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Jeg har glædet mig til at 
møde jer, så vi sammen
kan blive klogere på, 
hvordan vi kan styrke de 
unges motivation og 
handlekompetence til at 
træffe sundere valg 
indenfor mad- og 
måltider 

Lenette Nielsen: lnie@kp.dk



De unge

Hvem er de?
Hvordan træffer de deres valg?



De unges sundhed

 De unge i aldersgruppen 17-25 år spiser for lidt frugt 
og grønt, og får for meget mættet fedt, fastfood og 
sukker. Særligt de unge med lavest gennemførte 
uddannelsesniveau har et usundt kostmønster.

 Unge Vælger billigt fremfor sundt og opfatter 
fastfood som billigt. Det høje sukkerindhold blandt 
unge skyldes snacks imellem måltiderne såsom 
sodavand og konditorvarer.

 De uhensigtsmæssige mad- og måltidsvaner kan 
være medvirkende faktorer til senere udvikling af 
kroniske sygdomme.



Refleksionsspørgsmål:

Hvordanbidragervi tilat sundemad-og
måltidsvanermestres iet hverdagslivfyldt
med udfordringer? 

Hvilkeovervejelserknyttersig tilat skabe
de bedste indsatseromkringmad-og
måltiderogdermed de bedste vilkårfor 
det enkeltemenneskenårsundheder på
dagsordenen? 

Hvilkepædagogiskeredskaberkanvære
nødvendigeat medtænkenårønsketer at 
målgruppenmotiveresogopnå
handlekompetencetilat tagevarepå
egenogandressundhed? 



MESTRING

 Mestring, coping, fagudtryk anvendt om de strategier 
og fremgangsmåder, en person eller en familie bruger 
for at mestre, dvs. klare eller håndtere nye, svære og 
truende situationer

 En persons eller families mestring kan gå i retning af 
fleksible og positive handlestrategier, der omfatter 
både følelser, problemløsning og ændrede livsplaner…

Den store danske



Aron Antonovsky
OAS (oplevelse af sammenhæng)

 Kernekompetencer i oplevelse af sammenhæng er:



 Begribelighed

 Håndterbarhed

 Meningsfuldhed



 Begribelighed:

 ”Det henviser til den udstrækning i hvilken man opfatter de stimuli, 
man konfronteres med enten i det indre eller ydre miljø, som 
kognitivt forståelige, som ordnet, sammenhængende, struktureret 
og tydelig information i stedet for støj – kaotisk, uordnet, tilfældig, 
uforklarlig”

 Håndterbarhed:

 ”Den udstrækning i hvilken man opfatter, at der står ressourcer til 
ens rådighed, der er tilstrækkelige til at klare de krav, man bliver 
stillet over for af de stimuli, man bombarderes med”

 Meningsfuldhed:

 Det er begrebets motivationselement

 ”til den udstrækning, i hvilken man føler, at livet er forståeligt rent 
følelsesmæssigt, at i hvert fald visse af de problemer og krav, 
tilværelsen fører med sig, er værd at investere energi og 
engagement i, at de er udfordringer, man glæder sig over i stedet 
for byrder”



Refleksionsspørgsmål:

Hvordan bidrager vi til at sunde mad- og måltidsvaner
mestres i et hverdagsliv fyldt med udfordringer?

Hvordan kan vi gøre det 

- Begribeligt

- Håndterbart

- Meningsfuldt



Indsatser:

Mad- og måltider

Hvorfor?

….Fordi sundhed er en ret

Hvordan?

…med en sundhedspædagogisk
tilgang



Sundhedspædagogik

 Sundhedspædagogik handler om at skabe rammer for 
læring der baner vejen for et sundere og bedre liv.

 Sundhedspædagogik handler om at skabe forandring og 
forbedring inden for det sundhedsmæssige område.

