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Indledning 
Denne rapport er udarbejdet efter et smage / sanse projekt i samarbejde med Børnehaven Snurretoppen 

og deres før skolebørn. Ideen til projektet opstod foråret 2012 ud fra debatter i dagspressen om, at danske 

børn i teenagere gruppen og opefter ikke kan lave mad og ikke har kendskab til råvarerne.  Dette gav os 

ideen til at prøve at påvirke børn i børnehaven til her at få interesse for forskellige fødevarer og prøve at 

smage de forskellige grundsmage samt opleve, at fødevarer siger forskelligt og herigennem forhåbentlig få 

lyst til at være med til at lave mad hjemme hos far og mor.  

Baggrund 
Kommunernes landsforening beskriver i et udviklingsnotat fra januar 20121, at tendenserne i 25 

kommuners sundhedspolitik viser at en af de målgrupper, der lægges størst vægt på er børn, dog viser det 

sig, at kosten ikke er det primære indsatsområde (Kommunernes Landforeningen jan2012). Ifølge de 

kommunale nøgletal fra 2011 omhandlende Region Sjælland tyder det på, at det med Roskilde kommune 

som eksempel, bedre kan betale sig at satse på de mindste børn i dagtilbud, idet en sådan satsning ser ud 

til at have en langsigtet uddannelsesmæssig effekt, som er større end den økonomiske indsats, som 

eksklusivt retter sig mod folkeskolens elever.2 

For de mindste børn har måltidets sammensætning og fordeling en større ernæringsfysiologisk betydning 

end for de lidt større børn (NNR 2004)3.  Derfor er det vigtigt at børn gennem kendskab til råvarer og råvare 

sammensætning, tilberedning samt det at være en del af en måltidskultur, får mere lyst til variation i 

kosten. Ud over den ernæringsfysiologiske betydning så antages det, at måltidet har stor betydning for 

udviklingen af førskolebørnenes sociale kompetencer. 

En undersøgelse af forbrugerorganisationen FDB fra juni 2011 viser, at ”blot” 2 ud af 5 børn er med i 

køkkenet ugentligt (FDB juni 2011)4.  Mad og måltidssociolog Jon Fuglsang fra Professionshøjskole Metropol 

frygter, at vores madkultur er ved at gå tabt. Han udtaler, at flertallet af danskerne ikke har de bedste 

                                                             
1 http://www.kl.dk/Sundhed/Artikler/95604/2012/01/Oversigt-over-de-nyeste-kommunale-sundhedspolitikker/ 

2 Roskilde kommune, Slagelse kommune og Næstved kommune stiller stort set det samme antal dagpasningstilbudspladser til rådighed for de 0-10 

årige; nemlig et sted mellem 70-75 % pr. 100 barn, men Roskilde kommune bruger ca. 50 % flere penge til pasning af disse 0-10 årige end Næstved 

kommune gør og ca. 33 % mere end Slagelse kommune. Roskilde kommune har kun ca. 12 % flere udgifter netto om året til folkeskolens 7-16 årige 

end Slagelse kommune og Næstved kommune, men der er op imod 33 % flere borgere i Roskilde kommune med en videregående uddannelse og 

der er samtidig 33 % færre borgere i Roskilde kommune uden erhvervsskoleuddannelse sammenlignet med Slagelse kommune og Næstv ed 

kommune. 

3 Nordiske kostanbefalinger (NNR), 2004 
4 http://fdb.dk/analyse/ud-af-fem-b%C3%B8rn-er-med-i-k%C3%B8kkenet-ugentlig 
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madlavningskompetencer og forståelse for mad (Dahl december 2011). Det går ud over børnenes basale 

viden om fødevarer og er på længere sigt en trussel mod folkesundheden.  

Det antages, at der ude i børnehaverne er et behov for at få inspiration (pædagogerne og madmoren) til at 

øge børns kendskab til råvarer og fødevarer på en sjov og spændende måde, så der også kan gives 

inspiration videre til forældrene. I Sverige har der været god erfaring med at anvende Sapere metoden til at 

øge børns nysgerrighed på råvarer og til at være med i tilberedningsprocessen.  Metoden kan inddrages i 

dette projekt til inspiration5.  

Dette projekt vil ikke direkte henvende sig til forældrene, da dette kan skabe modstand overfor projektet, i 

forhold til, at det er endnu en indblanding af institutionen/det offentliges i livet uden for institutionen, 

hvilket kunne betragtes som et eksempel på, hvordan systemet kolonisere livsverden6. 

Tema og formål: 
Pilotprojekt har til formål at udvikle og afprøve inspirationsmateriale omhandlende det at smage råvarer og 

måltider til førskole børn i børnehaver. Projektet ønsker at øge børnenes kendskab til råvarer og 

deltagelse/interesse i tilberedning af sunde måltider i børnehaven og der igennem at øge børnenes  lyst til 

at være med derhjemme og herigennem øge børnenes maddannelse. 

