spiste i 1995
omtrent 115 g frugt om dagen ligesom større børn
og voksne. For at øge tilgængeligheden af frugt i
skolen afprøvede projektet en abonnementsordning
for frugt i skolerne. Systemet var kendt fra skolemælk,

Skolemad kræver
nytænkning

og et lignende system for frugt var startet i Norge. Pro-
jektet dokumenterer, at indførelse af skolefrugt gav en
forøgelse af indtaget af frugt – også blandt de, der valg-
te ikke at abonnere.

Børn stiller krav til kvaliteten. Det var tydeligt i et efter-
følgende projekt, hvor formålet var at udbrede skole-
frugtordningen, og DFVF havde en mindre rolle med at
afdække tilfredsheden med ordningerne. Er kvaliteten i
orden, bliver frugten spist. Abonnementsordningen har
imidlertid vist sig at være svær at udbrede. Mange skoler
viser interesse, men med opbakningen fra forældrene er
det sværere. Prisen er sandsynligvis en væsentlig barriere
og i Norge, hvor ordningen efterhånden er udbredt til
de fleste fylker (amter), støttes ordningen fra statens
side. Kræftens Bekæmpelse har arbejdet videre med en
ordning, hvor klasserne meldes til samlet frem for indivi-
duel tilmelding. Ordningen kunne dermed også bidrage
til klassesammenhold og øge interessen hos både foræl-
dre og lærere. 

Projektet ”Alt om Kost” i Fødevarestyrelsen, udsendte
i august 2003 idé-kataloget ”Mad- og måltidspolitik i
skoler”. Interessen for at arbejde med emnet på landets
skoler er stor. En frugtordning kan være en overskuelig
start til at indføre en egentlig madordning på skolen. En
madordning, hvor der stilles krav til tilbudet af frugt og
grønt, er en anden måde at øge tilgængeligheden af

frugt og grønt i skoletiden. Men der er behov for
forskning, der dokumenterer effekten af forskellige mad-
ordningers betydning for børnenes kost.

BØRN SPISER MERE FRUGT OG HAR DERES FRUGT-
PRÆFERENCER

Den landsdækkende kostundersøgelse 2000/2001 viste,
at indtaget af frugt er steget til ca. 140 g for de 4-10 årige
og 165 g for voksne og børn over 10 år. Af den frugt der
spises, udgør æbler den største del, dernæst kommer i
rækkefølge: banan, pære og citrusfrugt. Tilfredsheds-
undersøgelsen i skolefrugt-projektet viste da også, at
børnenes favoritfrugt er æbler, bananer, pærer og blom-
mer i nævnte rækkefølge.
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Frugt i skolen – skolefrugt?

I dette nummer har jeg valgt at lade forskere inden
for LMC komme til orde i forbindelse med skolemad.
Når dette tema er valgt, er det fordi skolemadsord-
ninger er et eksempel på den kompleksitet, som den
danske madkultur i dag står overfor, og som også er
en udfordring for forskning, samfund og erhverv. Som
indlæggene viser, er der behov for nytænkning og
samarbejde på tværs af interesser for at forbedre
børns ernæringstilstand.

Lisbeth Hastrup har i bogen “Mad, mennesker og
måltider – samfundsvidenskabelige perspektiver 2003”,
opdelt den danske model for skolemad i 3 prototyper,
hvor målsætning, ansvar, arbejde, tid, rum og økonomi
forbindes på en særlig måde til en samlet praksis. 

1. Et liberalt serviceprojekt, der kører som en for-
retning med det udbud, der efterspørges af eleverne,
hvilket også giver plads til mindre sunde ting som
sodavand og slik. Lokalt initiativ og opbakning er vig-
tigt, og mange slags arbejdskræfter anvendes.

2. Et socialt velfærdsprojekt, der skal hvile økonomisk
i sig selv, samtidig med at alt, hvad der udbydes, er er-
næringsmæssigt forsvarligt og professionelt fremstillet.

3. Et pædagogisk dannelsesprojekt, der gerne må
koste noget, fordi det er en del af skolens samlede
arbejde. Elevernes deltagelse i planlægning, madlav-
ning, og servering er en del af undervisningen, og det
fælles måltid er et omdrejningspunkt i skolens sociale liv. 

Modellen giver politikere, forældre og kommuner
et godt udgangspunkt for diskussion af hvem, der har
ansvaret for børns ernæring – samfund eller forældre
– og et redskab til at håndtere problemstillingen.

