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FORORD 

I denne rapport redegøres der for evalueringsdesign i projekt Madfællesskaberne, der har mod-

taget støtte af Nordea-fonden i årene 2016-2019. Madfællesskaberne takker Nordea-fonden for at 

støtte os gennem 3,5 år. 

Projektledelse, koordinering, økonomistyring og evalueringsansvar i projektet var placeret hos 

Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Københavns Professionshøjskole. Evalueringsdesign og -

data er løbende drøftet og vurderet i samarbejde med projektets partnere og styregruppe. 

Rapporten retter sig mod flere målgrupper: Dels er den udarbejdet til Nordea-fonden for at give 

overblik over projektets aktiviteter og evaluering af disse, samt om projektet lever op til det aftalte, 

herunder om – og hvordan – Madfællesskaberne virker i forhold til at understøtte ”gode ungeliv”. 

Dels retter rapporten sig internt mod projektets partnere med det formål at gøre status og doku-

mentere projektets aktiviteter. Sekundære målgrupper er hermed de medvirkende unge, partner-

skabet og deres respektive organisationer samt styregruppen. 

Der er anvendt forskellige evalueringsmetoder i de forskellige aktiviteter i projektet. Dataindsam-

ling i aktiviteterne er varetaget af de ansvarlige projektpartnere. At evalueringsansvaret har været 

placeret hos Københavns Professionshøjskole har betydning for de konkrete evalueringsmetoder, 

der har kunnet anvendes i aktiviteterne, og hermed også for denne rapport. De aktiviteter, som 

har været forankret ved Ernæring og Sundhedsuddannelsen, hvor evaluator selv er ansat, er be-

skrevet ud fra mere detaljeret indsigt i planlægning og udførelse, og i forlængelse heraf har det 

særligt for disse aktiviteter været muligt kontinuerligt at sikre dataindsamlingen. 

 

Evalueringsaktiviteter i Madfællesskaberne beskrives for den samlede projektperiode efterår 

2016 – efterår 2018. Der er fokus på de metodiske valg og begrundelser for evalueringsdesign, 

samt kort opsummering af de overordnede resultater, der fremstår ud fra evalueringsdata.1 Ud 

over disse materialer er der udarbejdet formidlingsmateriale i form af en Prezi-præsentation: 

https://prezi.com/view/8UaDAerR22XinIZr88ax/ 

 

Helt overordnet viser evalueringerne, at de unge deltagere i Madfællesskaberne er en meget he-

terogen målgruppe. Deltagerne i de forskellige aktiviteter har således repræsenteret meget for-

skellige bl.a. sociale og uddannelsesmæssige miljøer samt levevilkår og hermed har de deltagende 

unge haft meget forskellige forudsætninger for deltagelse og læring i forløbet. Både lærings- og 

evalueringsaktiviteter har således skullet tage afsæt i og tilgodese denne forskellighed.  

                                                             
1 Detaljeret præsentation af alle evalueringsdata findes i materialet ”Madfællesskaberne. Evalu-
eringsdata 2016 – 2018”, af Camusa Hatt, Lektor, Cand.Mag. & Ingrid M. Möger, 
Stud.Cand.Soc.Udd., studentermedhjælper, Københavns Professionshøjskole, november 2018.       
 

https://prezi.com/view/8UaDAerR22XinIZr88ax/
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AFSÆT FOR EVALUERING   

Evaluering er grundlæggende forstået som ”…systematisk retrospektiv bedømmelse af gennem-

førsel, præstationer og udfald i offentlig virksomhed, og det er en bedømmelse, som tiltænkes at 

spille en rolle i praktiske beslutningssituationer.” (Dahler-Larsen & Krogstrup, 2003)2                                                                                                                                        

Evalueringsaktivitet forstås hermed bredt som aktiviteter, der kan muliggøre bedømmelse af gra-

den af målopfyldelse for den givne indsats. 

Madfællesskabernes overordnede målsætning var at understøtte unges motivation og kompeten-

cer til at udvikle fællesskaber, identitet, kreativt engagement og lyst til at tage hånd om eget og 

andres liv gennem arbejdet med mad og måltider.  

Projektets fire overordnede succeskriterier var at opnå følgende forandringer og læring hos del-

tagende unge:  

 

 Livskvalitet og gode madvaner er forbedret  

 Sårbarhed er reduceret gennem større livslyst og handlekraft  

 Kompetencer til madfællesskabsdannelse og generel tilhørsforhold til fællesskaber er 

øget  

 Oplevelsen af polarisering i ungdomslivet er formindsket  

 

Projektets succeskriterier afspejlede et bredt, positivt sundhedsbegreb. Sundhed må herudfra for-

stås som: "… et fuldstændigt stadium af fysisk, mentalt og socialt velvære og ikke blot fravær af 

sygdom og svaghed" (WHO, 1947)3. Ud fra dette sundhedsbegreb har det været væsentligt, at 

sundhedsformidling og sundhedsfremmende aktiviteter for deltagerne tog form af dialogiske, de-

mokratiske processer, og ikke tippede over i en ”moraliserende” sundhedsformidling (Bruun Jen-

sen, 2000)4. Der har hermed været fokus på unge deltageres sundhed, med vægtning af den men-

tale sundhed, i form af trivsel og velbefindende, øget deltagelse i sociale fællesskaber, læring om 

andre unge og udvikling af deltagernes relationelle kompetencer. 

                                                             
2 Dahler-Larsen, P. & Krogstrup, H. K.(2003): ”Nye veje i evaluering”, Systime. 
3 Preamble to the Constitution of WHO as adopted by the International Health Conference, New 
York, 19 June - 22 July 1946; signed on 22 July 1946 by the representatives of 61 States (Offi-
cial Records of WHO, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April 1948. 
4 Bruun Jensen, B.: (2000): ”Handlekompetence, sundhedsbegreber og sundhedsviden”, I: 
Hounsgaard, L. &  Eriksen, J. J. (red.): (2000): Læring i sundhedsvæsenet”, Gyldendal Uddan-
nelse. 
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Projektets vision og succeskriterier handlede således om komplekse menneskelige forhold og 

samspil, og afsættet for valg af evalueringsmetoder har været, at målopfyldelse bedst kunne vur-

deres ved at arbejde med kvalitative metoder, dog suppleret af kvantitative metoder, når dette har 

været relevant og praktisk muligt. 

