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1. Indledning

Ahlmann-Skole i Sønderborg Kommune igangsatte i skoleåret 2009/2010 et kostprojekt for skolens 

specialklasseelever. Formålet med projektet var at sætte fokus på elevernes kostvaner, ved at tilbyde 

et sundt formiddagsmåltid til alle eleverne i målgruppen. Dette tilbud blev udført af projektets 

madmor, der gennem hele projektforløbet stod for bearbejdningen af formiddagsmaden og samtidig 

sørgede for, at målgruppen blev præsenteret for forskellige sunde fødevarer. Forhåbningen med 

tiltaget var at optimere målgruppens indlæringsmuligheder i skolen, ved at reducere støj- og 

konfliktniveauet blandt målgruppen, og derigennem øge målgruppens koncentrationsevne.

Projektets målgruppe bestod af ca. 45 specialklasseelever i alderen 6-18 år inddelt i fem klasser. 

Målgruppens tilhørsforhold til én af de fem klasser afhang af den enkelte elevs adfærdsvanske-

ligheder.

Projektets tiltag blev udført  på samme måde i hver af de fem klasser, og evalueres derfor samlet og 

ikke som enkeltstående casebeskrivelser fra de enkelte klasser. Ifølge projektbeskrivelsen var det 

oprindeligt meningen, at projektets tiltag skulle inkludere et  morgenmadstiltag og et frugt og grønt 

tilbud til målgruppens medbragte frokost. Disse tiltag blev inden projektforløbets start slået sammen 

til kun at inkludere ét formiddagsmåltid.

Dataindsamlingen til evalueringsrapporten er fremkommet gennem et  fokusgruppeintrview med 

fem lærere, der hver især havde tilknytning til én af de fem specialklasser, samt projektets madmor. 

Dette fokusgruppeinterview skulle synliggøre og underbygge projektets effekter, og samtidig af- 

eller bekræfte eventuelle forskelle eller ligheder mellem de fem klasser. Det er i denne forbindelse 

vigtigt at pointere, at evalueringen bygger på lærernes subjektive vurderinger af effekterne ved 

projektets tiltag, og samtidig søger at  inddrage lærernes egne evalueringsmetoder (se afsnit vdr. 

evalueringsdesignet).

Evalueringens fokus vil være rette mod følgende genstandsfelt:

- Et fælles formiddagstilbud til alle eleverne i målgruppen.

Formålet med evalueringen bliver dermed at  undersøge, i hvilken grad projektets tiltag skaber de 

ønskede effekter. Disse effekter udgøres af, i hvor høj grad målgruppen har fået et større kendskab 

til forskellige frugter og grøntsager, samt hvilke effekter et fælles formiddagsmåltid har på 

målgruppens støj- og konfliktniveau. Slutteligt skal evalueringen belyse, hvilke effekter projektets 

tiltag har haft på den overvægtige del af målgruppen.

Evalueringens struktur er opbygget således, at  indledningen giver en overordnet præsentation af 

projektet og projektets målgruppe, samt evalueringens genstandsfelter. Afsnittet vedrørende 

evalueringsdesignet beskriver evalueringens metodiske overvejelser mht. valg af evalueringsdesign, 

samt de fokuspunkter, der ønskes belyst i evalueringen. Dataindsamlingsafsnittet beskriver den 

proces, hvorved evalueringens datamateriale er fremkommet, mens afsnittet  “Beskrivelse af 

evalueringsresultatet” giver en umiddelbar beskrivelse af de effekter lærerne belyste under 

fokusgruppeinterviewet. Afsnittet “Fortolkning af evalueringsresultatet” søger at  tolke på de 

effekter lærerne belyste under interviewet. Slutteligt opsummeres projektets overordnede effekter i 

konklusionen. Som bilag er vedlagt den semistrukturerede interviewguide, der dannede grundlaget 
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for fokusgruppeinterviewet og lærernes selvudviklede evalueringsoversigt, samt elevernes BMI ud-

vikling.
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2. Evalueringsdesign

I skoleåret 2009/2010 igangsatte Ahlmann-Skolen et  kostprojekt  for skolens specialklasser. 

Projektets målgruppe omfattede ca. 45 specialklasseelever i alderen 6-17 år fordelt på fem hold. 

Baggrunden for projektet var at lærerne mente, at der var en sammenhæng mellem et sundt 

formiddagsmåltid og målgruppens trivsel og indlæring i skolen. Formålet med projektet var derfor 

at indhente erfaringer om, hvordan et sundt formiddagsmåltid påvirkede målgruppens adfærd og 

indlæring, samt hvordan mad kunne bruges som et læringsmæssigt opdragelsesredskab og 

kulturformidler. Mere konkret var det en forhåbning, at projektet ville føre til færre konflikter, et 

lavere støjniveau, et  forøget koncentrationsniveau, et større kendskab til forskellige frugter og 

grøntsager og slutteligt et vægttab blandt den overvægtige del af målgruppen.

Projektet evalueres som en summativ effektevaluering, og skal derfor undersøge, hvorvidt 

programmet producerer de ønskede effekter, som rækker udover de, der ville have fundet sted, hvis 

ikke projektets tiltag var blevet implementeret.

Projektet er opbygget omkring følgende hypotese:

1. Et sundt formiddagsmåltid på skolen kan være med til at fremme målgruppens sundhedstilstand 

og indlæringsmuligheder, og samtidig være med til at  indarbejde sunde morgenmadsvaner hos 

målgruppen.

Målet med projektet er følgende:

• At der i målgruppen registreres færre konflikter, et lavere støjniveau og en forøget 

koncentrationsevne.

• At målgruppen kender og kan lide flere frugter og grøntsager efter projektet, end inden projektets 

start.

• At den overvægtige del af målgruppen har oplevet et vægttab som følge af projektets tiltag.

2.1 Evalueringens fokuspunkter

For at opnå disse målsætninger, opstilles nogle fokuspunkter for evalueringen, der skal give et 

indblik i, i hvilken grad programmet har opnået de ønskede effekter. Fokuspunkterne for denne 

evaluering kan inddeles i to kategorier, der udgøres af kortsigtede og langsigtede effekter (Rossi, 

Lipsey & Freeman, 2004):

Kortsigtede effekter

Målgruppens viden om kost

- Hvordan har målgruppens viden om kost udviklet sig gennem projektet?

- kendskab til forskellige morgensmadsprodukter

- kendskab til forskellige frugter og grøntsager

- kendskab til tilberedning af de forskellige morgenmadsprodukter og frugter og grøntsager

- Er målgruppen blevet (mere) bevidste om, hvilke fødevarer, der er henholdsvis sunde og usunde?

- Hvordan har målgruppens frugt- og grøntsagsvaner udviklet sig gennem projektet?

- Hvilken betydning har et ordentligt formiddagsmåltid for målgruppens koncentrations- og 

indlæringsevne?

- Har det  fokus projektet har haft på sunde kostvaner haft nogen betydning for målgruppens 

madpakker? - i givet fald hvordan?
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Målgruppens sociale læring

- Hvilken indflydelse har projektet haft på børnenes sociale egenskaber?

- Hvilken betydning har målgruppens forhold til madmor haft for deres generelle trivsel? 

