
Når vi spiser sammen...
ERFARINGER MED MAD OG MÅLTIDER



MAD OG MÅLTIDER • GODE ERFARINGER

I den Forberedende Grunduddan-
nelse skal der serveres mindst ét 
gratis måltid mad om dagen. 
Det er godt for de unges sundhed, 
for deres indlæringsevne og for 
deres økonomi.

Men madlavning og fælles 
måltider kan mere end det. 
De er både fællesskabsdannende 
og dannende for den enkelte. 

Produktionsskolerne har 40 års 
erfaring med unge, mad og 
måltider. Mange af disse erfa-
ringer vil komme FGU-institu-
tionerne til gode, når skolerne 
d. 1. august 2019 overdrages til 
FGU-institutionerne. 



FNs Verdensmål 
Med FN’s verdensmål er der sat fokus på klodens begrænsede 
ressourcer og nødvendigheden af at finde bedre måder at 
omgås dem på. Madlavningen i køkkenet såvel som det fælles 
måltid i skolens spisesal kan være med til at sætte de fine 
hensigtserklæringer ind i en hverdagsramme, hvor man som 
almindelig medborger får redskaber til at handle mere ans-
varligt.

De gode erfaringer
Det at lave mad og spise sammen med kammerater og lære-
re indeholder en pædagogisk guldgrube. Fra de helt nære og 
dagligdags ting til faglig og demokratisk dannelse. Men det 
indeholder også dilemmaer og sårbarheder, som man skal 
være opmærksom på, hvis man vil bevare den værdi, måltidet 
som udviklingsrum kan have.

Med ”Når vi spiser sammen... erfaringer med mad og 
måltider” ønsker vi at rette opmærksomheden mod dette 
udviklingsrum. 



MAD OG MÅLTIDER SKABER FÆLLESSKAB

I køkkenet udvikles et forpligtende arbejdsfællesskab
Hvis maden skal være færdig til tiden, så må alle i køkkenet 
yde en indsats. Her udvikles der et forpligtende arbejdsfæl-
lesskab, hvor forskellige elever og lærlinge kan bidrage på 
forskellig vis. 

Det er et fællesskab, der kan rumme forskellige elevtyper og 
-kompetencer. Fordi der er så mange forskellige ting, der skal 
gøres, så er ingen for erfaren eller for uerfaren. Der skal snittes 
salat og hakkes løg, men der skal også laves skiftende menu-
er og varme retter, tilrettelagt med sæsonens råvarer og god 
ernæring for øje. Og den rigtigt dygtige og erfarne elev kan få 
lov til at være ’kok for en dag’, og styre hele slagets gang.
 
Ved det fælles måltid er det maden 
og samværet, der er i centrum
Når vi spiser sammen, har vi noget fælles at være sammen 
om. I måltidet bidrager man til, og modtager fra, fællesskabet. 
Her dyrkes det sociale liv i værkstederne og på tværs af dem, 
når man snakker sammen, mens man spiser. 

Der er ingen forskel på os, 
når vi alle sammen spiser det 
samme … (Elev) 

At spise sammen er sådan en 
dejlig tvungen ting – man 
opdager fællesskabet! (Elev)



I det fælles måltid bliver skolens værdier konkrete
Det kan handle om at respektere dem, der har gjort sig umage 
med at få maden færdig. Det kan handle om at spise sammen 
under hyggelige former og i indbydende omgivelser. Eller det 
kan handle om, at man skaber traditioner og genkendelige 
rammer for f.eks. fælles meddelelser og dialog.  

Når man spiser sammen, er man fælles om noget fundamen-
talt menneskeligt på tværs af fag, interesser og andre skel. 
I fællesskabet omkring måltidet finder man ofte ud af, 
at man på trods af forskelligheder har meget tilfælles.

Men måltidsfællesskabet kan også være sårbart. Det kan 
kræve mod at deltage og hvis nogle af forskellige grunde 
trækker sig, så kan det starte en ond cirkel. 



MAD OG MÅLTIDER BIDRAGER TIL 
DANNELSE OG UDVIKLING
I køkkenet udvikler produktionen elevernes vedholdenhed
I køkkenet er der høj kontinuerlig produktion og flere daglige 
deadlines. Her kan man som elev høste både anerkendelse og 
’øretæver’. Det udvikler elevernes vedholdenhed og faglige 
stolthed.

For at skabe en god arbejdskultur og et godt arbejdsmiljø, 
hvor man kan klare en presset tidsplan eller personlige udfor-
dringer, kan læreren iscenesætte arbejdet, så det bliver sjovt at 
være med, og eleverne oplever at ingen kan undværes, for alle 
har en betydningsfuld rolle i et af skolens centrale 
arbejdsfællesskaber.

Køkkenet servicerer hele skolen og eventuelle gæster. Risikoen 
kan være, at køkkenet af de øvrige elever bliver opfattet som 
et serviceorgan, man kan kritisere, hvis det ikke leverer det 
forventede, og hvor man risikerer at glemme, at køkkenet også 
er et læringsrum for et hold elever. 

I det fælles måltid sættes maden ind i et dannelsesrum
Spisesalen og måltidet er et dannelsesrum. Her udvikles 
måltidskompetence: At smalltalke og holde bordskik, at kunne 
stå i kø ved buffeten og at sørge for, at der er nok til alle. Det 
er en dannelse, der kommer eleven til gode i mange sammen-
hænge, f.eks. i forhold til at kunne afkode de vigtige måltids-
spilleregler, der gælder på arbejdspladser og uddannelser.