Genstandsfelt og Målgruppe 
Genstandsfelt i projektet er børn i førskolealderen. Det betyder, at de efter sommerferien starter i skole, og 

børnene er i alderen 5-6 år på tidspunktet for deres deltagelse i projektet. I forhold til dette, som et 

pilotprojekt, hvis primære mål er at indsamle viden om sammensætningen af et forløb omhandlende 

fødevarer og smag, vil genstandsfeltet være indsnævret til førskolegruppen i Institutionen Snurretoppen i 

Ringsted kommune. 

Målgruppen for projektet er ledere og pædagoger i børnehaver og professions bachelorer i ernæring og 

sundhed ansat i køkkener i institutioner. Disse grupper er målgruppe da det primært vil være disse grupper, 

som skal tage stilling til og gennemfører eventuelt lignede projekter i fremtiden. 

                                                             
5 Mat för alla sinnen, sensorisk träning enligt Sapere-metoden. 1999. Livsmedels verket, sverige.  
6
 Andersen, H. Jürgen Habermas, kapitel 20, s. 379 FF. I Andersen, H og Kaspersen, L. B. Klassisk og moderne samfundsteori. 2007, 4. udg. Hans 

Reitzels Forlag.  
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Metode.  
Projektet har varet næsten et år. I august 2012 var der opstart på projektet, og det egentlige mål for 

projektet blev formuleret på dette tidspunkt. I forbindelse med opstarten var der en fase med 

informationssøgning, hvor der blandt andet var kontakt til Line Damsgaard, projektleder for madskolerne, 

og FDB´s skoletjeneste, som arbejder med det samme emne i forhold til børn i folkeskolens mellemtrin. 

Kontakten blev etableret for helt at klarlægge eksisterende tiltag og helt fastsætte rammerne for dette 

projekt. I slutningen af november 2012 blev den endelige aftale om gennemførelse af projektet sammen 

med børnehaven Snurretoppen i Ringsted kommune etableret og en aftale om at udføre projektet med 

førskolegruppen i 3 uger af januar 2013 aftalt. I starten af december blev første udkast til 

inspirationsmaterialet udarbejdet og godkendt af den pædagog, som leder førskolegruppen, Jonna Sonne 

Vognsen samt leder Inge-Lise Olsen i Snurretoppen. Arbejdet i institutionen startede med en 

informationsaften for de forældre, som havde børn, der skulle være involverede i projektet, hvorefter 

projektet startede den efterfølgende tirsdag (bilag 1). Arbejdet med børnene var planlagt til 3 formiddage 

om ugen, hvor børnene kom ind og arbejdede i grupper bestående af 4 til 6 børn. Disse grupper varierede 

meget i størrelse og sammensætning, da det ikke var alle børn, som var tilstedeværende alle dage. Dette 

gjorde dog, at der ikke blev en fast dynamik i børnegrupperne, og at børnene kom til at arbejde sammen 

med børn, de normalt ikke legede med. På den sidste dag i den 3. uge i Snurretoppen blev der afholdt en 

afslutning, hvor forældrene til de deltagende børn havde mulighed for at høre om, hvad der var foregået i 

løbet af projektet.  Fremmødet til mødet var dog meget begrænset. Hvad det begrænsede fremmøde 

skyldes blev ikke undersøgt, dog var det en periode med en del sygdom i Snurretoppen.   

I projektet blev der lavet en spørgeskema undersøgelse, for at undersøge  børnenes interesse for at  

deltage i madlavningen og interesse for nye fødevarer. Spørgeskemaet blev udfyldt før og efter 

gennemførelse af projektet. Spørgeskemaet blev givet til forældre i forbindelse med en informationsaften 

inden projektets start og efter projektets afslutning også i forbindelse med en informationsaften. Da 

deltagelsen i de to informationsmøder var meget lav, blev de resterende spørgeskemaer delt ud til forældre 

af den deltagende pædagog i forbindelsen med dennes daglige kontakt med forældre til deltagende børn. 