- Hvilke effekter har projektet på målgruppens bordskik/manérer? 

- Hvordan har målgruppens støj- og konfliktniveau udviklet sig gennem projektet?

- Hvordan har målgruppens koncentrationsevne udviklet sig gennem projektet?

Projektets gennemførelse

- Hvor stor en andel af de planlagte tiltag er blevet afholdt?

- Hvor mange fra målgruppen har benyttet tiltagene?

- Blev tiltagene udført i overensstemmelse med det bagvedliggende koncept (projektbeskrivelsen)?

- Trives målgruppen med projektets metode/koncept?

- Er målgruppen tilfredse med tiltagene?

Projektets målgruppe

- Hvor stor en andel af målgruppen har forstået og kan huske tiltagenes budskab?

- Hvor stor en andel af den overvægtige del af målgruppen har tabt sig gennem projektet?

Langsigtede effekter

- At forbedre målgruppens kostvaner og derigennem påvirke deres sundhedsadfærd i en positiv 

retning

 

2.2 Evalueringens programteori

Projektets tiltag kan opstilles som følgende programteori1 for at give et grafisk billede af, hvordan 

de skal føre til de ønskede effekter. Programteorien beskriver projektets nøgleelementer, og kan 

ydermere hjælpe med at identificere nogle kritiske evalueringsspørgsmål. Modellen udformes ved 

at konvertere det  eksisterende projektmateriale om til en billedlig beskrivelse af projektet (Rossi et 

al., 2004).

Aktiviteter Strategier Outputs Kortsigtede 

effekter

Langsigtede 

effekter

Et tilbud om et 

fælles 

formiddagsmål-

tid for alle 

eleverne i 

målgruppen

Sundheds-

uddannelse

og sundheds-

kommunikation

Målgruppen 

tager del i 

procedurene 

omkring 

formiddagsmål-

tidet og 

oparbejder 

derigennem 

færdigheder, der 

kan føre til det 

ønskede outcome

På baggrund af 

den viden 

målgruppen har 

tilegnet sig 

gennem projektet 

ændres deres 

kostvaner i en 

sundere retning, 

hvilket har 

betydning for 

deres 

adfærdsmønstre

At forbedre 

målgruppens 

kostvaner og 

derigennem 

påvirke deres 

sundhedsadfærd i 

en positiv retning
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Målgruppens lærere har inden projektets start udviklet tre evalueringsmetoder, der hver især kan 

måle effekten af de tre ovenfor beskrevne målsætninger. Disse evalueringsmetoder udgøres af et 

humørbarometer, hvor lærerne jævnligt registrerer målgruppens arbejdsindsats, opførsel og humør, 

og af en oversigt over forskellige former for frugt og grønt, der skal indikere om målgruppens 

kendskab til frugt og grønt har udviklet sig gennem projektet. Målgruppens viden om frugt og grønt 

tests via oversigten ved projektets start og ved slutningen af projektforløbet. Slutteligt bliver 

målgruppen vejet hos skolelægen før og i slutningen af projektperioden, hvilket skal give en 

indikation af, om projektet  har haft  en indflydelse på deres vægt. Resultaterne fra disse 

evalueringsmetoder vil indgår i evalueringen.

2.3 Evalueringsdesign

Målet med denne evaluering er at undersøge, hvilke effekter skolens kosttiltag har haft på 

målgruppens sundhed og trivsel. Evalueringen bygger hovedsageligt på den kvalitative tilgang, idet 

genstanden for evalueringen er informanternes (lærernes) subjektive vurderinger af tiltagenes 

effekter (Bjerg, 2008).

Evalueringsdesignet og dermed dataindsamlingsmetoden tager udgangspunkt i deltager-

observationer af målgruppen og et fokusgruppeinterview med fem af målgruppens lærere og 

projektets “madmor”. Gennem deltagerobservationerne er det muligt for evaluatoren at tage del i, 

erfare, observere og systematisk registrere målgruppens sociale liv i sammenhænge, der ikke er 

bestemt af evaluator, men selvfølgelig bliver påvirket af evalutorens tilstedeværelse. 

Deltagerobservation gør det dermed muligt at registrere, om og hvordan det mennesker fortæller, 

svarer til det, de rent faktisk gør i konteksten. Metoden gør det også muligt at få informationer om 

det, mennesker tager for givet i en sådan grad at de ikke fortæller om det, og dermed komme “om 

bag ordene” og få en fornemmelse af, hvad der fortælles, og hvad der forties i en specifik situation. 

I denne evaluering anvendes en fokuseret observationsstrategi, hvor specifikke hændelser og 

aktiviteter observeres, disse aktiviteter og hændelser udgøres blandt andet af madlavnings-

procedurene omkring formiddagsmåltidet, samt interaktionen mellem eleverne indbyrdes og 

mellem elever og lærere (Tjørnhøj-Thomsen & Whyte, 2008). Konkret betyder det for denne 

evaluering, at evaluatoren får en oplevelse af, hvorledes projektets tiltag er blevet implementeret og 

hvordan målgruppen reagerer og trives med tiltagene. Samtidig er det muligt for evaluator at 

observere målgruppens omgang med hinanden og de lærere, der er tilknyttet målgruppen.

Ud over at give en indsigt i rammerne omkring målgruppen, samt målgruppens adfærdsformer heri, 

skal deltagerobservationerne også underbygge den semistrukturerede interviewguide (se bilag), der 

danner grundlaget for fokusgruppeinterviewet og dermed udgør evalueringens primære datakilde. 

Fokusgruppeinterview er en interviewform, hvor flere mennesker interviewes samtidig, og kan 

derfor betragtes som en diskussionsgruppe, hvor intervieweren stiller enkelte spørgsmål, som 

diskuteres af deltagerne. Formålet med interviewformen er at  få så mange forskellige synspunkter 

frem som muligt, ved at deltagerne inspirerer hinanden til at fortælle og overveje 

diskussionstemaerne. Det  er i denne forbindelse hensigtsmæssigt, at intervieweren på forhånd har 

fastlagt nogle emner, som ønskes belyst og at stemningen omkring interviewet er tilpas afslappet til 

at interviewpersonerne kan fortælle frit og med egne ord om deres erfaringer (Christensen, Schmidt 

& Dyhr, 2008). I denne evaluering foretages et semistruktureret fokusgruppeinterview med fem af 

målgruppens lærere, samt projektets madmor for at belyse projektets effekter. For at sikre 

evalueringens validitet (gyldighed) repræsenterer de fem lærere hver især én af de fem special-
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klasser. Herved er håbet at kunne undgå systematiske fejl, idet sandsynligheden for at informanterne 

belyser interesseområdet på en nuanceret og upåvirket måde er større (Tjørnhøj-Thomsen et al., 

2008). 

Ved projektets baseline blev der gennemført  nogle registreringer af målgruppen, der i den endelige 

evaluering bruges som et redskab til at dokumentere projektets effekter. Det er dog i denne 

forbindelse vigtigt at bemærke, at evalueringen hovedsageligt bygger på lærernes subjektive 

vurderinger af projektets effekter.
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3. Dataindsamlingsmetode

Deltagerobservationen på Ahlmann-Skolen blev gennemført fredag den 7.  maj, og formålet med 

observationsbesøget var at få et indblik i den aktuelle udførelse af projektets tiltag. Hensigten med 

observationerne var dermed at blive rustet til at stille de rette spørgsmål til deltagerne i 

fokusgruppeinterviewet, således, at projektets egentlige effekter ville blive belyst  under 

fokusgruppeinterviewet. På selve observationsdagen var følgende punkter på dagsordenen:

- Hvilke af projektets tiltag er gennemført i praksis?