 Forandringerne skabes via handlinger, hvori den 
pågældende målgruppe deltager aktivt og med egne 
visioner og forslag

 Målgruppens handlinger iværksættes på baggrund af deres 
handlekompetence

 Handlekompetencen udvikles og kvalificeres på baggrund 
af en dialog med en professionel



Madværksted / undervisningskøkken som 
eksempel på en rehabiliterende indsats

Ernæringsrehabilitering:

Idet rehabilitering bl.a. er kendetegnet ved at være 
brugerinddragende, hvor grundtanken er samarbejde mellem 
bruger og fagperson kunne et madværksted fx. i form af et 
undervisningskøkken, være et bud på 
ernæringsrehabilitering, hvor både bruger og fagperson er 
tilstede. Madværkstedet kan derfor være en oplagt 
rammesætning for en forandringsskabende indsats 
vedrørende madlavnings- og spisepraksis for unge med 
komplekse udfordringer



Madværksted som ramme for læring:

 Læring sker ofte gennem brugerinddragelse knyttet 
til et praksisområde

 Den læring, der kan opstå i et praksisorienteret og 
brugerinddragende madværksted, kan derfor bidrage 
til at styrke de unges håndværksmæssige færdigheder 
og erfaringer med at tilberede nye måltider

 Udover at opnå erfaring indenfor praktisk madlavning, 
kan et praktisk madværksted samtidig bidrage til 
forståelse for det teoretiske omkring god mad- og 
måltidspraksis, relateret til egen sundhed fx 
måltidsvært

https://aakanden.rksk.dk/Files/Files/X-Institutioner-og-projekter/Aakanden/Notat_V01 ny version .pdf M%C3%A5ltidsv%C3%A6rter.pdf


Brugerinddragelse / 
deltagelse

Begrundelse for brugerinddragelse / deltagelse:

1) Hvis folk involveres stiger ejerskabet (effektivitet)

2) At folk bør involveres idet det handler om eget liv og
sundhed (etik)

3) At man træner og udvikler demokratiske færdigheder
(demokrati)

4) WHO begrundelse – subjektiv livskvalitetesorienteret
dimension om at være sund - Aktive borgere skal "tage
kontrol over eget liv..." -> Handlekompetence



Brugerinddragelse / deltagelse

”Hvis unge ikke tages alvorligt, oplever de deres deltagelse 
som ligegyldig. Det er omvendt med til at fremme unges 
motivation for deltagelse, at de oplever, at deres ideer bliver 
hørt og fulgt op af handling. Det er således vigtigt, at unge 
ikke bare deltager symbolsk, men at de har en reel indflydelse 
og er med til at påvirke de handlinger, der sættes i gang i et 
givent projekt”

Inddragelse af unge i sundhedsprojekter

https://www.sst.dk/~/media/07E4D12E6D524AD985CE2F4847306445.ashx


Handlekompetence

Desværre ikke noget vi kan pakke
ind og give væk i gave – men vi 

kan bidrage til at de unges
handlekompetence styrkes

Præcisering af begrebet –

fem komponenter:

1) Indsigt

2) Engagement

3) Visioner

4) Handleerfaringer

5) Kritisk sans
Bjarne Bruun Jensen er tidligere professor ved 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
med speciale i miljø- og sundhedspædagogik. 
Han er en af landets absolut største eksperter, 
hvad angår børn og unge og sundhed



Indsigt i fx kostråd

 Et madværksted kan give de unge en bred og
positiv forståelse af mad- og måltidspraksis i
relation til egen sundhed igennem madlavning, 
som kan medføre, at de unge kan gribe
forandrende ind. Denne brede og positive 
forståelse opnås netop fordi, fagpersonen kan
bidrage til viden om og indsigt i mad- og
måltider med hensyntagen til de kostråd, som
anbefales.



Engagement og motivation

 Når patienterne inddrages i praksis- og 
handlingsorienteret madlavning, som ofte indebærer en 
fordybelse i en aktivitet, kan det være direkte 
motiverende og engagerende. Dette fordi madlavning 
sammen med andre tit både indebærer nydelse, effektiv 
læring og kreativitet. Den brugerinddragende tilgang, 
som ofte finder sted i et køkken, hvor alle patienter som 
oftest har en opgave, bidrager umiddelbart til 
engagement og dermed en lyst til at involvere sig i 
forandringsprocesser.