Madfællesskaberne bestod af nedenstående delaktiviteter, som beskrives nærmere i det følgende: 

 

 Madguiderne, herunder Madcamp og Madcyklen, som oprindelig var beskrevet som en 

del af aktiviteten Madguiderne, men som i projektforløbet har etableret sig som selvstæn-

dige, tværgående aktivitetsområder, der har kunnet anvendes i og af andre af projektets 

delaktiviteter (ansvarshavende partner: Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, KP.) 

 Madambassadørerne (ansvarshavende partner: Ungdomsbureauet) 

 Madpatruljen (ansvarshavende partner: Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, KP) 

 Madpuljen (ansvarshavende partner: Ungdomsbureauet) 

 Showcase – Madfællesskabernes dag (ansvarshavende partner: Ungdomsbureauet) 
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MADGUIDERNE 

De primært ansvarlige for Madguiderne var Ernæring- og sundhedsuddannelsen (ESU) på Kø-

benhavns Professionshøjskole og Glostrup Albertslund Produktionshøjskole (GAP)5. Projektle-

delse var placeret hos Ernæring – og Sundhedsuddannelsen. 

 

Vision og succeskriterier 

Madguide-forløbene tog sigte på at kvalificere de medvirkende ESU-studerende til deres fremti-

dige professionelle virke og på at unge på produktionsskoler tilegnede sig kompetencer til at 

håndtere deres personlige livsførelse. Følgende succeskriterier fremgik af projektbeskrivelsen:  

 

 Produktionsskoleelever oplever, at de har forbedret deres madfærdigheder gennem pro-

jektet.  

 Produktionsskoleelever og ernæring- og sundhedsstuderende oplever, at de har fået nyt 

perspektiv på deres unge liv gennem det gensidige samarbejde i projektet.  

 Projektdeltagerne oplever, at kvaliteten af deres sociale liv og samfundsengagement er 

forbedret som resultat af de kompetencer og erfaringer de har tilegnet sig i projektet.  

 De deltagende ernærings- og sundhedsstuderende oplever, at de har forbedret deres fag-

lighed i forhold til at varetage sundhedsfremme blandt unge. 

 

Indhold 

Forløbet bragte ESU-studerende og produktionsskoleelever sammen med henblik på at de unge i 

fællesskab udviklede konkrete aktiviteter på produktionsskolerne, inden for temaer med 

(mad)fællesskab som omdrejningspunkt.  

Over en periode på 3 uger i sammenhæng, forudgået af introduktionsaktiviteter, planlagde, ud-

førte og evaluerede de unge i samarbejde aktiviteter, hvor fællesskab, mad, måltider og sundhed 

var omdrejningspunktet. ESU-studerende arbejdede fagligt ud fra projektfaserne, som tovholdere 

for etablering af de sundhedsfremmende aktiviteter på produktionsskolerne.  De konkrete aktivi-

teter udviklede sig meget forskelligt, alt efter hvilken produktionsskole de foregik på og alt efter, 

hvad elever og studerende sammen fandt frem til i forhold til gældende organisatoriske og res-

sourcemæssige rammer.  Eksempler på aktiviteter har været: Kantineoptimering, indretning af 

rum på produktionsskole, juicebar, tema om madspild og affaldssortering, japansk temauge og 

                                                             
5 I 2017 vedtoges reform af det forberedende ungdomsuddannelsesområde, således at produktionsskolerne fra 2019 indgår i ny Forbere-

dende Grunduddannelse (FGU). 
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mad på bål. Studerende og elever har arbejdet sammen i faste grupper omkring elevernes værk-

steder og de studerende har kontinuerligt deltaget i værkstedsaktiviteterne på produktionssko-

lerne men også haft undervisning på egen uddannelse.  

 

Deltagere 

ESU-studerende: Madguiderne har i projektperioden været tilrettelagt som del af et samlet, cur-

riculært forløb (med placering i hhv. forårs- eller efterårssemesteret) for studerende under to for-

skellige studieordninger, og dermed placeret i sidste del af de studerendes uddannelsesforløb, på 

hhv. 6. og siden 5. semester.  

Produktionsskoleelever: Madguiderne har i projektperioden haft deltagelse af elever fra i alt ni 

forskellige produktionsskoler. Eleverne har repræsenteret mange af skolernes forskellige værk-

steder: Et gennemgående værksted, der har deltaget i alle forløb, er køkkenværkstedet. Herudover 

har værksteder, der arbejder med pædagogik, sundhed og idræt, design og event, byg- og anlæg, 

ejendomsservice, film- og foto, grafisk design samt spilværksted ofte medvirket. Alle elever, der 

har været tilknyttet et samarbejdende værksted på det tidspunkt, Madguiderne forløb, har haft 

mulighed for at deltage i forløbets aktiviteter. 

De ni deltagende produktionsskoler var: 

 

 Glostrup – Albertslund Produktionsskole (GAP): forår 2016 (pilot), efterår 2016, efterår 

2017, efterår 2018 (særligt samarbejde om spiludvikling m. 6. semesters ESU-stude-

rende). 

 Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter (PFFU): efterår 2016, forår 

2017, forår 2018. 

 Kohinoor, Produktionsskolen i Lejre (Kohinoor): forår 2017, efterår 2017, forår 2018. 

 Datariet, Vejle (Datariet): forår 2017, efterår 2017. 

 Ballerup-Herlev Produktionsskole (BHP): efterår 2017, forår 2018, efterår 2018 (særligt 

samarbejde om filmproduktion m. 5. semesters ESU-studerende). 

 Middelfart produktionsskole (Middelfart): efterår 2017, forår 2018. 

 Horsens Produktionshøjskole (Horsens): forår 2018. 

 Produktionsskolen på Høffdingsvej, Valby (Valby): forår 2018, efterår 2018  

 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup (Taastrup): forår 2018 

 

Evalueringsdesign 

Madguiderne er evalueret med anvendelse af både kvalitativ og kvantitativ metode, med fokus på 

at kunne fremstille de unge deltageres eget perspektiv. Som supplement til de unge deltageres 
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perspektiv er der indsamlet både kvalitative og kvantitative data fra faglærere på produktionssko-

lerne og fra undervisere på Københavns Professionshøjskole. 

 

Kvalitativ dataindsamling 

Der er foretaget en omfattende kvalitativ dataindsamling for Madguiderne i hele projektforløbet. 