- Hvordan er projektets tiltag gennemført?

- Hvor længe har projektets tiltag været gennemført?

- Hvordan er projektets målgruppe inddelt?

- Hvilke elever fra målgruppen deltager i projektets tiltag?

- Hvordan foregår procedurene omkring formiddagsmaden i praksis?

- Spiser alle fra målgruppen formiddagsmad samtidig?

- Hvor foregår formiddagsmåltidet henne?

- Har I (lærerne) overholdt/gennemført evalueringsprocedurene?

- hvor ofte?

- Har I (lærerne) umiddelbart oplevet nogle effekter ved projektet?

Deltagerobservationerne fungerede dermed som et redskab, der skulle understøtte og inspirere til 

udformningen af den semistrukturerede interviewguide, der dannede grundlaget for fokusgruppe-

interviewet. Den semistrukturerede interviewguide blev opbygget med to kriterier for øje, der netop 

skulle gøre det muligt at identificere og fortolke projektets effekter:

• Identifikation af projektets effekter:

Gennem interviewguidens spørgsmål skulle det være muligt at identificere projektets effekter, 

således det blev muligt at evaluerer, hvorvidt projektet havde opnået de ønskede målsætninger.

• Meningsfuldhed:

Interviewguidens spørgsmål skulle give mening og være relevante for fokusgruppeinterviewets 

deltagere, samt omhandle forhold, der afspejlede projektets tiltag og mulige effekter (se den 

vedlagte interviewguide).

Fokusgruppeinterviewet blev afholdt tirsdag den 11. maj, og deltagerne var fem lærere, én fra hver 

af de fem specialklasser, samt projektets madmor. Fokusgruppeinterviewet var tilrettelagt således at 

de stillede spørgsmål, dels skulle besvare i hvor høj grad projektet levede op til de på forhånd 

fastsatte målsætninger, og dels skulle belyse om projektet havde haft nogle yderligere effekter (se 

den vedlagte interviewguide). I de følgende afsnit vil fokusgruppeinterviewets indhold blive 

beskrevet og fortolket.

Lærernes selvudviklede evalueringsmetoder blev anvendt i det omfang, det var muligt, idet kun to 

af de tre evalueringsmetoder blev taget i brug under projektforløbet. Det gjaldt frugt og grønt 

oversigten og skolelægens vejning af målgruppen. 
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4.  Beskrivelse af evalueringsresultatet

Dette afsnit giver en beskrivelse af den information, der fremkom som følge af fokusgruppe-

interviewet. Den tekst, der i det nedenstående er markeret  med kursiv er citater fra fokusgruppe-

interviewets informanter. Afsnittet er opbygget efter samme struktur som interviewguiden til 

fokusgruppeinterviewet.

4.1 At der i målgruppen registreres færre konflikter, et lavere støjniveau og en forøget 

koncentrationsevne:

Målgruppens lærere (informanterne) mener enstemmigt, at  formiddagsmaden har haft en positiv 

betydning for målgruppens energiniveau, hvilket de oplever ved, at målgruppen ikke bliver trætte 

og uoplagte i løbet af formiddagen som de ofte gjorde inden projektets start. Samtidig vurderer de, 

at støj- og konfliktniveauet blandt målgruppen generelt har været faldende gennem projektforløbet, 

idet der er blevet mere roligt på specialklassegangen end der tidligere har været. Ydermere erfarer  

lærerne at eleverne har rykket  sig meget fagligt, hvilket opleves ved at eleverne er blevet mere 

motiverede til at lære end de tidligere har været.

“Generelt har støj- og konfliktniveauet været dalende og der har været mere ro på gangen i år end 

der tidligere har været. Det sociale fællesskab er også blevet styrket, samtidig med at eleverne har 

rykket fagligt. Fra at mange af eleverne ikke har været særligt interesserede i at tage del i 

skolearbejdet, så er de blevet meget mere motiverede til at lære.”

Ydermere oplever informanterne at de ældste specialklasseelever i højere grad bliver på skolen i 

frikvartererne, fremfor at gå ned i byen og købe mad som de tidligere har gjort. Informanterne 

vurderer, at visheden om, at der serveres mad på skolen opleves som en tryghedsfaktor blandt 

målgruppen.

“De store elever som må gå ned i byen vælger ikke at købe sandwiches som de gjorde før i tiden, og 

det er heller ikke så tit, at man hører om deres kakaomælk og colaer mere, hvilket er meget positivt. 

De kan slappe af, for hvis de skulle have glemt deres madpakke, så er der faktisk noget mad de kan 

få i skolen.” 

“Det er vel også vokset ud af, at når man er mæt, er der bare ikke et behov for, at gå ned i byen og 

købe mad.”

Ud over at projektet har haft en betydning for, at målgruppen i højere grad bliver på skolen i 

frikvartererne, har det i følge informanterne også medført, at køkkenet er blevet et socialt 

samlingssted for såvel lærere og elever. En del af eleverne møder tidligere end nødvendigt for at 

sidde i køkkenet og tale med madmor, hvilket i følge informanterne har medført, at projektet har 

spillet en betydningsfuld rolle for udviklingen af målgruppens sociale egenskaber. 

“Hyggen omkring fællesmåltidet har haft en vigtig betydning for eleverne. De glæder sig til 

formiddagsmaden, de fleste er lige henne ved Anne (madmor) for at høre, hvad de skal have. På den 

måde har formiddagsmaden været en form for socialt højdepunkt for eleverne.”
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Blandt de yngste specialklasseelever har projektet i høj grad taget  form som et opdragelsesskabende 

redskab. Blandt denne målgruppe har lærerne gjort meget ud af at sige værsgo inden eleverne måtte 

spise, og velbekomme efter formiddagsmaden var blevet spist. Ydermere har lærerne på dette 

alderstrin haft fokus på elevernes bordmanér, hvilket blandt andet er kommet til udtryk ved at 

lærerne har forsøgt ast lære eleverne, at  man tager de fødevarer der ligger først  for, og dermed ikke 

sidder og roder i maden. Det er informanternes klare opfattelse at  denne form for opdragelse ikke er 

noget målgruppen tidligere har været præsenteret for.

“Det betyder meget for eleverne at de indøvede bordmanér bliver overholdt, og at være den der får 

lov til at sige værsgo. Vi oplever helt klart, at projektet har haft et opdragelseselement over sig.”

I de øvrige klasser er der ikke direkte blevet sagt værsgo, men lærerne har stadig indikeret, hvornår 

eleverne måtte begynde at spise. I én af klasserne har eleverne øvet sig i at spise med kniv og gaffel, 

hvilket de i følge den pågældende lærer ikke havde den store erfaring i hjemmefra.

“Eleverne øver sig i, at man tager efter tur og spiser med kniv og gaffel. Elevernes bordmanér er 

blevet forbedret gennem projektforløbet.”