VI skaber en ’fis og ballade’ stem-
ning i køkkenet, det er en måde at 
klare arbejdspresset på. At kunne 
skifte mellem forskellige roller, 
mellem sjov og alvor … (Lærer)

 Jeg har lært at spise hytteost! (Elev)

Spisesalen skal være både indbydende og inkluderende, 
så der f.eks. også er plads til de unge, der har det svært 
med store åbne rum. 

Mad og måltider giver mulighed for forandring
Mange unge med personlige udfordringer kan være utrygge 
ved at spise bestemte ting, eller ved at spise sammen med 
andre. Når de udvikler madmod med nye tilgange til mad og 
til at spise sammen med andre, er der potentiale for personlig 
og social udvikling indenfor flere områder. De får mere tillid til 
sig selv og omverdenen, og dermed mod på at prøve nye ting, 
og mod til at rykke ved deres personlige grænser. 

Udfordringen kan være at tage det tilstrækkelige hensyn til 
særligt sårbare elever uden at det går ud over fællesskabet og 
de fælles normer for deltagelse i måltiderne



MAD OG MÅLTIDER SÆTTER FOKUS PÅ 
ERNÆRING OG SUNDHED
Arbejdet i køkkenet giver viden om ernæring
Den kan eleven bruge både fagligt og privat. Det er en 
viden, der kan være teoretisk, men som altid udvikles 
gennem handling. I køkkenet handler elever og lærere 
sammen og gør dermed den praktiske og teoretiske viden 
konkret. 

Forståelse for vigtigheden af god fødevarehygiejne og 
sundt arbejdsmiljø, og den betydning det har for fælles- 
skabet, er med til at styrke elevernes ansvarlighed 
og køkkenfaglighed. 

Salatbuffeten er god. Den er varieret, 
og så kan man selv bestemme, 
hvad man vil have i stedet for en 
færdig salat, hvor der er noget i, 
man ikke kan li’ … (Elev)



Måltidets sammensætning understøtter god ernæring
Når man skal arbejde og lære, har man brug for sund og næ-
ringsrig kost til kroppen og til hjernen. Igennem en ernærings-
rigtig sammensætning og indbydende anretning bliver 
det lettere at træffe sunde valg (f.eks. at placere grøntsager 
før kulhydrater, som brød og kartofler, på buffeten). 
 
Madens anretning understøtter udvikling af madmod
Når maden anrettes rigtigt, understøtter den udviklingen af 
madmod. Nogle elever kan have brug for at kunne ’overskue’ 
det, de bliver præsenteret for. Derfor er det vigtigt, at buffeten 
indeholder f.eks. brød og pålæg eller en salatbar, hvor ingre-
dienserne er adskilte. Men der skal også være mulighed for 
at udfordre eleverne, f.eks. med færdigblandede salater eller 
varme retter, der består af flere forskellige råvarer.



MADEN ER EN RESSOURCE, VI SKAL PASSE PÅ

I køkkenet udvikles ressourcebevidsthed
I køkkenet udvikles ressourcebevidsthed. Man arbejder f.eks. 
med årstidens råvarer og, hvordan man kan bruge mest muligt 
af dem og dermed minimere spildet. Eller man arbejder med, 
hvordan man tænker rester ind i ugens menu under hensynta-
gen til Fødevarestyrelsens foreskrevne regler.

Ved måltidet ses maden som en ressource
Ved buffeten viser man omtanke for sin næste i køen, og 
sørger for at der er nok til alle. Det kan være hensigtsmæssigt 
at bruge mindre tallerkener, så man både mindsker eventu-
elt madspild og når at mærke efter, om man er mere sulten, 
inden man tager mere på tallerkenen. 

Så ved jeg da, at jeg får ét godt måltid mad 
om dagen. Det gør jeg ikke altid derhjemme. 
(Elev)



Når jeg betaler for maden, så synes jeg, 
at jeg har ’ret’ til at tage så meget, jeg vil. 
Hvis den var en gave, så vil jeg nok tænke 
lidt mere over det … (Elev)

I FGU er maden en gave
I FGU vil måltidet være gratis. Maden er altså en gave. For 
mange unges økonomi har et dagligt måltid mad betydning. 
Dermed være også sagt, at for nogle unge vil måltidet på 
skolen være dagens hovedmåltid. Derfor er det ekstra vigtigt, 
at det er et sundt og nærende måltid.

Med gaver følger der forpligtelser. Man er nødt til at modtage 
gaven på ordentlig vis og vise respekt for dem, der har gjort sig 
umage og omtanke med den. Men man værdsætter også gaver 
på en anden måde, end det man betaler for.



I efteråret 2018 modtog Produktionsskoleforeningen støtte fra 
Dansk Folkeoplysnings Samråd til projektet Det gode Måltid. 
Det gjorde projektet muligt, og vi takker mange gange herfor.
Ligeledes takker vi projektets følgegruppe for deres interesser 
og ideer: Charlotte Siiger, Julie Krarup, Sanne E. Jessen, Maja 
Stauner og Lone Merete Dyrby for deres interesse og ideer.

Produktionsskoleforeningen har fra 1.1. 1996 til 30.6. 2019 
været interesseorganisation for de danske produktionsskoler.

Projektet er støttet af Dansk 
Folkeoplysnings SamrådJU
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