Madkurser

Madkurser for forældre og
børn i Tingbjerg med fokus på
gode, sunde råvarer og fælles
madlavning

Tingbjerg Changing Diabetes er en langsigtet strategisk indsats, der handler om at skabe
trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes blandt Tingbjergs beboere

Introduktion

Tingbjerg har mange traditioner omkring mad og

sociale fællesskaber, og de seneste år har flere beboere
udtrykt interesse for undervisning og læring omkring
mad, gode råvarer og madlavning. Madkurser for
familier er udsprunget af denne interesse blandt
Tingbjergs beboere. Kurserne blev udviklet i en
samskabelsesproces med beboere i Tingbjerg samt
lokale og professionelle aktører.
Der blev gennemført to madkurser á fem kursusgange
i efteråret 2019. Målgruppen var forældre og børn i 2.
til 4. klasse. Som udgangspunkt deltog ét barn for hver
forælder. I alt deltog 19 forældre og 24 børn i de to
kurser.
Madkursernes overordnede formål var at øge
deltagernes sundhed, trivsel og madkompetence samt
at styrke relationerne mellem forældre og børn, samt
skabe netværk blandt deltagerne.
Madkurserne dannede desuden afsæt for udviklingen
af Restaurant Virketrang, Tingbjergs beboerrestaurant
der blev etableret i 2020.

Organisering
Madkurserne

blev gennemført inden for
partnerskabet Tingbjerg Changing Diabetes (TCD)
i samarbejde mellem den Boligsociale Helhedsplan i
Tingbjerg og Utterslevhuse (Helhedsplanen), Hotel- og
Restaurantskolen i Valby (HRS) samt Steno Diabetes
Center Copenhagen (SDCC).
I udviklingsfasen var foreningen Hello Kitchen
inddraget
som
sparringspartner.
Opskrifter,
vejledninger og køkkenpædagogik bygger således på
koncepter og materialer fra denne forening, der har
solid erfaring med at arbejde med forældre og børn
omkring madlavning (www.hellokitchen.dk).
Undervisningen blev gennemført af to medarbejdere
fra HRS. Medarbejdere fra SDCC og Helhedsplanen
deltog som assistenter.

Setting

Kurserne blev afholdt i skolekøkkenet på Tingbjerg
skole.

Hvert af de to madkurser forløb over 5 uger med en
ugentlig kursusgang i tidsrummet kl. 16:30-20:00.
Kursus 1 forløb fra d. 10/9 – 8/10, og kursus 2 fra d.
30/10 – 27/11.
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Madkursernes læringsmål
Deltagerne opnår viden om sund mad og
bæredygtighed og reflekterer over dette i
relation til egen hverdag.
Deltagerne udvikler praktiske færdigheder i
sund madlavning og madlavningsteknikker.
Deltagerne får viden om og mulighed
for at eksperimentere med forskellige
smagssammensætninger.
Forældrene bliver inspireret og motiveret til at
være fælles med deres børn om at lave og spise
sund mad i hjemmet.

Projektindhold

varieret, budgetvenlig og let at lave i en travl hverdag.
Madkurser for forældre og børn i Tingbjerg blev Deltagerne understregede ønsker om at forbedre egen
udviklet gennem en involverende proces med beboere, og deres families sundhed. De ønskede undervisning
lokale aktører og forskere. Processen foregik i 2018- med udgangspunkt i praktisk madlavning, og mange
2019 og inkluderede besøg i Tingbjerg, fælles møder, ønskede at lære om sund mad og madlavning i
workshops, pilotkurser og afprøvninger forud for fællesskab med egne børn.
gennemførelsen af kurserne.
HRS blev herefter inddraget i partnerskabet og bidrog
Madkurserne og deres forudgående udviklingsforløb
var én af de første aktiviteter, der blev gennemført
under TCD partnerskabet. Processen omkring
identificering af lokale interesser, ønsker og ressourcer
har derfor haft en central rolle i forhold til at sætte
retning for TCD.

