
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Mad og måltider i en naturbørnehave –  
et tværfagligt samarbejde 
 

Af Signe Johansen, professionsbachelor i Ernæring og Sundhed 

 

Hvordan kan der, med udgangspunkt i den pædagogiske praksis i en naturbørnehave, arbejdes 
tværfagligt med at give børnehavebørn oplevelser og erfaringer med mad og måltider i naturen? 
Dette spørgsmål har jeg beskæftiget mig med i mit afsluttende bachelorprojekt på Ernæring og 
Sundhed. Jeg vil i denne artikel give et indblik i de erfaringer, jeg har gjort mig på baggrund af 
deltagende observation i Børnehaven Munkholm samt et interview med en naturvejleder.  
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Introduktion til bachelorprojektet 
 
Projektet tog afsæt i den pædagogiske praksis i naturbørnehaven Børneøen Munkholm. Gennem deltager-
observation i børnehaven og gennem interview med daglig leder, Pernille Lindblom, undersøgte jeg, hvor-
dan børnehaven brugte naturen i det pædagogiske arbejde, særligt i forhold til at give børnene oplevelser 
og erfaringer med mad og måltider. Jeg interviewede desuden naturvejleder Kirsten Blicher Friis med hen-
blik på at opnå viden om en anden fagpersons arbejde med mad og måltider i naturen, samt for at vurdere, 
hvordan der kan arbejdes tværfagligt med dette emne.  
 
Derudover beskæftigede jeg mig med de officielle kostanbefalinger, børns kostvaner før og nu, og kostens 
betydning for børns udvikling og helbred. Dette vil jeg ikke komme nærmere ind på i denne artikel. 
 
 

 
 
 
Den pædagogiske praksis 
 
Børneøen Munkholm var omdrejningspunktet for mit bachelorprojekt. Børnehaven er beliggende på den 
lille landfaste ø Munkholm ved Holbæk, som gemmer på både skov, eng, stand og hav. I børnehaven arbej-
der personalet ud fra en Waldorf-pædagogisk tilgang, også kaldet Steinerpædagogik, der bygger på den 
østrigske filosof Rudolf Steiners menneskesyn. Jeg vil mene, at Steinerpædagogikken på nogle punkter kan 
sammenlignes med erfaringspædagogikken, idet det ifølge Steinerpædagogikken er vigtigt, at børnehave-
barnet får lov til ”at gøre og handle”, hvor det i erfaringspædagogikken ligeledes handler om at gøre sig er-
faringer gennem egne handlinger, for derigennem at opnå læring og indsigt i et bestemt emne. Steinerpæ-
dagogikken fokuserer desuden på, at børnene så vidt muligt skal lege med naturmaterialer, at de skal have 
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en forståelse for årstiderne samt de mange forskellige elementer, der er at finde i naturen. Dette kan sam-
menlignes med udepædagogikken, hvor børnene opholder sig ude og leger med det der er, samtidig med at 
de oplever årstidernes skiften, der fører bestemte lege og aktiviteter med sig. 
I forhold til børnenes læring, var det vigtigt for personalet i Børneøen Munkholm, at børnene kunne lege 
frit og i deres eget tempo, så de kunne gøre sig deres egne erfaringer. Den pædagogiske tilgang i Børneøen 
Munkholm er altså en erfarings- og handlingsbaseret tilgang i naturen, hvor børnene har mulighed for a 
fordybe sig og bruge alle deres sanser. Dog gjorde personalet i børnehaven meget ud af at være synlige for 
børnene og støtte dem i deres aktiviteter, hvis der var behov for det. Dette kaldes et voksenstøttet lærings-
rum, hvor personalet går bag ved barnet samtidig med, at der vises interesse for det, barnet foretager sig. 
En svensk undersøgelse om børns udeleg, udarbejdet af professor i landskabsarkitektur Patrik Grahn, viser, 
at børnehavebørn ofte formår at finde udfordringer i naturen, der svarer til deres egne oplevelser af, hvad 
en udfordring er, og at de i disse aktiviteter vil opnå en større grad af fordybelse. Når den voksne selv lader 
barnet vælge aktiviteten, tempoet og relationerne, er der derfor større chance for, at barnet vil føle sig me-
ningsfuldt involveret.  
 