I forløbet er der således, helt overordnet, foregået en vedvarende evaluering via den daglige kom-

munikation mellem alle, der har været involveret: elever, studerende, faglærere, undervisere, mo-

dul/semesteransvarlig, projektkoordinator, projektleder, forstandere, evalueringsansvarlig etc. 

Denne kommunikation har sikret kontinuerlig drøftelse af aktiviteterne i forløbet og ad hoc tilret-

ning af aktiviteter. Undervisere fra Ernæring- og sundhedsuddannelsen har haft en særlig funk-

tion som såkaldte ”facilitatorer”, og har været til stede på de forskellige produktionsskoler under 

alle forløb. Facilitatorerne har hermed haft en nøglerolle i forhold til både etablering og under-

støttelse af de unge deltageres samarbejdsrelationer, og i forhold til understøttelse af samarbejdet 

mellem de unge og faglærere samt forstandere. Herved udgør facilitatorerne også en særlig data-

kilde, som har bibragt projektet indgående kendskab til tværgående muligheder og udfordringer 

i forhold til både indhold, koordinering og organisering af forløb, så vel som relationelle og kom-

munikative aspekter af betydning for de unge deltageres udbytte af forløbet. 

Kvalitativ dataindsamling er endvidere sket via: 

 Dialog med alle hold ESU-studerende ved sidste undervisningsgang med fokus på hvad 

der har understøttet deres læring, og hvad der kunne forbedres i forløbet. Dialogform er 

valgt for at kunne have en nærværende og fleksibel drøftelse med de studerende, opfange 

stemningen på holdet og høre, hvad der har optaget de studerende mest i forløbet.  

 Transskriberede fokusgruppeinterviews og enkeltpersoninterviews med ESU-studerende 

med fokus på uddybelse af læringsudbytte, samt læringsfremmende og -hæmmende for-

hold.  

 Gruppeinterview med faglærere ved afslutning af alle forløb på produktionsskolerne. Er-

næring- og sundhedsuddannelsens facilitatorer har udarbejdet skriftlige notater. 

 Forskellige former for deltagerobservation v. ESU facilitatorer under forløbene. 

 Beslutningsreferater fra ESU modul/semesteransvarlig, udarbejdet efter hvert forløb 

som opsamling og tilbagemelding på studerendes kvantitative og kvalitative evalueringer. 

 

Kvantitativ dataindsamling 

Både blandt ESU studerende og elever på produktionsskolerne er der foretaget spørgeskemaeva-

luering, eftersom det er forholdsvis store grupper af unge, der har deltaget i forløbet. Ialt har over 

2000 unge, studerende fra ESU og elever fra de ni produktionsskoler, deltaget i forløbet. Mad-
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guidernes aktiviteter har været synlige på alle deltagende produktionsskoler i form af større fæl-

lesaktiviteter, events og ikke mindst i form af inddragelse af forløbet og deltagerne i skolernes 

organisation, drift og dagligdag. Der har været forskel på, hvor intensivt elever har deltaget. Nogle 

er indgået i et direkte samarbejde med studerende, andre er blot blevet orienteret, har fulgt med 

”på sidelinjen”, og har måske nydt godt af resultaterne.  

Med anvendelse af spørgeskema sikrede projektet kontinuitet i dataindsamlingen, deltageres vur-

deringer har kunnet sammenlignes over tid, og projektet har løbende kunnet forholde deltager-

evalueringerne til de udviklingsindsatser, der har været omkring forløbet. 

På ESU er de studerende vant til at udfylde spørgeskemaer. Denne metode anvendes kontinuerligt 

ved evaluering af uddannelsens moduler/semestre. De studerende er ligeledes fortrolige med ud-

dannelsens overordnede evalueringspraksis, herunder systematisk anvendelse og opfølgning på 

evalueringsdata. 

Der blev derfor, som integreret del af den faste modul/semesterevaluering, udviklet enkelte spe-

cifikke og gennemgående, projektrelevante spørgsmål.  

Spørgsmålene fokuserer på de studerendes vurdering af egne kompetencer til at samarbejde med 

andre efter forløbet, og på om forløbet har lært dem noget nyt om andre mennesker. Svarmulig-

hederne udgøres af en Likert-skala med fem svarmuligheder spændende fra ”I meget høj grad” til 

”I meget ringe grad”. Der er flere muligheder for at skrive uddybende kommentarer. 

Spørgeskemaet er, i den samlede periode, blevet udsendt til fire hold studerende og er samlet set 

besvaret af 86 studerende. Svarprocent for de enkelte undersøgelser ligger mellem 39,3% og 

78,3%. Dette anses for et tilfredsstillende resultat. 

Det har været komplekst at tilrettelægge kvantitativ evaluering på produktionsskolerne, både på 

grund af koordinerings-/organiseringsmæssige forhold, men også grundet hensynet til elevernes 

muligheder for at besvare spørgeskemaerne. 

Evalueringsaktiviteter har været afhængige af en høj grad af koordinering mellem - og massiv 

understøttelse/deltagelse fra - flere aktører: elever, studerende, KP undervisere og produktions-

skolernes faglærere og forstandere. Aktiviteterne har haft stor geografisk spredning og mange 

deltagere, med meget forskellige forudsætninger. Projektledelsen har heller ikke haft mulighed 

for at have sin konstante, daglige gang på alle involverede produktionsskoler. 

 

I efteråret 2016 blev der udarbejdet et særligt afkrydsningsskema til eleverne på produktionssko-

lerne. I samarbejde med viceforstander og elevrepræsentanter fra GAP foretoges pilottest af spør-

geskema med henblik på at sikre elevernes muligheder for afkodning og besvarelse samt at sikre 

at GAP som partner kunne medvirke til at definere relevante undersøgelsesspørgsmål. Afkryds-

ningsskemaet skulle være til fysisk uddeling frem for mail-eller linkudsendelse, samt være enkelt 

og let at afkode. Seks spørgsmål blev udvalgt som mest relevante, med fokus på elevernes vurde-
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ring af egen faglige læring og egen udvikling af samarbejdskompetencer i forløbet, læring om an-

dre mennesker og oplevelse af at have indflydelse på forløbet og af deltagelse i et fællesskab. Vur-

dering tilkendegives ved afkrydsning af numerisk værdi på en skala fra 1 – 5, hvor 1 repræsenterer 

den mindst positive vurdering og 5 den mest positive. For visuel understøttelse af afkodningen er 

der tilføjet hhv. ”sur” og ”glad” smiley til de yderste talværdier. Skemaet giver to muligheder for 

uddybende kommentarer. 

