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 Jeg håber I kære læsere har haft en god jul og er kom-
 met godt ind i det nye år. På Månedsmagasinet Sko-

len glæder vi os til at kunne byde på fl ere spændende 
temaer i det kommende år. Temaer om Mobil, chat 
og SMS, Specialpædagogik, Psykisk arbejdsmiljø og 
Mobning er nogle af de temaer, jeg allerede nu kan 
løfte sløret for.

I denne udgave af Skolen vil vi på redaktionen åbne 
det nye år op med et tema, som kommer på det helt 
rette tidspunkt - efter juletiden med al den gode, lækre 
og fede julemad.

Kost og sundhed er på dagsordenen og er et altid tilba-
gevendende tema i den danske folkeskole. Men hvad 
er dog meningen med al den sundhed? For mange 
børn og unge er sund livsstil en by i Rusland og derfor 
kan man undre sig over, at der næsten er mere fokus 
på børnenes tænder end på deres fysiske og mentale 
udvikling. Dette på trods af at de danske børns sund-
hedsvaner er blevet dårligere gennem årene. Bør læ-
rerne ikke sætte dagsordenen for børns kostvaner og 
sundhed i samarbejde med forældrene, da børn en 
stor del af deres vågne tid opholder sig i skolen? Har 
du nogensinde tænkt over hvorfor dine elever gaber i 
timerne og har svært ved at høre efter? Måske skyldes 
det elevernes kost? Undersøgelser viser at sund kost 
medfører bedre indlæring, så hvorfor er det så svært 
at få den sunde livsstil integreret i skolen? Hvis vi ikke 

giver børnene et samfund der prioriterer bevægelse og 
sund mad højt, sætter vi vores børns sundhed på spil. 
Vi har mange forskellige og interessant skribenter med 
i debatten om kost og sundhed. Fødevareministeren 
fortæller om fælles ansvar og sundhedsprojekter i 
skolen, Frede Bräuner er Månedens profi l og giver sit 
bud på hvordan kosten påvirker børn og unge. Vi har 
også eksperter og professorer, som har speciale i sund-
hedspædagogik og kost. Udover ekspert panelet har 
vi også den almindelige skolelærer, som er i berøring 
med skolelivet hver eneste dag, hun giver et interview 
om projekt ”Sunde liv”. Vi har også en forælder til 
to skolebørn, som har skrevet et læserbrev om sine 
oplevelser og holdninger, i forhold til kost og sundhed 
i sine døtres skole.

Som vanligt har vi vores debat artikler, fi re af slagsen: 
Tråden bliver taget op fra sidste måneds tema om ”De 
kloge børn”, hvori Lars Clausen debatterer om rum-
melighed og de højtbegavede børn, Per B. Christensen 
om læring gennem fællesskab og glæde, Karsten Mel-
lon om succesmål og professionalisme, Vagn Madsen 
om autoritet og opdragelse i skolen – så forhåbentligt 
en masse inspiration og stof til eftertanke til jer læsere.

Februars tema kommer til at handle om: Mobil, sms 
og chat blandt børn og unge. 

Rigtig god læselyst med denne udgave af Skolen.

Hvad skal al den sundhed 
dog til for???

TINE ØSTERGAARD 
REDAKTØR
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 Klokken ringer til spisefrikvarter. Nogle af eleverne 
 rækker hånden ned i skoletasken efter madpak-

ken, andre tømmer lommerne for mønter og begiver 
sig ned i skoleboden eller over på det nærliggende piz-
zaria for at købe mad. Og så er der nogen, der springer 
frokosten helt over. Sådan ser et helt almindeligt spise-
frikvarter ud på mange af landets skoler. 

Der fi ndes mange forskellige måder at indrette spi-
sefrikvarteret på. Det er ikke afgørende om, eleverne 
vælger madpakken, eller om man har en skolebod, et 
egentlig skolekøkken eller en madordning, hvor ma-
den bliver leveret udefra. Det vigtigste er derimod, at 
den mad, børnene spiser, er sund og indbydende, så 
eleverne gider spise den, uanset hvor den kommer fra.

Børn og unge har brug for sund og nærende mad 
hver dag for at få energi til at lære, lege og lytte.Den 
energi får man desværre ikke fra wienerbrød, en træ-
stamme eller en ½ l kakaomælk. At have energi og 
være oplagt i timerne kræver, at børnene har mulighed 
for at få masser af grøntsager, frugt og vand i skolen. 
Den sunde og velsmagende mad øger ikke blot elever-
nes indlæringsevne, men kan også være med til at øge 
fællesskabet i klasserne og skabe større trivsel og vel-
være blandt eleverne. Det viste en evaluering for nylig 
af regeringens skolefrugtsordning også.

Den energi får man desværre ikke 

fra wienerbrød, en træstamme 

eller en ½ l kakaomælk

Forældre må tage lederskab

Men børns madvaner grundlægges hverken i skolen 
eller i Folketinget. Det er ikke skolernes opgave at op-
drage børnene eller lære børnene at spise sundt. Hvad 
nytter det at kræve sund mad i skolerne, hvis man 
derhjemme fortsætter den usunde livsstil med chips, 
sodavand og slik? Og hvad hjælper det, at slikket i su-
permarkedet placeres på øverste hylde, hvis det ligger 
i nederste skuffe hjemme i køkkenet?

Børns kostvaner grundlægges i hjemmet, og det 
er forældrenes ansvar at lære deres børn, hvad der er 
sundt og usundt. Forældrene må gå foran som rol-
lemodeller. Det går f.eks. ikke, at far rynker på næsen 
over ”kaninfoderet”, når salaten sættes på spisebordet. 
Eller at det fortrukne transportmiddel til og fra skole 
er bilen. På den måde lærer børnene kun, at sund mad 
er kedeligt, og at motion er lig med at rulle vinduet 
op og ned i bilen. Det er i hjemmet, at de sunde kost 
og motionsvaner skal forankres. Og det er forældrene, 
der må sætte grænser og tage stilling til, hvad der er 
i orden at spise og drikke. De må tage det lederskab, 
der følger med forældrerollen og turde sætte sig i fø-
rersædet og lave en guidet tour af livets vej. 

Det går f.eks. ikke, at far rynker på 

næsen over ”kaninfoderet”

Ligesom nogle mener, at det er lærernes og skoler-
nes opgave at opdrage deres børn, er der også nogle, 
der mener, at staten skal være vores mor og far. At 
staten skal passe vores børn, bestemme, hvordan fa-
milierne skal indrette deres liv og betale for den mad, 
børnene spiser i skolen. Men hvor går grænsen? Skal 
staten så også betale for maden til os voksne? 

Sund skolemad er 
et fælles ansvar

AF FØDEVAREMINISTER EVA KJER HANSEN (V)

Fotograf: Per Gudmann

Fotograf: Jens Honoré
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Børnene er forældrenes og ikke statens eller skolernes. 
Derfor er det også min holdning, at forældrene må 
betale for den mad, deres børn spiser i skolerne på 
samme måde, som de i dag betaler for madpakkerne. 
Selvom forældrene er de primær ansvarlige for deres 
børns sundhed, er det vigtigt, at mange forskellige ak-
tører kommer på banen og tager del i arbejdet, hvis 
vi skal kunne sikre børnene en sund opvækst. Og her 
spiller særligt skolerne en central rolle.

Som fødevareminister er det nemlig 

min opgave at skabe sunde rammer

Skolerne har et medansvar

De fl este børn og unge tilbringer en stor del af dagen i 
skolen. Det er derfor vigtigt, at man her skaber nogle 
sunde rammer, så eleverne nemt kan træffe det sunde 
valg. På skolerne kan man eksempelvis starte med at 
formulere en madpolitik, etablere en egentlig mad-
ordning eller fastsætte regler for, hvornår eleverne må 
forlade skolen, så de ikke løber hen i kiosken hvert 
frikvarter. Det vigtigste er, at de sundhedsfremmende 

indsatser, skolerne iværksætter forankres lokalt og ta-
ger højde for de lokale ønsker og behov. Ved at ind-
drage både lærere, elever og forældrene i initiativerne 
sikres den størst mulige engagement, der vil således 
være større sandsynlighed for at indsatserne får en po-
sitiv effekt på børnenes sundhed. 

Rigtig mange skoler er allerede godt i gang. Og 
når jeg er på besøg rundt omkring på landets skoler, 
bliver jeg altid glad for at se, hvor engagerede både 
lærer, elever og forældre er i arbejdet. Jeg håber, at den 
udvikling fortsætter, og jeg vil gøre mit for at støtte 
skolernes indsats.

Staten skaber rammerne

Som fødevareminister er det nemlig min opgave at 
skabe sunde rammer, så børnene nemt kan vælge den 
sunde livsstil og fravælge den usunde de steder, de fær-
des i dagligdagen. Og det er derfor også min opgave at 
understøtte skolerne i det sundhedsfremmende arbejde. 

Det gør jeg på fl ere måder. Fødevarestyrelsen har 
bl.a. udarbejdet konkrete retningslinjer for sund sko-
lemad både til skolerne, skolemadsudbyderne og pro-
ducenterne, så det bliver lettere for skolerne at tilbyde 

TEMA kost og sundhed i skolen
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eleverne sund mad. Desuden har Fødevarestyrelsen 
oprettet et Alt om Kost Rejsehold, der tager rundt på 
bl.a. skoler og giver gratis råd og vejledning til, hvor-
dan man kan formulere en madpolitik eller etablere 
en egentlig madordning. Rejseholdet er meget popu-
lært, og jeg kan kun opfordrer endnu fl ere skoler til at 
gøre brug af dem. 

Herudover har Fødevareministeriet igangsat to 
store projekter. Det ene er et stort skolemadsprojekt, 
der skal være med til at bane vejen for, at fl ere skoler 
etablerer forældrebetalte skolemadsordninger. Samti-
dig skal projektet give os ny viden om hvilke typer 

af madordninger, der virker bedst, og hvilken effekt 
madordninger har på børns sundhed, trivsel og ind-
læringsevne. Det andet store projekt, er et skolefrugts-
projekt, der nu kører for andet år i træk på mange 
skoler. Projektet er succesfuldt og evalueringer viser, 
at både elever og lærer er glade for et stykke frugt om 
dagen. Mange af eleverne synes faktisk, at det er sejt 
at spise frugt og fortæller, at det daglige frugtkvarter 
har været med til at øge fællesskabet i klassen. 

Jeg stiller den nødvendige vejledning og informa-
tion til rådighed for skolerne, og jeg tror på, at vi kan 
nå langt gennem oplysning, fl ere sunde fristelser og 
bevidstheden om, at vi alle må påtage os et ansvar, når 
det handler om vores egen og vores børns sundhed.

TEMA kost og sundhed i skolen
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 Det faghæfte fra Undervisningsministeriet, der om-
 fatter skolens sundhedsundervisning1, peger på, 

at en lang række af forskellige sundhedstemaer kan 
indgå. I faghæftet lægges der desuden op til, at under-
visningen skal sigte mod at eleverne udvikler kompe-
tence til at handle for at fremme sundhed inden for de 
temaer, der arbejdes med. Det overordnede formål fra 
Undervisningsministeriet hedder:

”Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at ele-
verne udvikler forudsætninger for, at de i fællesskab med 
andre og hver for sig kan tage kritisk stilling og handle for 
at fremme egen og andres sundhed”.

