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Måltidspædagogik  

mellem ernæring og sanselighed 

arbejdspapir af Christian Stenbak Larsen 

 

 

Ministeren for familie og forbrugsanliggender meddelte i slutningen af 2006, at der i 

løbet af få år skulle etableres madordninger i de skoler og daginstitutioner, der ikke 

allerede havde en sådan.1 Det affødte straks en diskussion, om det var forældrene eller 

det offentlige, der skulle betale for maden.2 Det, der ikke var uenighed om, var, at mad-

ordninger måtte etableres for at forbedre børn og unges sundhed – ikke mindst i lyset af 

den såkaldte fedmeepidemi. Udspillet kom på baggrunden af en regeringsrapport: 

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger 

(Tværministeriel arbejdsgruppe 2006). Heri lægges der op til to strategier på 

kostområdet dels at sikre tilgængeligheden af sund mad gennem etablering af 

madordninger, dels udvikling af metoder til at få børn til at spise sundt. Regeringen 

mener altså ikke, at de pædagogiske redskaber til at ændre børn og unges kostvaner 

eksisterer pt. Det vil vi tage som en invitation og modtage invitationen ved at gå i gang 

med at udvikle en måltidspædagogik. 

 Sigtet er dog bredere med en måltidspædagogik. Ja, idéen er, at vi forspilder mulig-

heder, hvis vi lader mad og måltider i skoler og daginstitutioner udelukkende handle om 

ernæring. Vi skal ikke forklejne de problemer i udviklingen i børn og unges ernæring, 

som sundhedsforskningen har påpeget. Men vi tror ikke disse problemer afhjælpes bedst 

ved at fokusere ensidigt på ernæring. Det er efterhånden en gammelkendt sandhed, at 

sundhedsoplysning ikke altid virker efter hensigten. Så hvorfor ikke forsøge at gøre 

brug af det samvær, måltidet formidler, de historier, der knytter sig til maden, de smags-

oplevelser, maden kan give osv.? Hvorfor ikke gøre brug af, at mad og måltider taler til 

mange sanser?  

                                                 
1 Udmeldingen kan synes overmodigt af ministeren, idet regeringen kun vil åbne mulighed for, at kom-
munerne kan låne penge til etablering af køkkenfaciliteter (Ministeriet for familie- og forbrugeranliggen-
der 2006). Han tager således for givet, at der i kommunerne er politisk vilje til at prioritere dette område.  
2 Fx i nyhedsudsendelsen Kontant, DR1, 21. november 2006. 
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 Endvidere er ernæringsproblemer ikke den eneste opgave en måltidspædagogik kun-

ne hjælpe med. Den kunne også bidrage til andre af skolens og institutionernes mål: at 

udvikle socialiteten i klassen og gruppen, at lære den enkelte at overskride sine umid-

delbare præferencer (at lære at lære, at danne sig) samt at give praktisk anledning til at 

læse, regne, måle og til at sætte sig ind i natur og kultur.  

 En måltidspædagogik er langt fra færdig udviklet – den er et projekt. Gennem en 

skandering af litteraturen på området søger dette papir at udpege de muligheder, der lig-

ger i en måltidspædagogik. Artiklen vil starte med at se nærmere på, hvor debatten om 

mad i skoler og institutioner står i dag med udgangspunkt i en læsning af regeringens 

udspil. På baggrund heraf kan vi pege på fire vidensfelter af relevans for sagen: 1) mad 

som ernæring, 2) forbrugsvalg, 3) måltidssamværet og 4) gastronomisk dannelse. Stør-

stedelen af papiret er helliget oversigter over indsigterne på disse fire felter. Endelig 

skal det uddybes, hvad vi mener med, at en måltidspædagogik taler til alle sanser. I per-

spektiveringen vil vi skitsere, hvilken forskning og hvilket udviklingsarbejde, der bør 

igangsættes. 

 Dette papir er først og fremmest rettet mod måltidspædagogik i skole og fritidsord-

ning, hvad enten disse er eller bliver knyttet sammen i en form for heldagsskole eller ej. 

Men der er givet erfaringer fra daginstitutioner og andre uddannelsesinstitutioner, fx 

højskoler, som ikke må forbigås. Ligesom mange af pointerne i lige høj grad vil gælde i 

en daginstitution og i andre uddannelsesinstitutioner. 

 

”Fremme af sunde kostvaner” 

Som regel handler det om sundhed, når mad og måltider i skoler og pædagogiske insti-

tutioner kommer på dagsorden – med andre ord maden betragtes som ernæring. Det er 

også tilfældet i den tværministerielle rapport ”Fremme af sunde kostvaner og fysisk ak-

tivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger” (2006). Først opsummeres, hvad vi ved 

om ”Børn og unges kost- og motionsvaner”. Dernæst beskrives de læringsrum, hvor dis-

se vaner kan påvirkes, og der redegøres for vor viden om, hvordan man kan intervenere 

i sådanne vaner. Rapporten munder ud i syv anbefalinger som for kostens vedkommen-

de kan sammenfattes i to strategier: 

1. Tilgængeligheden af sund mad skal sikres gennem flere skolekantiner (”Arbejds-

gruppen anbefaler, at den midlertidige kommunale låneramme vedr. anlægsudgifter 

på skoleområdet kan anvendes til finansiering af renovering og etablering af kantine-

køkkener i skoler” s.31). 

2. Der skal udvikles ’metoder’ til at få børn til at spise sundt (”udvikling af materialer”, 

”Et videnscenter om børn, sundhed, kost og motion vil bl.a. kunne […] identificere 
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”best practice””, ”et inspirationskatalog til […] formulering af kost- og motionspoli-

tikker” s. 30). 