Spørgeskemaet (Bilag 2) før og efter indeholder samme spørgsmål, da ønsket var at undersøge om 

deltagelse i projektet ændrede børnenes deltagelse/interesse for mad og fødevarer, men også om 

projektet gjorde forældrene mere bevidste, om hvordan de italesatte det, som familien spiste. Der blev i alt 

afleveret 19 svar før og 11 svar efter projektets gennemførelse. Dette førte til et meget lille datasæt som 

besværliggjorde det statistiske arbejde. Der er dog på udvalgte data lavet Fischer´s exact test der er 

korrigeret for forskel i data sæt før og efter. 
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Under arbejdet i institutionen med børnene blev der hver dag ført logbog over de aktiviteter, der havde 

været på dagen, og hvordan børnene havde reageret på de forskellige aktiviteter. Disse aktiviteter var 

meget differentieret. I den første uge blev der brugt forskellige elementer, børnene kendte i forvejen fx det 

at klippe og klistrer. Dette blev gjort ved, at hvert barn fik en klippeudgave af den nye madpyramide og ud 

fra den, kunne de klippe de fødevarer, de bedst kunne lide og fortælle om deres valg. Denne øvelse 

formåede at få børnene til at begynde at formulere sig omkring den mad, de godt kunne lide. I starten af 

projektet blev der også introduceret en kasse fyldt med pastaskruer. I denne kasse var der gemt forskellige 

fødevarer, der relaterede sig til dagens emne fx plastic grønsager fra deres lege køkken og forskellige dyr 

ved mejeriprodukter. På denne måde kunne hvert barn lede i kassen efter noget, som efterfølgende kunne 

bidrage til introduktionen af dagens emne. Ved hver ny fødevarer der blev præcenteret for børnene, var 

der visse øvelser, der blev gennemgået hver gang. Det var det at beskrive udseendet af den nye fødevare, 

beskrive hvordan den føltes at rører ved, lugte til den og til sidst at lytte og smage på fødevaren. Ved visse 

fødevarer fik børnene desuden lov til at producere små retter i køkkenet, hvor de voksne bidrog med 

”opskriften” på de små retter, som børnene skulle lave, og støttede børnene i at lave de små retter. Hver 

uge blev ugens duft introduceret, hvorefter børnene hver dag arbejdede med ugens duft, og den blev 

kombineret med dagens / ugens fødevarer. Ugens duft blev sat ud på alle stuerne, det bevirkede at de 

andre børn i institutionen også viste interesse for ugens duft. Ud over denne logbog ført af Hanne 

Kjærsgaard og Mette West Gajhede, lavede den involverede pædagog også observationer, som dog 

primært blev brugt internt i institutionen.  

Under hele forløbet er der løbende blevet taget billeder. Der er over de 9 aktivitetsdage blevet taget 769 

billeder. Inden projektets start blev der indhentet samtykke fra de deltagende børns forældre til senere 

brug af billederne. Billederne og observationerne blev primært brugt i forbindelse med udarbejdelse af 

inspirationsmaterialet til institutionerne.  

Fejlkilder 
Der er nogle væsentlige fejl i designet, som bør fremhæves, inden resultaterne fra projektets undersøgelse 

diskuteres. 

For det første er de svar kategorier, der er valgt i spørgeskemaet (altid, ofte, nogle gange, sjældent og 

aldrig) meget subjektive. Det betyder at det kan være svært at få det egentlige billede af situationen. En 

anden måde at bygge kategorierne op på kunne eksempelvis have været: ”hver dag”, ”4-6 gange om ugen”, 

”1-3 gange om ugen” og så videre. Ved at benytte den anden gruppe af svar ville det ikke længere være op 

til den enkelte forælder, at vurderer hvornår noget er nogle gange eller sjældent. 
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En anden fejlkilde er, at det var forældrene, som skulle vurderer sig selv. Selv om undersøgelsen var 

anonym, er det vigtigt at være opmærksom på, at visse forældre måske har overvurderet deres egen 

indsats indenfor de forskellige spørgsmål, som alle berørte fødevarer og inddragelse i madlavningen i 

hjemmet. Det er dog værd at bemærke at, selv om forældrene nok har svært ved at være objektive over for 

deres egen indsats er det den eneste måde at få et billede af hjemmesituationen hos de involverede børn. 

Det er desuden vigtigt at bemærke, at der var et stort frafald fra første til anden omgang af 

spørgeskemaerne. Hvor der første gang var 19, som afleverede, var dette faldet til 11 i anden omgang. Der 

er to punkter i dette: 1) det er en meget lille population til at starte med og 2) et frafald på 42 % er meget 

stort, og det kunne have været væsentligt at finde ud af, hvorfor frafaldet var så stort. Umiddelbart ser det 

ud til, at størst frafald var i gruppen af forældre med anden etnisk baggrund i forhold til gruppen med 

danske/nordiske forældre. 
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Resultater 
I det følgende er 5 spørgsmål fra spørgeskemaet (se bilag 2) valgt ud til sammenligning før og efter 

projektets gennemførelse i institutionen Snurretoppen. De udvalgte spørgsmål handler om italesættelsen 

af mad derhjemme – ”hvor ofte taler du med dit barn, om hvad det er I spiser”, den interesse barnet har for 

det, der bliver spist i hjemmet – ”Er dit barn interesseret i madlavningen derhjemme” og ”Er dit barn med 

til at bestemme, hvad I spiser derhjemme”, og hvor åben og nysgerrig er barnet for at smage nye fødevarer 

– ”Smager dit barn på nye madvarer” og ”Tager dit barn afstand fra nye madvarer”. Spørgsmålene blev 

valgt ud fra det kriterium, at der umiddelbart var en tendens til en ændring i adfærd.  