En af forudsætningerne for, at børn og unge udvikler 
handlekompetence, herunder både indsigt og engage-
ment til at skabe forandring er, at undervisningen bi-
drager til, at eleverne udvikler et ejerskab i forhold til 
det aktuelle tema. Og videre, så fordrer udvikling af 
ejerskab, at børnene og de unge involveres som aktive 
deltage: uden elevernes deltagelse, intet ejerskab - og 
dermed ingen varig forandring i deres liv og praksis. 
Ambitionen om at involvere eleverne skal ikke for-
veksles med et princip om elevstyring eller en ’bot-
tom up’ tilgang – i stedet er det lærerens opgave at 
skabe og varetage en dialog med eleverne. En sådan 
dialog, hvor lærerens faglige input indgår som støtte, 
som provokation og som udfordring i forhold til ele-
vernes læring, er en af forudsætningerne for udvikling 
af deres handlekompetence, og dermed for at opfylde 

1 Undervisningsministeriet. København: Fælles Mål. Fag-
hæfte 21 for Sundheds- og seksualundervisning og familie-
kundskab. Undervisningsministeriet, 2005.

læseplanens formål. Dialog og involvering af eleverne 
stiller en række krav til undervisningen. Et af dem 
handler om den måde, som sundhed italesættes på. 

Fedme som overskrift for undervisning er fx 

et dårligt udgangspunkt for at involvere de 

børn og unge, der har vægtproblemer

Måden, vi formulerer os om sundhed på, er nemlig 
afgørende for, om det lykkes at involvere børnene og 
de unge i den sundhedspædagogiske proces. Begreber 
kan frastøde eller tiltrække, de kan ekskludere eller 
inkludere og de kan virke distancerende og fremmed-
gørende eller bidrage til ejerskab og internalisering. 
Mange af de faglige begreber, vi har til rådighed inden 
for det sundhedsmæssige område, er udviklet inden 
for de naturvidenskabelige eller medicinske videnska-
ber. Derfor anvender vi – ofte uden at tænke nærmere 
over det – ord som alkohol, ernæring, fysisk aktivitet 
osv. Disse ord står i kontrast til vores (og elevernes) 
hverdagsliv, hvor det er helt andre begreber, der er i 
spil. Her bruger vi ord som mad, måltider, øl, vin, leg, 
dans m.m. Fedme som overskrift for undervisning er 
fx et dårligt udgangspunkt for at involvere de børn og 
unge, der har vægtproblemer. I et udviklingsprojekt 
med skolesundhedsplejen i Københavns Kommune 
startede en sundhedsplejerske derfor et projekt, hvor 
hun bevidst italesatte overvægt på en måde, der sig-
tede mod ikke at være stigmatiserende eller fremmed-
gørende. Hendes ambition var at få fat i de børn som 
havde alvorlige vægtproblemer. Hun skrev i en indby-

mp
 de

l f

e-

a

’Mad’ eller ’ernæring’ som 
indhold i skolens sund-
hedsundervisning?

AF BJARNE BRUUN JENSEN, 
PROFESSOR OG PROGRAMLEDER 
FOR FORSKNINGSPROGRAM FOR 
MILJØ OG SUNDHEDSPÆDAGOGIK
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delse til børnene: ”Runde, glade børn kan samles for at 
lege og bevæge sig, snakke om mad og drikke og lære mere 
om kroppens sunde udvikling”2. Ordet ’runde’ vakte en 
vis forundring blandt de voksne, men det førte til, at 
de børn, projektet rettede sig mod, meldte sig til forlø-
bet og indgik aktivt i svømning m.m.

Også det område, der handler om, hvad vi spiser, 
kan tjene som eksempel på ordenes magt eller ideo-
logiske ladning, når vi arbejder med sundhed. Mange 
kommuner og institutioner har fx udviklet en ernæ-
rings- eller kostpolitik. Ud fra en konstatering af, at vi 
spiser mad, når vi samles om et måltid, så vil begreber 
som ernæring og kost have ringe muligheder for at 
påvirke eller ”forstyrre” vores levede liv, vores hold-
ninger og værdier. Og dermed også ringe forudsæt-
ninger for at motiverer og involvere børn og unge i et 
undervisningsforløb i skolen. 

Derfor er det måske ikke uden grund at materialer, 
kampagner m.m., der er ”infi ceret” med naturviden-
skabelige ord og begreber og forsøger at få os til at 
ændre adfærd, kun har ringe effekt. Naturvidenska-
belige begreber er nemme at distancere sig fra og for-

2 Skottfelt, B. Sundhedspædagogiske tilbud til børn, der har 
risiko for at udvikle overvægt. I øjenhøjde med de runde børn. 
I: Roesen, J., Glismann, H., Jensen, BB. & Wistoft, K. (red.) 
Skolesundhedsplejen ved en skillevej? Erfaringer fra udvik-
lingsprojekter i Københavns Kommune. København: Sund-
hedsplejen, Københavns Kommune, 2006.

holde sig til som noget ydre - de er nemme at holde 
ude i ”strakt arm”. Men de får næppe succes med 
at forstyrre og provokere elevernes vaner, praksis og 
egentlige værdier, hvor begreberne hentes fra et helt 
andet univers.

Også ud fra WHO’s sundhedsdefi nition må man 
stille sig skeptisk til initiativer, der er iklædt en na-
turvidenskabelig sprogdragt. WHO defi nerede i 1948 
sundhed som en tilstand, der rummer ”fysisk, psykisk 
og social velvære og ikke blot fravær af sygdom og svag-
hed”. På baggrund af denne defi nition kan mad som 
tema skitseres ud fra modellen i fi guren her, hvor både 
velvære, social sundhed og fysisk sundhed er tænkt 
ind3. Den ernæringsmæssige kvalitet (fedtstoffer, vita-
miner, proteiner m.m.) udgør selvfølgelig en vigtig di-
mension ved sund mad, men det er ikke den eneste. En 
anden dimension handler om madens æstetiske kvali-
teter, som relaterer sig til WHO’s element om velvære 
og livskvalitet. Så smagen, udseendet og lugten af den 
mad, vi spiser, er med andre ord en vigtig dimension 
ved et sundt måltid. Hvis vi altså vælger at holde fast 
i WHO’s sundhedsdefi nition. 

3 Jensen, BB. Sundhedspædagogik og intervention. I: Kam-
per-Jørgensen, F, Almind, G og Jensen, BB (Red.). Forebyg-
gende sundhedsarbejde. København: Munksgaard, 2009.

Sund mad illustreret ved fi re forskellige dimensioner

TEMA kost og sundhed i skolen

Sund 
mad

Social
dimension

Ernærings-
mæssig 

dimension

Produktions-
mæssig

dimension

Æstetisk
dimension



 11JANUAR 2009 - NUMMER 1 ÅRGANG 15

TEMA kost og sundhed i skolen

Også selve organiseringen af måltidet kan ses som en 
del af det sunde måltid, idet måltidets sociale værdi 
må indgå i fastlæggelsen af det sunde liv. Endelig kan 
de forhold, som maden er produceret under, også op-
fattes som en dimension ved det sunde måltid. Denne 
problematik kommer til at fylde mere de kommende 
år, og de første ”klimarigtige” kogebøger har allerede 
set dagens lys. 

Disse og tilsvarende dimensioner er alle vigtige at 
inddrage, når det sunde måltid skal planlægges. Igen, 
hvis man altså vælger at arbejde ud fra WHO’s sund-
hedsbegreb. 

Naturvidenskabelige begreber er 

nemme at distancere sig fra

Samtidig er begreber som mad og måltider gode 
udgangspunkter, hvis man vil involvere og engagere 
eleverne i et undervisningsforløb, der sætter fokus på 
spisevaner og sundhed. Omvendt er det svært at fore-
stille sig elever, der kaster sig topmotiverede ind i et 
forløb om ernæring og kost.

Disse perspektiver har store konsekvenser for sko-
lens og kommunens arbejde med sundhed. Fx kan en 
mad- og måltidspolitik ikke på samme måde som en 
ernæringspolitik fastlægges fra oven. Hvis det tages 
alvorligt, sundhed også rummer elementer af velvære 
og livskvalitet, må målgruppen involveres i defi nitio-
nen og fastlæggelsen af det sunde liv, den sunde klasse 
eller den sunde skole. 

Har en kommune eller en skole fx intentioner om 
at styrke sundheden blandt børnene og de unge gen-

nem etablering af en spiseordning eller en kantine, så 
må eleverne på forskellig måde involveres i at udmøn-
te denne politik i praksis. Selvfølgelig kan – og skal 

– kommunen spille ud med krav om den ernærings-
mæssige kvalitet ved skolemaden. Men børnene og de 
unge må på banen fx med henblik på at give ideer 
til, hvordan skolens kantine kan se ud, hvilke typer af 
mad, de gerne vil spise, hvordan frokostpausen skal 
organiseres m.m. 

Det sunde liv, den sunde klasse 

eller den sunde skole

Ernæringseksperter er ikke overfl ødige i sådanne 
processer, de skal indgå med den faglige indsigt de 
har i processen. Men deres viden skal indgå sammen 
med elevernes egne holdninger og ideer i processen 
frem mod etablering af udmøntningen af en mad- og 
måltidspolitik på den enkelte skole eller i kommunen. 
Kun derved får de pågældende ordninger og undervis-
ningsforløb mulighed for at sætte sig spor.

De samme pointer om sprogets magt og betydning 
kan trækkes i forbindelse med andre tiltag inden for 
sundhedsområdet. Leg og bevægelse i stedet for moti-
on og fysisk aktivitet. Socialt samvær og socialt ansvar 
i stedet for alkohol osv. Så derfor må det ikke overses, 
hvilken virkning sproget og begreberne har, når et un-
dervisningsforløb eller en sundhedspolitik udvikles og 
gennemføres.
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 Jeg er mor til to piger på Hylleholt skole i Faxe Lade-
 plads. Idamarie i 1. klasse og Caroline i 4. klasse. På 

deres skole havde vi i efteråret tema om sund kost og 
motion, det er et rigtig vigtigt emne og jeg er glad for 
at der kommer mere fokus på emnet. Jeg syntes dog 
vi mangler et meget vigtigt aspekt - at integrere den 
sunde livsstil i hverdagen på skolen og give tid og ro 
til at børnene kan få spist deres (sunde) madpakker. 
Jeg tror det kan gøres bedre end at skrive alt ned hvad 
de spiser og hvor meget de rører sig i to uger. Børnene 
syntes selvfølgelig det var sjovt og konkurrerede om 
at være mest sund i disse uger. Jeg mener at man bør 
have fokus på sundhed hele året rundt og give bør-
nene nogle gode vaner lige fra første dag i skolen. Min 
holdning er, at det grundlæggende er forældrenes an-
svar at give deres børn en god og nærende madpakke, 
men skolerne bør samarbejde og støtte forældrene i at 
sikre, at børnene i løbet af skoledagen indtager sund 
og nærende mad. Børn bør faktisk også have mellem-
måltider for at holde et stabilt blodsukker. Skolen bør 
være medansvarlig for at børnene husker at få en mel-
lemmad, også selvom de går i 4. klasse og opefter.
 