Når metoderne til at få børn til at spise sundt først skal udvikles, så er det, fordi der på 

den foreliggende viden kun kan konkluderes, at ”interventionerne bør være aldersspeci-

fikke”, at eleverne bør involveres i ”interventionsudviklingen” (s. 26), og at ”en kostpo-

litik er en god ramme”. Desuden understreges det, at effekterne er ”kontekstafhængige” 

(s. 27). Når rapporten ikke bliver mere konkret, så skyldes det: 

 

Der er stærk evidens for at kost og fysisk aktivitet kan forebygge og helbrede en 

række livsstilssygdomme. Når det drejer sig om metoder til at få børn og unge til 

at spise sundt og bevæge sig er det videnskabelige grundlag imidlertid mindre sik-

kert. (s. 28) 

 

Det er således afgørende, at metoderne skal være evidensbaserede. Derfor er det interes-

sant, at der ikke anføres nogen evidens for det udsagn, som alene begrunder den første 

strategi. ”En væsentlig faktor for børns kostvaner er tilgængelighed” (s. 11), hedder det 

blot.3 

 Kun et sted i rapporten peges der ud over de to strategier. I forbindelse med sam-

menhængen mellem kost og trivsel hedder det: 

 

Rammerne omkring børns måltider er central for opbygning af sociale tilhørsfor-

hold. Måltidet er et vigtigt sted for socialt samvær, og dermed et rum for etable-

ring og fastholdelse af sociale relationer. (s. 11) 

 

Men dette spor forfølges ikke yderligere. Det kan skyldes sammenhængen mellem kost 

og trivsel ikke er klar: er det trivsel, der føre til sunde kostvaner eller omvendt? Det kan 

også hænge sammen med ’måltider’ var et nøgleord i den tidligere SR-regerings udspil 

på området: Børn, mad og måltider (Sundhedsstyrelsen 2000a, 1999, 2000b). Ikke alene 

er der tale om en tidligere regering af en anden observans, men Børn, mad og måltider 

var et delprojekt i projekt Måltidets Hus – et projekt, som VK-regeringen nedlagde så 

snart de kom til, og som var et eksempel på det smagsdommeri som denne regering 

                                                 
3 Det er klart at helt uden adgang til sund mad, bliver kostvanerne ikke sunde, men resulterer tilgængelig-
hed i form af kantiner og skoleboder nødvendigvis i sundere kostvaner? I mange kantiner og boder kan 
der også købes kage. Og penge til kantinen eller boden kan også bruges hos bageren. 
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satte sig for at rydde op i.4 Tilsvarende bruges ordet ’madkultur’ i 2000 som et plusord, 

mens det er helt fraværende i det aktuelle udspil. 

 Apropos madkultur, så var en af de forventelige reaktioner på regeringens udspil, at 

det var godt med flere madordninger, men at man også burde forbedre kvaliteten af 

madordningerne. Anne-Birgitte Agger slog fx til lyd for sund og nylavet mad i skolerne 

samt tid til at inddrage børnene i madlavningen. Af den vej kan man ifølge Agger sikre 

at børnene spiser den sunde mad og endda skabe en ny madkultur blandt børnene.5 

 På baggrund af denne læsning af et smalt udsnit af dagens debat om mad i skoler og 

pædagogiske institutioner kan vi se konturerne af fire måder at tale om emnet på:         

1) mad som kost og ernæring, 2) tilgængelighed fortolket som et forbrugsvalg, 3) målti-

det som et vigtigt sted for samvær, og 4) kvalitetsmad i forhold til madkultur. Disse fire 

måder at tale om skolemaden på er ikke tilfældige, men trækker på fire vidensfelter, 

som er vigtige for, hvordan vi tænker om mad i vor tid i det hele taget. I det følgende 

skal vi give oversigter over de pointer fra de fire vidensfelter, som synes vigtige i 

forhold til mad i skoler og pædagogiske institutioner. 

 

Mad som ernæring 

At italesættelsen af mad i skolen har fokus på ernæringen er langt fra noget nyt – sådan 

har det været fra begyndelsen – dvs. 1880’erne.6 Problemet var dengang, at en del af 

eleverne især om vinteren var uden for pædagogisk rækkevidde, fordi de ikke fik til-

strækkeligt at spise: ”hvorledes er et Barn i Stand til at modtage Undervisning, naar dets 

Mave skriger af Sult”, spørges der (citeret efter Benn 1996a: 68)7. I første omgang eta-

bleres foreninger, hvis formål det var at bespise de trængende elever. Men behovet var 

stort, og der blev stillet krav om offentlig bespisning af børnene: ”Kan kommunen tvin-

ge Børnene til at besøge Skolen, saa skal den ogsaa være tvungen til at skaffe Børnene 

de Betingelser, der gør dem i stand til at modtage Undervisning” (citeret efter Benn 

1996a: 68). I 1902 vedtages så en lov om skolebespisning, hvorefter kommunerne kan 

yde tilskud til bespisningen af børn fra ”uformuende Hjem” i vintermånederne (jf. Benn 

1996a: 67ff).  

 I denne første periode handler det simpelthen om at give de, der fik for lidt at spise 

hjemme, noget at spise, så de kunne følge undervisningen. Jette Benn (1996a: 99) kal-

                                                 
4 Måske derfor består arbejdsgruppen bag den aktuelle rapport (Tværministeriel arbejdsgruppe 2006) af 
embedsmænd, mens gruppen bag Børn, mad og måltider bestod af fagpersoner og projektmedarbejdere 
(Sundhedsstyrelsen 2000a). 
5 Anne-Birgitte Agger var gæst hos Paul Friis den 13. december 2006 i P1 Formiddag (9.09 – 10.00). 
6 Der ses her bort fra kostskoler, som på dansk er synonym med skoler, hvor eleverne bor. 
7 Denne historiske fremstilling bygger i høj grad på Benns (1996a) – om end der er tale om en bestemt 
fortolkning. 
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der det kompensation; vi kunne også kalder det en mæthedsstrategi8 (Christensen 1998). 

I de følgende perioder kommer der tillige fokus på madens sammensætning – på sund-

heden.  

 I 1930’erne stilles der spørgsmålstegn ved den bespisning af skoleeleverne, som hav-

de institutionaliseret sig. Det vil sige: varm mad – oftest grød, stuvning eller lign. – til 

de uformuendes børn i byerne. På baggrund af ny viden i tiden om proteinernes og vita-

minernes betydning for kosten kritiseres skolemaden for kun at være kvantitativt til-

strækkelig, men ikke kvalitativt. Der bliver stillet krav et større indhold af mælkepro-

dukter, æg, grønsager og frugt i skolemaden – fx i form af en såkaldt Oslo-frokost9. I 

forlængelse heraf ønskes bespisningen udvidet til at omfatte alle børn, for selvom man-

ge børn fik tilstrækkeligt at spise derhjemme, var det ikke sikkert, at sammensætningen 

var ernæringsrigtig. Strategien er nu en egentlig befolkningsomsorg: det skal sikres, at 

alle børn gennem skolebespisningen får en ernæringsrigtig kost. Det er dog kun nogle få 

kommuner, der realiseres dette (Benn 1996a: 72ff).  