Overordnet set er informanternes entydige vurdering, at formiddagsmaden har medført en forbedret 

arbejdsro i specialklasserne. De har svært ved at vurdere, hvorvidt  projektet har haft nogen direkte 

betydning for målgruppens indlæringsevne, men da målgruppen generelt er blevet mere rolig, 

vurderer informanterne også, at deres koncentrationsevne er blevet forbedret.

4.2 At målgruppen kender og kan lide flere frugter og grøntsager efter projektet, end inden 

projektets start:

Nedenstående tabel bygger på lærernes selvudviklede evalueringsoversigt (se bilag) og viser, 

hvordan målgruppens kendskab til forskellige frugter og grøntsager har udviklet sig som følge af 

projektforløbet. Det  er værd at bemærk at  tabellerne bygger på besvarelser fra 27 elever, hvilket 

betyder et bortfald på 18 besvarelser:

Kan lide (før) Kan lide (efter)

1030 1239

Denne tabel viser, hvor mange krydser, der samlet  set var i “jeg kan lide” feltet på 

evalueringsoversigten inden projektets start sammenholdt med antallet  ved projektets afslutning. 

Konkret betyder det, at  17 % flere krydser var at finde i “jeg kan lide” feltet ved projektets 

afslutningen end ved projektets begyndelse. 

Kan ikke lide (før) Kan ikke lide (efter)

589 575

Denne tabel viser, hvor mange krydser, der samlet set var i “jeg kan ikke lide” feltet på 

evalueringsoversigten inden projektets start sammenholdt med antallet  ved projektets afslutning. 
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Dette betyder, at  2,5 % færre krydser var at finde i “jeg kan ikke lide” feltet ved projektets 

afslutningen end ved projektets begyndelse.

Ved ikke (før) Ved ikke (efter)

484 289

Denne tabel viser, hvor mange krydser, der samlet set var i “jeg ved ikke” feltet på 

evalueringsoversigten inden projektets start sammenholdt med antallet  ved projektets afslutning. 

Konkret betyder det, at 67,5 % færre krydser var at  finde i “jeg ved ikke” feltet ved projektets 

afslutning end ved projektets begyndelse.

Sideløbende med kostprojektet er der blevet talt  med målgruppen om, hvad en sund kost består af. 

Det er informanternes opfattelse at mange af de store elever i forvejen havde et godt kendskab til, 

hvilke vaner, der var henholdsvis sunde og usunde. Dette til trods har lærerne på alle årgangene 

gentagne gange pointeret overfor målgruppen, at den ikke må opfattet formiddagsmaden i skolen 

som et alternativ til morgenmad.

“De store elever ved faktisk godt, hvad der er sundt og usundt. De ved godt at det er sundt at have 

en madpakke med og at det er usundt ikke at spise morgenmad om morgenen, så på det område er 

de meget bevidste. Eleverne har ikke droppet morgenmaden, selvom de har vidst at de ville få 

formiddagsmad på skolen.”

Målgruppens indstilling til nye fødevarer har i løbet af projektforløbet ofte været skeptisk, hvilket af 

og til er blevet  afbrudt ved, at der er én elev, der har smagt på maden og fundet den velsmagende, 

hvorefter de andre elever også har indvilliget i at smage den. Generelt har alle eleverne dog været 

gode til at smage på den mad, der er blevet serveret. 

“De har ofte virket forholdsvis skeptiske overfor nye fødevarer, men det har nogle gange kunne 

afbrydes ved, at der er én elev, der alligevel har smagt på maden og godt har kunne lide den. Det 

hjælper især, hvis det er en af de seje elever, der smager på maden.”

“Der er nu gået sport i at smage på maden - selv den mad de i starten af projektforløbet 

overhovedet ikke ville røre.”

Lærerne fra de yngste klasser har erfaret at eleverne ofte ikke bryder sig om maden, når 

ingredienserne er blandet sammen, hvorimod de godt kan spise de selvsamme ingredienser, hvis de 

blot ikke er blandet sammen. Generelt har lærernes holdning til madprojektet været at  eleverne 

skulle smage maden, hvilket i høj grad har været nyt for eleverne. 

“Som regel har vi fundet noget i maden som børnene godt kunne lide og så kørt på det. Men ofte 

har mønstret været sådan, at hvis ingredienserne er blandet sammen i fx en salat, så er det sværere 

at få dem til at smage på det end hvis de serveres separate.”

I én af de fem specialklasser er over halvdelen af eleverne af muslimsk herkomst, og de har været 

meget skeptiske over for de kødvarianter, der er blevet serveret i løbet af projektperioden - dette til 

trods for, at madmor har gjort meget ud af at lave mad alle kunne spise. Informanterne vurderer at 
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denne elevgruppe har haft et særligt stort kulturelt udbytte af projektforløbet, idet de har lært meget 

om den danske madkultur.   

“Der er i klassen blevet rejst mange store spørgsmål som følge af projektperioden, og eleverne har 

fået et indblik i den danske madkultur.”

4.3 Madmors betydning for projektet:

Målgruppen har brugt madmor til at snakke fortroligt med, og derigennem opbygget et tillidsfuldt 

forhold til hende. Disse samtaler er dels foregået i køkkenet  inden skolestart og dels når eleverne 

tilfældigvis er gået forbi køkkenet i løbet af skoledagen. Det faktum at madmor ikke er lærer, har 

medvirket til, at hun ikke er blevet stemplet som “skrap” af målgruppen, hvilket har gjort, at 

madmor er blevet en person målgruppen betror sig til. Madmor har dermed opbygget et 

tillidsforhold til målgruppen. 

“Eleverne har brugt madmor til at “læsse af på”. Madmor er ikke en lærer, og derfor har hun fået 

en funktion, der gør, at eleverne tør betro sig til hende.”

Madmors betydning for projektet har været særlig stor for de klasser, der har været placeret på 

specialklassegangen. De små specialklasseelever har fysisk været placeret langt fra denne gang, 

hvilket har haft den effekt at de ikke har haft så meget omgang med madmor som de andre elever. 

Informanterne formoder af den grund også, at deres forhold til madmors mad - der ofte har været 

ekstrem skeptisk - havde været anderledes, hvis de havde haft en bedre kontakt til hende. 

“Hvis de små specialklasseelever havde været placeret på specialklassegangen, havde deres 

forhold til madmor og formiddagsmaden været anderledes, idet de i højere grad ville have været 

med i processen.”

For de elever, der er på specialklassegangen har madmor haft en vigtig betydning, idet køkkenet og 

madmor har været samlingspunktet for hele gangen, både hvad angår eleverne og lærerne. På den 

måde er der skabt en form for samhøringhed mellem målgruppen, lærerne og madmor. De sociale 

relationer på tværs af klasserne er også blevet bedre som følge af projektet, hvilket blandet andet ses 

ved at eleverne nu holder frikvartererne sammen på tværs af klasserne. For lærernes vedkommende 

har projektet  haft den betydning at de er gået  fra at holde deres frikvarterer på lærerværelset til at 

holde dem i køkkenet sammen med madmor, hvilket efter deres egen vurdering også har givet en 

mere nærværende atmosfære, der har smittet  af på eleverne. Informanternes fælles vurdering er, at 

specialklassegangen sammenlignet med tidligere år har været meget mere varm og dejlig at være 

på, hvilket de i høj grad tilskriver det åbne og velduftende køkken.