Fra skolens side er der offi cielt 

afsat 10 minutters spisepause

Jeg tror de fl este forældre er enige om hvad der hører 
til i en sund madpakke, madpakken er en kærlig hilsen 
hjemmefra Mor og Far, den er forbundet med noget 
trygt og noget de glæder sig til at åbne. Udfordringen 
er så at den kommer tom hjem. Med medbestemmelse 
fra pigerne når den bliver smurt, ved man hvad de kan 
lide lige den dag - alligevel oplever jeg tit og ofte at 
over halvdelen kommer med hjem igen fordi der ikke 
er tid til at spise den! Fra skolens side er der offi cielt 
afsat 10 minutters spisepause - så skal de ud og lege - 
for det meste slutter de dog timen 10-15 minutter før 
så den bliver lidt længere, men det er op til den enkelte 
lærer. Jeg mener ikke at det er godt nok, at det er op til 
den enkelte lærer, hvor lang tid de har til at spise. Der 
bør være afsat 30 minutters spisepause på alle skoler 
hver dag. Hvor børnene sidder og spiser i ro og mag 

(det tager tid at tygge alle de gulerødder). Der er brug 
for en ”måltidspolitik”, hvor der er fokus på hvordan 
maden bliver indtaget. Skal der læses mens de spiser? 

- Nogle børn bliver så optaget af at lytte, at de glem-
mer at spise. En måltidskultur, hvor børnene kan nyde 
deres sunde madpakker - måske endda engang imel-
lem dække op med dug og service - at være med til at 
gøre måltidet til en nydelse frem for en ”klapsammen” 
til at tage med ud i frikvarteret og ingen grøntsager, 
de tager alt for lang tid at spise. Eller også er det kun 
grøntsagerne der ryger ned og det er ikke nok næring 
til at lære og lege på. 

Der er brug for en ”måltidspolitik”

Måske kan det gå hen og blive så naturlig en del af 
børnenes skoledag, at vi undgår at de vælger chips og 
cola frem for madpakken når de bliver større. Lad os 
i stedet for sund uge indføre sund hele året rundt med 
tid til at spise sin gode, sunde madpakke, - også skal 
der selvfølgelig motion på programmet også.

Sundhedsuge eller sund 
hele året?

LÆSERBREV AF GITHA PERNILLE PARKHØI, 
MOR TIL TO SKOLEELEVER
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 Maden og måltidet er en del af elevernes hverdag i 
 skolen. Eleverne indtager deres frokostmåltid og 

mellemmåltider i frikvartererne i løbet af en skoledag. 
Måltidet kan bestå af deres medbragte madpakke eller 
være mad købt i en måltidordning. Madpakken har 
været symbol på måltidet i skolen. Madpakken bringer 
hjemmet ind i skolen og fastholder interessen for fro-
kosten som et måltid, der udtrykker familiens overve-
jelser omkring måltider, mad og sundhed (Olsen 2003). 
Måltidet købt i boden eller kantinen er ofte tilberedt 
og organiseret af elever eller en kantinemedarbejder. 

Eleverne indtager også andre måltider skolen – de 
måltider de fremstiller i faget hjemkundskab. Disse 
måltider en del af elevernes undervisning. Der er ikke 
knyttet undervisning til de måltider eleverne indtager i 
frikvarteret. Spisning er ikke et fag i folkeskolen, men 
en daglig tilbagevendende handling. 

Der er netop i disse år fokus på skoleelevers sund-
hed og trivsel samt på den mad de indtager i skolen. 
Kostundersøgelser1 viser, at børn og unge spiser for 
lidt frugt og grønt, fi sk, groft brød og kartofl er sam-
tidig med, at de spiser for meget slik og drikker for 
mange søde drikke i forhold til anbefalingerne. Un-
dersøgelsen viser også at en del børn og unge springer 
frokosten over (fi gur 1).

1 Børn og unges måltidsvaner 2000-2004

Ud fra omsorgen for eleverne arbejder mange skoler 
i disse år med udvikling af madordninger, så eleverne 
har mulighed for at få et sundt måltid i løbet af da-
gen. Måltidet i skolen kan anskues ud fra to tilgange. 
Selve madens ernæringsmæssige betydning for sko-
lebørns sundhed og trivsel samt måltidets betydning 
for udvikling af sociale kompetencer, da måltiderne 
i sig selv er platforme for trivsel, samvær og kulturel 
identitet (Sundhedsstyrelsen, 1998). Staten har gen-
nem Sundhedsstyrelsen og Fødevareministeriet opfor-
dret skolerne til at lave en politik for måltidet i skolen, 
hvor der også sættes fokus på måltidets betydning for 
børns udvikling.2

Der er netop i disse år fokus på 

skoleelevers sundhed og trivsel

Spisepausen er rammen om måltidet i skolen. I fol-
keskoleloven er der ingen bestemmelser for elevernes 
spisepause samt måltidets værdi og funktion: ”Der er 
ikke længere fastsat regler for omfanget af frikvarte-
rer og spisepauser. Beslutninger om omfanget og pla-
cering af disse pauser træffes lokalt” (Gerts 2006). I 

2 Fødevareministeriet lancerede i april 2007 et nyt lands-
dækkende pilotprojekt om skolemad, der vil give 20.000 
elever gratis skolemad i 2 måneder.

Måltidet i skolen 
- sundhedspolitik 
og læring?

AF KIRSTEN MARIE PEDERSEN, 
UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT/
LÆRERUDDANNELSEN ODENSE

Frokost
4-6 år

Antal (316)
7-10 år

Antal (432)
11-14 år

Antal (364)
15-18 år

Antal (268)

Har spist alle dage 76 66 50 34

Har sprunget en dag over 14 24 23 32

Har sprunget to dage over 5 7 16 16

Figur 1: Oplysniger fra: Børn og unges måltidsvaner 2000-2004 s. 16
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pausen fører læreren tilsyn3 med eleverne, men der er 
ikke beskrevet særlige læreropgaver for denne pause, 
men den enkelte skolebestyrelse kan fastsætte bestem-
melser for dette tilsyn . Skolens position er i forhold til 
spisepausen en tilsynsopgave og ikke en pædagogisk 
opgave.

Måltidet i skolernes spisepause indtages ofte i klas-
seværelset ved det samme bord, som eleven arbejder 
ved. Samtidig med spisningen kan der leges, spilles spil 
eller høres på oplæsning. Måltidet kan også indtages i 
et særligt lokale eller område indrettet til dette formål 
fx en kantine.

I en undersøgelse fra Fødevarein-
stituttet4 redegøres der for, hvor-

dan elever betragter målti-
det i skolen. Undersøgelse 
tegner et billede af, hvor 
forskelligt frokostmålti-

det i skolen kan opleves, 
men viser også, at klasse-

kammerater, lærere, foræl-
dre og kantineansvarlige 
har stor betydning for 
elevernes oplevelse af 

måltidet. På skoler, 
hvor eleverne var in-

volveret i madordningen enten ved fremstillingen, ud-
salget eller indretning af spiseområdet og fi k en rela-
tion til personalet, havde eleverne ejerskab til måltidet. 
Hvor maden blev leveret udefra, havde eleverne ikke 
denne ejerskabsfølelse. Undersøgelsen peger på, at et 
væsentligt kriterium for, at de større elever har lyst til 

3 Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoleti-
den. Undervisningsministeriet 1995.
4 ”Når klokken er halv 12 har vi spisning”.

at deltage i spisepausen, er elevernes mulighed for selv 
at præge mad- og måltidskulturen omkring måltidet. 
For de yngre elever er en væsentlig faktor for deres 
glæde ved frokostpausen, at den udspiller sig i kendte 
og trygge rammer.

På baggrund af undersøgelsen bør opmærksomhe-
den rettes mod den undervisning eleverne får i faget 
hjemkundskab. Læring på fødevareområdet blev in-
stitutionaliseret, da hjemkundskab blev et fag i folke-
skolen (Benn, 2004). Faget tager udgangspunkt i et 
hverdagslivsområde og henter sin basisviden fra både 
det naturvidenskabelige, humanistiske og samfunds-
videnskabelige område, et håndværk –  madlavnings-
processen – og et æstetiske felt. I hjemkundskabsun-
dervisningen5 får eleverne undervisning om madens 
betydning for sundhed i et bredt sundhedsperspektiv. 
Eleverne erfarer gennem tilberedning, undersøgelser 
og analyser af forskellige måltider fødevarers kvalitet, 
smag, struktur og oplever måltidets betydning for fæl-
lesskab. Eleverne tilegner sig viden om madens sam-
mensætning, så de får baggrund for at diskutere og 
tage kritisk stilling til mad og måltider. Undervisnin-
gen giver eleverne forudsætninger for at kunne del-
tage i skolens udformning af en sundhedsfremmende 
politik,6 som madordningen er en del af. 

Måltidet i skolens frikvarter befi nder sig i spæn-
dingsforholdet mellem hjem og skole, det private og 
det offentlige, en forebyggende eller sundhedsfrem-
mende funktion samt en tilsynsopgave eller en dan-
nende opgave. Måltidet bør være et pædagogisk dan-
nelsesprojekt, hvor måltidet bliver en del af skolens 
pædagogiske praksis. Denne tilgang til måltidet giver 

5 Faget er obligatorisk på et eller fl ere klassetrin fra 4.-7 
klasse og valgfag på 8.-9.klassetrin.
6 Udvikling af sundhedspolitikker se: www.boernmadogbe-
vaegelse.dk.

TEMA kost og sundhed i skolen
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eleverne mulighed for at udvikle maddannelse. Når 
eleverne er aktive deltagere i etablering af måltidet, 
får de indsigt i et måltids sammensætning og oplever 
engagement i arbejdet med at planlægge og etablere 
måltidsordningen. Eleverne udvikler visioner og får 
handleerfaringer, når de sammen med lærere, elever 
og måltidsordningens personale vurderer, hvordan og 
hvor den tilberedte mad skal spises. De bliver i stand 
til kritisk at vurderer dette måltid i forhold til andre 
måltidstilbud. Måltidet i skolen er sammen med hjem-
kundskabsundervisningen en del af skolens sundheds-
fremmende opgave.
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Sundhed praktiseret i skolen

I skolen arbejdes der med at opfylde faglige, pædago-
giske og sociale mål. I den forbindelse er det oplagt at 
medtænke aktiviteter, der forbedrer børnenes mulig-
hed for at spise og drikke sundt. På langt de fl este sko-
ler er den sundhedsmæssige udfordring at få etableret 
en sammenhæng mellem teori og praksis. Forstået på 
den måde, at f.eks. en lang pause midt på dagen med 
god tid til både at spise og lege vil understøtte den 
læring, der fi nder sted. Sundheden vil i så fald være 
noget, der bliver praktiseret. Det vil anskueliggøre, at 
sundhed ikke bare er noget eleverne lærer om i timer-
ne, men at den er en del af skolens hverdag. Børne-
nes læring og generelle trivsel er i høj grad afhængig 
af deres fysiske og psykiske tilstand. Det nytter ikke 
at forvente et højt fagligt og kognitivt præstationsni-
veau fra eleverne, hvis de ikke er i stand til at tænke, 
fordi de ikke får de rette rammer at agere i. Og det er 

fra de voksne omkring børnene, at disse rammer skal 
komme. Vi skal ville forandringerne.  Der er heldigvis 
et stigende antal skoler, der vælger at gøre maden og 
måltiderne til en central del af hverdagen. De høster 
hver dag mange gevinster. Glade og mætte børn giver 
nemlig et godt udgangspunkt for et sjovt og lærerigt 
hverdagsliv. I sidste ende giver det jo også et bedre 
arbejdsliv for lærerne.