 I 1950’erne er den varme mad helt forsvundet fra skolebespisningen, det er blevet til 

uddeling af madpakker. I 1951 begrænses bespisningen igen til vinteren og til de ufor-

muendes børn. Skolemælken er blevet en fast del af børnenes kost – selv på landet, hvor 

anden form for bespisning aldrig er nået ud. Desuden optræder vitaminpiller (C-

vitamin) som en del af den anbefalede skolemad (Benn 1996a: 74ff). Oslo-frokosten har 

sejret, men i form af madpakker.  

 Runar Døving (2002: 89ff) redegør for, hvordan Oslo-frokosten i dens hjemland i 

første omgang var ment som en frokost, som skolen skulle tilbyde, men at det viste sig 

økonomisk og praktisk umuligt. I stedet blev Oslo-frokosten til en model for den mad-

pakke, som forældrene burde give børnene med. Dette er parallelt med historien i Dan-

mark, hvor Oslo-frokostens anbefalinger er samtidig med kravet om, at bespisningen 

skulle omfatte alle. Men det kom den altså ikke til. I stedet har de madpakker, som ud-

deltes til de uformuendes børn, udgjort en model for den ernæringsrigtige madpakke. 

Befolkningsomsorgen søges således realiseret gennem en ansvarliggørelse af familien 

for børnenes ernæring. Som Døving (2002) gør en del ud af, så er det en pligt for foræl-

drene, at sørge for at børnene har madpakke med – også i Danmark. Ifølge Foucault 

(1980) går familien fra at være et slægtskabssystem til at være et pædagogisk apparat, 

der har barnets sundhed som primære mål. 

                                                 
8 Vi taler om strategi i Foucaults forstand, dvs. en strategi uden subjekt, der kan aflæses i de historiske 
hændelser. 
9 En Oslo-frokost består af fire halve stykker rugbrød med forskelligt pålæg. Det anbefales, at en er med 
leverpostej og en er med ost pga. disse pålægs næringsindhold. Det foreslås, at de to andre er med skiften-
de grønsags- og kødpålæg. Et æble eller gulerod samt en kvart liter mælk er også obligatorisk (Benn 
1996a: 76). Ifølge den norske læge, der ’opfandt’ Oslo-frokosten, var det gået for vidt med al det kogeri 
(Døving 2002: 90). 



 6 

 I 1970’erne kom skolemaden igen på dagsordnen i forbindelse et omfattende byggeri 

af nye skoler. Der kom skolekantiner eller –boder på mange af de ny skoler, hvor der 

solgtes brød, frugt og mælk (især fede typer med EF-tilskud10). Ny typer af madpakker 

– gnavemadpakker – dukker op, hvor de traditionelle rugbrødsmadder er erstattet af 

grovbrød eller –bolle og hvor frugtyoghurt indgår (Benn 1996a: 78ff). Det handler såle-

des om at give mulighed for at købe mad i skolen.  

 De aktuelle politiske umeldinger indeholder også dette moment, men nu suppleret 

med undervisning i, hvad der er sund mad. For i skoleboder og –kantiner er det eleverne 

selv, der vælger – herunder om det overhovedet er i skoleboden penge skal lægges. De 

må følgelig lære at vælge rigtigt, dvs. sundt. Strategien, der tegner sig, er således, at an-

svarliggørelsen af familien for børnenes ernæring, erstattes af en ansvarliggørelse af den 

enkelte elev. Denne udvikling i strategierne svarer til den, der kan aflæses i statens er-

næringsoplysning (Christensen 1998). 

 En tilsvarende udvikling kan i store træk findes i flere andre lande.11 Offentlig be-

spisning af uformuendes børn etableres i begyndelsen af det 20. århundrede, og i 1930’-

erne kritiseres sammensætningen af skolemaden.12 Det samtidige krav om at udbrede 

skolebespisningen til alle elever gør dog en forskel: i modsætning til i Danmark og 

Norge gennemføres almen bespisning i Finland, Sverige og Storbritannien i 1940’erne 

(Benn 1996a: 95ff).13 I Storbritannien er det dog fra 1980 blevet op til de lokale myn-

digheder, hvilket betyder, at der tilbydes skolemad til alle i nogle lokalområder, men 

ikke i andre (Gustafsson 2002, Morrison 1996). I slutning af det 20. århundrede er det 

tilsvarende tendensen i de omtalte lande, at eleverne tilbydes flere valgmuligheder. 

 Den strategi, der kan fremlæses i skolemadens historie er omsorgen for folkesundhe-

den – det er sundhedspolitik. Ansvarliggørelse er dog altid dobbelt: på den ene side er 

det noget, der gøres ved nogen – med et andet ord disciplinering – på den anden side 

gives disse nogen mulighed for at handle – også handle uansvarligt i andres øjne. Der-

med må vi også sige, at denne udgave af sundhedspolitikkens historie – som de fleste, 

der er skrevet – kun er en side af sagen. Med andre ord er den fortalt ud fra forholdet 

mellem staten og eleverne. Hvis den i stedet var skrevet ud fra børns selvforhold, ville 

vi få historien om emergensen af personlig diætetik, hvor diætetik ikke nødvendigvis og 

                                                 
10 Ernæringsvidenskaben har haft stor betydning for madkulturen i det 20. århundrede, men i konflikt med 
økonomien må den ofte vige (jf. Kjærnes 1993). 
11 Sammenligningen skal tages med det forbehold, at den bygger på enkelte kilder for det enkelte land og 
de forskellige kilder har lagt fokus forskelligt, og derfor ikke belyser alle spørgsmål lige godt. 
12 Frankrig er dog en undtagelse: her kommer kritikken af skolemadens ernæring først i 1970’erne. Frank-
rig skiller sig også ud ved at tillægge skolebespisningen betydning for den madkulturelle opdragelse 
(Téchoueyres 2003) 
13 Forskellene i skolerne mellem madpakker i Danmark og Norge og varm kantinemad i Sverige og 
Finland finder vi også på arbejdsmarkedet, hvor frokosten i Danmark og Norge oftest er kold og i Sverige 
og Finland oftest varm (Gronow og Jääskeläine 2001) 
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i hvert fald ikke udelukkende handler om sundhed. En diætetik er blot det at følge en 

linje i ens madvalg. Det kan være en diætetik, hvor det sunde og det smukke glider i et i 

et slankhedsideal (Lupton 1996). Eller det kan være en diætetik, hvor burger og pizza 

betyder frigørelse fra forældrene (Holm og Iversen 1997).   