Snakker du/I med jeres/dit barn om hvad det er I spiser? 
Måling: Snurretoppen før 

 

Måling: Snurretoppen efter 

 

Figur 1: Resultaterne for spørgsmålet "Snakker du/I med jeres/dit barn, om hvad det er I spiser?” før og efter projektets 
gennemførelse i institutionen Snurretoppen 

På figur 1. ses at der sker en ret markant ændring i, hvor meget forældrene taler med deres børn om, hvad 

det er, de spiser der hjemme. Hvor der før projektets gennemførelse var 42%  af familier, der kun nogle 

gange talte med deres barn om det, de spiste. Dette har ændret sig efter projektets gennemførelse, hvor 

det nu kun er 18 %, som nogle gange taler med deres barn om det, de spiser. Efter projektet er der nu 45 %, 

som altid snakker med deres barn om, hvad de spiser mod 21 % før gennemførelsen af projektet. 
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Er dit barn interesseret i madlavningen derhjemme? 
Måling: Snurretoppen før 

 

Måling: Snurretoppen efter 

 

Figur 2:Resultaterne for spørgsmålet "er dit barn interesseret i madlavningen der hjemme?” før og efter projektets 
gennemførelse i institutionen Snurretoppen 

Figur 2 illustrerer resultaterne af spørgsmålet "Er dit barn interesseret i madlavningen derhjemme". 

Umiddelbart ser det ud til, at børnene gennem projektet har fået større interesse for madlavningen 

derhjemme. Dette ses i den forskydning, der er fra kategorierne aldrig, sjældent og nogle gange til altid og 

ofte. Dette kan skyldes, at børnene i projektet har været meget i køkkenet i børnehaven og har fået lov til 

selv at producerer små retter under projektforløbet.   
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Er dit barn med til at bestemme, hvad I spiser derhjemme? 
Måling: Snurretoppen før 

 

Måling: Snurretoppen efter 

 

Figur 3:Resultaterne for spørgsmålet "Er dit barn med til at bestemme, hvad I spiser derhjemme?” før og efter projektets 
gennemførelse i institutionen Snurretoppen 

Det fremgår af figur 3, at der efter gennemførelse af projektet skete et skifte i, hvor meget børnene er med 

til at bestemme, hvad familien får at spise derhjemme. Om dette alene skyldes det, at børnene blev 

præcenteret for forskellige fødevarer i projektet eller om, det er et resultat af, at der nu blev snakket mere 

om fødevarer med børnene, og at børnene dermed er mere interesseret i madlavningen. Det kan antages, 

at når børnene viste en øget interesse i madlavningen derhjemme (figur 2), blev forældrene mere 

opmærksomme over for de ideer, børnene havde til det, der blev serveret i hjemmet. Et eksempel var, at et 

af børnene fik lov til, at købe A38 hjem til efter, at have spist det i børnehaven.  
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Smager dit barn på nye madvarer?        
Måling: Snurretoppen før 

 

Måling: Snurretoppen efter 

 

 Figur 4: Resultaterne for spørgsmålet "Smager dit barn på nye madvarer?” før og efter projektets gennemførelse i institutionen 
Snurretoppen 

Figur 4 viser, at der efter gennemførelse af projektet skete et fald i andelen af børn, som kun nogle gange 

eller sjældent smager på nye fødevarer. Samtidig er andelen af børn, som altid smager på nye fødevarer 

stedet fra 16 % til 27 %. Dette indikerer, at børnene kan have opnået større ”madmod” i løbet af 

projektperioden. Dette hænger godt sammen med de tendenser, som ses i figur 1, 2 og 3.  
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Tager dit barn afstand fra nye madvarer?        
Måling: Snurretoppen før 

 

Måling: Snurretoppen efter 

 

Figur 5: Resultaterne for spørgsmålet "Tager dit barn afstand fra nye madvarer?” før og efter projektets gennemførelse i 
institutionen Snurretoppen 

Det mest interessante ved besvarelserne på spørgsmålet " Tager dit barn afstand fra nye fødevarer" (se 

figur 5) var, at der før projektstart var 5 % af børnene, som altid tog afstand til nye fødevarer. Efter 

projektet gennemførelse ændrede dette sig til 0 %. Det ses endvidere at andelen af børn, som aldrig tager 

afstand til nye fødevarer, ændrede sig fra 0 % før gennemførelsen af projektet til 9 % efter. Det giver et 

billede af, at børnene gennem projektet fik udvidet deres accept af nye fødevarer. Dette blev illustreret af 

et af børnene, ved at barnet var meget i opposition til nye fødevarer i starten og ikke ville deltage i at lugte 

og smage. Dette medførte at der blev lavet en aftale med børnene om, at de skulle lugte til det hele. 