“For os der er på specialklassegangen har projektet givet en form for samhørighed, idet 

formiddagsmaden har været noget vi allesammen skulle have hver dag. De sociale relationer er 

indbyrdes blevet meget bedre - fx holder mange af eleverne nu frikvartererne sammen.”

“I forhold til tidligere år er S-klassegangen blevet meget mere varm og dejlig at være på og man 

har lyst til at være her - også i frikvartererne. Omdrejningspunktet har været det åbne køkken, der 

har duftet godt.”
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“Særligt for de elever, der har brug for meget voksen-kontakt har projektet været rigtigt godt.”

Informanterne nævner i denne forbindelse også, at vinterens skilejrskole til Italien, der inkluderede 

hele målgruppen, alle lærerne og madmor, også er en medvirkende årsag til den forbedrede 

atmosfære på specialklassegangen. 

4.4 At den overvægtige del af målgruppen har tabt sig som følge af projektets tiltag:

Det er informanternes umiddelbare vurdering, at der ikke er sket  en forbedring som følge af 

projektet på dette område.

“Den overvægtige del af eleverne er store af en grund, og det er i den forbindelse klart, at et tilbud 

om formiddagsmad ikke direkte kan medvirke til et vægttab.”

På det vedlagte bilag ses udviklingen af målgruppens BMI gennem projektforløbet. Det er dog ikke 

hele målgruppen, der indgår i oversigten, da nogle af eleverne i målgruppen kun har fået foretaget 

en enkelt  vejning eller slet ingen. Som det fremgår af bilaget har 18 ud af 29 forøget deres BMI 

under projektforløbet, mens 11 ud af 29 har reduceret deres BMI under projektforløbet.

4.5 Forældrenes holdning til projektforløbet:

De fleste forældre har været positivt stemte over for projektet, men enkelte har kritiseret det for at 

være en indgiben i deres familiære forpligtelse. Denne kritik forekom hovedsageligt, da skolen 

planlagde, at projektet skulle omfatte et morgensmadstiltag, idet mange af forældrene selv ville 

have indflydelse på, hvad deres børn skulle spise til morgenmad. Da det blev vedtaget, at projektet i 

stedet for morgenmad skulle inkludere formiddagsmad blegnede kritikken. 

“Der var flest positive forældre, men enkelte mente, at vi ikke skulle overtage deres pligt og det var 

især, da vi med projektet ville spise fælles morgenmad på skolen.”

Forældrene har generelt ikke været særligt involveret i projektet. Informanterne tvivler enddog på at 

alle målgruppens forældre har kendskab til projektforløbet. Dette til trods har informanterne en 

formodning om, at en del af målgruppen går hjem til deres forældre og fortæller dem, hvilke af de 

fødevarer de har smagt i skolen de henholdsvis kan lide og ikke kan lide. Nogle af elever har 

enkelte gange bedt madmor om at få en kopi af én af de opskrifter hun har anvendt.

“Forældrene har generelt ikke være særligt meget med ind over projektet. Det er meget svært at 

vurdere, hvad forældrene synes om forløbet.”

4.6 Gennemførelse:

Projektet har inkluderet et formiddagsmåltid til skolens specialklasseelever. Oprindeligt var det 

meningen, at  projektet skulle inkludere et  morgenmadstiltag og et tilbud om frugt og grønt til den 

medbragte frokost, tiltagene blev dog inden skoleårets start  slået sammen til et formiddagsmåltid. 

Begrundelsen for dette var, at skolen nødigt ville have, at deres tilbud skulle erstatte målgruppens 

egen morgenmad, for dermed at undgå at ændre ved nogle allerede eksisterende sunde vaner hos 

målgruppen.
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“I stedet for morgenmad blev det formiddagsmad, fordi vi gerne ville have at børnene for det første 

havde spist morgenmad hjemmefra og for det andet at de også havde madpakker med, så projektet 

ikke kom til at ændre på de sunde vaner de allerede har.”

Formiddagsmaden bliver spist efter den daglige gåtur, der omfatter hele målgruppen. Det planlagte 

temamorgenmadstiltag blev aldrig gennemført i praksis, til gengæld gør madmor ekstra meget ud af 

formiddagsmaden om fredagen. 

Hele målgruppen har været inkluderet i projektet, og formiddagstiltaget har fungeret på samme 

måde helt  siden projektforløbets start. Informanterne vurderer, at målgruppen trives godt med 

projektet, dels fordi det har været godt for deres indbyrdes sociale relationer, og ikke mindst fordi 

madmor har fået en funktion, der gør, at  målgruppen kan tale fortroligt med hende. Ydermere har 

målgruppen fået  et sted, hvor der altid er en voksen, der har tid til at snakke med dem, i og med at 

der altid har været én at finde i køkkenet. 

“Socialt har det været helt kanon. Anne (madmor) har fået en funktion, der gør at eleverne betror 

sig til hende. De har fundet et sted, hvor der altid er en voksen, for der er altid én at finde i 

køkkenet. Det giver en ro altid at kunne finde en voksen, hvis der skulle opstå et eller andet.”

Madmor har gennem hele projektforløbet taget udgangspunkt i at lave sund mad af gode råvarer. 

Hun har ikke noge uddannelse indenfor kostområdet, men er gået efter at finde opskrifter på sunde 

retter til formiddagsmaden. Madmor har købt de beste råvarer, og hendes tre fokuspunkter har været 

at maden skulle være sund, varieret og økologisk. 

“De midler, der har været til rådighed har heldigvis sat os i stand til at kunne købe de bedste 

råvarer. Der er blevet gjort meget ud af at lave varieret og sundt mad.”

Alle informanterne er enige om, at der kun har været fordele forbundet  med projektforløbet, hvilket 

de i høj grad begrunder med, at der er kommet en rigtigt god stemning på specialklassegangen. 

Samtidig har mange af eleverne fra målgruppen fået forøget deres kendskab til forskellige 

fødevarer, hvilket informanterne er enige om kan tilskrives projektet. 

“Vi har meget svært ved at se nogle ulemper forbundet med dette projektforløb, det har simpelthen 

givet sådan en god stemning på S-klassegangen. Yderligere har det også åbnet elevernes øjne for 

forskellige fødevarer.”
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5. Fortolkning af evalueringsresultatet

Dette afsnit søger at tolke på ovenstående beskrivelse af fokusgruppeinterviewet, og er opbygget 

efter samme struktur som fokusgruppeinterviewets interviewguide. 

5.1 At der i målgruppen registreres færre konflikter, et lavere støjniveau og en forøget 

koncentrationsevne:

Projektforløbet har overordnet set haft en effekt på målgruppens støj- og konfliktniveau, der under 

projektforløbet begge har været faldende. Det opleves også, at målgruppens koncentrationsevne er 

blevet væsentligt forbedret som følge af projektforløbet, hvilket tilskrives den ro et sundt 

formiddagsmåltid har fået til at sænke sig over målgruppen. Samlet set har disse effekter gavnet 

målgruppens indstilling til skolearbejde i en positiv retning, hvilket kommer til udtryk ved en øget 

motivation for at lære.