 Den sundhedspolitiske subjektivering og den personlige subjektivation (Schmidt 

1990) hænger nøjes sammen. De emergerer i princippet sammen, men mens sundheds-

politikkens subjektivering har været tydelig i længere tid – for en række forskere – så er 

subjektivationen i form af personlig diætetik et underbelyst emne og i den forstand min-

dre tydelig. 

 Når sundhedsoplysning således også er en form for disciplinering, og når tendensen 

er, at denne disciplinering kommer til at omfatte stadigt yngre aldersgrupper, så burde 

skolen og de pædagogiske institutioner måske afstå fra at bedrive sundhedsoplysning? 

Nej, det ville efterlade unge uden mulighed for at håndtere de (mad)valg de står over for 

– uden centrale dele af det, vi forventer af selvstændige individer. Og sundhed er i dag 

den måske mest helligholdte værdi i vort samfund, så det må skolen forberede eleverne 

på. 

 

Forbrugsvalget 

Den anden del af den aktuelle politiske strategi er at sikre tilgængeligheden til sund sko-

lemad, hvilket tænkes som skoleboder og –kantiner. Dermed bliver den sunde mad en 

valgmulighed på et marked – en valgmulighed blandt andre. Og dermed bliver skoleele-

verne forbrugere. Her skal det handle om, hvorledes det former madvalgene, at de er 

forbrugsvalg. 

 Den klassiske forbrugssociologi har interesseret sig for de signaler, man sender med 

sit forbrug. Thorstein Veblens (1899) teori var, at de, der har råd, demonstrerer deres 

pekuniære styrke gennem conspicuous consumption, dvs. gennem forbrug, der tydelig-

vis ligger ud over det nødvendige. Pierre Bourdieus (1984) teori var, at mennesker mar-

kerer, at de tilhører en bestemt socialklasse, og ikke mindst, at de ikke tilhører en anden 

socialklasse, gennem deres forbrugsvalg. Sådanne signaler kan også sendes med valg af 

skolemad. Tidligere var det afgørende for mange forældre og børn ikke at modtage 

gratis mad(pakke) på skolen, fordi det signalerede, at man var fattig. Ligesom det kunne 

være tydelige signaler, om man havde kødpålæg i madpakken eller kun fedte- og suk-

kermader. Alligevel er det tesen, at valget af skolemad ikke aktuelt bruges særligt meget 

til markerer familiens sociale status. 

 I de senere år har en gruppe sociologer peget på, at ikke alt forbrug handler om at 

sende sociale signaler: det er blot ordinært forbrug (Gronow og Warde 2001). Ærke-ek-

semplerne er el- og vandforbrug, som er vane- og rutinepræget, og som kun sporadisk er 
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synligt for andre. En stor del af vores madforbrug må i den forstand beskrives som 

ordinært: styret af vaner og rutiner og som regel usynligt andre end husstanden. Maden, 

som man spiser i skolen, er i princippet anderledes, idet den netop er til offentlig besku-

else. Nogen forældre tænker da også over, hvilke signaler de sender med deres børns 

madpakke eller ved at give børnene penge med til skoleboden. Men vel ikke hele tiden? 

Vores tese er, at vaner og rutiner spiller en ikke uvæsentlig rolle, såvel når der smøres 

madpakke, som når der købes i skoleboden. 

 Endvidere vil vi fremhæve et særligt træk ved madforbrug som ligger ved det, at det 

skal kunne inkorporeres. Får man mistanke om, at maden er fordærvet, eller at den in-

deholder skadelige stoffer eller bakterier – eller opleves den blot som ulækker – så kan 

man ikke få den ned, så holder den op med at være mad. Derfor kan mad lige pludselig 

rive en ud af vanerne og rutinerne, eller få en til at ignorere de sociale signaler, den sen-

der, når den gør opmærksom på sig selv på den ufede måde. Går der det rygte, at en rot-

te er set kantinekøkkenet, vil en del elever miste appetitten. Tilsvarende kan fx en mu-

slim eller en vegetar miste appetitten ved mistanken om, at der været brugt svinefedt i 

tilberedningen. 

 Elevernes valg af mad i skolen hænger måske mere sammen med, hvem de gerne vil 

være sammen med. Georg Simmel (1911) peger i sit essay om moden på, at to tendenser 

kan skelnes i menneskers smag: at ville efterligne og at ville skille sig ud, hvor moden 

er en sjælden mulighed for at gøre begge dele på en gang: man efterligner de modefø-

rende, samtidig med at man skiller sig ud fra rosset. Forskellige undersøgelser tyder på, 

at tendensen til at efterligne, til at blend in, er stærkest bland unge teenagere. Deres 

hang til mærketøj skulle således ikke handle om, at bestemte mærker er in, men om at 

gå i et anerkendt mærke, så man ikke er yt (Wilk 1997, Wærdahl 2004). Richard Wilk 

tilføjer, at de unge med deres smag ønsker at fremstå som normale, mens de igennem 

deres afsmag, som kun deres venner kender, søger at skille sig individuelt ud. Når det 

gælder skolemad, må det betyde, at første prioritet er ikke at fremstå som mærkelig på 

grund af den mad, man har med eller køber. Først i anden omgang kan det så handler 

om at udmærke sig som en del af en bestemt klike. 

 Maden handler også om nydelse, men nydelsen af skolemaden synes i dette forbrugs-

perspektiv at komme langt nede på listen over prioritering. Colin Campbell (1987) skel-

ner mellem to typer af hedonisme: den traditionelle og den moderne. Den traditionelle 

går efter gentagelsen af nydelse, man sætter pris på. Den moderne hedonisme går deri-

mod efter den forestillede ekstraordinære nydelse ved det endnu ikke nydte, det nye – 

den går efter distancen. Det er derfor, den moderne forbruger er til fals for alt nyt – selv 

det velkendte med mærkatet: ’Nu ny forbedret udgave!’ Den traditionelle hedonisme er 

dog langt fra forsvundet, heri ligger fx McDonald’s appeal. Vi forventer tilsvarende, at 
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det er traditionel hedonisme – om nogen – der udøves i skolekantinen: ’den smager 

godt, den skal jeg have igen’. Antallet af elever, der spiser sig igennem kantinens menu 

i håbet om den ultimative nydelse i det endnu ikke-smagte, er nok få. 