 

Spørgeskemaet blev anvendt første gang i efteråret 2016, og tilpasset til sin endelige form til for-

året 2017, da de første erfaringer viste, at det ikke var relevant at stille et generelt spørgsmål om 

læring specifikt i forhold til madlavningsaktiviteter, eller til elevers vurderede forbedring af egne 

madlavningsfærdigheder.  

Projektaktiviteterne på de forskellige produktionsskoler var - og har gennemgående været - meget 

forskelligartede. Adskillige aktiviteter som studerende og elever har deltaget i, har dermed ikke 

direkte involveret madlavning. Der har således været mange aktiviteter, der kunne støtte op om 

det overordnede madfællesskab, som f.eks. forskønnelse af de lokaler, hvor måltiderne indtoges, 

udarbejdelse af materialer til promovering af madfællesskabsaktiviteter på produktionsskolerne 

m.m.  

 

Det endelige spørgeskema fokuserer derfor på elevernes oplevelse og vurdering af at lære noget 

nyt generelt, samt som ovenfor angivet, på læring om andre mennesker, forbedring af egne sam-

arbejdsevner, oplevelse af fællesskab og egen indflydelse på projektet. 

 

Afkrydsningsskemaet er på hver deltagende produktionsskole blevet udleveret til elever af ESU-

studerende ved forløbets afslutning. De studerende har haft denne evalueringsopgave som en be-

skrevet del af deres studieaktivitet på ESU og har gennemgående faciliteret elevernes udfyldelse 

af skemaerne for at opnå flest mulige besvarelser. De studerende har også indsamlet de besvarede 

skemaer og afleveret til evalueringsansvarlig. Spørgeskemaerne er efterfølgende blevet optalt og 

kommentarer er blevet transskriberet, af studentermedhjælper. 

Spørgeskemaet er i den samlede periode blevet besvaret af i alt 299 elever fra ni produktionssko-

ler. Dette anses for et meget tilfredsstillende resultat. 

I efteråret 2016 erfarede vi, at faglærere på deltagende produktionsskoler også ønskede at bidrage 

til spørgeskemaevaluering, hvorfor der fra foråret 2017 er indsamlet data fra faglærere via spør-

geskemaer. Der blev udviklet et kort spørgeskema med seks spørgsmål der fokuserer på faglærer-

nes vurdering af elevernes læring i forløbet, samt på vurdering af forløbets bidrag til udvikling af 

elevernes samarbejdsevner, deltagelse i fællesskaber og indflydelse på projektet. 

Vurdering tilkendegives ved afkrydsning af numerisk værdi på en skala fra 1 – 5.  1 repræsenterer 

”meget uenig” og 5 ”meget enig”. Skemaet giver muligheder for uddybende kommentarer. 
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Spørgeskemaet er i den samlede periode blevet besvaret af i alt 47 faglærere fra ni produktions-

skoler. Dette anses for et tilfredsstillende resultat. 

De samlede data, der er til rådighed omkring Madguiderne fra den samlede projektperiode, er 

følgende: 

 Spørgeskemabesvarelse fra i alt 86 ESU-studerende fra fire forskellige hold 

 Uddybende kommentarer fra ESU-studerende 

 Spørgeskemabesvarelse fra i alt 299 elever fra de ni produktionsskoler 

 Uddybende kommentarer fra elever 

 Spørgeskemabesvarelse fra i alt 47 faglærere fra de ni produktionsskoler 

 Uddybende kommentarer fra faglærere 

 Transskription, opsamling og tematisering fra dialoger med ESU-studerende, elever og 

faglærere, samt fokusgrupper og interviews 

 ESU-studerendes feltnoter og delafleveringer 

 ESU modul/semesteransvarliges beslutningsreferater 

 

 

Resultater, evaluering af Madguiderne 

De kvalitative og kvantitative dataindsamlinger har tilsammen givet dybdegående indsigt i de for-

skellige deltageres (ESU-studerende, elever, faglærere, forstandere, ESU undervisere/facilitato-

rer og projektledere) perspektiver på hvad der har fungeret særlig godt i forløbet og hvor udfor-

dringerne primært har ligget. 

Forløbet har været en kompleks tilrettelæggelses- og gennemførelsesmæssig opgave - både struk-

turelt, relationelt og didaktisk. Resultaterne fra evalueringerne af forløbet viser nogle positive ten-

denser på tværs set i forhold til, at Madfællesskaberne grundlæggende skulle understøtte at unge 

mødtes og dannede nye fællesskaber med mad og måltider som omdrejningspunkt.   

 

De deltagende unge giver, via spørgeskemaevalueringerne, for begge gruppers vedkommende i 

den samlede periode en positiv vurdering af især følgende aspekter ved forløbet: samarbejdet og 

det at lære noget nyt om andre. For eleverne gør det sig gældende at mange også oplever øget 

deltagelse i fællesskaber under forløbet. 

Af et flertal af både ESU-studerende og produktionsskoleelever, vurderes Madguiderne som et 

forløb der medfører, at man lærer nyt om andre og at man kan øve sig i og blive bedre til at sam-

arbejde. Af det samlede antal elever (299) der har besvaret spørgsmålet i hele perioden, angiver 

38% således en værdi svarende til at de ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” har lært noget nyt om 

andre mennesker i forløbet. 32% angiver en værdi svarende til ”i nogen grad”.  Af det samlede 

antal ESU-studerende (86), der har besvaret spørgsmålet i hele perioden, angiver 65% at de ”i 
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meget høj grad” eller ”i høj grad” har lært noget nyt om andre, og 30% at dette ”i nogen grad” er 

tilfældet. Kun 5% svarer, at dette i ”ringe” eller i ”meget ringe grad” er tilfældet. 

Eleverne er blevet spurgt om de har oplevet fællesskab med andre i forløbet. Til dette spørgsmål 

angiver 49% af det samlede antal elever (299) en værdi svarende til at de ”i meget høj grad” eller 

”i høj grad” har oplevet fællesskab med andre. 29 % af eleverne angiver en neutral værdi svarende 

til ”i nogen grad”, og 22% angiver værdier der svarer til at de ”i ringe” eller i ”meget ringe” grad 

har oplevet fællesskab med andre under forløbet. 

