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Dette er et udklip fra undervisningsmaterialet 
MADRO for 0.-2. klasse. 

Introduktion 

Ifølge folkeskolelovens §7 stk. 31 skal elever i grundskolen igennem det obligatoriske emne 

”sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”. I den tilhørende bekendtgørelse2 §22 

beskrives det således: 

Eleverne skal i emnet sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab 

udvikle kompetencer til at fremme sundhed og trivsel. 

Formålet med dette undervisningsmateriale er at hjælpe eleverne til at opnå madro. Madro fremmer 

både sundhed og trivsel. Madro betyder ikke, at der skal være stille i spisesituationen, men at man 

har ro i kroppen og hovedet omkring maden. Mad skal ikke være en bekymring for en elev – mad 

skal være næring og nydelse. Bekymring om mad og meget stort fokus på specifikke fødevarer kan 

medfører det modsatte af madro, nemlig madstress.   

 

Noget af det der fremmer madstress mest er diætkulturen (dvs. slankekure og kropsfokus). Det er 

meget stressende at skulle efterleve bestemte krav om udseende, spisemønstre og aktivitetsniveau, 

selv for børn i 0.-2. klasse. Eleverne skal derfor beskyttes mod diætkulturen – de skal ikke indføres 

i den. Og slet ikke i skolen. Det er vores opgave, som voksne, at forebygge et anstrengt forhold til 

krop og kost. Samtidig skal vi gøre vores bedste for, at eleverne får sunde madvaner; altså, at de 

med tiden spiser varieret og hverken får for meget eller for lidt, samt at de får et godt forhold til 

fysisk aktivitet. 

 

For at opnå et godt forhold til mad uden at det medfører madstress, bruges ansvarsfordelingen3. 

Denne fordeling beskriver hvem der bestemmer hvad ved bordet og den fremmer elevernes 

autonomi. Ansvarsfordelingen hjælper både eleven derhjemme og i skolen og er en af grundstenene 

for at få et naturligt forhold til mad. Derudover hjælper fordelingen eleverne til at mærke efter, så 

de spiser til de er mætte – dette gælder også den småtspisende elev og eleven der spiser for meget. 

 

Derudover er der fokus på smage og farver på maden, for at opfordre eleven til at spise varieret. Vi 

har fjernet fokus fra madens næringsværdi, da denne instrumentalisering kan fjerne lysten til at 

prøve maden. Mad er fascinerende på mange andre måder og  nysgerrighed omkring mad kan 

skabes igennem smage og farver, samt tekstur og mundfølelse.  

 

 
1 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen. LBK nr. 1396 af 28/09/2020. 
2 Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og 

emner (Fælles Mål). BEK nr. 1217 af 19/08/2020. 

 

 
3 Udviklet af den amerikanske diætist Ellyn Satter. 
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For at fremme nysgerrighed omkring maden, for at mindske madstress og for at fremme madro er 

det vigtigt ikke at inddele mad i “sundt og usundt” eller “godt og skidt”. Disse begreber er ikke 

faglige begreber og de bliver derfor individuelt beskrevet. For nogle beskrives maden som usund 

pga. kalorieindhold, for andre er det sukkerindholdet, for nogle handler det om fedtindholdet og for 

andre noget helt fjerde. Der er altså intet facit. Sandheden er at en enkelt fødevarer ikke er hverken, 

farlig, en frelse, noget der gør dig tyk eller noget man skal gøre sig fortjent til. Om noget er sundt 

eller usundt handler altid om mængde og kontekst og vil derfor være forskelligt fra person til 

person. Et eksempel: 

Mange mener, at slik kan puttes i kategorien med usund mad. De fleste vil dog 

være enige i, at et enkelt stykke slik ikke i sig selv er usundt – altså handler det 

om mængder. Hvis man generelt spiser for lidt eller har et meget højt 

energiniveau, så kan slik være en god energikilde. Det handler altså også om den 

kontekst man er i – ens energibehov, hvad man ellers har spist osv. Hvis man kun 

lever af slik vil det være usundt, men det samme gælder hvis man kun lever af 

broccoli. Vi skal fremme en varieret kost, hvor både slik og broccoli kan indgå. 