 Når vi siger, at skoleboder og –kantiner gør skolemaden til et forbrugsvalg, er det 

ikke ment som en kritik, men som karakteristik. At der er tale om forbrugsvalg, former 

valgene på bestemte måder – som det fremgår af teserne ovenfor. Det må en måltidspæ-

dagogik forholde sig. 

 

Måltidssamvær 

Når børn og unge spiser i skoler og andre pædagogiske institutioner, er der ikke bare 

tale om indtagelse af næring, der er tale om måltider. ’Måltid’ er en pleonasme: såvel 

’mål’ som ’tid’ betyder tidspunkt, dvs. vi spiser på et bestemt tidspunkt – og ikke når vi 

bliver sultne, når vi falder over noget mad, eller når det passer med vores arbejde. Un-

derforstået: vi har fastsat et tidspunkt for at spise sammen. Det betyder ikke, at et måltid 

er defineret ved, at der er flere tilstede. Tværtimod er overholdelsen af måltider en måde 

at forholde sig til en socialitet på, når man er ene: nogen spiser sammen med tv-avisen, 

nogen spiser på de samme tidspunkter, som de gjorde med deres afdøde ægtefælle, og 

nogen spiser på samme tidspunkt, som alle andre i kulturen.14  

 ’Måltidssamvær’ kan synes som endnu en pleonasme, men er ment som en præcise-

ring af, at vi her tale om måltider med flere tilstedeværende, samt at det er måltidet som 

samvær og som socialisering, det handler om – i modsætning til måltidet som en be-

stemt strukturering af maden (fx Douglas 1975). Selvom de to sider hænger sammen, er 

der tale om to forskellige perspektiver på måltidet.  

 Måltidet er navnet for den sociale organisering af spisningen, og måltidsstrukturen 

har udviklet sig med samfundsudviklingen. Industrialiseringen betød fx en reduktion i 

antallet af måltider til det system med tre hovedmåltider, som er udbredt i de fleste vest-

lige lande, og som vi tilbøjelig til at opfatte som naturligt (Tange Kristensen 2003). Det 

er en del af denne struktur, at frokosten på hverdage indtages på arbejdspladsen i skolen 

eller institutionen – i Danmark oftest i form af en madpakke ellers i en kantine, kun 

undtagelsesvis spises ude. Samværet om disse måltider tales der dog ikke så meget om, 

hverken i hverdagen eller i forskningen. 

 I samtiden diskuteres det om måltidet er ved at forsvinde, idet spisningen tager form 

af ”grazing” eller ”frukostisering”. Det vil sige, at vi i stigende grad spiser undervejs, 

når muligheden gives – som en græssende ko – eller at vi i stigende grad spiser, som vi 

spiser morgenmad, nemlig på individuelle tidspunkter afhængig af, hvad vi skal. Kon-

                                                 
14 I Danmark topper spisningen kl. 8, kl. 13 og kl. 19 med mindre toppe kl. 16 og kl. 22 (Gronow og 
Jääskeläeinen 2001) 
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servative iagttagere er i forlængelse heraf bekymrede for samfundet sammenhængskraft. 

Det er dog mere præcist en frygt for, at familiemåltidet skulle forsvinde. I denne debat 

er det en selvfølgelighed, at det ikke er måltidet i skolen og på arbejdspladsen, der tales 

om. 

 

Ekskurs om familiernes måltidsideologi 

Måltidet som fællesskab forbindes især med familien – det er en central del af familiens 

ideologi. Men ér familiemåltidet så ved at forsvinde med familiemedlemmernes mange 

aktiviteter uden for familien – ud over arbejde og skole – og med de mange muligheder 

for at spise mens man er undervejs?  

 Om mængden af familiemåltider reelt falder, er vanskeligt at afgøre, da der mangler 

sammenlignelige undersøgelser. Familiemåltidet er dog langt fra forsvundet. I et survey 

fra 1997 svarer 71 % af danskerne, at de den foregående dag havde spist mindst et mål-

tid sammen med mindst et andet familiemedlem. I dette tal indgår vel at mærke også de, 

der bor alene. Blandt de der bor sammen i et parforhold og/eller sammen med deres 

børn, er andelen 85 – 92 % afhængig af familieformen – par uden børn ligger højest. I 

gennemsnit har alle spist 2,6 måltid sammen med mindst et familiemedlem (Holm 2001: 

181). Skal hele familien (der bor sammen) være samlet, for at vi kalder det et familie-

måltid, og skal måltidet være varmt, så er det 64 % af de, der bor sammen med familie, 

der svarer, at de har spist et sådant måltid den foregående dag (Holm 2001: 208). Lotte 

Holm (2001: 211) har kun fundet en næsten sammenlignelig undersøgelse, som må tol-

kes sådan, at mængden af varme måltider indtaget med hele familien er faldet siden be-

gyndelsen 1980’erne i Norge. Opgørelsesmetoderne er dog forskellige, så der kan ikke 

sættes tal på faldet.  

 I mangel på tal peger Anne Murcott (1997) på klare historiske undtagelser fra det 

fælles familiemåltid: Overklassen (i Storbritannien) har ikke spist sammen med deres 

børn de sidste 150 – 200 år. Og i en stor del af samme periode har det været så som så 

med det fælles i måltiderne i de fattige familier: de fattigste havde end ikke et bord at 

samles om, og når der var mangel på mad, kunne ikke alle spise. Selv når der var mad 

nok fordeltes maden efter et kønshierarki, hvor kvinden tog sidst, hvis hun ikke ligefrem 

var reduceret til en slags tjener. Murcott taler i stedet om, at idéen om det fælles familie-

måltid er meget reel, og at idéen – jf. det foregående – nok stammer fra middelklassen. 