Derefter måtte de beslutte, om de havde lyst til at smage ved bare at sætte deres tunge på fødevaren. Hvis 

børnene så blev så modige, at de tog maden i munden og fandt ud af at det ikke smagte godt, måtte de 

med fuld accept spytte ud igen. Dette, at børnene fik et valg om at kunne smage gjorde, at de deltog mere 

og mere, og til sidst smagte alle børnene på alt. Det frie valg kan have været med til at ændre børnenes 

tilgang til nye fødevarer, og det at de var i en gruppe, hvor andre børn turde.  
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 Altid + ofte Nogle gange - aldrig P (Fisher´s exact) 

 Før Efter Før Efter 1 

hvor ofte taler du 
med dit barn om 
hvad det er I spiser 

58 81 12 18 0,37 

Er dit barn 
interesseret i 
madlavningen 
derhjemme 

37 54 12 46 0,45 

Er dit barn med til 
at bestemme hvad 
I spiser derhjemme 

21 54 79 46 0,11 

Smager dit barn på 
nye madvarer 

42 54 63 45 0,48 

Tager dit barn 
afstand fra nye 
madvarer 

31 36 74 63 1 

Figur 6: Fisher´s exact test af data før og efter i forhold til de 5 udvalgte spørgsmål. Data er inden beregning korrigeret for at tage 
højde for de forskelle der i størrelsen af svar før og efter 

I figur 6 ses, at der ikke var statistisk signifikant forskel i data før og efter. Det betyder, at det ikke entydigt 

kan konkluders, om  der har været en effekt på den adfærd, der er i de forskellige familier under 

gennemførelse af smage / fødevarer projektet i børnehaven.  På figur 1-5 ser det umiddelbart ud som om, 

der er sket en lille ændring i den adfærd og holdning, der var til mad hos forældre og børn. Denne ændring 

var ikke statistisk signifikant (se figur 6). 

Diskussion af resultater 
Indledende vurdering af data giver umiddelbart det indtryk, at der er opnået en stor adfærds- og 

holdningsændring hos børn og forældre igennem projektet. Resultater fra de fem udvalgte spørgsmål viste 

ved første øjekast alle en tendens til, at der var en effekt af projektet.  

Det blev vist, at italesættelsen af maden i hjemmet ændrede sig, og der blev snakket mere med børnene 

omkring det, familien spiste. Dette kan skyldes, at børnene gennem projektet fik redskaber, som hjalp dem 

med at sætte ord på deres oplevelse med den mad de spiste, at børnene i små grupper i trygge rammer 

under projektet kunne italesætte deres opfattelse af den mad/de fødevarer, de smagte på ”madmod”. Det 

var acceptabelt for børnene i projektets rammer at bruge sammenligninger, som voksne ikke ville finde 

logiske. For eksempel smagte et af børnene på en gulerod og skulle udtrykke, hvor godt han syntes om den 

”mmmhhh den smager lige som chokoladekage”. Det antages, at der i denne udtalelse blev givet udtryk for 

den følelse af velbehag, han fik, når han spiste kage, og denne følelse  overførte han på den søde smag, der 

var i guleroden. Denne evne til at kunne udtrykke sig med ord om det børnene spiste og det, at forældrene 
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vidste at projektet kørte i de 3 uger, har sikkert bidraget til, at der hjemme i familierne blev snakket mere 

om mad. Denne effekt var dog så lille, at selv om det så meget tydeligt ud i rå data, er det ikke muligt at se 

en signifikant statistisk effekt. 

Igennem projektet fik børnene lov til løbende at være med til produktionen af små lette retter og måltider i 

børnehavens køkken. Ved disse madlavningsseancer var det primært børnene, som fik ansvaret for 

forskellige opgaver i forbindelsen med produktionen af måltidet eller retten. De voksne fik i disse tilfælde 

en rolle som vejleder, som sørgede for, at ingen kom til skade. Denne inklusion i køkkenet i projektet ser ud 

til at have haft en effekt på den adfærd, der har været i forhold til børnenes deltagelse derhjemme. Det kan 

også tænkes, at det, at forældrene var opmærksomme på projektet, har fået børnene til at agerer 

anderledes end, de ellers ville have gjort, og at de derfor har været mere villige til at inkludere børnene i 

madlavningen derhjemme. Denne øgede inklusion kommer også til udtryk i, hvor meget børnene fik lov til 

at være med til at bestemme, hvad familien skulle have at spise. Igen er det svært at sige, om denne øgede 

inklusion skyldes forældrenes opmærksomhed på projektet eller det, at børnene er blevet mere nysgerrige 

derhjemme. Igen er det vigtigt at bemærke, at der ikke er statistisk signifikant ændring i de svar, der er fra 

de to spørgsmål (figur 2 og 3), som handler om den interesse, barnet havde for det, der blev spist i 

hjemmet. 