Den del af målgruppen, der har tilladelse til at opholde sig uden for skolens område i frikvartererne, 

har i højere grad valgt at blive på skolen end de tidligere har gjort. Dette skyldes formodentligt, at 

målgruppen ikke har haft  behov for noget hurtigt  energi, idet de får et  solidt og sundt måltid i 

tidsrummet mellem morgenmaden og frokosten. Formår målgruppen at holde fast i dette 

udviklingsmønster efter projektforløbets afslutning, kan det på længere sigt have en betydning for 

deres sundhedsadfærd. 

Projektforløbet har ydermere været  et  opdragelsesskabende redskab for store dele af målgruppen. 

Dette bekræfter at de daglige måltider udfylder mange forskelligartede funktioner; dels skal maden 

tilføre kroppen den nødvendige mængde energi og næringsstoffer, men måltidet  har også en vigtig 

social funktion, der er med til at  danne os som mennesker. Samtidig indikerer den måde vi 

sammensætter måltidet på en bestemt livsstil og et socialt tilhørsforhold. Det er derfor vigtigt, at 

man som ungt menneske oplever kostens forskellige aspekter og muligheder.

5.2 At målgruppen kender og kan lide flere frugter og grøntsager efter projektet, end inden 

projektets start:

Tilgængeligheden af fødevarer i vor del af verden er i dag rigelig, men sammensætningen af kosten 

og for meget energi fra maden i forhold til energibehovet er en medvirkende årsag til store 

folkesygdomme som hjertekarsygdomme, kræft, fedme og type 2-diabetes. Det er derfor uhyre 

vigtigt at unge mennesker opbygger en basisviden om, hvilke bestanddele i kosten, der er 

henholdsvis sunde og usunde.

Konkret har projektforløbet bevirket, at eleverne har fået et øget kendskab til forskellige frugter og 

grøntsager. Ved projektforløbets afslutning var andelen af målgruppens krydser i “jeg kan lide” 

feltet steget med 17 % sammenlignet med ved projektets begyndelse (jf. forrige afsnit og lærernes 

selvudviklede evalueringsoversigt). Ydermere var der 2,5 % færre krydser i “jeg kan ikke lide” 

feltet, mens målgruppens kendskab til forskellige frugter og grøntsager var steget med 67,5 % ved 

projektets afslutning. Det her værd at bemærke at disse udregninger bygger på besvarelserne fra 29 

elever, hvilke kun repræsenterer ca. 60 % af målgruppen. Grundene til dette frafald kan være 

mangeartede, men en af årsagerne kan findes ved, at frugt og grønt oversigten er udfyldt  i 

skoletiden, hvorved fraværende elever selvsagt ikke har fået den udfyldt.
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Frafaldet til trods bekræfter det blot  lærernes påstand om, at målgruppen gennem projektforløbet 

har udviklet deres indstilling til nye fødevarer. Den skepsis, der i starten af projektforløbet var en 

altoverskyggende faktor, er i højere grad blevet en overvindelig faktor, der har pirret målgruppens 

nysgerrighed, hvad angår nye fødevarer. 

5.3 Madmors betydning for projektet:

Madmor kan dels tilskrives æren for, at målgruppen har udviklet dens kendskab til forskellige 

frugter og grøntsager, derudover har hun også haft en stor betydning for målgruppens sociale 

udvikling. I følge lærerne har hun været en medvirkende årsag til, at der under projektforløbet har 

været en ekstra god og varm stemningen på specialklassegangen. Køkkenet har under hele 

projektperioden været  samlingspunktet for såvel lærere som elever, hvilke også har medført, at 

målgruppens relationer på tværs af klasserne er blevet forbedret. Ydermere har en stor del af 

målgruppen fundet tryghed i visheden om, at der gennem hele forløbet har været en voksen at finde 

i køkkenet, og at denne person oven i købet har haft tid til at tale med dem, hvis det har været 

tiltrængt. Projektets madmor har herigennem fået opbygget et fortroligt forhold til målgruppen, der 

har været stærkere end det bånd, målgruppen normalt knytter til dens lærere.

5.4 At den overvægtige del af målgruppen har tabt sig som følge af projektets tiltag:

Prævalensen af overvægt og fedme har udvist en markant stigning i løbet af de sidste 15 år, og som 

noget nyt rammes i dag en stigenden andel børn og unge af livsstilssygdomme som bl.a. 

“gammelmandssukkersyge” (type 2-diabetes). WHO har betegnet den stigende fedmefrekvens som 

en global epidemi og opfordret regeringer verden over til at sætte fedme på den sundhedspolitiske 

dagsorden (WHO, 1998). Det er af denne grund yderst relevant at sætte fokus på den overvægtige 

del af målgruppen. 

Det bør først og fremmest nævnes, at målgruppens vægtudvikling under projektforløbet kan skyldes 

flere forskellige faktorer: dels er målgruppens individer i en fase af deres liv, hvor de helt naturligt 

udvikler sig fysisk, og dels er dele af målgruppen på forskellige former for medicinering, der kan 

have betydning for deres vægtudvikling. Dette til trods er det interessant at undersøge, hvorvidt det 

er den undervægtige, normalvægtige eller overvægtige del af målgruppen, der har oplevet 

henholdvis at tabe sig eller tage på i vægt under projektforløbet. Som det fremgår af det  vedlagte 

ark, har ingen af de elever fra målgruppen, der ud fra deres BMI kan betragtes som overvægtige 

(BMI > 25) tabt sig som følge af projektforløbet. Dette betyder at de elever, der har tabt sig under 

projektforløbet, er den undervægtige eller normalvægtige del af målgruppen (BMI < 18,5 eller BMI 

18,5 - 25), hvilket ikke umiddelbart var hensigten med projekttiltaget. Det bør også her nævnes, at 

kun 29 af målgruppens 45 elever har fået foretaget to vejninger, hvilket har betydning for resultatets 

validitet. Herudover er det interessant at rejse spørgsmålet om, hvorvidt det er en bestemt del af 

målgruppen, der bevidst har valgt ikke at få foretaget vejningerne eller om det blot er en 

tilfældighed.

Det er vigtigt at pointere, at BMI ikke er den mest valide markør for vægtforøgelse eller -reduktion, 

da den ikke tager højde for faktorer som fedtprocent og muskelmasse. Dette til trods giver BMI en 

forholdsvis god indikation af, hvilket  billede, der tegner sig i målgruppen. Desuden er det  vigtigt at 

bide mærke i, at dette projektforløbet udelukkende har inkluderet et formiddagsmåltid fem dage om 
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uge, hvilke gør, at målgruppens vægtforøgelse eller -reduktion ikke med plausibilitet kan tilskrives 

projektforløbet, da målgruppens øvrige måltider samlet set tæller tungere på vægtskålen.

5.5 Forældrenes holdning til projektforløbet:

Målgruppens forældre har været meget lidt involveret i projektforløbet, hvilket kan anses som et 

kritikpunkt ved projektet. Det kan diskuteres, hvorvidt projektets effekter på længere sigt ville have 

haft bedre overlevelsesmuligheder, hvis målgruppens forældre i højere grad var blevet inddraget. 