Glade og mætte børn giver nemlig et 

godt udgangspunkt for et sjovt 

og lærerigt hverdagsliv

Fra politik til konkrete aktiviteter

Det er en god ide at udarbejde en mad- og måltidspo-
litik. Og for at den ikke bare indeholder nogle fl otte 
hensigtserklæringer, er det vigtigt, at der bliver igang-
sat nogle konkrete aktiviteter. Det kan være spisepau-
sen, der kan planlægges anderledes, fødselsdage, der 
kan blive sundere, udbuddet i skoleboden eller mad-
pakker, der kan blive sundere, der laves temauge om 
sundhed, der indføres skolefrugt, skoleboden sælger 
kl.10-mad osv.

Elevinddragelse eller ej?

Der er stor forskel fra skole til skole, om man inddra-
ger eleverne. Hvis målet for skolens madpolitik ude-
lukkende er at sikre, at børnene kan spise og drikke 
sundt i skolen - uden pædagogiske mål - er det ikke 
vigtigt at inddrage børnene. Er målet derimod både, at 
børnene skal have noget sundt at spise og drikke, samt 
at de skal tilegne sig viden, indsigt og færdigheder om 
sund mad, er det afgørende, at eleverne bliver inddra-
get. Den sidste model er at anbefale, da den kan give 
skolen de fl este gevinster - for både børn og lærere.  
Men det kræver, at man prioriterer en indsats. 

t 

e-

Mad og måltider 
i skoler
De fl este skoler knytter undervisning og læring til de 
enkelte fag i skolen. Men når der er pauser – hvad så? 

AF TOVE VESTERGAARD CAND.PÆD. FØDEVARESTYRELSEN
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Det er en god ide at udarbejde en 

mad- og måltidspolitik

Ekstraopgaver for lærerne?

Det er ærgerligt, hvis lærerne fravælger de sundheds-
fremmende aktiviteter, fordi de ser dem som ekstra-
opgaver. Når aktiviteterne integreres i det pædago-
giske og sociale arbejde, der allerede foregår, kan de 
sundhedsfremmende aktiviteter blive en ressource 
i det daglige pædagogiske arbejde. Mange mad- og 
måltidsaktiviteter kan let kobles til den pædagogiske 
dagsorden, der allerede eksisterer. Hvis aktiviteterne 
oven i købet giver gladere og mere oplagte børn, er det 
argument i sig selv. Lærere og skoleledelse kan og bør 
være med til at forme børnenes madvaner i en sund 
retning. Den holdning til mad og måltider, børnene 
møder hos både deres forældre og lærere, har en af-
smittende effekt på børnenes egne holdninger. Derfor 
er det så vigtigt, at forældre, lærere og skolens ledelse 
inkl. skolebestyrelse tager stilling til, hvilke holdnin-
ger og værdier om mad og måltider, de vil videregive 
og signalere til børnene.

Maddannelse 

Smag og præferencer er vigtige faktorer for, f.eks. hvor 
meget frugt og grønt børn spiser - både nu og senere i 
livet. Det er ikke nok at fortælle dem, at de skal spise 
frugt og grønsager - de skal smage og sanse og opleve, 
at det smager godt. At spise mad i fællesskab er med 
til at give børnene begreber, som knytter sig til mad, til 
smag og til kvalitet. Det vi kalder maddannelse. Fæl-
lesskab om måltidet gør det også nemmere at spise 
noget nyt og anderledes. Madordninger, som lever op 
til de offi cielle anbefalinger fra Fødevarestyrelsen, og 
frugtordninger kan måske være medvirkende til, at 
børn aktivt vælger sundere til dagens øvrige måltider.

Hvor blev ansvaret for sundheden af?

Samarbejde på tværs og på langs i kommunen

Det er hensigtsmæssigt at samarbejde på tværs imel-
lem de aktører, der er tilknyttet skolen.  Det hand-
ler om skolebestyrelsen, skolens administrative og 
pædagogiske ledelse, lærerne, børnene, forældrene, 

ør 

e

TEMA kost og sundhed i skolen
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køkkenfagligt personale, servicepersonale, SFO’en, 
sundhedsplejersken, skoletandplejen, kommunale 
sundhedskonsulenter m.fl . Det er endnu bedre, hvis 
pædagoger og lærere indenfor samme kommune sam-
arbejder på langs af daginstitutioner og skoler. Ved at 
gå i dialog og indlede et samarbejde mellem alle de 
institutioner eller skoler børnene er tilknyttet, tager 
alle et fælles ansvar for børnegruppen. Det optimale er, 
hvis børnene oplever de samme holdninger og værdier 
omkring maden og måltiderne gennem hele barndom-
men. Det betyder, at alle de pædagoger og lærere, som 
omgiver børnene, skal være fælles om at signalere de 
samme positive holdninger til sundhed. Det vil ople-
ves som signalforvirring, at der er fokus på sunde fro-
koster i daginstitutionerne, men at man i skolen kan 
købe kage, pizzaer og kakaomælk til frokost i skole-
boden. Hvor blev ansvaret for sundheden af? Denne 
udfordring skal tages op af både kommuner, pædago-
ger, lærere og forældre. Kun på den måde kan børn og 
unge få mulighed for at spise sunde og tilstrækkelige 
måltider i de mange timer, de hver dag er i skolen.

Her kan du få mere at vide:

Ernæringsanbefalingerne til skolemad fi nder du på • 
www.altomkost.dk

I marts 2008 udkommer en folder til skoleledelse • 
og kommuner om ledelsesansvaret i forhold til 
skolemad. Samtidig udkommer Skolemåltidsmap-
pen med hjælp til dem, som laver maden.

I ”Mad- og måltidspolitik i skoler – hvorfor og hvor-• 
dan”, Fødevarestyrelsen, er inspiration til udarbej-
delse og vedligeholdelse af en politik.

www.madklassen.dk•  indeholder netbaseret under-
visningsmateriale om sund mad til 10-14 årige.

Erfaringer fra skoler med omlægning til mere sun-• 
dere hverdag fi ndes på www.altomkost.dk.

”Sundhed på spil” fra Fødevarestyrelsen, Sund-• 
hedsstyrelsen og Skole & Samfund kan være med 
til at sætte dialogen i gang.

Alt om Kost Rejseholdet kan hjælpe skoler og in-• 
stitutioner med at sætte sund mad, måltider og 
bevægelse på dagsorden. De hjælper med mad- 
og måltidspolitik, informerer om sund mad og 
hjælper med at etablere mad- og måltidsordning. 
Find dem på www.altomkost.dk

Inspirationsnotat om skolemadsordninger udfær-• 
diget af KL. fi nd notatet på: www.kl.dk

På • www.frugtkvarter.dk fi nder du hjælp til at ind-
føre skolefrugt.

TEMA kost og sundhed i skolen



Find dit næste job på

www.skole-job.dk
Jobportalen er for dig der er jobsøgende 

indenfor skoleområdet.

Her annonceres :
Lærerstillinger, lederstillinger og pædagogstillinger samt 

andre jobs med relevans til skoleområdet.

Opslå ledige jobs på

www.skole-job.dk
Faste lave priser på jobannoncer som bringes på 
www.skole-job.dk samt med mulighed for at få 

jobannoncer bragt i Månedsmagasinet Skolen som 
udkommer på alle landets skoler, seminarier, 

amtscentraler og i alle PPR-centre.

* Annonce tilbud for 2009 *
Ubegrænset antal online job annoncer i 1 år : Kr. 1.500,-
Trykt annonce i Månedsmagasinet Skolen : Fra kr. 300,-
Alle priser er excl. 25% moms. Vi hjælper gerne med grafisk opsætning af annonce materiale.

For bestilling og yderligere information : Kontakt vores salgskonsulenter 
på telefon 58 51 51 94 eller send en email på post@skolemagasin.dk
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 Jeg hedder Anette Peyk Jørgensen og er ansat på 
 Ellehøjskolen i Boestofteafdelingen, som ligger på 

Stevns. Jeg har været ansat siden august 2008, og er 
lærer i 2. og 3. klasse. På skolen har vi arbejdet med 
emnet kost og motion siden 2007. Projektet hedder 

”Sunde liv” og er skolens indsatsområde i perioden 
2007-2009. 

Jeg arbejder i afdeling ”Mini”, som er indskolings-
afdelingen. På ”Mini” har vi forud for projekt ”Sunde 
liv” arbejdet med motion som koncentrationsfrem-
mende aktivitet de sidste fi re år. I perioder med mor-
genløb for alle elever, i andre perioder har vi haft idræt 
to gange om ugen.

Som nyansat lærer på skolen har jeg desværre ikke 
været med til projektets opstart, men har fået god 
hjælp fra mine kollegaer på ”Mini” til at beskrive pro-
jektets forløb og svare på spørgsmål til denne artikel.

I har på din skole valgt at arbejde med projekt ”Sunde liv”. 
Hvorfor har I valgt kost og motion – og på hvilken måde 
har I arbejdet med det i dagligdagen?

Vi har valgt at arbejde med dette projekt i alle skolens 
teams, indskoling, mellemtrin, udskoling og SFO. 
Skolens mål med projektet er at styrke elevernes ind-
læring, sundhed og trivsel. 

I team ”Mini” har vi omstruktureret undervisnin-
gen for derved at gøre plads til ekstra motion og sund 
morgenmad. Elevernes skoledag starter dagligt med 
en halv times motion, hvor de hver dag laver forskel-
lige idræts discipliner. Vi har haft løb, stafet, gamle og 
nye lege, fodbold osv. 

Efter motionen får eleverne serveret morgenmad, 
som elever fra 3. klasse på skift tilbereder. Morgenma-
den består af havregryn med kanel, rosiner og mælk. 
Det har været en stor succes med morgenmaden og vi 
er ved at få oparbejdet nogle rutiner som gør, at både 
elever og vi lærere oplever den første time med mo-

tion/morgenmad som en hyggelig stund. I det sidste 
kvarter efter morgenmaden, får børnehaveklassen og 
1. klasse læst historie op i fællesrummet, mens 2. og 3. 
klasse læser frilæsning i deres eget klasseværelse.

Hvordan har lærer, elever og forældre modtaget kost og mo-
tion som indsatsområde?