Fra skønlitteratur og biografier over sociologiske analyser til bøger om børneopdragelse 

og arkitektur tages idéen om det fælles familiemåltid for givet. Endelig peger Murcott 

på, at bekymringen for tilbagegangen for det fælles familiemåltid i hvert fald kan spores 

tilbage til det klassiske studie Middletown, som er udført i 1924-25. Det er nok med det 

fælles familiemåltid som med julen, den/t var altid bedre i gamle dage. 
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 Det fælles måltid er da også helt klart en værdi for de familier med teenage-børn i 

København, der er interviewet af Trine Iversen og Lotte Holm (1999). Familierne flytter 

rundt på måltider, eller de voksne deler sig op, for at ingen børn skal spise alene. Fami-

liernes arbejde på de fælles måltider ser Iversen og Holm som ”familieskabelse”: 

 

At måltidet er grundlaget for samvær, samtale og fællesskab er en fælles forståel-

se for vore informanter. Men familiefællesskabet er flydende og transitorisk – det 

består af skiftende konstellationer af husholdningens medlemmer. (Iversen og 

Holm 1999: 62) 

 

Det fælles familiemåltid er en udbredt ideologi i familierne – tilsvarende er bekymrin-

gen for dets forsvinden udbredt i familierne. [ekskurs slut] 

  

Søren Tange Kristensen (2003) peger i sin fænomenologiske undersøgelse af sult og 

mæthed på, at mennesker, der ikke spiser sammen med kolleger på arbejdspladsen, har 

problemer med at håndtere sult og mæthed. De kommer ofte til at udskyde frokosten til 

de er blevet over-sultne, hvorefter de kommer til at forspise sig og bliver over-mætte. Så 

måske skulle vi interessere os mere for betydningen af måltidssamværet uden for fami-

lien – i denne sammenhæng måltidssamværet i skoler og andre pædagogiske institutio-

ner. 

 Vi kender alle måltidet som anledning til samvær ud over i familien - og gør brug af 

det. Når afdelingen skal rystes sammen, så går man ud og spiser; når gamle skolekam-

merater skal mødes er anledning mad og drikke; og når man vil hygge sig med venner-

ne, inviterer man på kaffe, øl eller mad. Men hvorfor skal vi egentlig konsumere for at 

være sammen, hvorfor kan vi ikke bare være sammen? Kan vi ikke hygge os uden at 

spise og drikke? Måske, men følgende invitation er som regel upassende: ”Kommer I 

ikke over fredag aften, så kan vi snakke og hygge os?” 

 Samvær for samværets egen skyld kalder Georg Simmel (1917) for selskabeligheden. 

Eksempelvis er målet med konversationen til et selskab at opretholde konversationen, 

dvs. emner for konversationen vælges ud fra, hvad der har alles interesse. Samtidig er 

man på en gang forpligtet til at bidrage til konversation og til at lade de andre komme til 

orde. Nogle emner falder med Simmel ord under selskabelighedstærsklen – fx ens per-

sonlige problemer eller forsøget på at sælge noget til ens borddame. Tages disse emner 

op falder man ud af selskabeligheden.  

 To spørgsmål tager Simmel ikke op: For det første taler han hele tiden om at opret-

holde socialiteten, men hvordan etableres den? Det vil sige spørgsmålet om invitatio-
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nen. For det andet siger han ikke noget om, hvorfor mad, drikke og måltider er så ud-

bredte ingredienser i selskabslivet? Det på trods af at han også skrev om måltidet.  

 Den åbne invitation til samvær – som kan gå an blandt kærester eller venner – er 

upassende i selskabslivet, formentlig fordi den foregriber en type af socialitet, som man 

nok kan berede vejen for, men ikke være sikker på indtræffer. Invitationen må altså an-

give en grund til at mødes, men en grund som ikke står i vejen for, at samværet kan 

komme i centrum.15 Vi vil kalde det en erstatningsgrund, idet den egentlige grund er 

samvær. Mad, drikke, måltid kan fungere som erstatningsgrund, fordi vi alle skal spise 

og drikke for at overleve. Simmel (1910) siger i sit essay ”Måltidets sociologi”, at det at 

spise på en gang er det mest fælles og det mest individuelle: det, den ene spiser, kan den 

anden ikke spise. Måltidet kan altså forene individuel selvopretholdelses drift med so-

cialt samvær. Det kan måltidet ved hjælp af dets regler, der virker personoverskridende 

– som det hedder. Derfor kan maden – når den falder inden for det passende vel at mær-

ke, inden for reglerne – endvidere glide i baggrunden og give plads til det rene samvær. 

Hvis maden er over-gjort, tager den opmærksomheden. Og tilsvarende hvis den falder 

neden for det passende: det kan dårligt ignoreres, hvis man er budt til aftensmad og får 

serveret corn flakes med mælk. 

 Hidtil har vi analyseret de kulturelle artikulationsformer. Lars-Henrik Schmidt 

(1991) peger på, at vi i måltidet har at gøre med en grundliggende kulturel afståelse. 

Som nævnt kunne Simmel ikke se, at man kunne spise det, den anden spiser, men det 

kan man jo godt, siger Schmidt: Det hedder kannibalisme. Måltidet indebærer altså den 

grundliggende afståelse, at vi afstår fra at spise den, vi spiser med – at vi afstår fra at 

spise det, den anden spiser. Schmidt understreger, at det er herved, at måltidet er socialt 

– og ikke fordi vi i en eller anden form spiser af det samme.  

 Derfor kan der komme et godt samvær ud af at spise madpakker sammen. Denne 

socialitet bygger ikke på, at vi har omtrent det samme med, eller på at vi kunne dele 

madpakker og bytte med hinanden. Den bygger på, at vi afstår fra at spise hinandens 

mad. Det er således ikke underligt, at det er undtagelsen, at man deler en madpakke eller 

bytter mader.16 

 Måltidet såvel som drikkelaget er en gemenhed, et fællesskab, der først artikulerer 

sig i det øjeblik en melder fra. Den enkelte forventes således at være med på det fælles i 

måltidet: får alle serveret den samme ret, forventes alle at spise den. Man kan selvfølge-

lig melde fra og dermed artikulere, hvad der blev taget for givet. Men det er den vanske-

                                                 
15 Med Simmels kategorier hedder det, at den sociale form må have et indhold. Simmel siger ganske vist, 
at der i selskabeligheden viser sig en socialitetsdrift, men den skabes tilsyneladende først i og med selska-
beligheden. 
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lige vej at gå i sammenhængen. I måltidspædagogikken kan det gemene måltid bruges 

til at få den enkelte til at overskride sig selv og sine smagspræferencer, hvilket er en 

afgørende forudsætning for, at den enkelte overhovedet kan ændre smagspræferencer. 

Men hvorfor skal man overskride sine smagspræferencer? Det giver dannelsesperspekti-

vet svar på. 