ESU-studerende er i forløbene blevet udfordret på deres faglighed og har øget deres kompetencer 

til at udvikle og varetage sundhedsfremmende og formidlende aktiviteter, i tråd med en bred, 

positiv sundhedsforståelse. Herigennem er de studerende også blevet udfordret på udvikling af 

deres samarbejdskompetencer ved at skulle samarbejde med eleverne på produktionsskolerne om 

udvikling og gennemførelse af konkrete delprojekter. Samarbejdet har haft fokus på dialog, ind-

dragelse og fællesskab i modsætning til en mere traditionel sundhedsformidling hvor studerende 

ville indtage og øve sig på ”ekspertrollen”. Af det samlede antal studerende (86), som har besvaret 

spørgsmålet i hele perioden, svarer 47% således at de ”i meget høj grad” eller ”i høj grad” har fået 

styrket deres kompetencer til at indgå i fællesskaber gennem arbejde med mad og måltider. 39% 

af de studerende svarer ”I nogen grad” til dette, og en mindre gruppe på 14% svarer, at de ”i ringe” 

eller ”i meget ringe” grad har fået styrket deres kompetencer. 

Ud over disse overordnet positive, gennemgående resultater, afspejler evalueringsdata samtidig 

nogle klare udfordringer, der også har vist sig gennemgående i forløbet. Udfordringerne kan over-

ordnet samles i følgende ”problemfelter”: 

 

Projektdeltagelse som curriculær aktivitet for ESU studerende.  Der er, af grupper af 

studerende, kontinuerligt blevet sat spørgsmålstegn ved forløbets læringsudbytte og relevans for 

egen uddannelse. Dette er samtidig også et generelt tema i studerendes evalueringer af andre dele 

af uddannelsens indhold. Uddannelsen til Professionsbachelor i Ernæring og Sundhed er en bred, 

tværfaglig uddannelse med et stort spænd i de fagligheder, studerende skal udvikle. Uddannelsen 

rekrutterer således også studerende med meget varierede faglige præferencer og meget forskellige 

holdninger til uddannelsens hhv. naturvidenskabelige og human- og samfundsvidenskabelige 

indhold. 

Høj kompleksitet. Det er didaktisk og praktisk krævende at tilrettelægge en aktivitet, der skal 

samle og tilgodese to meget forskellige grupper af deltagere, der samtidig også har meget forskel-

lige rammer om deres deltagelse. Studerende og elever har generelt forskellige læringsforudsæt-

ninger, formål og mål for deltagelse i forløbet. Motivation for deltagelse og udbytte af forløbet har 

vist sig tisvarende meget varierende for både grupper af studerende og elever. 

Kommunikation og forventningsafstemning. Især i forhold til relationen og samarbejdet 

mellem ESU-studerende og faglærere har der vist sig et markant behov for facilitering. Dette har 
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fra starten været et fokuspunkt og indsatsområde i projektet, med mange aktiviteter mhp. etable-

ring af samarbejdsrelationer og fælles forståelse til følge. Alligevel er der, helt gennemgående ved 

evaluering, udtrykt et markant behov for yderligere rolleafklaring og fokus på forventningsaf-

stemning af både ESU-studerende og faglærere. Især har forventninger til studerendes projektle-

delsesansvar og undervisningsvaretagelse ofte vist sig at være ret forskellige hos deltagerne. For-

løbets omdrejningspunkt i samskabelsesprocesser mellem de deltagende unge, med en hermed 

”indbygget” høj grad af usikkerhed omkring opstart af aktiviteter og konkret outcome af forløb, 

har ofte udfordret både elevers, studerendes og faglæreres ønske om mere klare planer og struktur 

i forløbene. Deltageres oplevelse af manglende struktur og klarhed må hermed også betragtes som 

et vilkår for forløbet, som gør sig gældende på trods af mange aktiviteter og megen kommunika-

tion, der iværksattes for at forventningsafstemme og opnå fælles forståelse og mål blandt delta-

gere. 

 

Forankring 

Der er i projektforløbet udviklet et samlet koncept for forløbet Madguiderne, som efterfølgende 

er blevet implementeret og forankret som fast uddannelsesindhold på Ernæring- og Sundheds-

uddannelsens 5. semester. Produktionsskoler indgår kontinuerligt som samarbejdspartnere og 

fast praksissted for ESU.  

Madguiderne som forløb er også forankret på forskellig vis på de deltagende produktionsskoler, 

hvor forløbet bl.a. har sat sig materielle spor i form af eksempelvis nyttehaver, optimerede kanti-

neområder, bålpladser samt modeller for fællesskabsfremmende aktiviteter, der bæres videre af 

elever og faglærere. 

Vores viden om de evt. mere langtrækkende effekter af deltagelse i forløbet for de enkelte elever 

og studerende er herimod mindre sikker og er et område, hvor yderligere undersøgelser kan være 

relevante. 
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MADAMBASSADØRERNE 

De primært ansvarlige for Madambassadørerne var Ungdomsbureauet i samarbejde med Suhrs 

Højskole. Projektledelse var placeret hos Ungdomsbureauet.  

Formålet med Madambassadøruddannelsen var at:  

 

 Skabe vedvarende lokale fællesskaber blandt unge, baseret på madhåndværk, sanselighed 

og fælles måltider  

 Gøre politiske/abstrakte dagsordener konkrete, relevante og knyttet til personlige erfa-

ringer i forhold til mad (miljø, bæredygtighed, ressourceforbrug, biodiversitet, klima, na-

tur og sundhed)  

 At være katalysator for madtendenser, der viser nye retninger med temaer som madbytte, 

slow food, råvare- og fødevarefejringer, folke-, suppe- og gadekøkken, madspild, sank-

ning m.m.  

 

Målene var at etablere nye og meningsfulde fællesskaber blandt unge, hvor de kunne udleve deres 

kreativitet, skabertrang og madglæde samt at give unge, der er engageret i ungeråd lyst, mod og 

kompetence til at skabe lokale madfællesskaber til gavn for alle unge i lokalmiljøet – både på kort 

og på længere sigt. 

 

Forventede resultater  

 At give alle involverede unge erfaringer med projektarbejde og eventplanlægning for der-

igennem at etablere et voksende samfundsengagement og et rigere kulturliv for unge lo-

kalt.  