 
    
                   

Mad og måltider 

 
For at få et overblik over de faktorer, der har betydning i en måltidssituation, valgte jeg at benytte Maddan-
nelsesblomsten1, som er udarbejdet af Måltidspartnerskabet til det formål at inspirere personalet i børne-
haver til at udføre aktiviteter, der kan styrke maddannelse2 hos børnene, samt fremme de mad- og måltids-

                                                           
1 Se Maddannelsesblomsten nederst i artiklen.  
2 Maddannelse kan beskrives som den viden, de erfaringer og de oplevelser børn og unge tilegner sig, når de undersø-
ger fødevarer, tilbereder mad og etablerer/organiserer forskellige måltider, samt den lyst, nysgerrighed og interesse 
de får af at spise og nyde mad sammen med andre. 
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pædagogiske overvejelser hos personalet. Maddannelsesblomsten er som udgangspunkt et redskab til per-
sonalet i børnehaverne, men den kan sagtens benyttes af andre fagpersoner, der ligeledes beskæftiger sig 
med mad, måltider og maddannelse. 
 

 
 
 
Gennem mit arbejde med Maddannelsesblomsten er jeg blevet opmærksom på, at der er mange faktorer, 
der skal tænkes ind i en mad- og måltidssituation, og at disse faktorer kan tænkes ind i opgaver som pæda-
goger, naturvejledere og ernæring og sundhedsuddannede har viden om og erfaring med på forskellige må-
der. Når faggrupperne i fællesskab har fundet frem til hvilke opgaver, de hver især kan løse, kan der samar-
bejdes om at give børnehavebørnene de bedste oplevelser og erfaringer med mad og måltider i naturen. 
  
Jeg vil ikke komme ind på alle Maddannelsesblomstens 8 delelementer, men jeg vil give jer et eksempel på, 
hvordan den kan bruges i praksis i forhold til mad og måltider i naturen. Til dette vil jeg introducere jer for 
delelementet ”sanser”, hvor der er fokus på, at alle børnenes sanser sættes i spil, for derigennem at styrke 
deres kompetencer inden for mad og måltider. Dette kan lade sig gøre under et måltid som både indehol-
der smags-, dufte-, syns, høre- og føleindtryk. Gennem deltagende observation i Børneøen Munkholm fik 
jeg mulighed for at overvære, hvordan personalet tilberedte en blomkålssuppe, og derefter opvarmede den 
over bål. På grund af dårligt vejr valgte personalet at tilberede suppen på komfuret i køkkenet, hvor de lige-
ledes klargjorde grønsagerne til suppen dagen forinden. Normalt foregår alt dette udendørs, så børnene 
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har mulighed for at se og opleve de voksne laver mad, samt selv at deltage hvis de har lyst. Suppen bliver 
efterfølgende tilberedt over bål, for at give børnene mulighed for at være med i hele madlavningsproces-
sen. Ved at være en del af madlavningsprocessen har børnene i Børneøen Munkholm mulighed for at få 
oplevelser og erfaringer med henholdsvis smags-, dufte-, syns-, føle-, høre- og bevægelsessanser, hvilket 
sammen med de resterende delelementer i Maddannelsesblomsten kan være med til at styrke deres kom-
petencer inden for mad og måltider. Ifølge Kirsten Blicher Friis, er naturen særligt god til at sætte alle san-
serne i spil. Dette beskriver hun med følgende sætning: ”Man kan røre ved, man kan blive beskidt, man kan 
dufte, man kan opleve, og man kan se sammenhængende. Det er jo noget af det, der er særligt ved natu-
ren.”  

