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Resume 
Denne evalueringsrapport opsummerer resultater af proces- og effektmål for pilotprojektet 
Børnebørnenes madværksted, som blev afholdt fra 2016-18 med støtte fra Nordea-fonden. 
 
Procesmålene omhandler i hvor høj grad projektets planlagte aktiviteter er blevet gennemført, og 
alle procesmål er nået. Datagrundlaget udgøres af projektleders logbog, projektdagbøger fra 
Hjerteforeningens frivillige tovholdere, samt på diverse erfaringsmøder i løbet af 2017. For det 
første er der udviklet et stærkt koncept for projektet, inklusiv materialer, udvikling af 
projektorganisation og kompetenceudvikling af Hjerteforeningens frivillige. For det andet har 
Hjerteforeningens frivillige i høj grad taget projektet til sig, og har afholdt det ønskede antal 
madværksteder med det ønskede antal deltagere. For det tredje er der udarbejdet evaluering i 
nærværende rapport, og tilretning af projektets koncept, opskrifter og materialer er i skrivende 
stund under udarbejdelse. 
 
Projektets effektmål omhandler, hvorvidt der er opnået den ønskede effekt hos de børnebørn og 
bedsteforældre, der har deltaget på madværkstederne. Datagrundlaget består her af en 
spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne, fokusgruppeinterviews og observationer på 
madværksteder. Analysen viser, at madværkstederne har haft en mærkbar og tilsigtet effekt på 
deltagerne. Samtidig er der visse opmærksomhedspunkter, som det er vigtigt, at der tages hånd 
om, inden projektet udbredes. 
 
Projektet møder overordnet effektmålet om at skabe ny viden og færdigheder hos deltagerne. Det 
ønskede effektmål var, at 80% af deltagerne havde fået ny viden eller færdigheder. Børnene 
møder i høj grad dette mål med 87%, mens bedsteforældrene med 70% møder det i lidt mindre 
grad. Børnene tager i meget høj grad deres nye viden og færdigheder med hjem til familierne 
(92%), hvor det forventede effektmål var sat til 60%. Det blev forventet, at 70% af 
bedsteforældrene ville opnå sundere madvaner efter kurset, hvilket i lidt mindre grad er opnået 
(60%). Dette kan skyldes deltagerprofilerne, som der redegøres for i rapporten. Samtidig laver 
cirka 48% af parrene mad sammen derhjemme, hvor det forventede effektmål var på 60%. Dette 
kan skyldes flere forhold, som kan arbejdes på og som uddybes i rapporten. Det mest værdifulde 
er imidlertid ifølge deltagerne samværet og fællesskabet mellem børn og bedsteforældre på 
Børnebørnenes madværksted. Inden start blev det forventet, at madværkstederne i høj grad ville 
styrke deres indbyrdes relation, og det forventede effektmål var, at 80% af deltagerne ville opleve 
en styrket relation efter kurset. Dette effektmål er ikke helt imødekommet, idet omkring 70% 
oplever en styrket relation. Samværet og fællesskabet omkring maden blev af både børnebørn og 
bedsteforældre oplevet som det bedste ved Børnebørnenes madværksted og af stor værdi for 
deltagerne.  
 
Alt i alt kan siges, at selve aktiviteterne og udbredelsen er gået over forventning. Selvom de 
ambitiøse effektmål ikke er fuldt opnået, så er der generelt opnået ret høje tal på effektmålene. I 
gennemgangen af de enkelte effektmål i denne rapport er anført en række anbefalinger til den 
videre projektudvikling med øje for, hvordan endnu højere resultater på effektmål kan nås.   
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Introduktion 
Børnebørnenes madværksted blev iværksat i august 2016 med det primære formål at ændre tre 
generationers madvaner og sekundært at styrke fællesskabet mellem børn og deres 
bedsteforældre. I projektet tilbyder Hjerteforeningen sjove og sunde madkurser for børn i alderen 
10-12 år og deres bedsteforældre. Projektet blev afholdt som pilotprojekt i perioden august 2016 
til marts 2018. Selve madkurserne, som også kaldes madværksteder, blev tilbudt fra januar til 
december 2017. I alt deltog 180 børnebørn og 183 bedsteforældre på 24 madværksteder i løbet af 
2017, fordelt på 17 kommuner. 
 