Visioner og drømme

 Et sted, hvor unge med komplekse udfordringer
mødes i et fællesskab omkring madlavning, kan
give mulighed for at diskutere sine drømme eller
visioner om fremtiden. Det at have en vision –
en drøm er ofte en forudsætning for at opnå lyst
til at skride til handling. Som fx at ændre på
nuværende mad- og spisepraksis



Handlererfaringer

Den praktiske madlavning i et 
madværksted bidrager med 
handleerfaringer, som er 
konkrete erfaringer, der opnås
ved direkte at søge at forandre
virkeligheden, som ved fx at 
ændre på ens egen mad- og
måltidspraksis. Succesfuld
erfaring opnås ved øvelser og
gentagelser (fx
madlavningsøvelser).

Øvelse i praktisk handlingsorienteret
madlavning kan dermed bidrage til at de 
unge tilegner sig viden og færdigheder i
én situation, som derefter kan blive et 
redskab til behandling og forståelse af

de situationer der følger, som fx mad- og
måltidspraksis i eget hjem. Derudover er 
succesfuld erfaring, der hvor kontinuitet

og samspil bliver forenet.

Et madværksted kan netop opfylde
erfaringens kontinuitet ved konstant at 

bidrage til vækst af de unges positive – og
eventuelle negative – erfaringer omkring
madlavningspraksis. Det sker i et samspil

med en fagperson, som sikrer en vis 
progressivitet, og at madlavningspraksis
ikke ses isoleret til madværkstedet, men 

også rækker udover – til hjemmet og andre
mad- og måltidssituationer.



Kritisk sans

 Et madværksted bidrager ligeledes med kritisk sans, idet 
de unge, ofte vil tage udgangspunkt i forståelsen af sig 
selv og egen praksis, opfattelser og mønstre, når der skal 
udvikles nye mad- og måltidsvaner. Det betyder, at de 
ofte forholder sig kritisk, drager egne konklusioner og 
tager beslutninger omkring en ny mad- og måltidspraksis. 
En kritisk sans som netop skal være til stede for at opnå 
handlekompetence



Refleksionsspørgsmål

Hvilke overvejelser knytter sig til at skabe de bedste
indsatser omkring mad- og måltider og dermed de 
bedste vilkår for det enkelte menneske når sundhed er på
dagsordenen?

Diskuter dette i lyset af, hvordan vi medtænker 
sundhedspædagogik og handlekompetence hvis et 
madværksted er rammen.



Pædagogiske redskaber

Hvad er det?



Maddannelsesblomsten

Et pædagogiske/ didaktiskredskabtilat 
arbejde med maddannelse

Eninspiration tilmåltidspædagogiske
overvejelser



Madfællesskaber

Et kendskab til råvarer kan bl.a. tilegnes 
gennem sociale  mellemmenneskelige 

interaktioner, hvor normer, viden og 
holdninger udveksles, hvilket eksempelvis 

kan ske via madlavning, madindkøb og 
tilberedning af maden i fællesskab med fx 

familien eller omgangskreds
(Kost & ernæringsforbundet)

”Jeg gider ikke lave lækker mad bare til 
mig selv (…) jeg er mere kreativ og vil 

hellere lave god mad sammen med mine 
venner”

(Rapport – unge og madindkøb)

Unge mellem 18-29 vægter i højere grad 
fællesskabet under madlavning fremfor 

sundhedsdimensionen 
(Madkulturen)

Madfællesskaber kan være med til at motivere 
unge til at afprøve nye madlavningspraksisser, 
og der opstår ofte en her-og-nu effekt, da de 
unge øjeblikkeligt mærker glæden ved 
fællesskabet og muligvis også glæden ved at 
mestre færdigheder i køkkenet Madkulturen
Madpuljen

https://www.madkulturen.dk/projekt-indsats/madfaellesskaber-for-unge/
https://www.facebook.com/ungdomsbureauet/videos/1613416768728551/


Refleksionsspørgsmål

Hvilke pædagogiske overvejelser og redskaber kan være
nødvendige at medtænke når ønsket er at målgruppen
motiveres og opnå handlekompetence til at tage vare på
egen og andres sundhed?

 Mestring – OAS

 Sundhedspædagogik

 Handlekompetence

 Maddannelse

 Fællesskaber



Tusind tak