I personalegruppen har det været en stor men spæn-
dende udfordring at arbejde med projektet.

Vi oplever, at elever bliver skuffede hvis idræt og 
især morgenmad er afl yst. Motionen og morgenma-
den er simpelthen blevet en god start på skoledagen, 
for rigtig mange elever. Vi oplever også ind imellem, 
at enkelte elever ikke gider deltage, men generelt 
er alle elever glade for idræt og deltager med ildhu. 

Projekt ”Sunde liv” på 
Ellehøjskolen
Det er mandag morgen på Ellehøjskolen. Skolen summer af liv, mens eleverne møder 
ind til ugens første time. Som på alle ugens dage samles eleverne i fællesrummet og 
går samlet over i skolens idrætshal, hvor dagen starter med en halv times motion. 

AF ANETTE PEYK JØRGENSEN I SAMARBEJDE MED TINE ØSTERGAARD
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Nogle forældre bakker meget op omkring skolens 
sundhedsprofi l, mens andre forældre synes undervis-
ningen i sund kost og motion er overfl ødig.

Har du kunne mærke en fysisk og mental forandring hos 
dine elever under forløbet, her tænker jeg særligt på deres 
koncentration og indlæringsevne?

Det kan være svært at give et entydigt svar på om 
det virker på elevernes indlæring og koncentration at 
starte dagen aktivt. Det er jo vanskeligt at måle på 
sundhed og på om det er kosten eller motionen, der 
gør den store forskel. Men på ”Mini” har vi oplevet 
en anden ro i klasserne efter projektets start. Det er 
især hos de meget aktive elever, at morgenmotionen 
er synlig, idet de efterfølgende er langt mere rolige og 
koncentrerede end før. 

Har du som lærer et ansvar for elevernes kost og motionsva-
ner og hvori ligger forældrenes ansvar?

Ja, jeg har et ansvar. Jeg mener at vi som skole, ved at 
have kost og motion som overordnet indsatsområde 
for Ellehøjskolen, tager et ansvar i forhold til elever-
nes kost og motionsvaner. De tidligere traditionelle 
fødselsdags-, jule- og andre godter, er bl.a erstattet af 
sundere alternativer.

Madpakkerne og motion udenfor skoletiden me-
ner jeg derimod er forældrenes ansvar.
Jeg kigger ikke i elevernes madpakker, men mener at 
jeg kan gøre spisetiden til en hyggestund for eleverne, 
ved for eksempel at læse en historie op. Derved kan 
jeg som lærer, være med til at give eleverne ro og tid 
til at få spist deres madpakker, sådan at de får energi 
til resten af skoledagen. 

Vil den sunde linje fortsætte på jeres skole når jeres projekt 
slutter?

Den sunde linje vil bestemt fortsætte på vores skole. 
I team ”Maxi” er der i øjeblikket et projekt i gang 
omkring at gøre udskolingen til en idrætslinje. Denne 
profi l mener jeg, vil smitte af på hele skolens image.

I team ”Mini” vil vi fortsat arbejde med både kost 
og motion. Jeg synes, at det er en spændende udvik-
ling vi er i gang med på skolen. Det er ikke kun den 
enkelte elevs trivsel, som kosten og motionen fremmer. 
Men ligeledes oplever vi at den daglige idræt er befor-
drende for det sociale fællesskab, hvilket jo er en af de 
vigtigste faktorer i den danske folkeskole.

MÅNEDENS interview



22 JANUAR 2009 - NUMMER 1 ÅRGANG 15

 Dennis, 15 år, er meget træt om morgenen; blodsuk-
 keret er i bund, og moren skal bruge lang tid på 

at få liv i ham. Han brokker sig over alt og alle, nægter 
at spise morgenmad og slæber sig i skole. Han lægger 
sig tungt hen over bordet, og når læreren træder ind i 
klassen, råber han højt: ”Vi gider ikke lave matema-
tik; vi vil se fi lm; hvorfor ser vi aldrig fi lm på den her 
rådne skole?” Dennis forlader klassen for at gå på toi-
lettet, men går i stedet til kiosken, hvor han stjæler en 
cola. Han tømmer halvdelen af colaen i nogle få slur-
ke, blodsukkeret stiger kraftigt, og han udnytter den 
nyvundne energi til at fange nogle piger på gangen. 
Læreren skælder ud og råber ”Slap af Dennis!” En 
halv time tidligere havde læreren ellers sagt ”Vågn op 
Dennis!” Dennis tager rastløs plads i klassen og regner 
7 opgaver forkert, mens han højlydt brokker sig. Han 
går igen ’sukkerkold’, men redder situationen ved at 
tømme resten af colaen, blodsukkeret stiger, hvilket 
gør, at han lige magter at regne de næste 7 opgaver 
forkert. 

Han tømmer halvdelen af colaen i nogle 

få slurke, blodsukkeret stiger kraftigt

Midt på dagen er Dennis helt færdig. Han ligger igen 
hen over bordet og tigger om at få fri. Resten af dagen 
går med brok og ballade og en lur i ny og næ. Ingen 
bekymrer sig om, at Dennis drikker 2-3 liter cola om 

dagen, at han dagligt indtager store mængder slik og 
kager, og at han i weekenderne drikker øl og sprut 
i lange baner. Ingen steder står der skrevet, at Den-
nis indtager 400 gram sukker om dagen, otte gange 
maksimumgrænsen. Man er åbenbart ligeglad med, at 
hans indtag af vigtige næringsstoffer som vitaminer 
og mineraler er på nulpunktet.

Ingen steder står der skrevet, at Dennis 

indtager 400 gram sukker om dagen, 

otte gange maksimumgrænsen
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Dennis’ dag i skolen
AF FREDE BRÄUNER UDDANNET SKOLELÆRER OG FORFATTER

Frede Bräuner blev uddannet folkeskolelærer 1983 og arbejdede i folkeskolen frem til 
1985, hvor han blev ansat i Heltidsundervisningen på Midtbyens Ungdomsskole i År-
hus. Han har gennem alle årene beskæftiget sig med sammenhængen mellem kost, 
adfærd og indlæringsevne og iværksatte i 1997-98 sammen med kolleger obligatorisk 
madordning på skolen.

Siden 1998 har han deltaget i den offentlige debat om emnet gennem radio og tv, 
avisartikler, foredrag mv. I 2002 udgav Frede Bräuner bogen Kost – adfærd – indlæ-
ringsevne , der i 2007 udkom i 4. udgave. Han er medforfatter til bogen Hvad fylder 
vi i børnene og fungerer nu som konsulent og foredragsholder.

Frede Bräuner er fortaler for den holdning, at ernæring, opdragelse, undervisning og 
omsorg hænger sammen og søger i sin skribent- og foredragsvirksomhed at formidle 
dette gennem udtryksmåder som humor og fortællinger.

Frede Bräuner er forfatter til bogen ”Kost - adfærd - indlæringsevne” og medforfat-
ter til bogen. ”Hvad fylder vi i børnene” Læs mere om bogen og fi nd oplysninger om 
foredrag om emnet på www.webkost.dk
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Maja, 6 år, lever stort set af sød yoghurt, chokolade 
og kakaomælk. Ingen bemærker, at Maja dagligt kon-
sumerer omkring 100-200 gram sukker, hvilket svarer 
til ca. 70 kg om året – 3-4 gange pigens kropsvægt. 
Næringsstoffer som vitaminer og mineraler får hun 
til gengæld meget lidt af, højst 20 % af de anbefalede 
mængder. Op mod 5 % af alle danske børn har, som 
Dennis, symptomer på ADHD. Gennem de seneste 10 
år er antallet af børn, der modtager vidtgående spe-
cialundervisning, steget med 48 procent, hvilket be-
tyder, at omkring 25.000 børn har et særligt behov 
for undervisning. Selvom 20 % af skolens budget bli-
ver anvendt til specialundervisning, forlader omkring 
hver femte elev skolen uden at kunne læse eller skrive 
tilfredsstillende.

Drik en cola eller køb et pizzastykke i 

kantinen, ansvaret er dit, og vi blander os ikke

Skoler omsorgssvigter og ødelægger børnenes sundhed

Mens der i samfundet og skolen stilles mange faglige 
og personlige krav til børn og unge, forholder man sig 
aldeles passivt til deres ernæring og sundhed. Majas 
medbragte madpakke ender i skraldespanden, hvor-
efter hun må stille sig op i køen foran skolens kiosk 
for at købe fastfood, kakaomælk og ostestænger. Nå 
skoleelever bruger 20 kr. på en ”luftbolle,” får de ty-
pisk kun råvarer for 5 kr. Resten af beløbet går til 
bureaukrati, transport og fortjeneste. Budskabet, der 
handler om, at vi skal spise varieret og indtage mange 
grøntsager, gælder åbenbart ikke for skoleelever. Godt 
nok er de fl este sodavandsautomater fjernet fra lan-
dets folkeskoler, men til gengæld er forbruget af ka-
kaomælk, milkshake og andre søde produkter steget. 
Mejerierne er her de helt store skurke. På kynisk vis 

”smugler” de søde og fede produkter ind på skolerne 
via mælkeordningen. Det groteske er, at mejerierne år-
ligt får milliontilskud fra EU til dette salg.

Ernæringen er ikke barnets ansvar

Mens svenske og fi nske elever – der klarer sig fagligt 
bedst i undersøgelser – sidder og spiser rigtig mad 
sammen med deres lærere, bliver Dennis udsat for 
omsorgssvigt, når han sammen med kammeraterne får 
lov at gå til kiosken for at stjæle cola og slik. Er elever 
ikke usunde, så skal de nok blive det, når de kommer 
i 8. klasse. Samtidig roser skolen sig af sin gode og 

velmenende kostpolitik og sin såkaldte kantine, hvor 
laveste ernæringsmæssige fællesnævner gælder, for i 
selvforvaltningens navn må børn selv vælge, om de 
vil ødelægge sig selv med dårlig ernæring eller lade 
være. Spis din madpakke eller drik en cola eller køb et 
pizzastykke i kantinen, ansvaret er dit, og vi blander 
os ikke. Det må bunde i mangel på elementær viden 
om ernæring, når netop denne model har fået vind i 
sejlene. 