Fælles udvikling

Beboere i Tingbjerg har en lang tradition for at lave

til planlægning og afholdelse af tre pilot-madkurser
rettet mod forskellige målgrupper: 1) voksne, 2)
familier med børn og 3) unge. Disse tre kurser
bekræftede interessen for kompetenceopbyggende
kurser i Tingbjerg og observerede især stor energi og
motivation blandt gruppen af familier med børn.

Den fortsatte udvikling af madkurser foregik
via fælles idéudvikling gennem workshops og
møder i partnerskabsgruppen, gennem ide- og
planlægningsworkshop med familier i Tingbjerg og
med målrettet professionel sparring fra organisationen
Hello Kitchen. Kursusudviklingen var således baseret
på beboernes ønsker og interesser, HRS’s kokkefaglige
og ernæringsmæssige ekspertise, Helhedsplanens
lokale erfaring og SDCC’s vidensbaserede erfaring
med lokale sundhedsfremmeindsatser.

mad i fællesskab, både til enkeltstående arrangementer
for mange mennesker og i forskellige madklubber.
Derudover har mange beboere over for boligsociale
medarbejdere i Tingbjerg udtrykt ønsker om mere
konkret kompetenceopbygning på madområdet.
I 2018 valgte Helhedsplanen og SDCC derfor at
gennemføre tre beboerworkshops, som undersøgte
ønsker, interesser og ideer for læring om sund mad Den participatoriske udviklingsproces har bestået af
og madlavning blandt forskellige beboergrupper i tre faser: 1) Idéudvikling og pilotkurser, 2) udvikling,
Tingbjerg.
gennemførelse og evaluering, 3) videreudvikling af
På disse workshops efterspurgte deltagerne kurser madkursus-konceptet.
der gav viden om, og konkret inspiration til, hvordan
sund mad kan gøres spændende, børnevenlig,

Fase 1

Fase 2

Fase 3
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Koncept

Kursernes konkrete læringsmål blev udarbejdet

inden for rammerne af maddannelsesbegrebet.
Maddannelse
forstås
bredt
og
omfatter
kompetenceelementer om viden, færdigheder,
sansning, omsorg og ansvar i relation til mad og
måltider.
Madkurserne var tilrettelagt med udgangspunkt i fire
læringsmål, og i løbet af kurserne lærte deltagerne at
lave velsmagende sunde retter fra forskellige lande,
alle tilberedt fra bunden. Deltagerne blev præsenteret
for forskellige grøntsager, tørrede krydderier, friske
krydderurter og mange køkkentricks og teknikker;
f.eks. at røre en god fars, at bruge nye krydderier,
at smage til, at skære og hakke både fint og groft,
at stege korrekt, at bruge en foodprocessor og en
morter, at hjælpe hinanden og andre i køkkenet, at
lave mad til andre og servere for andre.

Undervisningen fulgte følgende program:
16.30 Ankomst.
16.40 Velkomst omkring spisebordet med en sund
snack og en snak.
17.00 Håndvask og forklæder.
17.10 Introduktion omkring Verdenskortet og
råvarebordet. Demonstration af opgaver.
17.30 Madlavning, første halvdel.
18.00 Køkkenpause med demonstration af de
næste opgaver.
18.15 Madlavning, anden halvdel. Borddækning.
19.00 Fællesspisning.
19.30 Opvask og oprydning.
20.00 Farvel og tak for i dag. Fordeling af rester til at
tage med hjem.