 At sikre spredning af de kompetencer, som madambassadørerne opnår i forløbet, så de 

kommer flere unge til gode.  

 At sikre en forankring af de etablerede madfællesskaber på sigt, så de kan fortsætte med 

at eksistere efter projektets udløb.  

Indhold 

På Suhrs Højskole skabtes en frivillig uddannelse til Madambassadør, der gav unge kompetencer 

til at skabe lokale mad- og måltidsfællesskaber i Danmark.  

Madambassadører uddannedes over tre år på et årligt hold á 24 unge i alderen 16-24 år. Uddan-

nelsen foregik på Suhrs Højskole og strakte sig over 10 dage, fordelt på et ugekursus i løbet af 

sommerferien samt en opfølgningsweekend i forbindelse med efterårsferien. Uddannelsen bestod 

af en række fag, der ’kom 360 grader rundt om Madfællesskaberne’. Undervisningen varetoges 
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dels af Suhrs Højskole, der stod for den madfaglige del og dels af Ungdomsbureauet, der stod for 

den projektfaglige del. Udover selve kursusdagene stod deltagere fra projektgruppen løbende til 

rådighed for madambassadørerne, når de skulle teste deres nye kompetencer af i praksis. Dvs. 

Ungdomsbureauet og Suhrs Højskole understøttede deltagerne i etableringen af de nye madfæl-

lesskaber, dels med råd og vejledning og dels med økonomiske midler.  

 

Deltagere 

Unge madinteresserede, som i større eller mindre omfang har været engageret i miljøerne om-

kring ungdomsrådene. Deltagerne rekrutteredes via ungerådene i samarbejde med netværket af 

ungdomsråd (NAU).  

 

Evalueringsdesign 

Evalueringen af Madambassadørerne har primært fokuseret på selve kursusforløbet. Succeskri-

teriet om igangsættelse af konkrete aktiviteter, har projektledelsen for aktiviteten evalueret side-

løbende gennem Madpulje-aktiviteter og showcase-aktiviteter. Disse aktiviteter, samt madam-

bassadørernes motivation for etablering af aktiviteter efter kursusforløbet er af projektledelsen 

betragtet som indikatorer på madambassadørernes grad af forankring og bæredygtighed.  

Projektledelsen for Madambassadørerne udviklede i sommeren 2016 et spørgeskema til ugekur-

set, som er blevet udsendt til kursisterne ved forløbets afslutning i efteråret 2016, 2017 og 2018. 

Spørgeskemaet rummer 19 spørgsmål til konkrete kursusaktiviteter samt spørgsmål til kursister-

nes motivation til at lave madfællesskaber efter kursusugen, og til kursisternes vurdering af om 

kursusugen har rustet dem fagligt til at lave madfællesskaber i deres lokalmiljø. Spørgeskemaet 

giver mulighed for uddybende kommentarer efter hvert enkelt spørgsmål.  

I alt er 63 unge frivillige blevet uddannede Madambassadører. Spørgeskemaet er blevet besvaret 

af 20 kursister i 2016, 13 kursister i 2017, og 16 kursister i 2018, hvilket er et meget tilfredsstil-

lende resultat. 

Ungdomsbureauet har desuden hvert år sammenfattet resultater og erfaringer i en intern rapport, 

hvor også opfølgning på weekendkurser indgår. 

De samlede data, der er til rådighed omkring Madambassadørerne fra den samlede projektperi-

ode, er følgende: 

 Spørgeskemabesvarelse fra i alt 49 deltagere fra ugekursus 

 Uddybende kommentarer fra deltagere i ugekursus 

 Ungdomsbureauets årsrapporter for Madambassadørerne 2016, 2017 og 2018 
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Resultater, evaluering af Madambassadørerne  

Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen viser helt entydigt at deltagerne vurderer ugekurset 

meget positivt, både i forhold til konkret kursusindhold og i forhold til aktivitetens overordnede 

formål. Det er især bemærkelsesværdigt, at til spørgsmål omkring egen motivation til at lave mad-

fællesskaber efter kursusugen, og til vurdering af om kursusugen opleves at have rustet deltagere 

fagligt til at lave madfællesskaber i deres lokalmiljø, ligger 100% af deltagernes svar, samlet i hele 

perioden, i de to mest positive kategorier ”Meget mere” og ”Lidt mere”. 0% ligger altså i den neu-

trale kategori ”Hverken/eller”, ligesom 0% ligger i de to mest negative kategorier ”Lidt mindre” 

og ”Meget mindre”. 

Det positive billede af forløbet skal ses i lyset af, at madambassadørerne er et frivilligt forløb. 

Arrangørerne har haft frihed til at inspirere deltagerne og til at udvikle undervisning, der opleves 

som sjov og spændende, ud fra den erfaring, at motivation til videreførelse af aktiviteter vokser 

ud af de positive oplevelser, som deltagerne har på kurset. Positive oplevelser vurderes således at 

være den bærende drivkraft for at madambassadørerne vil sprede madfællesskabets glæder til 

lokalmiljøet.  Arrangørerne opsummerer, at de gennem forløbet har lært meget. Det vurderes, ud 

fra deltagernes evalueringer, generelt bekræftet, at mad er et meget effektivt og let tilgængeligt 

fællesskabende element. Mad virker som socialt omdrejningspunkt, samtidig med at madlavnin-

gen er både let at oplære unge i samt tilgængelig for ungemiljøer, hvad enten man bor i Lemvig, 

Sønderborg, Ringsted eller København.  

Madambassadørerne har skabt mange aktiviteter i deres lokalmiljø, og har således lykkedes med 

at skabe mere lokalt fællesskab med maden som omdrejningspunkt. På denne baggrund er arran-

gørerne meget tilfredse med resultaterne af madambassadørerne. For arrangørerne har de største 

udfordringer ligget i henholdsvis rekruttering og fastholdelse. På den måde ligner madambassa-

dørerne mange andre frivillige forløb for unge, der har ustabiliteten og fleksibiliteten som vilkår.   
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MADPATRULJEN 

Madpatruljen var et hold unge madeksperter, som tog ud i hele Danmark for at lave madwork-

shops for unge mel. 16 og 24 år.  Et team på fire unge stillede sig til rådighed for unge med inte-

resse i at skabe madfællesskaber.  