Det vigtigste er dog, at mennesker (inkl. børn) er indrettet på den måde, at hvis noget er usundt og 

måske endda forbudt, så vil man have det i langt højere grad. Det kommer til at optage en stor del af 

ens tanker og fjerner fokus fra at mærke efter hvad man egentlig har lyst til at spise. Et eksempel: 

Hvis et barn har fået at vide, at slik er usundt og hun derfor kun må få det om 

fredagen, så vil barnet typisk tænke utrolig meget på slik, samt tælle ned til 

fredag. Om fredagen vil barnet så kaste sig over slikket og spise alt hvad der er. 

For nu går der en hel uge inden det er tilgængeligt igen. Barnet kan altså meget 

nemt komme til at spise meget mere slik end hun har lyst til – fordi det kun er 

tilgængeligt i en tidsbegrænset periode. Slik er kommet op på en piedestal og er 

blevet meget mere spændende. Hvis barnet oftere får slik vil man opleve, at 

barnet kun spiser de mængder, som hun har lyst til og ikke spiser det bare fordi 

det er der. 

Så ikke nok med, at denne inddeling er fagligt forkert, så kan den også skabe dårlige spisevaner og 

mindske trivslen. Inddelingen modarbejder derfor formålet med det obligatoriske emne i ”sundhed- 

og seksualundervisning og familiekundskab”. Derfor frarådes det at bruge disse begreber – også i 

andre fag eller emner. 

 

Eleverne skal lære at leve i en verden, som indeholder alle typer af fødevarer og de skal gerne spise 

et stort udvalg af dem. De skal lære at navigere efter deres egen sult og mæthed. De skal lære at ære 

deres krops signaler. Det skal vi hjælpe dem med. På den måde kan de få madro. 

 

Dette materiale er udviklet af MadroInstituttet. Det bygger på videnskabelige studier og indsamlede 

erfaringer i instituttets praksis.  
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Sådan bruger du materialet 

De kommende afsnit gennemgår baggrunden, samt øvelserne. Eleverne skal ikke kende alle 

detaljer, men de er nødvendige for dig som lærer. Nogle af øvelserne vil kræve en smule 

forberedelse ud over at printe, men det vil være angivet i starten af øvelsen. 

 

Du skal bruger informationerne sammen med det tilhørende slideshow til at fortælle eleverne lidt 

om baggrunden. De skal undervejs lave øvelser, som passer til hvert emne. Vi råder dig til at veksle 

mellem små korte oplæg om baggrunden og øvelserne. Typisk vil man kunne lave 1-2 øvelser pr 

lektion og der kan godt byttes om på rækkefølgen af øvelserne. Der er i alt 12 øvelser, samt tre 

ekstra øvelser. 

De tre ekstra øvelser kan bruges som følgende: Øvelse 4.1 kan bruges til de elever der er hurtigt 

færdige med en anden opgave, øvelse 4.2 kan bruges for at skabe ekstra bevægelse og øvelse 4.3 

kan bruges i forbindelse med et spisefrikvarter. 

 

 

Eksempel på øvelse: 
 

Øvelse 2.4 – Leg med maden 
Det skal du bruge: 

● Øvelse 2.4 i elevhæftet (2 sider). 

● Slide nr. 12. 

● Saks og limstift til hver elev. 

● Et stykke pap til hver elev. Det er deres “tallerken”. 

 

Fremgangsmåde: 

● Eleven skal lave en figur ud fra de frugter og grøntsager på arket. 

● Eleven skal klippe dem ud de vil bruge og sammensætte en figur. 

● Den skal klistres på et stykke pap og hænges op i klassen. 

● I kan snakke om at jo mere forskelligt man har på sin tallerken, jo vildere kan figuren blive. 

 

Formålet med øvelsen er: 

At eleverne ser hvordan et øget udvalg af forskellige fødevarer kan gøre en tallerken sjovere. 
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