Kompetenceelementer i maddannelse på madkurser for familier i Tingbjerg
Kompetencer

Mål

Konkrete elementer i undervisning

Vide

Forståelse af sammenhænge
(F.eks. at vide at der er sammenhæng
mellem madindtag og sundhed)

Videns-input og samtale med
udgangspunkt i deltagernes hverdag

Gøre

Hverdagslivskompetencer (F.eks.
praktiske og tekniske færdigheder)

Praktisk læring – madlavning

Sanse

Æstetiske indtryk og udtryk (F.eks.
sansemæssige oplevelser og
erfaringer af fødevarer ved dyrkning,
madlavning og smagning)

Refleksion med udgangspunkt i
smagning og sansning af maden

Omsorg

Omsorgsfuldhed (F.eks. etiske
overvejelser i forhold til eget og
andres liv samt omgivelser)

Styrke samvær, samarbejde, forældreskab
og naboskab ved fælles madlavning og
måltid. Styrke omsorg og ansvar for miljøet

Ansvar

Ansvarlighed og villighed (Fx
deltagelse og handling)

Støtte og motivation til at bringe læring
ind i hverdagen og ud i lokalsamfundet

Inspireret af Jette Benns madkompetencemodel (2014)
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Hvert af de to madkurser forløb over 5 uger med en ugentlig
kursusgang. Programmet var ens på begge kurser, bortset
fra 2. kursusgang. Den sidste gang inviterede deltagerne
deres familier til at komme og spise med.

1. gang Velkomst: Præsentation og 2 slags æbler.
Menu: Indisk Currynammam (grøntsagssovs med
kyllinge-kødboller) med hjemmelavet karry.
Gave: Karry og æbler.
2. gang Velkomst: Introduktion af de 5 grundsmage (med
smagsprøver).
Menu: Italiensk grovkornet pizza med kartofler,
laks & pesto, kål (kursus 1) / Fransk græskartærte
med salat og grov baguette (kursus 2).
Gave: Pesto og frisk basilikum / tærtedej.
3. gang Velkomst: Grøntsags snack med rygeost skum
Menu: Sykoreansk streetfood, grillspyd med
kylling og grønt, lyn-fuldkornsnudler med peanut
dip og frugtspyd.
Gave: Peanut dip, fuldkornsnudler og spisepinde
til familien.
4. gang Velkomst: Tyrkisk the med frø og nødder.
Menu: Tyrkisk kebab (lam), humus, ezme (tomat),

Foto-fortællinger

pitabrød. Dessert med filodejpakker med dadler

I forbindelse med madkurserne bidrog ni
familier med fotofortællinger om hverdagens
mad og madlavning. Familierne sendte
undervejs i kursusforløbet fotos af mad,
indkøb, madlavning og måltider. Efterfølgende
blev forældre og børn interviewet, hvor deres
egne fotos fungerede som guide til en samtale
om deres oplevelser af at deltage sammen
i madkurserne. Fototællingerne indgår i
en undersøgelse, der belyser hvordan en
sundhedsfremmende aktivitet som madkurser
for børn og forældre kan bidrage til at styrke
forældre-barn relationer.

og nødder.
Gave: Kebab krydderi.
5. gang Velkomst: Selvpresset juice med æbler, gulerod og
ingefær.
Menu: Velkomstdrinks med alkoholfri Mojitos,
grøntsagsspagetti med italienske kødboller og
tomatsauce, dessert med æble tiramisu.
Gave: Forklæde med logo.

4

Evaluering

Deltagere

SDCC evaluerede madkurserne. Evalueringens På kursus 1 deltog 11 voksne (tre fædre og otte mødre)
resultater blev dokumenteret i et internt procesnotat,
der dannede grundlag for beslutninger vedrørende
TCD’s tiltag på madområdet i 2020. Evalueringen tog
udgangspunkt i de fire læringsmål og havde derudover
særligt fokus på rekruttering og deltagelse.

Rekruttering

Helhedsplanen og SDCC udviklede i fællesskab en

med 11 børn. Da der var to par der deltog, kan man
også opgøre deltagelsen som 9 familier.