Tænk, hvis noget så enkelt som mad og 

vigtige næringsstoffer ville kunne reducere 

den negative adfærd i skolen tilsvarende

En ordentlig madordning sørger for, at alle børn sik-
res tilstrækkelig ernæring og beskyttes mod underlø-
dige produkter som slik, sodavand, kager, kakaomælk, 
toastbrød og franske hotdogs. Fællesspisning skal 
på skoleskemaet og bør være en obligatorisk del af 
hverdagen. Spar lærere for bureaukratisk bøvl og lad 
dem i stedet spise sund mad sammen med eleverne. Da 
mange børn er hjemmefra i op til 10 timer om dagen, 
kan forældrene ikke tage det fulde ansvar. En obliga-
torisk madordning fratager ikke forældrene ansvaret, 
men alene ansvaret fra børnene. Den økonomiske be-
grundelse holder ikke. I Sverige kan eleverne bespises 
for 10 kr. om dagen, hvilket er 2000 kr. om året pr. 
elev. Samlet vil det årligt blot koste samfundet 2-2½ 
mia. at bespise alle skolebørn.
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MÅNEDENS profi l
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Sund skolemad virker

En forsøgsordning, hvor de ældste klasser på Eng-
gårdskolen i Billund fi k et varmt måltid mad midt 
på dagen, har vist sig at have positiv effekt på elever-
nes adfærd og indlæring. De problemer med ballade, 
skænderier og konfl ikter blandt eleverne, der tidligere 
prægede 8. og 9. klasses afdeling på skolen, blevet af-
løst af ro, fred og fordragelighed.  En undersøgelse 
fra Vejle, foretaget af overlæge Henrik Hey fra Vejle 
Sygehus, viste, at sund mad i skolen skaber både mere 
energiske og sundere elever. Eleverne fi k i to måneder 
adgang til frugt midt på formiddagen og salat, kyl-
ling, og andet sundt i spisefrikvarteret. En stor engelsk 
undersøgelse viste, at en gruppe fanger, der fi k mad og 
vitaminer, reducerede deres voldelige adfærd med 38 
%. Tænk, hvis noget så enkelt som mad og vigtige næ-
ringsstoffer ville kunne reducere den negative adfærd 
i skolen tilsvarende. Med baggrund i mine erfaringer 
fra Århus Ungdomsskole, vil jeg påstå, at danske ele-
ver samlet set ville kunne forbedre deres indlærings-
kapaciteter til det dobbelte, og uroen, adfærdsmæs-
sige problemer og stressniveauet i skolen ville blive 
reduceret til det halve, hvis der i skoler og institutio-
ner blev indført obligatorisk kost, slikforbud, daglig 
motion og udgangsforbud i frikvartererne. I belastede 
områder vil forbedringerne være mere markante. I til-
gift ville tiltagene kunne bidrage til forebyggelse af en 
lang række af de velfærdssygdomme, som Danmark 
desværre har en kedelig verdensrekord i. Hvis jeg nu 
kunne frembringe de ultimative og endegyldige hånd-
gribelige beviser på disse påstande, ville politikerne så 
vågne? Jeg tvivler!

MÅNEDENS profi l
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 I  Danmarks skoler går et spøgelse om. Selv om kun
 få har set det, så sker det i skolerne som det skete i 

Hamlet: Man taler og handler som om spøgelset var til 
stede i hvert sekund, og dog er dets eksistens mere end 
tvivlsomt. Hamlets fader døde giftdøden; hans bror 
tragtede efter kronen og konen, medens sønnen måtte 
erfare sandheden og spille spillet. Det danske skole-
spøgelse har næppe lidt nogen giftdød, men nogen må 
erfare sandheden smerteligt og afkræves alligevel at 
spille spillet. Spøgelset hedder rummelighed og søn-
nerne er højtbegavede elever. Begrebet rummelighed 
dukker op i den pædagogiske tale for en del år siden 
og har gået en sådan sejrsgang, at kun få har kunnet 
modstå forførelsen om at etikettere netop deres un-
dervisning eller skole som rummelig. En af grundende 
er givetvis den meget positive medklang af at ville lade 
alle være med; en anden af grundende skal fi ndes i 
en markant mangel på modpol. Hvad er modpolen 

”ikke-rummelighed” for en størrelse?

Rummelighed

Når noget er rummeligt, tilkendegiver det intentionen 
om, at alle er med. Intentionen om at ikke alle må eller 
kan være med vil svare til afgrænsning, udelukkelse 
og grænsedragning. Når noget er rummeligt, tilken-

degiver det accepten af fl ere holdninger. Udelukkende 
at acceptere én holdning svarer til indoktrinering. Når 
noget er rummeligt, tilkendegives mangfoldighed og 
fylde. Det modsatte vil da være enten enfoldighed eller 
lighed. Vi ser, at rummelighed rummer alle de stue-
rene ord, hvorimod den anden side bliver fyldt op med 
tabuer og uønsketheder. Den anden vanskelighed ved 
rummelighedsbegrebet: At rumme noget betyder at 
kunne indeholde noget. Rummeligheden kræver der-
for fylde i forskellighed. 

Når noget er rummeligt, 

tilkendegives mangfoldighed

Begrebet kræver grænseoverskridelse ved at postulere 
det tidligere udelukkedes adgang til det indelukkede, 
det ”ind-rummede”, og kan dermed ikke sætte græn-
ser for sin egen udstrækning. Med andre ord: ved at 
ville integrere alt integreres intet og ordets betydning 
forbliver tomt. Denne skitserede analyse ville lade 
ordet fremstå som en indholdstom vignet i værdipro-
grammer uden praktisk relevans. Dets udholdenhed 
i pædagogiske debatter, programmer og tekster kan 
dog næppe forklares ud fra ovenstående begrebsgen-
nemgang. Der må være mere ved det. Vi fi nder dette 
mere ved at sammenholde rummelighed med de andre 
italesættelser, det typisk cirkulerer med.

Forskellighed og potentialer

Rummelighedsbegrebets behov for mangfoldighed 
opfyldes gennem en vifte af pædagogiske teorier om 

Rummelighed og højt-
begavede børn

AF LARS CLAUSEN UDDANNET LÆRER, 
TIDLIGERE UNDERVISER PÅ MENTIQA-SKOLE

Kravet om rummelighed kræver, at vi har en mangfoldig-
hed af elever, der så igen kan rummes. Artiklen peger på 
den rummelige undervisnings nødvendighed for at slukke 
for sig selv i afgrænsede områder, så den er i stand ti at 
rumme de elever, der ikke kan rumme rummelighed: de 
højtbegavede elever.

Fakta om forfatteren:

Lars Clausen er uddannet lærer. Han studerer uddannel-
sesforskning på Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole, Århus Universitet. Han har tidligere været ansat på 
Mentiqa-skolen i Østjylland, hvor han underviste i fi losofi , 
retorik, samfundsfag og dansk.
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DEBAT om højtbegavede børn og rummelighed

mange intelligenser, læringsstile, projekter, kulturfor-
skelle og mange fl ere. Med alle deres forskelligheder 
går de godt i spænd med rummelighedsbegrebet ved 
at pege på ’den anden side’ af eleven, hvor ’uudnyttet 
potentiale’ for læring kan fi ndes og stimuleres. Des-
værre sætter rummelighedsbegrebet ingen grænse for 
andre sider, der kan opdages som ’læringsressourcer’, 
så vi har været vidne til en eksplosion af forskellighed 
og variation i undervisning og undervisningsformer. 
Det viser ind i problemet med den manglende mod-
stand fra et modbegreb af anden karakter end et kol-
lektiv af negativt ladede ord. Dette modbegreb skal 
kunne afgrænse rummelighedens omfavnelse af alt og 
byde på muligheder for at strukturere undervisning 
derefter. Dette modbegreb foreslår jeg skal være ’ram-
melighed’.

Rammelighed

I den pædagogiske debat spørges tit om: ”hvor går 
grænsen”. Grænsen for rummelighed går ved ramme-
lighed. Rummelighed bliver fortaler for inklusion og 
mangfoldighed medens rammelighed taler for eksklu-
sion og afgrænsning. For såvel skolen som den enkelte 
undervisning er det nødvendigt på den ene side at med-
tænke forskelligheder, men samtidig sætte rammer og 
grænser op for tilladeligt og ønskeligt. Kun gennem 
rammer kan eleverne fi nde ud af, hvad der i undervis-
ningen har relevans og hvad ikke. Skoler og undervis-
ning kan så påpege, at de kan ”rumme rammelighed” 
og ”ramme rummelighed”. Det lyder vældig fi nt. Vi 
må ikke tabe af syne, at det afkræver at spørge, hvor 
rammerne skal sættes. Det er nødvendigt at se på den 
enkelte elev og afklare dennes behov. Behovet gælder 
både læringsmiljø, undervisningsemner og undervis-
ningsformer. Rammeligheden afkræver afgrænsning 
og blindhed i forhold til andre muligheder.

Står vi over for en umulig opgave 

om at rumme de u-rummelige?

Børn med særlige forudsætninger

Elever har forskellige behov og ønsker. Ønsket om 
mangfoldighed og rummelighed har hele tiden peget 
på randområderne og alternativer til at opnå det, man 
egentlig ville opnå. Mange undersøgelser påviser suc-
ces’er med denne mangfoldighedstilgang. Opstarten 
af skoler for højtbegavede børn i Danmark peger på, 

at fokus på randområderne ikke er optimalt for alle. 
Hvor lærerne gennem et sandt fyrværkeri at tiltag for-
søger at lære elever noget, de ellers ikke ville lære, så 
kan dette fyrværkeri være ganske blændende og sætte 
stopper for meningsfuld læring. Deres behov grunder 
i stedet på behovet om at ”slukke” for omverdenen 
og få udpeget de centrale teser, beregninger, koncepter 
og forståelser i dette eller hint emne. Sagt på en anden 
måde, så kommer fl ertallet af elever til det centrale 
i undervisningen gennem mangfoldighed, hvorimod 
højtbegavede elever kommer til mangfoldigheden 
gennem det centrale. Det er vist det, der i dag kaldes 

”kernefaglighed”. Står vi over for en umulig opgave 
om at rumme de u-rummelige?

Om at ramme med rammer

Paradokset optræder kun, hvis vi stiller spørgsmålet 
om enten rummelighed eller rammelighed. Hvis vi 
i stedet forsøger at give de elever, der har brug for 
rammesætning til at slukke for forstyrrelser, de nød-
vendige rammer, så de får tilpas sværhedsgrad og ab-
straktionsniveau, kan den rummelige undervisning 
have små pletter, hvor rummeligheden slukker for sig 
selv til fordel for rammelighed. Lige som fl ertallet får 
tilgodeset deres behov for mangfoldighed for at lære 
det centrale, så bør højtbegavede elever få deres be-
hov om rammelighed tilgodeset. Rammeligheden kan 
komme til udtryk i fl ere niveauer. På skoleniveau gør 
den sig gældende med skoler målrettet undervisning 
af højtbegavede elever. På skoleinternt niveau kan der 
oprettes specielle klasser eller deltagelse i ældre klas-
setrin i udvalgte fag, lige som den daglige undervis-
ning kan tilrettelægges med henblik på højtbegavede 
elevers særprægede behov. Gør man det, har undervis-
ning mulighed for at få adgang til et gemt potentiale 
af uudnyttede analytiske kompetencer og tilført ny 
mangfoldighed til den rummelige undervisning gen-
nem temaer, vinkler og spændende viden. Men først 
og fremmest giver det den højtbegavede elev mulighed 
for at lære!

Skolens udfordring er at ramme rummelighed og 
derigennem med rette påstå, at den rummer ramme-
lighed!
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 Når lysten driver værket, og læringen går som en
 leg, hænger det der læres bedre fast. Børn lærer 

mest, når de er aktive, nysgerrige, drevet af den lyst til at 
lære, som de er født med, når de mødes af meningsfulde 
udfordringer med perspektiv i, og når det sker sammen 
med mennesker, som de har det godt sammen med1.