Visionen var, at ved at have en effektiv Madpatrulje, sikrede Madfællesskaberne, at de unge ma-

deksperters kompetencer og viden kunne blive sat i spil lige præcis der, hvor der var behov for 

det. Og det sikredes, at der hos de deltagende ungdomsråd og produktionsskoler var en klar be-

vidsthed om, hvem de kunne kontakte, når de havde brug for hjælp og sparring til et lokalt foran-

kret projekt. 

 

Indhold 

Madpatruljen har udbudt fem forskellige workshops af 4-5 timer. Temaerne var: ”Insektmad”, 

”Vegansk fastfood”, ”Grundkøkken”, ”Pastaworkshop” og ”Folkekøkken”.  

 

Deltagere 

Vejlederne i teamet blev rekrutteret blandt tidligere elever fra Suhrs Højskole. Der blev etableret 

koordinatorfunktion, som blev varetaget af en uddannet professionsbachelor i Ernæring og Sund-

hed. Madpatruljens primære målgrupper har været produktionsskoler, Særligt Tilrettelagt Ung-

domsuddannelse, ungdomsforeninger, spejdergrupper og ungdomsorganisationer som Dansk 

Flygtningehjælp Ungdom og Ungdommens Røde Kors. Aldersgruppen var 16-24 år. 

Konceptet er udviklet undervejs i projektforløbet og det tog således tid, før aktiviteterne fandt 

deres endelige form. Madpatruljeaktiviteter afholdtes første gang i okt. 2017, hvorefter aktivitets-

niveauet øgedes. 

Der er i alt afholdt ni workshops i 2018 med deltagelse af samlet set ca. 150 unge. 

 

Evalueringsdesign 

Alle aktiviteter er evalueret via dialog med deltagere og efterfølgende har tovholder udarbejdet 

opsamlingsnotat. Teamet har i alt udarbejdet 10 evalueringsnotater fra okt. 2017 – okt. 2018.  

Til den sidst afholdte workshop i 2018 er der herudover anvendt spørgeskema til deltagerevalue-

ring. Skemaet er udviklet specifikt til Madpatruljens workshops, idet aktiviteterne havde fundet 

en mere fast form og derfor kunne afsluttes med besvarelse af kort spørgeskema. Skemaet inde-

holder fire kvantitative spørgsmål omhandlende de unges oplevelse af fællesskab, læring om an-

dre unge og lyst til madlavning. Skemaet giver muligheder for uddybende kommentarer.  



 

Side 19 af 24 

 

De samlede data, der er til rådighed omkring Madpatruljen fra den samlede projektperiode, er 

følgende: 

 Interview med Madpatruljens koordinator 

 Deltagerobservationer v. tovholdere for workshops 

 10 evalueringsnotater fra 2017 og 2018 

 14 spørgeskemaer fra deltagere på workshop i 2018 

 

Resultater, evaluering af Madpatruljen 

Madpatruljen har vist sig som en succes ift. at fungere som en deltagerinitieret og -styret aktivitet. 

De unge madeksperters aktivitet har været båret af et stærkt ejerskab og muligheden for at kunne 

handle hurtigt på ide og beslutning. Opgaverne omkring workshoptilbuddet har i høj grad stimu-

leret læring hos teammedlemmerne og deltagerne. Deltagelse i Madpatruljen vurderes af de unge 

selv som et oplagt ”Inkubatorforløb” for kommende, unge madprofessionelle. Aktiviteten har 

dannet ramme for at unge madinteresserede har kunnet øve sig og få erfaring med at planlægge 

og gennemføre madfællesskabs - og sundhedsfremmende workshops, med fokus på socialt fæl-

lesskab, bæredygtighed og maddannelse. 

”Unge” repræsenterer samtidig en meget bred målgruppe – tilrettelæggere har oplevet stor forskel 

på at gennemføre workshop for forskellige deltagergrupper, og hermed udfordringer omkring 

hvordan forskellige deltagere bedst rammes indholds- og tilrettelæggelsesmæssigt. Dette nødven-

diggør stor fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse og stærke pædagogiske kompetencer hos work-

shopholdere. Samtidig vurderes aktiviteterne at være en meget relevant faglig opgave, med en høj 

grad af koblingsmulighed mellem teori og praksis. For ernæring og sundhedsstuderende er det 

f.eks. en meget relevant mulighed for således at træne og øve deres professionelle kompetencer i 

et andet læringsrum end klasselokalet. 

Organisatorisk vurderes det, at det ville være relevant fremover at arbejde med øget fokus på at 

klarlægge koordineringsbehov og sikre optimal, understøttende rollefordeling. 

I forhold til forankring af aktiviteten vurderes det meget relevant fremover at fokusere på inddra-

gelse af studerende fra ESU, ud fra uddannelsens fokus på pædagogik og madfaglighed, mulig 

anvendelse af egnede ESU faciliteter og fortsat kompetenceudvikling for studerende. 
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MADPULJEN 

De primært ansvarlige for Madpuljen var Ungdomsbureauet. Madpuljen var en søgeafhængig 

pulje, der havde til formål at give alle unge mulighed for at prøve kræfter med at arrangere mad-

fællesskaber.  

 

Vision og succeskriterier 

Madpuljen byggede på projektets værdier om unges aktive deltagelse i at opstarte fællesskaber 

med mad som omdrejningspunkt. Madpuljen var en kick-starter pulje, der skulle sætte aktiviteter 

i gang i hele landet. Puljen skulle således ikke drifte allerede eksisterende madklubber. Ved at 

gøre puljen søgbar og tilgængelig for alle unge, fik alle unge mulighed for at prøve kræfter med 

madfællesskaber, dvs. at puljen gav mulighed for de allerede engagerede i projektet via fx Ma-

dambassadørerne og Madguiderne, men også for unge, der ikke havde tidligere erfaringer med at 

arrangere fællesskaber for andre unge.    

 

Indhold 

Madpuljen skulle støtte en række lokale, ungedrevne initiativer, der ønskede at undersøge, igang-

sætte og afprøve nye og innovative muligheder for madfællesskaber. Puljen var årligt på 100.000 

kr. Der er typisk blevet uddelt mellem 5.000 og 15.000 kr. pr. aktivitet til at få dækket omkost-

ninger til råvarer, lokaler og faciliteter. 

 

Deltagere 

Unge projektmagere og unge, der var engagerede i Madfællesskaberne. 