Dette skyldes, at det formodentligt er målgruppens forældre, der er ansvarlige for hjemmets 

praktiske gøremål, hvorved det også er dem, der skal sigtes efter, hvis rutiner og adfærdsmønstre 

hos målgruppen skal ændres.

5.6 Gennemførelse:

Projektets tiltag har siden projektforløbets begyndelse været  uændret, hvilket har været med til at 

sikre projektets interne validitet, idet projektets resultater i høj grad er gyldige for den målgruppe, 

projektet omhandler. Til gengæld er projektets eksterne validitet meget lav, da projektets resultater 

ikke er generaliserbare til andre populationer. Gennemførelsen af projektet har gennem hele 

projektforløbet været meget struktureret, og har bygget på fastlagte rutiner. Udgangspunktet for 

projektet har været sundt og varieret mad lavet af gode råvarer. Det er i denne forbindelse 

dokumenteret, at målgruppen som følge af projektet har fået forøget deres kendskab til forskellige 

frugter og grøntsager, samtidig med, at deres sociale relationer, såvel indbyrdes som til lærerne, er 

blevet forbedret.

Evalueringens forbehold eller evalueringsdesignets metodekritik er, som tidligere nævnt, at  den 

bygger på lærernes subjektive vurderinger af projektets effekter. Dette betyder, at det kan betvivles, 

hvorvidt alle projektets nuancer bliver belyst  i evalueringen, eller om det blot er lærernes interesser 

der bliver synliggjort. En måde, hvorpå dette er forsøgt imødegået i evalueringsdesignet, er ved at 

foretage et fokusgruppeinterview med fem lærere, der hver især repræsenterer én af de fem 

specialklasser, samt projektets madmor. På den måde er sandsynligheden for at lærerne har oplevet 

forskellige effekter som følge af projektforløbet større end, hvis lærerne blot repræsenterede to eller 

tre af de fem specialklasser. 

5.7 Sammenfatning:

Det er ikke videnskabeligt bevist, at  der findes en plausibel sammenhæng mellem kostindtag og 

indlæring, idet mange andre faktorer kan spille ind på dette forhold. Det er af selvsamme grund 

umuligt at vurdere, hvorvidt dette projekt  har haft nogen direkte betydning for målgruppens 

indlæringsevne. Når dette er sagt, har forskning vist, at et formiddagsmåltid øger koncentrations-

evnen hos børn, hvis de forinden har fået et morgenmåltid med et lavt energiindhold (Institut for 

Human Ernæring, 2009), hvilket stemmer fint overens med lærernes erfaringer. 

Det er problematisk i forhold til evalueringens validitet, at målgruppens deltagelsesprocent for 

henholdsvis frugt og grønt oversigten og vejning er forholdsvis lav. Det er ikke muligt i denne 

evaluering at lave en frafaldsanalyse, men det er stadig interessant at gisne om, hvorfor billedet ser 

ud som det gør. Særligt i henhold til vejningen ville det  være interessant  at undersøge om nogle af 

de overvægtige elever bevidst udeblev de dage, hvor vejningen fandt sted.
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Ydermere er det interessant  at informanterne under fokusgruppeinterviewet nævner, at stemningen 

på specialklassegangen er blevet  mere nærværende under projektforløbet, samtidig med at 

målgruppens indbyrdes forhold på tværs af klasserne er blevet forbedret. I denne forbindelse kan 

nævnes to interessante variabler, der også kan have haft betydning for dette forhold. Dels har hele 

målgruppen været på en uges skiferie sammen, hvilket efter lærernes eget udsagn har været med til 

at forbedre de sociale relationer på tværs af klasserne og dels er lærerne først under projektforløbet 

begyndt at holde deres frikvarterer i køkkenet sammen med eleverne og madmor. Sidstnævnte kan 

spille en rolle for lærernes opfattelse af målgruppens sociale relationer på tværs af klasserne, og 

samtidig være en stor del af årsagen til, at specialklassegangen i højere grad end tidligere er blevet  

et mere nærværende sted at være. 

Overordnet set kan det altså sammenfattes, at projektet har levet op til to af de tre fastsatte mål-

sætninger. Dels af målgruppens fået forøget deres kendskab til forskellige frugter og grøntsager, og 

dels har støj- og konfliktniveauet på specialklassegangen været faldende under projektforløbet. 

Projektet har ikke levet op til målsætningen om, at den overvægtige del af målgruppen skulle tabe 

sig som følge af projektforløbet. I denne sammenhæng kan der argumenteres for, at det er 

nødvendigt at kompetenceudvikle lærerne, hvis denne målsætning skal indfries, da et vægttab ofte 

kræver komplekse og forskelligeartede indsatser. 
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6. Konklusion

Denne evaluering er udelukkende opbygget omkring følgende tre datakilder:

- et fokusgruppeinterview med fem af målgruppens lærere, samt projektets madmor

- en frugt og grønt evalueringsoversigt udviklet af målgruppens lærere

- resultater fra skolelægens vejning af målgruppen

Evalueringens interne validitet er forholdsvis høj, idet det gennem den valgte evalueringsmetode er 

muligt at få belyst de ønskede evalueringsområder på en relativ gyldig måde. Derimod er den 

eksterne validitet ekstrem lav, hvilket ikke vurderes at have nogen betydning, da det ikke er en 

målsætning med projektet, at det skal videreføres i et større målestok. Projektet er dog stadigt 

sammenligneligt med andre lignende projekter, hvis blot føromtalte forbehold tages i betragtning. 

I henhold til projektets tre målsætninger har projektet  haft en betydelig effekt på målgruppens støj- 

og konfliktniveau, der gennem projektforløbet har været faldende. Hvorvidt projektet  har haft en 

effekt på målgruppens indlærings- og koncentrationsevne er sværere at dokumentere, idet mange 

andre faktorer kan spille ind på dette forhold. Det er dog et faktum, at målgruppens lærere oplever, 

at målgruppen generelt har været mere rolige end de tidligere har været, hvilket har medvirket til et 

forbedret læringsmiljø.

Som det ses i ovenstående afsnit har projektet også haft en dokumenteret effekt på målgruppens 

viden om forskellige frugter og grøntsager. Målgruppens kendskab til frugter og grøntsager er 

gennem projektforløbet blevet forøget med 67,5 %, hvilket er en forholdsvis stor stigning. 

Sammenlignet med ved projektets begyndelse har målgruppen udviklet deres spisevaner med 17 %, 

hvilket betyder, at målgruppen ikke blot har fået et øget kendskab til frugter og grøntsager, den kan 

også lide et mere varieret udpluk af forskellige frugter og grøntsager. Det er vigtigt at gøre 

opmærksom på, at den nævnte statistik bygger på besvarelserne fra 27 elever, hvilket betyder at 18 

elever enten ikke har fået udfyldt evalueringsoversigten eller har udfyldt den forkert.

Den overvægtige del af målgruppen har ikke oplevet en vægtreduktion som følge af projektforløbet. 

Tværtimod er det elever fra den under- og normalvægtige del af målgruppen, der har oplevet en 

vægtreduktion, hvilket ikke var hensigten med indsatsen. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at 

det ikke er plausiblet, at det er projektets tiltag, der har haft indflydelse på denne udvikling, da langt 

størstedelen af målgruppens måltider finder sted i hjemmet. Ydermere bør det nævnes, at kun 29 af 

målgruppens 45 individer har fået foretaget to vejninger hos skolelægen, hvilket giver et frafald på 

16 elever.