På kursus 2 deltog 9 voksne (en far og otte mødre) og
13 børn.
Kursus 2 var sværere at rekruttere til end kursus 1,
og derfor blev målgruppen udvidet til 1.-5. klasse og
nogle fik lov at deltage med flere børn.

bred rekrutteringsstrategi. En flyer med kursusinfo På begge kurser var der deltagere, som kom hver eneste
blev designet og rekruttering foregik via følgende gang, og en enkelt, der kun kom en eller to gange.
kanaler:
•

•

•

Digitale og sociale medier: Tingbjerg Forums Læring
Facebookside, hjemmeside og infoskærm samt Kurserne havde fire læringsmål relateret til 1)
Tingbjerg Skoles intranet Aula.
viden om sund mad og bæredygtighed, 2) praktiske
Sociale netværk, foreninger og lokale færdigheder, 3) smag og sanser, 4) forældre-barn
aktiviteter: De boligsociale medarbejdere relationen.
reklamerede for madkurset i deres brede lokale Deltagernes
overordnede
tilfredshed
med
netværk.
madkurserne var høj, idet gennemsnittet på
Offentlige institutioner med tilbud til
målgruppen: Flyer blev uddelt til Tingbjerg
Skoles lærere i 2.-4. klasse, Tingbjergs Fritidsklub,
Tingbjergs sundhedsplejersker, Idrætsprojektet og
beskæftigelsesenheden Job & Familie.

Evalueringen konkluderede, at madkurserne nåede
bredt ud blandt Tingbjergs familier. Samtidig pegede
evalueringen på, at det havde været muligt at rekruttere
flere deltagere, hvis børnenes aldersspænd havde
været bredere, og hvis der havde været mulighed for
at tage mere end ét barn med på kurserne.

tilfredshed var 9,6 på en skala fra 1-10 blandt de
voksne, der besvarede et evalueringsspørgeskema
den sidste kursusgang. Både i spørgeskemaet og i
fokusgruppeinterviews med voksne og børn fra begge
kurser gav deltagerne udtryk for, gennem konkrete
eksempler, hvad de havde lært. I fokusgrupperne kom
det frem, at der var læring og udbytte omkring alle
læringsmålene. Deltagernes madkompetencer blev
vurderet til at være styrket undervejs.
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Læringsmål 1 angående viden om sund mad blev
imødekommet på flere måder, f.eks. gennem brug af
grove grøntsager i madlavningen, gennem brug af grove
versioner af ris, mel og pasta, og gennem brug af sunde
olier og nødder som kilde til sunde fedtstoffer, gennem
undervisning i fedtbesparende madlavningsteknikker
og gennem servering af frugt og tilberedning af
grøntsagsdrikke samt servering af vand ved ankomsten
og til maden.
Bæredygtighed og miljø var ikke et tydeligt tema, men
kom indirekte i spil gennem brug af sæsonens grøntsager
og gennem affaldssortering i køkkenet, herunder
frasortering af madaffald og fokus på at mindske
madspild. Underviserne tog således alle råvarer med
tilbage, og alt den ikke-spiste tilberedte mad blev fordelt
i plasticposer, som deltagerne fik med hjem.
Læringsmål 2 og 3 blev tydeligt imødekommet
på kurserne. Praktiske færdigheder i madlavning
var kursernes hovedfokus og omdrejningspunkt.
Der var fokus på smag i praksis og på forskellige
madlavningsteknikker, som blev demonstreret og
praktiseret.
Læringsmål 4 blev adresseret og imødekommet
gennem den fælles madlavning mellem forældre og
børn. Underviserne havde fokus på at være tydelige
omkring børne-opgaver og voksen-opgaver og på at
guide forældrene til at støtte børnenes aktive deltagelse
i madlavningen. Forældre oplevede, at det gennem
kurserne blev lettere at arbejde sammen med deres børn
i køkkenet, og at de blev mere trygge ved at inddrage
børnene i madlavningen.
SDCC gennemførte et forskningsprojekt baseret på
fotofortællinger og observationer i forbindelse med
madkurserne. Ni familier deltog i dette studie, som
viste, at børn og forældre oplevede, at deres relation
blev styrket gennem deltagelse i madkurserne. Studiet
viste endvidere, at de visuelle, praktiske og sanselige
læringsteknikker, der blev benyttet i undervisningen, samt
tilstedeværelsen af et trygt undervisningsmiljø, bidrog
til at et skabe et rum, hvor positive forældrepraksisser
(inddragelse, positiv interaktion, anerkendelse af barnets
autonomi) blev styrket.