Ved i trygge rammer at møde børnene med krav, 
der giver mulighed for engagement lærer børnene 
bedst. De udvikler sig gennem levende og motiverende 
undervisning, hvor de kan bruge fl ere sider af sig selv, 
deres fysik, deres intellekt, deres kreativitet, deres nys-
gerrighed og deres sociale kompetencer.

Lærernes og forældrenes opgave er at få børnene 
til at blive glade for og interessere sig for det, der er 
vigtigt, og som har betydning for dem selv og samfun-
det på længere sigt, samt at sikre at børnene indgår i 
et godt fællesskab, da det er afgørende for det enkelte 
barns udvikling og læring.

Ofte kender de ikke de andre børn eller 

deres forældre, og føler derfor måske 

heller ikke et ansvar for fællesskabet 

og for de andre børns trivsel.

Herigennem kan vi sikre, at børnene lærer noget 
fagligt, at de lærer at omgås andre og at samarbejde, 
at de lærer noget om at lære, så de ved, hvordan de 
skal tilrettelægge deres egen læreproces – alt sammen 
så de på sigt lærer at tage hånd om deres eget liv.

1 Kilde: Hans Henrik Knoop (psykolog og lektor DPU). Læs 
mere i bogen ”Leg og læring og kreativitet – Hvorfor glade 
børn lærer mest”.

Fællesskabet og forskelligheden

Folkeskolen er noget unikt i vores samfund. Her mø-
der vi mennesker, der er vidt forskellige fra os selv med 
hensyn til blandt andet uddannelse, social baggrund 
og kultur. Vi udfordres til at indgå i et fællesskab med 
mennesker, som vi oftest ikke ville komme til at møde 
endsige tale med i vores hverdag. Samfundsmæssigt er 
det en gevinst, at vi får mulighed for at lære om, hvor 

Læring gennem glæde, 
fællesskab og 
samarbejde

AF PER B. CHRISTENSEN, 
FORMAND FOR BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN
OG
ANNA MARIE ILLUM, 
BESTYRELSESMEDLEM I BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN.
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forskellige vilkår, baggrund og opfattelser, der stadig 
er i et så homogent samfund, som det danske, og det 
er en fordel for børnene senere i livet at have lært at 
omgås vidt forskellige mennesker!

Alle har interesse i et udbytterigt skoleforløb for 
det enkelte barn, men det betyder ikke, at der er enig-
hed om, hvad det indebærer i forhold til det enkelte 
barn og i forhold til fællesskabet. 
Mange forældre har meget naturligt fokus rettet mod 
deres eget barn, og ofte kender de ikke de andre børn 
eller deres forældre, og føler derfor måske heller ikke et 
ansvar for fællesskabet og for de andre børns trivsel.

Hvis skolegangen skal fungere godt for de enkelte 
børn, er det en forudsætning, at den klasse og det fæl-
lesskab, børnene indgår i, fungerer godt, og det kan det 

kun komme til, hvis de voksne omkring børnene samar-
bejder om det og ser det som en del af en fælles opgave.

Forældrene må have et vist kendskab til de andre 
børn og deres forældre. Når vanskeligheder opstår - 
og det gør de næsten altid – er det nemmere at tage 
kontakt, når man kender hinanden i forvejen, og det 
er vanskeligere blot at gøre front mod ”dem, der for-
styrrer”, når man kender børnene og deres forældre. 
Samtidig er det nemmere – både for børn og voksne 

– at fi nde fælles retningslinjer, når der bliver samar-
bejdet og talt om, at det fx i forhold til nogle børn 
kan være nødvendigt med særlige hensyn. Antimob-
bekampagner fortæller os, at vi her har en stor fælles 
opgave, som skolen ikke kan løse alene og forældrene 
heller ikke. Både som lærere, ledere og forældre må vi 
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stå fast i forhold til at insistere på, at man skal opføre 
sig ordentligt over for hinanden, og vi må bruge den 
tid, der er nødvendig for at få børnene og vores eget 
barn til at forstå, hvor frygteligt et våben udelukkelse 
og forfølgelse er. Alle børnene har et ansvar for ikke 
at starte det, for ikke at gå med, for ikke blot at se på 
og for at sige fra.

Det er de voksne omkring barnet, 

der skal sikre, at skolegangen er tryg

Et godt samarbejde

Når lærere og forældre mødes i respekt for hinandens 
opgaver og roller bliver samarbejdet en ressource – og 
det er der brug for. 

Forældre og lærere skal opleve at de vinder noget 
ved at samarbejde. De skal opleve, at de har et fælles 
mål og at der er fl ere fordele end ulemper ved at arbej-
de sammen mod dette mål end hver for sig. På den ene 
side har skolen en opgave i at formidle til forældrene, 
hvordan de kan og bør indgå i dette samarbejde. På 
den anden side har forældrene et ansvar i at deltage 
og påtage sig en del af ansvaret for klassens og skolens 
fællesskab, læring og udvikling. 

Mange lærere oplever forældresamarbejdet som et 
vanskeligt aspekt i deres arbejde. Er der mistillid i for-
hold til lærernes vilje, evne eller indstilling synes op-
gaven nærmest uoverkommelig, fordi de nødvendige 
alliancer i forhold til opgaven ikke er der, og fordi de 
fl este føler sig ramt ikke bare på deres profession men 
også på deres person. Modsat når forældresamarbej-
det fungerer. Når opgaven er fælles, og der samarbej-
des, kan læreren næsten gå på vandet, fordi tilliden 
er til stede og dermed også den gode dialog, hvis der 
er uenighed eller tvivl. Jo yngre børnene er, jo større 
betydning har samarbejdet med forældrene både i 
forhold til trygheden og det meningsfulde. Det er de 
voksne omkring barnet, der skal sikre, at skolegangen 
er tryg, og at skolegangen giver mening. Det, der læres 
i skolen, skal betyde noget. Det skal være interessant – 
og kunne vække begejstring og lyst til at lære mere. 

Formand BKF Per B. Christensen, børne -og kulturdirek-
tør i Næstved Kommune tlf. 2169 7188. 

Bestyrelsesmedlem BKF Anna Marie Illum, skolechef 
Horsens, tlf. 2080 1331

DEBAT om fællesskab, forskellighed og læring
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 Den autoritetsopløsning, som studenterballadema-
 gerne i 68’erne påførte ikke alene universiteterne, 

men hele uddannelsesverdenen, og som alle voksne 
dengang nok lidt modstræbende, men alligevel bered-
villigt, tilsluttede sig med en pirrende fornemmelse af, 
at man var med på den forreste progressive vogn, hvis 
man gjorde det, har som langtidsvirkning bundfældet 
sig overalt ikke mindst i folkeskolen, hvor fraværet 
af autoritet har gjort lærerne til jaget vildt ikke alene 
blandt eleverne, men også blandt forældrene. 

Mange lærere forlader jobbet længe før tid, eller 
bliver i jobbet og slides op i ærekrænkende efterstræ-
belser fra elever og forældre, samtidig med at alle for-
langer, at lærerne skal undervise fagligt højtkvalifi ce-
ret i en skole, der som udelt er mere end velegnet til 
at umuliggøre dette arbejde og til at fremavle alle de 
adfærdsudskejelser, som lærerne for det meste står to-
talt afvæbnede overfor, fordi skolen er indrettet til at 
forsømme de bogligt stærke og tabe de svage. 

Det kræver blot, at tilstrækkeligt mange 

voksne siger stop og vender tilbage til de 

tider, hvor børn skulle adlyde de voksne

Nogen kalder det, der er årsagen til autoritetsop-
løsningen, for et ”norm- og værdiskred” blot for at 
gøre udviklingen til noget uafvendeligt, nærmest no-
get naturlovsagtigt, eller i hvert fald forståelig. Derfor 

er det vigtigt at gøre sig klart, at norm- og værdiskre-
det, for nu at blive i sprogbrugen, igangsattes af nogle 
få utilpassede på universitetsplan, og alene bredte sig, 
fordi mange uden omtanke gerne ville være med på 
noderne. Men det betyder også, at tingene kan ændres. 
Det kræver blot, at tilstrækkeligt mange voksne siger 
stop og vender tilbage til de tider, hvor børn skulle ad-
lyde de voksne, alene fordi det nu engang er de voks-
nes ret at bestemme over børnene. Man kan jo blot 
analogere med dyreverdenen, for at forstå, at man har 
naturen bag sig i slige retrospektive kætterier. Børnene 
skal selvfølgelig tilpasse sig de eksisterende rammer. 
Og skal de eksisterende rammer ændres, tilkommer 
det de voksne og ikke børnene at gøre dette. 

Det betyder også, at det er lærerne 

og dem alene, der skal tilkæmpe 

sig deres tabte autoritet

Der er jo også almindelig tilslutning til tesen om, 
at forældrene skal have ansvaret for deres børn. Alt-
så bl.a. et ansvar for, at deres børn møder undervis-
ningsparate i skolen. En tese, der dog foreløbig ikke 
er meget andet end tomme ord, og som derfor alt for 
let slås af banen af en anden forestilling om, at foræl-
drene som en naturlov ikke længere har mulighed for 
at opdrage på deres børn, hvorfor skolen må påtage 
sig denne opgave. Men skolen skal undervise og alene 

Den autoritære 
autoritet

AF VAGN MADSEN, VICESKOLEINSPEKTØR
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opdrage i det omfang, det er nødvendigt, for at skabe 
den optimale atmosfære for undervisningen. Og det er 
ikke nogen uoverkommelig opgave, hvis forældrene 
ikke bare i opgivende attituder synker hen i forestil-
lingen om, at de er ofre for en samfundsudvikling, der 
gør deres opdragerrolle umulig. Og da det selvfølgelig 
er undervisningen, der har hovedrollen i skolens dag-
ligdag, skal lærerne tage sig sammen og stå fast på, 
at det er dem, der er autoriteterne overfor børnene 
og udøve konsekvenserne af manglende respekt i pas-
sende omfang for skolen og arbejdet og brud på de af 
skolen fastlagte adfærdsnormer - herunder anvende 
skammekrog i passende udgave og bortvisninger o.l. 
af elever. 

Det betyder altså, at lærerne skal kunne udøve 
deres genvundne autoritet autoritært. Men det bety-
der også, at det er lærerne og dem alene, der skal til-
kæmpe sig deres tabte autoritet. Der er ingen - abso-
lut ingen - der vil røre en fi nger for at hjælpe lærerne 
hermed. End ikke lærernes egen forening. Tværtimod 
må der forventes en sand storm af protester mod 
noget så oldnordisk, reaktionært, menneskefjendsk, 
børneskadeligt, u- eller ligefrem antidemokratisk osv. 
Og af nemheds hensyn vil der blive alluderet til en 
kendt mellemkrigstids romanklassikers beretning om 
lærertyranni på en vis Metropolitanskole. Selvfølgelig 
vil bestræbelsen give anledning til uenighed mellem 
lærere og forældre. Forældrenes holdninger til opdra-
gelse harmonerer antagelig ikke med skolens. Foræl-
drene opdrager i det omfang de fi nder det nødvendigt 
i forhold til familiens lukkede kreds. Skolen opdrager, 
i det omfang skolen tør opdrage, på baggrund af krav 
om uddannelseskvalitet i vores undervisningsumulige 
folkeskole med overfyldte klasser blandet op af bog-
ligt svage og stærke elever samt en stærkt minimeret 
mellemgruppe. 