Igen i den sidste kategori af spørgsmål, som omhandlede barnets holdning til nye fødevarer, var det 

umiddelbare billede, at projektet havde haft en stor effekt på børnenes tilgang til nye fødevarer. Efter 

gennemførelse af projektet var børnene mere åbne overfor det at smage på nye fødevarer. Dette kunne 

skyldes det meget åbne rum, der blev skabt under projektet, når det gjaldt om at smage på nye fødevarer. 

For nogle af børnene var visse af de udvalgte fødevarer meget fremmede og derved også meget 

skræmmende. I et debatindlæg i Information skriver Jan Krag Jacobsen omkring funktionen af det fælles 

måltid, som blandt andet er ”Når de andre tør, så tør jeg også”. Denne effekt blev også observeret under 

projektet, hvor enkelte børn i starten var meget afvisende over for visse fødevarer eller ikke kunne lide 

dem. Hvis der så var andre børn, der kunne lide fødevaren, kunne disse børn godt ændre holdning og ville 

nu gerne smage og kunne nu lide fødevaren. Den oplevelse godt at kunne lide noget, som i starten var 

meget skræmmende og nyt, kunne for nogle børn virke som en sejers oplevelse, som gav dem lyst og mod 

til at smage på mere. Det kunne altså se ud, som om projektet har styrket børnenes ”madmod”. Denne 

styrkelse af børnenes ”madmod” blev også udtrykt i den ændring, der var i børnenes holdning til nye 

fødevarer, hvor det så ud til, at der efter gennemførelse af projektet var et fald i antallet af børn, som tog 

afstand til nye fødevarer.  

http://www.information.dk/jan-krag-jacobsen


 15 

I vurderingen af data fra dette projekt er det vigtigt at huske på datasættets størrelse, som er meget lille. 

Det betyder at usikkerheden er meget stor, hvilket har influeret på sikkerheden i resultaterne. De to 

datasæt ikke var lige store og derfor var det nødvendigt, at korrigerer data for antal besvarelser.  

Sikkerheden i resultaterne påvirkes desuden af de valgte svarmuligheder, der var i spørgeskemaet. De 

valgte svarmuligheder lagde op til en subjektiv fortolkning af de enkelte kategorier. Dette kan have 

bevirket, at visse forældrekan have haft forskellige holdninger til, hvornår noget faldt ind under de 

forskellige kategorier. Det kunne også betyde, at selv svar fra samme barns forældre ikke ville være ens. 

Eller at der kan have været forskel på de svar, der er fra før og efter, hvis det var moderen, som udfyldte 

før-skemaet, og faderen som udfyldte efter-skemaet. 

En anden faktor, som kan have påvirket resultaterne, var den etniske sammensætning af forældre gruppen. 

Der er som tidligere nævnt en stor gruppe forældre med en anden etnisk baggrund end dansk. 

Forskelligheden i eticinitet kan have influeret på forældrene, hvordan de har tolket spørgsmålene og 

derigennem påvirke kvaliteten af data. Det var dog tydeligt at der var forskel i måden børnene blev 

inddraget derhjemme i forhold til de forskellige etniciteter. Visse børn, især fra mellemøstlige lande, havde 

tydeligvis været mere med i køkkenet end nogle af de etnisk danske børn, som var i gruppen. 

Ud fra resultaterne fra spørgeskemaerne kan det være svært at se, at dette projekt skulle have en effekt på 

den adfærd, som børn og forældre har. Hvis et udtryk for effekt udelukkende er noget som kan måles, har 

dette projekt ikke nogen overbevisende resultater, men som det antydes i denne diskussion, har effekten 

ikke kun været noget, som kunne måles og vejes. En klar sidegevinst til dette projekt var, at der blev  

observeret væsentlige ændringer i den måde børnene interagerede i børnehaven. 

Børnehaven, refleksioner, Skrevet af Jonna Sonne Vognsen 
I Snurretoppen har vi i 3 uger inviteret vore 26 førskole børn til at deltage i et spændende og lærerigt 

projekt om duft og smag. Et projekt, som udfordrede vore børn på en ny måde og havde anderledes fokus 

end så mange andre projekter.  

Vi erfarede, at det i høj grad flyttede rundt på de enkelte børns status og formåen i børnegrupperne. 