  

Evalueringsdesign 

I 2016 udviklede projektledelsen for aktiviteten henholdsvis arrangør- og deltagerevalueringer, 

der bestod i korte spørgeskemaer. I puljens første år viste det sig dog, at dataindsamling fra del-

tagerne via spørgeskema ikke fungerede optimalt. Tovholdere for madpuljeaktiviteter (ansøgere 

til puljen) fik til opgave at printe og uddele spørgeskemaer til deres deltagere, men erfaringen 

viste, at dataindsamlingsmetoden ikke var så velegnet til denne type aktivitet, som er båret af 

frivilliges deltagelse og ofte under markant tidspres i gennemførelsen. Det blev derfor besluttet 

ikke kun at fokusere på deltagerspørgeskema som evalueringsmetode, men på i stedet at få ind-

samlet viden om madpuljeaktiviteterne via billeder og overlevering af erfaringer fra arrangemen-
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tet gennem arrangørerne. På denne baggrund evalueredes der overordnet ud fra Ungdomsbu-

reauets angivelse af antallet af aktiviteter, den geografiske spredning og cirka antal af deltagende 

unge.  

Der er indsamlet deltagerevalueringer via spørgeskemaer under specifikke arrangementer hvor 

dette har været praktisk muligt. I 2017 er der således indsamlet i alt ca. 100 udfyldte spørgeske-

maer fra forskellige Madpuljeevents, og i 2018 93, hvilket anses for et tilfredsstillende resultat.   

De samlede data, der er til rådighed omkring Madpuljeaktiviteter fra den samlede projektperiode, 

er følgende: 

 UB erfaringsopsamling fra mundtlig dialog med arrangører. 

 Spørgeskemabesvarelse fra i alt 193 deltagere i Madpuljearrangementer. 

 

Resultater, evaluering af Madpuljen 

I den samlede projektperiode er der afholdt 42 Madpuljeevents med over 4400 deltagere.  

De indsamlede spørgeskemadata viser en meget entydig, positiv vurdering af aktiviteterne fra de 

unge deltagere, der bl.a. tilkendegiver at aktiviteterne i meget høj grad bidrager til at de oplever 

fællesskab med andre unge, lærer nyt om hinanden og får mere lyst til at lave mad efter deres 

deltagelse.  
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SHOWCASE – MADFÆLLESSKABERNES DAG 

De primært ansvarlige for Madfællesskabernes Dag var Ungdomsbureauet.  

 

Vision og indhold 

Madfællesskabernes Dag har for madambassadørerne været den store afslutning, hvor de fik mu-

lighed for at vise deres lokalmiljø alt, hvad de havde lært. Madfællesskabernes Dag var en show-

case, der har været en del af projektet fra første år. 

  

Deltagere 

Uddannede madambassadører og unge fra lokalmiljøerne. 

 

Evalueringsdesign 

Det er valgt at fokusere på opgørelse over afholdte arrangementer/geografisk spredning/tema og 

indhold samt anslået deltagerantal. Desuden foreligger pressedækning af udvalgte aktiviteter. En-

delig har Ungdomsbureauet udarbejdet årsrapporter for Madambassadørerne, hvori der også blev 

samlet op på erfaringerne med afholdelse af aktiviteter på Madfællesskabernes Dag. 

De data, der er til rådighed omkring Madfællesskabernes Dag fra den samlede projektperiode, er 

følgende: 

 Opgørelse over afholdte arrangementer/geografisk spredning/tema og indhold samt an-

slået deltagerantal. 

 Ungdomsbureauets årsrapporter for Madambassadørerne 2016, 2017 og 2018. 

 

Resultater, evaluering af Madfællesskabernes Dag 

Showcase-arrangementerne er vokset i størrelse og i geografisk spredning for hvert af projektets 

år. 

 2016: Tema: ”Lokale råvarer”. Otte Ungdomsråd holdt lokale madevents med over 300 

deltagere.  

 2017: Tema: ”Fremtidens Fødevarer”. Lokale madarrangementer rundt omkring i Dan-

mark - Ungdomsråd i Faaborg-Midtfyn kommune, Ungehuset Varde, Ungdomskulturen 

og Rampen Ebeltoft samt i Kødbyen, København. Desuden et stort event i København 

med 30 unge til madlavning og 80 gæster til fællesspisning 
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 2018: Tema: ”Oprør”. I alt deltog 520 unge i events forskellige steder i landet: På ung-

domsråd, ungdomsuddannelser og ved et stort fællesspisningsevent i København (I 

Timm Vladimirs køkken i Valby). 

Ungdomsbureauet vurderer overordnet, at aktiviteten har været en succes fra starten, men at der 

har været to gennemgående problematikker: For det første brugte ungerådene ikke alle midlerne 

i hhv. 2016 og 2017, ligesom deres arrangementer gennemgående var gode, men også små, og 

meget lokalt tilpassede. Dette stred dels mod projektbeskrivelsens ambition om fællesspisninger 

med 500 unge deltagere samt med det resterende budget til formålet. På den baggrund besluttede 

Ungdomsbureauet at skalere Madfællesskabernes Dag i 2018, så man nåede ud til flere unge i 

flere områder af Danmark. Madfællesskabernes Dag blev således i 2018 afholdt i 13 byer på tværs 

af Danmark, og der var omk. 520 unge deltagere. Ungdomsbureauet opsummerer således: ”Det 

var en kæmpe fornøjelse at se alle de kreative og spændeende oprør rundt omkring i landet og 

endnu engang beviste madambassadørerne, at mad er et godt medie til at sætte fokus på politi-

ske emner såsom ungdomsoprør, klima og bæredygtighed” (UB årsrapport 2018).  
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KONKLUSION 

I alt har Madfællesskaberne etableret mere end 100 forskellige aktiviteter rundt om i Danmark, 

og engageret ca. 9500 unge deltagere samlet set. På baggrund af de samlede evalueringsdata fra 

aktiviteterne i Madfællesskaberne kan det konkluderes, at de mange forskelligartede mad- og 

måltidsaktiviteter og -fællesskaber helt overordnet har dannet en vellykket basis for at unge del-

tagere, med meget forskellige forudsætninger, har fået styrket deres motivation og kompetencer 

til at udvikle fællesskaber og engagere sig aktivt i eget og andres liv gennem arbejdet med mad og 

måltider. 