Metoder & data:
Deltagerobservation
Spørgeskemaundersøgelse blandt
deltagerne
Interviews med deltagere
Fotofortællinger fra familier
Noter fra evaluerings fokusgrupper
Noter og referater fra møder og
aktiviteter

6

Læring
•

Madkurserne skabte rum for forældre og børn til
at være sammen på en positiv måde.

•

Madområdet er et felt med stor interesse blandt
beboerne i Tingbjerg. Der er mange lokale
ressourcer og stor lokal motivation til at arbejde
med gastronomi og sundhed. Fremadrettet
ligger der mange muligheder i at arbejde
med madområdet som ramme for sociale og
sundhedsfremmende indsatser i lokalområdet.

•

Der var flere logistiske udfordringer forbundet
med afholdelsen af kurserne, herunder
lån af skolekøkken, transport af råvarer og
køkkenredskaber, tilmeldingslister osv. Der er
derfor et potentiale i fremadrettet at arbejde
videre med mere fleksible madkoncepter.

•

Pilotkurserne viste, at unge beboere er svære at
mobilisere og engagere som deltagere i madkurser.
Det vil kræve særligt målrettede aktiviteter at nå
denne gruppe.

•

Udviklingsprocessen
for
madkurser
var
omfattende, tidskrævende og fordrede solidt Næste skridt:
engagement blandt deltagende parter. Den • I foråret 2020 blev Restaurant Virketrang
langvarige proces bidrog til at styrke samarbejdet
etableret i Fælleshaven - en workshopbaseret
mellem Helhedsplanen, HRS og SDCC og til
beboerrestaurant, hvor det er ambitionen at
at synliggøre og forankre HRS og SDCC som
skabe plads til alle uanset evner og ressourcer, i
dedikerede aktører i Tingbjerg.
et trygt socialt rum, hvor der er mulighed for

•

Der er stor interesse blandt Tingbjergs
børnefamilier i at deltage i madundervisning. Dog
er der mange logistiske dagligdagsforhold der kan
vanskeliggøre fast deltagelse; bl.a. forældrenes
arbejde, børns fritidsaktiviteter, pasning af •
familiens øvrige børn (som ikke deltager i
undervisningen). I fremtidig undervisning
er det nødvendigt at skabe rammer der kan
imødekomme disse forhold.

fleksibel deltagelse og at udfordre og arbejde
med madkompetencer på alle niveauer. HRS,
helhedsplanen, SDCC og Tingbjergs beboere står
for udvikling og drift.
I efteråret 2021 gennemfører Hello Kitchen
Projekt Familiekøkkenet. Projektet gennemføres
i samarbejde med Københavns Kommune,
Helhedsplanen og øvrige TCD partnere og bygger
på Hello Kitchens afprøvede koncepter og de
lokale erfaringer fra madkurser i Tingbjerg.

Supersetting-tilgangen
Supersetting-tilgangen er en indsatsstrategi Fem principper fungerer som de overordnede
til at udvikle og gennemføre bæredygtige retningslinjer for udvikling og implementering
sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, af alle interventionskomponenter:
som er tilpasset hverdagslivet og de
Integration
muligheder og udfordringer som findes lokalt.
Tilgangen er principbaseret og fordrer, at
aktører og borgergrupper handler koordineret,
integreret og samskabende i forskellige arenaer
for at mobilisere lokalsamfundets ressourcer.

Deltagelse
Empowerment
Kontekst
Viden

Kontakt:
Læs mere om madkurser og Tingbjerg Changing Diabetes på:

www.tingbjergchangingdiabetes.dk