Specielt flere af vore tosprogede børn scorede højt, idet modet til at dufte og smage ikke er afhængig af de 

sproglige kompetencer. Deres kompetencer har grobund i en anden kultur, end den vi er bekendt med, 

hvilket bl.a. viste sig i, at de (pigerne) har kendskab til madvarer på et andet og som ofte et højere niveau 

end flere af vore etnisk, danske børn. 
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Vi så en spontan glæde hos flere tosprogede børn, som ikke er så stærke i det danske sprog, når de skulle 

deltage i projektet. Her kunne de nemlig få et positivt udbytte på trods af diverse sprogbarrierer.  

Børnene deltog i små grupper 4-6 ad gangen på en sådan måde, at alle børn stort set nåede igennem det 

samme hver dag. Hver gruppe fik dagligt tildelt omkring 45/60 min. tirsdag, onsdag og torsdag. 

Forberedelse forinden og oprydning bagefter er tid, som skal beregnes udover.  Den tid er ret variabel fra 

dag til dag. 

Gruppernes sammensætning af børn var afhængig af børnenes fremmøde og ankomsttid i børnehaven, 

hvilket betød, at det enkelte barn ofte var sammen med forskellige børn i grupperne gennem forløbet. 

Inden projektets start blev alle børns forældre inviteret til et kort orienterende møde sidst på 

eftermiddagen inden børnehavens lukketid. Dette møde forløb uden børn. Det var sammen med de 

konkrete informationer også medvirkende til at fokusere på duft og smag derhjemme. Det byggede bro fra 

børnehave til hjemme i familien.  

Arbejdet de enkelte dage med de forskellige grupper, som var sammensat af forskellige børn fra dag til dag, 

forløb meget variabelt.  

Faglighed, materiale, handlinger og ord fra de voksnes side, som man måske kan kalde tilbuddet til det 

enkelte barn, forsøgtes at være så ensartet som muligt. Alligevel blev de mange forløb sjældent ens, og 

tidsrummet spændte fra ½ time til 1½ time, idet der blev taget hensyn til børnegruppens energi, 

koncentration og formåen. 

Gennemgående var samtlige børn positive og glade for at deltage. Alle ville hver gang gerne være med – i 

hvert fald med ind i lokalet. Enkelte var helt klar til at forlade det igen, hvis de følte sig usikre. Ingen forlod 

dog lokalet. Projektet var gennemgående spændende og fangede børnenes interesse. 

Enkelte børn meddelte dog hurtigt, at de ville absolut ikke smage på det, der blev tilbudt. Deres modvilje 

blev mødt med accept, og de blev derefter bedt om kun at dufte, ikke smage. Det virkede meget positivt, 

modviljen svandt ind, og stort set samtlige børn duftede til alt, det de blev bedt om.  

Senere i projektet, når de så skulle smage, var modviljen knap så stor. Det gav hvert barn en stor personlig 

frihed at opdage, at de selv kunne vælge, om de ville smage eller lade være. Flere børn fortalte, at sådan 

plejede de ikke at opleve det, når de skulle spise eller noget nyt mad blev præsenteret for dem.  

De allerfleste gik med til at smage, på den måde, at fødevaren ikke behøvede komme ind i munden, men 

børnene kunne nøjes med at slikke med tungen. Denne metode gav mod til at smage, hvor modviljen ellers 
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havde været stor. Enkelte børn var i begyndelsen dog ret meget modvillige til at eksperimentere med nye 

metoder, men nysgerrigheden fra kammeraterne vandt over modviljen og selv største modstand svandt ind 

lige så stille. Vi tænker her på kassen fuld af pasta, hvori der var gemt eks. grønsager og dyr. 

Efterhånden som projektet skred fremad, steg både mod og nysgerrighed hos børnene. Hvor de i 

begyndelsen havde vanskeligt ved at definere smagene salt og surt, ja selv sød kunne være vanskelig, så gik 

det lettere og lettere. Vi oplevede tillige, at beskrivelsen af smagen sød f.eks. blev nævnt som ”smager af 

jordbær”, i mangel af kendskab til ordet sød. 

Vi har taget temaet, Ugens duft op og præsenterede hver mandag en ny duft for alle børn i børnehaven. 

Genkendelsen af f.eks. persille og basilikum skabte glæde hos flere børn, da vi efterfølgende har brugt de to 

til ugens duft på stuerne. 

Adskillige børn har efter projektet uopfordret fortalt om nye tiltag derhjemme i form at nye madvarer, som 

vi har haft præsenteret for børnene i dette projekt. Vi mærker en lyst og nysgerrighed til at udfordre og 

inspirere hinanden til ny morgenmad som eksempelvis A38 og Ymer, som flere børn ikke kendte. 

En vane eller ny tradition med at dufte til maden, inden den spises, er kommet ind i huset, og flere forældre 

har berettet om, at det også er sket hjemme. Det gælder ikke kun for de 26 store børn, som var deltagere, 

men også for andre børn på stuerne, at de blev påvirket. 