 

Gastronomisk dannelse 

Det kræsne barn er et oplagt eksempel på den indskrænkethed, som skal overskrides 

ifølge den klassiske dannelsesforestilling. Det kræsne barn må vel at mærke tænkes som 

et forhold mellem barn og forældre, der er udviklet igennem konflikter og selvfølgelig-

heder – i konfliktuel gemenhed – med udgangspunkt i familiens madvaner og udviklin-

gen af barnets smagsorganer. Ikke alle børn er kræsne, men den kulturelle forventning 

synes at være, at alle børn har en grad af kræsenhed i hvert fald i en periode. 

 Problemet er for indeværende, hvordan vi skaber betingelserne for en selvoverskri-

delse. Det er ikke længere acceptabelt at tvinge børn til at spise mad, de ikke kan lide – 

udover at vi ikke kan lide tvang, så opfatter vi det også som kontra-produktivt: så ud-

vikler barnet bare en aversion. Den kulturelle norm er i stedet, at barnet skal smage på 

maden – ikke bare første gang de bliver præsenteret for retten, men tilbagevendende, 

fordi den kulturelle erfaring er, at børns smag ændrer sig. Forventningen er således, at 

forandringen skal komme fra den fysiologiske udvikling, som før eller siden vil gøre det 

muligt for barnet at lide de retter, som forældrene kan lide. 

 Helle Brønnum Carlsen (2004: 127ff) gennemgår et par pædagogiske initiativer, Sa-

pere-metoden og Smagens Dag, som også forlader sig på den fysiologiske smagssans 

som grundlag for dannelse. Det fælles i de to initiativer er, at eleverne præsenteres for 

forskellige smage for herigennem at lære at smage forskel. Problemet er, at begge initia-

tiver står tilbage fra at lære eleverne at sætte pris på den ene side i smagsforskellen – 

man respekterer elevernes subjektive smag, fordi de har den.  

 Pointen med at tale om dannelse er, at man ikke kan danne sig ud fra sig selv. Man 

bliver nødt til at overskride sig selv for at danne sin smag (Geer Hammershøj 2003). 

Måltidets gemenhed kan, som omtalt ovenfor, producere en sådan selvoverskridelse. 

Uden at tvinge med nødvendighed gør gemenheden det lettere at spise med end at sige 

fra, idet man så også melder sig ud. Selvoverskridelse kan også opnås via den selvdisci-

plinering, som sundhedsoplysningen tilbyder. Men der er også andre veje til selvover-

skridelse. 

                                                                                                                                               
16 Døving (2002) udtrykker det som gavegivning: madpakken er en gave fra mor (som regel), og en gave 
giver man ikke uden videre videre. Teenagere kan dog søge at bryde den gengivningslogik som gaven 
indebære ved ikke at spise madpakken. 
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 Brønnum Carlsen (2004: 167 et passim) taler i denne sammenhæng om ”æstetisk 

erfaring”, som har karakter af dannelse i og med den forudsætter selvoverskridelse i 

madkulturen. Den æstetiske erfaring har to dimensioner: produktion, dvs. madlavning, 

det håndværksmæssige, samt reception, dvs. afkodningen af madens formsprog. Begge 

dimensioner har såvel en kulturel som en individuel retning. Hun opererer således med 

fire retninger: 1) madkulturens tilberedningsteknikker, 2) den individuelle kunnen,       

3) madkulturens formsprog og 4) den individuelle smag. Pointen er nu, at alle dimensio-

ner må med, hvis der skal være tale om æstetiske erfaring. Hun understreger, at man 

ikke behøver at beherske håndværket bag en given ret for, at den kan give anledning til 

æstetisk erfaring, men man må kunne nogle teknikker, for at kunne erfare, at der er tek-

nikker bag. 

 Det er denne dobbelthed af talen om mad og madlavningen som praksis, som vi har 

kaldt den gastronomiske diskurs (Stenbak Larsen 2006: 169ff). Hvis en gourmet er en, 

der nyder god mad, så er en gastronom en, der sætter ord på sin nydelse af god mad 

(Mennell 1986: 267). Gastronomi er italesættelsen af kogekunst – oprindelig af den 

højere kogekunst: haute cuisine. Men denne italesættelse har ikke eksisteret isoleret fra 

kogekunsten som praksis – der er snarere tale om et symbiotisk forhold. Italesættelsen 

har selvfølgelig været afhængig af den praksis den talte om, omvendt har ikke mindst 

den højere kogekunst levet af italesættelsen af den. Den gastronomiske litteratur og 

praksis har udskilt sig som en diskursiv felt. 

 Den gastronomiske diskurs har fra begyndelsen af været en pædagogisk diskurs. Den 

opstod nemlig som formidling af gastronomisk viden til det borgerskab, der var kommet 

til magten med den franske revolution. Haute cuisine flyttede i den anledning fra hof-

adelens køkkener til de parisiske restauranter, hvorved den formelt set blev tilgængelig 

for alle. Men ikke alle vidste, hvilken gaffel man brugte til hvad, hvilken vin man drak 

til en ret, eller hvorledes man overhovedet nød de raffinerede tilberedninger. Det kunne 

man så læse om fx i Grimod de la Reynières gastronomiske almanak og andre skriveri-

er. 

 Man kan sige, at de gastronomiske skriverier sikrede en mere demokratisk adgang til 

haute cuisine. Men det skulle blive endnu mere demokratisk: i det 20. århundrede fik 

gastronomerne hjul under og bevægede sig ud i landet – det franske selvfølgelig – og fik 

øje for landkøkkener, der burde vurderes efter andre kriterier end restauranterne i Paris. 

Dette startede en veritabel kulturrelativering, således at der i dag eksisterer et hav af 

nationale, regionale og fusionskøkkener samt andre afgrænsninger, som bedømmes efter 

egne standarder. Som reaktion på denne relativering opstod i Danmark i 1990’erne en 

udgave af den gastronomiske diskurs, som insisterede på smags- og kvalitetsforskellene, 

på de gode råvarer. Også her var sigtet pædagogisk: nemlig at oplyse de danskere for 
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hvem mad var noget, der skulle være billigst muligt, så kalorielet som muligt og over-

stås så hurtigt som muligt. 