 
 

Tværfagligt samarbejde 

 
I mit bachelorprojekt tog jeg udgangspunkt i den interdisciplinære tværfaglighed, hvor der er fælles mål og 
værdier i opgaveløsningen, og hvor de forskellige fag udveksler viden og erfaring med hinanden. Jeg fandt 
frem til, at kvaliteten af det tværfaglige samarbejde og dermed aktiviteternes indhold øges, hvis faggrup-
perne i fællesskab bliver enige om et mål for aktiviteterne. Dette er desuden med til at sikre, at alle fag-
grupperne får indsigt i aktiviteternes indhold og omfang, så de helt præcist ved, hvad deres opgave er. Da 
forskellige faggrupper ofte har en mening om den pædagogiske tilgang i formidlings- og læringssammen-
hænge, er det desuden vigtigt, at de i fællesskab bliver enige om en fælles pædagogisk tilgang til aktivite-
terne med børnene. 
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Ifølge Kirsten Blicher Friis er naturen ideel til, at give børnene nogle sanselige oplevelser og erfaringer med 
mad og måltider. Naturformidling med maden i fokus kan blandt andet indebære at gå på jagt efter spise-
lige urter i naturen og herefter tilberede en eller flere retter, hvor urterne indgår. Børnene får dermed et 
indblik i hele processen fra jord til bord. Hun mener ligeledes, at der ikke skal være så meget snak under 
aktiviteterne, men at det er vigtigere, at give børnene nogle ”hands-on” erfaringer i naturen. Dette er i tråd 
med børnehavens daglige leder, Pernille Lindbloms, idé om, at børnene skal have lov til at få en sanseople-
velse og være tilstede i nuet, uden at personalet forstyrrer dem alt for meget.  
 

 
 
 
Den enkelte fagpersons rolle 
 
Det vil være forskelligt, hvad den enkelte fagperson føler, at han/hun kan bidrage med. På baggrund af in-
terviewet med Kirsten Blicher Friis forestiller jeg mig, at en naturvejleder blandt andet kan være med til at 
vise personalet i børnehaven, hvilke urter, svampe og bær, der må spises, hvornår de kan spises, og hvor de 
kan findes. En ernæring og sundhedsuddannet som mig selv kan være en del af samarbejdet ved at plan-
lægge og udføre formidlingsopgaver i forbindelse med måltiderne, der blandt andet kan styrke børnenes 
viden om råvarer, tilberedningsteknikker og tilsmagning. Desuden har jeg viden om - og erfaring med at 
identificere de forskellige behov, der kan være hos børnene i forbindelse med måltidet. Hvor nogle børn for 
eksempel kan have brug for støtte og opbakning til at smage på forskellige fødevarer, kan andre have mere 
brug for at lære at håndtere en køkkenkniv eller andre køkkenredskaber. 
Det kan derfor konkluderes, at alle nævnte faggrupper med fordel kan være en del af mad- og måltidspro-
cessen i børnehaven Børneøen Munkholm – både på børnehavens egne arealer, men også når der tages på 
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udflugt i naturen. Jeg er klar over, at mange pædagoger og andre fagpersoner vælger at tage et kursus i fx 
friluftliv for at kunne varetage nogle af de opgaver, som en naturvejleder ellers kan hjælpe med, men jeg 
mener, at vi skal være bedre til at bruge hinandens viden og færdigheder på kryds og tværs af fag og inte-
resser. Dette kan være med til at udvide vores horisonter endnu mere, og det kan inspirere til at flere bør-
nehaver vil igangsætte aktiviteter i naturen med fokus på at fremme børnenes erfaringer med mad og mål-
tider. 

 
 
 

 

Link til bachelorprojekt (kræver login): 

 https://www.ucviden.dk/student-portal/da/studentprojects/mad-og-maaltider-i-

en-naturboernehave(bfc51959-e507-465f-b327-1d9220765f7a).html 
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