Overordnet kan det altså konkluderes, at projektet har levet op til størstedelen af de på forhånd 

fastsatte målsætninger for projektet, idet støj- og konfliktniveauet har været faldende under projekt-

forløbet, samtidig med at målgruppens kendskab til forskellige frugter og grøntsager er blevet 

forøget. Som en sidegevinst har projektet medvirket til udviklingen af målgruppens sociale 

egenskaber, hvilket dels har givet et individuelt udbytte for de enkelte elever i målgruppen, og 

samtidig har medvirket til at styrke fællesskabet på specialklassegangen.
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6.1 anbefalinger

I tilfælde af at projektet skal videreføres eller et lignende projekt  påbegyndes, burde følgende 

anbefalinger inddrages i overvejelserne:

• at målgruppens forældre i højere grad bliver inddraget, hvilket skal sikre, at den sundhedsfaglig 

udvikling ikke blot finde sted i skolen, men også bliver præsenteret og implementeret i 

målgruppens hjem.

• at lærerne bliver kompetenceudviklede, således de kan undervise eleverne i flere facetter af 

sundhedsbegrebet.

• at elevernes generelle viden om sundhed kommer i fokus og bliver forøget, således fokus ikke 

blot er centreret omkring sunde kostvaner.

• at der bliver tænkt i, hvordan sundhedsfremmende projekter kan tilrettelægges, således at de i 

højere grad har mulighed for at påvirke målgruppens levekår. 

• at der er en klar og realistisk sammenhæng mellem projektbeskrivelsen, projektets egentlige tiltag 

og projektets målsætninger.
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Semistruktureret interviewguide

Den semistrukturerede interviewguide er opbygget således, at spørgsmålene kan besvare, i hvor høj 

grad projektets målsætninger er blevet indfriet gennem projektforløbet. Interviewguidens spørgsmål 

er inddelt i seks kategorier, der dels udgøres af projektets tre målsætninger, og dels af spørgsmål 

relateret til projektets gennemførelse (jf. afsnittet vdr. evalueringsdesignet):

At der i målgruppen registreres færre konflikter, et lavere støjniveau og en forøget 

koncentrationsevne:

- Kan I kort beskrive, hvilke tiltag projektet har haft?

- Hvilken betydning har et ordentligt morgenmåltid for målgruppens koncentrations- og 

indlæringsevne?

- Hvilken indflydelse har projektet haft på børnenes sociale egenskaber?

- Hvordan er målgruppens forhold til madmor?

- Hvilken betydning har målgruppens forhold til madmor haft for projektet?

- Hvilken betydning har målgruppens forhold til madmor haft for deres generelle trivsel?

- Hvilke effekter har projektet på målgruppens bordskik/manérer?

- Er der nogle elever/en bestemt type, der har fået særligt meget ud af forløbet?

- Hvordan har målgruppens støj- og konfliktniveau udviklet sig gennem projektet?

- Hvordan synes I børnene har udviklet sig gennem projektforløbet?

- viden, personlige og sociale kompetencer

At målgruppen kender og kan lide flere frugter og grøntsager efter projektet, end inden projektets 

start:

- Hvordan har målgruppens viden om kost udviklet sig gennem projektet?

- kendskab til forskellige frugter og grøntsager

- kendskab til tilberedning af de forskellige morgenmadsprodukter og frugter og grøntsager

- Er målgruppen blevet (mere) bevidste om, hvilke fødevarer, der er henholdsvis sunde og usunde?

- Hvordan har målgruppens frugt- og grøntsagsvaner udviklet sig gennem projektet?

- Er der nogle elever/en bestemt type, der har fået særligt meget ud af forløbet?

- Har det  fokus projektet har haft på sunde kostvaner haft nogen betydning for målgruppens 

madpakker? - i givet fald hvordan?

At den overvægtigt del af målgruppen har oplevet et vægttab som følge af projektets tiltag:

- Hvor stor en andel af den overvægtige del af målgruppen vil I vurdere, har tabt sig som følge af 

projektet?

Synergieffekt

- Hvordan har målgruppens forældre taget imod projektet?

- Hvor stor en andel af målgruppen vil I vurdere har anvendt det de har lært om kost og fødevarer 

hjemme hos deres forældre?

Gennemførelse



- Hvor stor en andel af de planlagte tiltag er blevet gennemført?

- hvorfor er ikke alle blevet gennemført (temamorgenmad og frugt og grønt til frokost)?

- Hvor mange fra målgruppen har benyttet tiltagene?

- Blev tiltagene udført i overensstemmelse med det bagvedliggende koncept (projektbeskrivelsen)?

- Hvordan vurderer I, at målgruppen trives med projektets tiltag?

- Er målgruppen tilfredse med tiltagene?

- Hvor stor en andel af målgruppen har forstået og kan huske tiltagenes budskab?

- Hvad har I lagt vægt på gennem projektforløbet?

- I hvor høj grad har I gennemført kosttiltagene i overensstemmelse med eksisterende 

kostanbefalinger?

- Hvilke fordele og ulemper har der været i projektforløbet?

Afslutning

- Hvilke yderligere effekter mener I kan tilskrives projektet?



 

Æble

Banan

Gulerod

Blåbær 

Daddel

Ananas 



Blomme

Abrikos

Appelsin

Fersken

Figen

Honningmelon



Jordbær

Kiwi

Mango

Nektarin

Sharonfrugt

Vindruer 



Ribs

Solbær

Hindbær

Stikkelsbær

Vandmelon

Bladselleri



Agurk

Grøn peber

Rød peber

Avocado

Tomat

Grapefrugt



Cantalupemelon

Galiamelon

Netmelon

Asparges

Blomkål



Broccoli

Brombær

Champignon

Dild

Græskar



Grønkål

Hovedsalat

Hvidløg

Hyben

Iceberg-salat



Jalapeno

Karse

Kirsebær

Løg

Løg m. top

Majs



Pastinak

Persille

Persillerod

Purløg

Rabarber



Radiser

Rødbede

Ruccola

Rødkål

Knoldselleri



Spidskål

Spinat

Spirer

Squash

Sukkerærter

Ærter



Æg

Kartofler

Aubergine

Rosenkål

Citron

Pære



Grøn oliven

Sort oliven



Person BMI (før) BMI (efter)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

16,07 17,86 +

18,08 19,64 +

23,02 23,01 -

22,11 23,81 +

14,09 14,63 +

20,65 21,27 +

34,34 35,32 +

17,1 16,82 -

14,6 13,64 -

13,37 13,23 -

20,84 20,59 -

17,9 17,73 -

14,92 15,54 +

16,8 17,44 +

19,99 19,43 -

18,47 17,62 -

21,43 24,21 +

19,23 21,36 +

22,43 25,56 +

23,62 23,21 -

24,29 25,2 +

16,26 15,87 -

17,65 18,27 +

17,37 19,32 +

23,56 26,78 +

19,06 19,14 +

17,53 17,13 -

30,94 33,05 +

18,61 19,61 +