 Skolemaden følger denne historiske udvikling. Da skolebespisningen og hjemme-

kundskabsundervisningen for piger blev indført i starten af det 20. århundrede, opdrage-

des der til én madkultur. Efterhånden som forskelle i madvaner og –kulturer trængte sig 

på var reaktionen i skolen i første omgang, at udlægge forskellene med henvisning til 

materialiteten: Når vi spiste anderledes før i tiden, så skyldtes det, at andre produktions-

former stillede andre råvarer til rådighed, og at tilberedelsesteknikkerne var anderledes 

pga. af andre og færre redskaber. For eksempel kan den klassisk moderne danske mad-

kultur udlægges som en konsekvens af komfuret (Boyhus 1996). Og når de spiser an-

derledes i andre lande, så handler det tilsvarende om andre landbrugs- og tilberedelses-

former. 

 På markedet bruges kulturforskellene i dag som gode historier. Fødevarer sælges fx 

med henvisning til, at de er en vigtig ingrediens i det italienske eller amerikanske køk-

ken – eller ved at fortælle en historie om hvordan varen er produceret. Den gastronomis-

ke litteratur har altid indeholdt et element af fiktion – der fx skulle forklare en rets op-

ståen og navn – men de forskellige køkkener – såvel det italienske, som de danske egns-

retter – er regimer med acceptregler, hvor der er noget der er uacceptabelt. Det er blot 

regimer der er i evig transformation – regimer der hele tiden står kamp om at præge. 

Når madkulturerne ikke går helt i opløsning, skyldes det, at deres sammenhængskraft er 

narrativ. I de senere år har vi set narrationen om middelhavskøkkenet blive brugt i sund-

hedsfremme øjemed. Tilsvarende kan skoler og pædagogiske institutioner bruger mad-

kulturelle historier ikke bare til sundhedsoplysning, men også til at befordre smagsover-

skridelse, måltidssamvær osv. 

 

Måltidspædagogik til alle sanser 

Vi brugte indledningsvis formuleringen: ”Hvorfor ikke gøre brug af, at mad og måltider 

taler til mange sanser?” Det var ingen tilfældighed. Når vi nu kan lugte maden, føle den 

med fingrene og smage den i munden, og når nu måltidets samvær og de gode historier 

om maden virker tiltrækkende, hvorfor så nøjes med at høre på læren tale om maden og 

se den afbilledet på skolebodens menu? Hvis flere af dimensioner blev inddraget, giver 

det så ikke bedre muligheder for, at alle får lært noget? 

 Men sanser kan også forstås på en anden måde – metaforisk. Når vi sanser så forhol-

der vi os til noget, men de forskellige sanser udgør meget forskellige måde at forholde 

sig på. Sanserne kan således gøres til metaforer for forskellige måder at forholde sig til 

omverdenen på – ligesom vi allerede bruger smagen i to betydninger: smagen i munden 

og den æstetiske smag (Schmidt 1991).  
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 Måltidspædagogik er således en pædagogik, der sætter ind over en flerhed af for-

holdsmåder – en såkaldt sanselighedspædagogik. Tesen er at flerheden af forholdsmåder 

vil befordre læring (Schmidt 2005). Vi kan sige, at sundhedsoplysningen taler til høre-

sansen og skolebodens udbud til synssansen. Nogle elever vil lære meget via disse 

sanser, disse forholdsmåder, andre knap så meget. Nogle vil fx have svært ved at om-

sætte det, de hørte til en konkret praksis uden for skolebodens faste rammer. Derfor bur-

de måltidspædagogikkens brug af flere forholdsmåder give læring for flere.  

 

Forskningsperspektiver 

Forskningen i mad og måltider i skoler og pædagogiske institutioner er ikke overvæl-

dende. Langt den største del af denne forskning (som den viser sig i søgninger på rele-

vante baser) fokuserer på madens ernæringsværdi eller undersøger, hvilken effekt be-

stemte sundhedsfremmende tiltag har. Forskning i spisning i skoler og andre pædago-

giske institutioner ud fra andre vinkler end ernæring begrænser sig stort set til den 

litteratur, der er refereret til i dette arbejdspapir.  

 Derfor er der for det første behov for mere forskning i, hvorledes spisning indgår i li-

vet på skoler og i institutioner. På den ene side må vi gennemfører flere læsninger af 

foreliggende tekster: sporet fra de overordnede politiske udmeldinger må følges i under-

visningsplaner, pædagogiske planer, undervisningsmaterialer, madordningers formål 

osv. Er der ensidigt fokus på ernæringen eller inddrages andre synsvinkler tættere på 

praksis? 

 På den anden side vil det også være oplagt at udforske den praktiske håndtering af 

mad og måltider i skoler og institutioners hverdag. I valget af tilgang må der tages hen-

syn til, at børn og unge måske også forventer, at det handler om mad og sundhed. Man 

kunne starte med en form for feltarbejde i børns hverdag i skole og institution, for åbent 

at udforske de måder spisningen indgår i hverdagen på. I anden omgang kunne der laves 

fokusgruppeinterview, hvor deltagerne stilles forskellige ’opgaver’ som spore dem ind 

på, at mad og måltider har forskellige sider. 

 Til udvikling af måltidspædagogikken må der for det andet indsamles allerede gjorte 

erfaringer. Det vil sige forskning i skoler, institutioner og projekter, hvor man har arbej-

det med at udvikle på bespisning af børn, undervisningen i madlavning eller andre for-

mer for inddragelse af mad og måltider i undervisning og pædagogiske aktiviteter. De 

allerede nævnte tilgange fra læsning over feltarbejde til fokusgrupper og andre former 

for interview vil være relevante – det vil afhænge af den enkelte case. 

 I begge tilfælde vil det være relevant at inddrage en komparativ vinkel, dvs. lave 

sammenlignelige undersøgelser i Danmark og andre lande for at udfordre vore selvføl-

geligheder. Gennem vore internationale kontakte må vi søge at gøre udenlandske for-
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skere interesserede i at lave parallelle undersøgelser. Alternativt kan vi selv lave paral-

lelle undersøgelser, fx i Skåne. 

 For det tredje må der arbejdes videre med den teoretiske forståelse af måltidspæda-

gogik. Det gælder ikke mindst ansatserne til at se måltidpædagogikken som en sanselig-

hedspædagogik. 

 Når et tilstrækkeligt vidensgrundlag således er etableret, må vi for det fjerde udvikle 

og afprøve konkrete forsøg med undervisnings- og pædagogiske forløb. Dette må ske i 

samarbejde med relevante lærere og pædagoger. Med det formål må der undervejs op-

bygges et netværk af fagpersoner og særligt interesserede. 
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