I tidligere generationer var der ikke diskussioner af
denne karakter. Børnene bragte mad med hjemmefra
og havde kun sparsom mulighed for at købe mad på
skolen. Skolemadsdiskussionen er en afledt effekt af,
at forbrugeren i stadig stigende omfang køber con-
venience-produkter.

Det europæiske fødevaremarked ventes i fremti-
den i høj grad at være præget af convenience-
produkter til bl.a. skolebørn og den stigende, kræsne
ældrebefolkning. Der er et stort behov for en viden-
baseret udvikling af produktionsudstyr og teknikker
til fremstilling af sunde convenience-produkter, som
kan tilfredsstille den kvalitetsbevidste forbruger.

Derfor arbejder LMC i tæt dialog med Dansk
Industri og Landbrugsrådet på at fremme gode og
sunde convenience-produkter og på at få disse sat på
den forskningspolitiske dagsorden også i EU.

Jeg håber, at denne satsning vil åbne mulighed for
et endnu tættere samarbejde på tværs af Europa, og
at forskningen også her kan være med til at forbedre
vilkårene for den europæiske befolkning, hvor børns
ernæring stadig bliver vigtigere bl.a. for at sikre, at
den næste generation får et langt og sundt liv.

Lisbeth Munksgaard
Centerdirektør

Levnedsmiddelcentret  
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Af Bent Egberg Mikkelsen,
Danmarks Fødevareforskning
(DFVF)
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europæisk ekspertsamarbejde om

skoleernæring – et arbejde hvori

der i samarbejde med WHO blev

gennemført en undersøgelse af

praksis omkring mad på skoler i de

europæiske lande. Desuden har

DFVF for Øresund Food Network

(ØFN) gennemført en mindre kort-

lægning af praksis og rutiner i 

forbindelse med skolefrokostord-

ninger på begge sider af sundet.

DANSK SKOLEMAD I INTERNATIO-
NAL SAMMENHÆNG

Den europæiske undersøgelse og
undersøgelsen i Øresundsregionen
giver mulighed for at placere Dan-
mark i en international sammenhæng,
når det gælder skolemad. Danmark
har en lang tradition for, at frokost i
skolen alene er forældrenes ansvar.
Madpakken er således den traditio-
nelle bespisningsform for børn, men
den trues fra flere sider af f.eks. fast
food og af familiernes manglende tid.
Desuden er der et udbredt ønske om
at lade organiseret madforsyning 
spille en mere aktiv rolle i en skole-

baseret sundhedsstrategi. Bl.a. derfor
er der tilslutning til ideen om organi-
seret skolemad hos over halvdelen af
befolkningen, og en række innovative
tiltag har allerede set dagens lys i
lokalsamfundene. 

Denne "bottom up" tilgang står i
modsætning til Sverige og Finland,
hvor skolemaden er ensartet og lands-
dækkende. Et dansk kendetegn er
også, at vi ofte inddrager eleverne i
ordningerne, og det medvirker mange
steder til at gøre ordningerne bære-
dygtige. I Danmark har man også
enkelte steder opnået god erfaring
med at inddrage madordninger i
læringen om mad.

FORSKNINGSBEHOV

Selvom der endnu savnes belysning af
de ernæringsmæssige effekter af skole-
madordninger, så er der tilstrækkelige
indikationer på, at skolerne er en vig-
tig arena for en indsats, der kan sætte
fokus på mad og ernæring. Resulta-
terne fra DFVF's arbejde peger på, at
en fremtidig forskningsindsats bl.a.
bør fokusere på at skaffe viden om: 

• En definition af sund skolefrokost,
herunder madpakke- og skoleord-
ninger.

• Børns kostadfærd, når der kan væl-
ges frit mellem madpakke og skole-
mad. 

• Hvordan kan sund skolemad blive
attraktiv på et frit fødevaremarked?

• Hvordan kan læring om mad og
sunde kostvaner integreres i pensum? 

• Hvordan kan vi fremme samarbej-
det mellem skolens mad, ernærings-
og sundhedsaktører?
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Bent Egbjerg Mikkelsen,
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Skolen som arena for fremme af
sunde kostvaner - det hele barn
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11. Weurman Flavour Research Symposium
21.-24. juni 2005 i Roskilde. Yderligere oplysninger
på www.weurman2005.kvl.dk

EFFOST 2005 Conference
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www.effost-conference.elsevier.com
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