Det var en fl ok selvtægts rebeller og ikke resultatet 
af en uomgængelig udvikling, der på universitetsplan 

nedbrød den gamle verden. Derfor kan et sammen-
hold af tilstrækkelig størrelse og styrke også genindfø-
re fordums tålelige forhold. Man vil møde argumentet, 
at en nødvendig renæssance af gamle opdrager dyder 
vil ødelægge forholdet mellem voksne og børn. Men 
spørgsmålet er, om man ikke, med baggrund i fortæl-
linger fra skolens verden og fra dagspressens beretnin-
ger, må indse, at forholdet mellem voksne og børn i 
dag just ikke er, som det burde være. Og man behøver 
selvfølgelig ikke at ligge under for, at nogen af agitato-
riske grunde anfægter, at en genvunden lærerautoritet 
ikke lader sig udøve med al den omtanke, indlevelse 
og respekt for barnet, som man påstår kun kan vokse 
ud af autoriteternes fald. Der er ganske vist dynget 
pædagogisk/psykologiske grunde i tonsvis op med 
alle de ulykker og sygdomslignende tilstande, som 
børnene invalideres med, med voksnes autoritære op-
træden, der som nævnt ikke behøver at betyde ondsin-
det, hævngerrig og nedværdigende voksenoptræden. 

Alligevel skal man forvente en imødegåelse af be-
stræbelserne på at genetablere tålelige forhold på sko-
len med henvisninger til fortidens brug af spanskrøret 
og de hyppige lussinger. Der går altid let usaglighed i 
modstanden mod at hente noget værdifuldt fra forti-
den. Det hævdes, at vi voksne - herunder altså også 
lærerne - må blive bedre til at acceptere børnene, som 
de nu engang er. Dvs. med den adfærd, de nu engang 
udviser som de selvstændige kritiske mennesker, de er. 
Men når lærerne som noget helt naturligt og som no-
get, de er opøvet i qua deres uddannelse, virkelig ac-
cepterer børnene, som de er, så må lærerne altså også 
gennem deres autoritære autoritet bundfælde en fore-
stilling hos børnene om, at børnene i et vist omfang 
og under visse omstændigheder - først og fremmest i 
undervisningssituationer - må ave deres selvstændige 
og kritiske tilbøjeligheder og underordne sig den for 
undervisningen nødvendige ro og orden.
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 Succes er mange ting, alt efter perspektiv. Det kan
 betyde et for mig og noget andet for dig. Succes 

forståelsen er et kulturbestemt faktum, der er indlejret 
i os, og er dels noget vi både er bevidste om, dels noget 
der ligger og lurer i det ubevidste – i vores over-jeg, 
ville nogle sige. Der kan være mange forskelligartede 
succeskriterier alt efter hvem vi spørger, og hvilken 
organisation vi spørger. Inden for skoleverdenen er 
der opstillet som mål en leder skal løse og med succes: 
Økonomiske succesmål, humanistiske succesmål, pæ-
dagogiske succesmål, kreative succesmål og konkrete 
ledelsesmæssige succesmål. Disse succesmål er mere 
eller mindre determinerende for den måde en leder fø-
ler, tænker og handler på.

Faren er at disse ydre og indre succeskriterier 

risikerer at sætte professionalismen over styr

Begrebet succes betyder fremgang på latin, men i 
dag er succesdiskursen, altså det vi forstår ved begre-
bet succes meget mere broget. Succes kan for skolele-
deren eksempelvis være at løse kommunens og sko-
lens opstillede mål og krav i virksomhedsplanen, være 
vellidt blandt medarbejderne, tjene mange penge og 
være fagligt respekteret. Faren er at disse ydre og in-
dre succeskriterier risikerer at sætte professionalismen 
over styr.

Professionalisme?

Hvad er professionalisme da og er ledelsesfaget en 
profession? Ja, såfremt man antager præmissen hvori 
der i en hvilken som helst profession viser sig nogle 
erhvervede eksklusive rettigheder til at udøve et sær-
ligt arbejdsområde, som man altså holder andre ude 
fra. I forhold til traditionelle professioners sociologi-
ske beskrivelser, hentes forståelsen som oftest i funk-
tionalistiske teorier, hvor professionen er defi neret på 
basis af: 1. Autoritet og autonomi, 2. Systematisk videns-
grundlag, 3. Samfundsmæssig monopol, 4. Etiske regler og 
en særlig kultur (Moos, 2004). Ved stillingsopslag til 
lederjobs er der som oftest en funktionsbeskrivelse og 
klare krav til kvalifi kationerne. Men lederrollen og le-
deregenskaberne er vigtige og indgår i vurderingerne 
til ansættelse, men er sjældent eksplicit.
Kurt Klaudi Klausen (2001) præciserer nogle af de 
opgaver der ligger i ledelsesprofessionen og som også 
anskueliggør mulighederne for ledelse (Figur 1).

Krav til ledelse er store

Lederen udsættes for et massivt krydspres i folkesko-
len i dag. Kravene er store og omgivelserne er i hastig 
forandring. Det der i dag defi neres som det postmo-
derne samfund er kendetegnet ved at være et samfund 
i konstant forandring. Det der var i går er noget nyt 
i dag. Alting er i opbrud og det nye får sjældent en 
chance, og ofte er augmentationen at vi skal tilpasse 
os den herskende konkurrence såvel nationalt som 

Lederegenskaber Lederkvalifi kationer Lederroller

Nu og i fremtiden Åbenhed, evne til at sk-
abe overblik, overbevise, 
inspirere og motivere til 

det nye

Det samme + lederud-
dannelse, generalistred-
skaber, sprogkundskaber

Visionsskaber, strateg, 
forhandler, brobygger, 

netværksdanner

Succesmål i professionel 
ledelse

AF KARSTEN MELLON, 
ORGANISATIONS OG LEDELSEKONSULENT

Figur 1
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globalt. Skolerne tilføres nye krav om yderligere eva-
luering og dokumentation. Succeskriterierne fra lærer-
nes side er ofte ambivalente eller forskelligartede.

Lærerkulturen har generelt set et ambivalent for-
hold til ledelse. På den ene side er ledelse godt i forhold 
til administration og til at holde skolen på rette vej, og 
på den anden side har lærernes autonomi og 70er kul-
turen produceret mistillid til ledelse som sådan. Des-
uden er der en tendens til at lærerprofessionen bygger 
professionelle fællesskaber, hvor der er et institutiona-
liseret syn (Klausen, 2001), der betyder at de grundlæg-
gende lytter mere til hinanden end til folk udenfor disse 
fællesskaber. Dog er der friske pust ved akademisering 
af læreruddannelsen også fra nye lærere.

Lederen udsættes for et massivt 

krydspres i folkeskolen i dag

Uprofessionelle interessenter

For eksempel har Danmarks lærerforenings kredse 
(fagforeningsafdelinger) også særlige succeskriterier, 
der enten er stillet oppefra eller er produceret på den 
lokale kreds. Nogle af disse kredse handler qua mang-
lende psykologisk og eller organisatorisk indsigt sær-
deles uraffi nerede og til tider det man vil kalde upro-
fessionelt, og opnår i den sidste ende ikke det bedste 
for medlemmet. Reducering af virkelighedskomplek-
siteten er resultatet og en umoden ageren hersker og 
forudsiger splitting, risikerer i urefl ekterede offer-bød-
del roller og er derved medvirkende til at undergrave 
såvel forvaltning, skoleledelser og endda egne tillids-
mænds autorisation, for at opretholde egen position. 
I psykodynamisk tænkning er det, når det fungerer 
godt, til alles bedste at uenigheder, konfl ikter ”udli-
citeres” til andre organer, så man fx på skolen, kan 
koncentrere sig om hovedopgaven – det vi er her for.

Hold dig til hovedopgaven

Med hovedopgaven forstås den opgave man som leder 
er sat til at løse. Det vil sige hvad er det primært du 
med dine, før omtalte, kvalifi kationer og ledelsesegen-
skaber i din ledelsesrolle er sat til at udføre. Faren er, 
som tidligere nævnt, at lederen regrediere, altså går i 
en art forsvarsmekanisme. Angsten i forhold til de ydre 
og indre pres er ubærlige og derfor bliver det svært at 
fastholde fokus (Visholm, 2004). Lige pludseligt kan 
det være at lederen oplever at de succeskriterier som 
medarbejderne har opstillet ikke kan honoreres, så-
vel som eget ønske om at være vellidt og respekteret, 
hvis hovedopgaven ikke skal mistes af syne. Lederens 
forsvarsmekanismer aktiveres og resultatet kan være 
konfl iktoptrapning og uformel ledelsesovertagelse, 
som ikke er et ukendt fænomen på danske skoler. Det 
er her at professionalismen viser sig.

Succesmåling

Det kan godt være at man som leder skal refl ektere, 
revurdere og reorganisere, når forandringerne og inte-
ressenters pres sætter ind, men det kræver en bevidst-
hed og et overblik omkring det der er i spil. Profes-
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sionalisme er altså at sætte sin funktion foran succes. 
Succes’en skal ikke blot måles på den korte bane, men 
i et længere perspektiv. I forandringsprocesser er der 
hos medarbejderne ofte behov for at adskille sine dår-
lige, ubærlige og til tider hadefulde følelser over alle 
de tab der er. Tab af hierarkisk position, følelse af in-
kompetence, tab af gamle strukturer der var kendte, 
så der er meget på spil.

Hvad er mine personlige og 

professionelle succesmål?

Perspektiver

Lederen må selv tage ansvar. Det er vigtigt med lø-
bende afstemning om rolle med sin egen ledelse. Efter-
uddannelse er nødvendig såvel psykologisk som pæ-
dagogisk. Tiden kræver mere indsigt i de psykologiske 
processer, der er på spil under forandringer. 

Det er nødvendigt at gøres sig sine succeskriterier 
bevidste – hvad er mine personlige og professionelle 
succesmål, hvorledes dominerer det min ledelsesstil og 
hvad vil det sige at være professionel?

DEBAT om succesmål og professionalisme

Forfatteroplysning: Karsten Mellon

Master i Organisationspsykologi (MPO) fra Roskilde Uni-
versitet. Har især beskæftiget sig med psykodynamik in-
denfor stress og coaching. Diplom i ledelse fra Danmarks 
Forvaltningshøjskole. Lærerfag fra Haslev og Holbæk 
seminarier og er cand.mag. i pædagogik studerende ved 
Syddansk Universitet. Har været ansat som skoleleder 
for tre sammenlagte specialskoler inklusiv SFO samt 
været både centerleder og leder for Sjælland ved Dansk 
Røde Kors Asylafdelingen af områderne undervisning, 
kultur og jobcentre. Arbejder i dag med ledelse, organi-
sationsudvikling og undervisning som organisations- og 
ledelseskonsulent. Kan kontaktes: mel@private.dk




