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Det siger FOAs medlemmer om mad og børns madvaner i dagtilbud 

FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om bl.a. 
børns madvaner i dagtilbud via forbundets elektroniske medlemspanel.  

Spørgsmålene om børn og mad blev rettet til de medlemmer i medlemspanelet, der arbejder i 
dagplejen eller i en daginstitution eller SFO/fritidshjem/klub. De fleste af de medvirkende er 
dagplejere eller pædagogmedhjælpere, en mindre gruppe er pædagoger eller 
dagplejepædagoger, og en meget lille gruppe arbejder i køkkener eller gør rent i en 
daginstitution. 

Ca. 56 procent af de medlemmer, der blev inviteret til denne del af undersøgelsen, medvirkede 
i den.  

Hovedresultaterne er: 

• Det er meget udbredt, at medlemmerne spiser sammen med børnene – det gælder 
mere end 8 ud af 10 dagplejere, næsten 9 ud af 10 medlemmer fra 
børnehaver/vuggestuer og også næsten 9 ud af 10 af de medlemmer, der arbejder 
SFO/fritidshjem/klub. 1 

• Stort set alle har svaret, at de og/eller deres kolleger taler med børnene om at prøve at 
smage mad, som de ikke har smagt før. 

• Det er også næsten alle i undersøgelsen, der har svaret ja til, at de eller deres kolleger 
taler med børnene om at prøve at smage mad, som børnene tror, de ikke kan lide. 

• Måltiderne opfattes i høj grad som en del af det pædagogiske arbejde. Det gælder 
samtlige dagplejere i undersøgelsen, 97 procent af de medlemmer, der arbejder i 
børnehaver/vuggestuer, og 85 procent af dem, der arbejder i SFO/fritidshjem/klub. 

• 2 ud af 3 medlemmerne fra børnehaver/vuggestuer vurderer, at de og deres kolleger 
hver dag arbejder pædagogisk med måltider i institutionen. I dagplejen gælder det 
halvdelen og i SFO mv. 4 ud af 10 medlemmer. 

• En stor del af medlemmer hører forholdsvis ofte forældre fortælle, at deres børn spiser 
mad i dagplejen/institutionen, som de ikke vil spise derhjemme. Der sker dagligt hos en 
tredjedel af dagplejerne, en fjerdedel af de ansatte i børnehaver/vuggestuer og 15 
procent af de medlemmer, der arbejder i SFO/fritidshjem/klub. 

• Jo større børn, medlemmerne passer, jo mere kræsne vurderer de, at børn i 
almindelighed er. Halvdelen af dagplejerne mener, at børn kun i ringe grad er kræsne. 

• 7 ud af 10 medlemmer oplever, at børn hverken er mere eller mindre kræsne i dag end 
for fem år siden. Ca. 1 ud af 10 synes, børnene er mere kræsne, og lige så mange, at 
de er mindre kræsne i dag. 

De enkelte spørgsmål og svar er gengivet i figurer på de følgende sider. 

                                                 
1 Usikkerheden om svarene fra de medlemmer, der arbejder i SFO/fritidshjem/klub, er ganske stor, da der kun indgår 
svar fra 23 medlemmer. 
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Figur 1. Deltager du i måltider sammen med børnene og/eller laver du mad til 
børnene? 

 
 

Figur 2. Taler du/I med børnene om at prøve at smage mad, de ikke har smagt før? 
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Figur 3. Taler du/I med børnene om at prøve at smage mad, de ikke tror, at de kan 
lide? 

 

 

Figur 4. Opfatter du måltiderne som en del af det pædagogiske arbejde? 
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Figur 5. Arbejder du/I pædagogisk med måltider i dagtilbuddet/SFO’en mv? 

 
 

Figur 6. Hører du ofte forældre fortælle, at deres børn spiser mad i dagtilbuddet mv., 
som de ikke vil spise derhjemme? 
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Figur 7. I hvilken grad, mener du, at børn i almindelighed er kræsne? 

 
 

Figur 8. Oplever du, at børn er mere eller mindre kræsne i dag, end de var for 5 år 
siden? 
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Undersøgelsens metode 

FOA har i perioden 22.august 2011 til 30. august 2011 gennemført et rundspørge om børns 
madvaner i dagtilbud via forbundets elektroniske medlemspanel. Medlemmerne fik én 
påmindelse i undersøgelsesperioden. 

Spørgsmålene blev rettet til de medlemmer i medlemspanelet, der i undersøgelsen oplyste, at 
de arbejdede i dagplejen eller i en daginstitution eller SFO/fritidshjem/klub. Også 19 
medlemmer, der p.t. ikke var i arbejde, har svaret på spørgsmålene ud fra deres seneste 
ansættelse. 

Deltagerne i panelet er sammensat af medlemmer, der har meldt sig til panelet via forbundets 
hjemmeside og tilfældigt udvalgte medlemmer, som er hvervet for at sikre en bred 
repræsentation fra forbundets sektorer mv.  
 
Undersøgelsen om børns madvaner mv. i dagpleje, daginstitutioner og SFO/fritidshjem/klubber 
var en del af en større undersøgelse, der også indeholdt andre emner (spørgsmål om frivilligt 
socialt arbejde, spil i daginstitutioner samt besøg mv. i fritiden hos borgere i ældreplejen). 
 
I alt 3.984 medlemmer blev inviteret til at deltage i den samlede undersøgelse. Både 
erhvervsaktive (inkl. elever), efterlønsmodtagere og pensionister er blevet inviteret til at 
deltage i undersøgelsen. 178 e-mail-adresser var uvirksomme, så det reelle antal inviterede 
var 3.806 personer. 
 
I alt har 2.027 medlemmer besvaret hele eller dele af det samlede spørgeskema. Det giver en 
svarprocent på 53,3. 1.987 eller 52,2 procent har gennemført undersøgelsen fuldt ud. Dette er 
en smule under det normale for undersøgelser via medlemspanelet. 40 medlemmer, svarende 
til 1 procent, har kun afgivet nogle svar og ikke gennemført hele undersøgelsen. Svarene fra 
ikke-fuldt gennemførte interviews er inkluderet i analysen i dette notat. 
 
Svarprocenten var højere blandt medlemmerne af Pædagogisk Sektor, som fik spørgsmålene 
om mad i dagplejen/institutionen – nemlig ca. 56. 
 

 