 ”Jeg kan godt lide makrel i tomat, når bare der ikke er fisk i.” var en bemærkning, som kendetegner en 

viden, der blev øget på mange områder. Børnene fik adskillige AHA oplevelser, hvor en sammenhæng i 

madkæden og viden, om hvor eksempelvis ost kommer fra, hvad pesto kan være, hvad agurker kan bruges 

til, hvordan hvidløg ser ud – at æbler kan smage forskelligt osv. 

Konklusion 
Konklusionen på smage / sanse projektet er, at selv om det på rådata ser ud som om, der har været en 

tydelig effekt af projektet på børnenes tilgang og nysgerrighed overfor nye fødevarer, så kan denne effekt 

ikke eftervises statistisk. 

Der har dog været en tydelig sidegevinst ved dette projekt. En effekt som ikke indgår i det oprindelige 

formål, men så er vigtig at nævne. Det faktum at personalet i børnehaven under og efter projektets 

gennemførelse observerede en ændring af adfærd hos de involverede børn. En ændring, der har ført til en 

højere social status og en glæde ved det at udtrykke sig på dansk, som især har gavnet de tosprogede børn. 
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Derudover har personalet i børnehaven også fra børn og forældre hørt om ændringer i børnenes tilgang til 

mad ikke kun i børnehaven men også derhjemme. 

Det tyder altså på at der har været en effekt af smage / sanse projektet. En effekt som desværre ikke kunne 

eftervises statistisk. Dette antyder, at ved et bedre design i forhold til at undersøge om børnene får og 

bibeholder en større interesse for forskellige fødevarer og madlavning ville der sandsynligvis kunne vises, 

en effekt af et smage / sanse projekt som beskrevet.  Dette ville kræve, at projektet laves i flere 

institutioner, hvad der ikke var økonomisk muligt i dette projekt. I projektet  antydes  det, at  der er 

yderlige effekter ved at arbejde med mad og fødevarer for førskolebørnene i børnehaver, som handler om 

trivsel og inklusion af børnene i børnegruppen, som også er en væsentlig del af børnenes sundhed. 
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Bilag 1 – arbejdsplan til projektet 

Oversigt over emner som førskole børnene i Snurretoppen skal arbejde med i en 3 ugers perioden i januar måned 

 

Oversigt over emner og fødevarer emner som børnene i førskolegruppen kan arbejde med i forhold til en 

 tre ugers periode.  

Uge Ugens tema Workshop. Dag 1 Workshop. Dag 2 Workshop. Dag 3 Ugens duft 

1  Kroppens energi/  

grundsmagene 

Hvorfor skal vi 

spise 

Hvad skal vi spise 

Sød Salt / Surt Basilikum 

2  Frugt/grønt Æbler Agurk Gulerod, rødbede, 

selleri, pastinak, 

kartofler 

Persille  

3  Mejeriprodukter Mælk  

 

Ost Surmælksprodukter ”Kanel” 

4  Evaluering     
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Bilag 2 - spørgeskema 

Velkommen til spørgeskemaet, der vil stille spørgsmål omkring dit 
barns interesse for mad og deltagelse i den hjemlige madlavning. 

Snakker du/I med jeres/dit barn om hvad det er I spiser? 

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

Snakker du/I med jeres/dit barn om hvad det er maden smager af? 

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

Er dit barn interesseret i madlavningen derhjemme? 

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

Er dit barn med til at bestemme hvad I spiser derhjemme? 

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

 Hvor ofte er dit barn med til at lave mad?  

(1)  1 gang om ugen  

(2)  2-3 gange om ugen  

(3)  4-5 gange om ugen 

(4)  6-7 gange om ugen 

(5)  Aldrig 
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 Hvor ofte bestemmer du at dit barn skal deltage i madlavningen?  

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

Er dit barn med til at bestemme hvad han/hun får med i madpakken? 

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle Gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

 Er dit barn med til at handle madvarer ind?  

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

 Smager dit barn på nye madvarer?  

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

 Tager dit barn afstand fra nye madvarer?  

(1)  Altid 

(2)  Ofte 

(3)  Nogle gange 

(4)  Sjældent 

(5)  Aldrig 

Hvad er dit barns ynglings ret? 

__________________________________________________ 
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Oplysende data 

Har du/I en dreng eller pige? 

(1)  Dreng 

(2)  Pige 

 Hvilken etnisk baggrund har dit barn?  

__________________________________________________ 

Har dit barn søskende? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

Hvis ja til spørgsmålet; Har dit barn søskende?, hvor mange søskende? 

____________________ 

Bor barnet sammen med far og mor? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

Bor barnet alene med far eller mor? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

Hvis ja til spørgsmålet; Bor barnet alene med far eller mor? Hvem 

(1)  Far 

(2)  Mor 

 
 

Mange tak for jeres deltagelse 

 
 

 

 

 