Nærværende evalueringsrapport opsummerer de proces- og effektmål, som blev angivet i 
projektansøgningen for pilotprojektet, og gør samtidig rede for projektets deltagerprofiler 
(herunder køn, alder, uddannelse og madvaner). Nærværende rapport er udarbejdet af forsker 
Kirsten Schroll Bjørnsbo og docent Anne Marie Beck i samarbejde med Hjerteforeningens 
projektleder for Børnebørnenes madværksted Maria Spliid. 

Opfyldelse af procesmål 
Projektets procesmål er opdelt i tre faser, jf. nedenstående. Procesmålene omhandler overordnet 
set aktiviteter og udbredelsesproces i pilotprojektet.  
 

Procesmål for udviklingsfasen (aug. 2016 – dec. 2016) 
1) Der er udviklet koncept, grafisk identitet, plakater, kit, rekrutteringsmateriale 

og projektmanual 
2) Der er afholdt opstartsmøder med frivillige fra ni lokalforeninger i Region Nord 

og én lokalforening fra hver af de øvrige regioner, i alt 13 lokalforeninger 
3) Der er afholdt en uddannelsesdag for undervisere til Børnebørnenes 

madværksted med mindst 15 deltagere  
 
Procesmål for pilotfasen (jan. 2017 – dec. 2017) 

4) Der er afprøvet mindst tre forskellige modeller for madgrupper og erfaringerne 
er beskrevet 

5) 80% af de forventede 13 lokalforeninger har tilbudt Børnebørnenes 
madværksted 

6) 75% af de forventede 208 bedsteforældre og 208 børnebørn har deltaget i 
Børnebørnenes madværksted 

 
Procesmål for evalueringsfasen (jan. 2018 – mar. 2018)  

7) Der er udarbejdet evaluering af de afholdte Børnebørnenes madværksteder i 
pilotfasen 

8) Koncept, opskrifter og materialer mm. er blevet tilrettet på baggrund af 
evalueringens anbefalinger 
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Metoder 
Evalueringen af procesmål bygger på data fra projektleders logbog, indsamling af de frivilliges 
projektdagbøger, samt dialog med frivillige, deltagere og fagpersoner tilknyttet projektet. 
Sidstnævnte er opsamlet på følgende møder: følgegruppemøder i august og november 2017, 
evalueringsmøder med projektets frivillige i juni 2017, december 2017 og januar 2018 samt møde i 
den frivillige sparringsgruppe i oktober 2017. For at sikre god kontakt med projektets målgruppe 
har børnebørn og bedsteforældre fra madværkstederne bidraget med deres perspektiv på 
projektet på både følgegruppemøder og evalueringsmøder.  
 
De informationer, der er samlet på ovenstående møder, bruges – udover til en analyse af 
procesmålene – som værdifuld feedback til projektets videre udvikling. Informationerne er derfor 
blevet kategoriseret og gemt, og vil tjene til justeringen af projektet i foråret 2018. 
 
Opfyldelse mål for udviklingsfasen  
Alle procesmål for udviklingsfasen er nået:  
 
Procesmål 1: Der er udviklet koncept, grafisk identitet, plakater, kit, rekrutteringsmateriale og 
projektmanual. 
Der blev udviklet koncept for madværkstederne, herunder pædagogisk koncept, hvor der blev 
afholdt fire præ-pilot madværksteder som del af konceptudviklingen. Sideløbende blev den 
grafiske identitet udviklet sammen med kogebog og undervisningsmanual. Der blev ligeledes 
udviklet deltagerkit bestående af kogebog, forklæde, viskestykke, urtekniv og spillekort. Kits blev 
udleveret til de frivillige sammen med plakater, rekrutteringsmateriale og projektmanual. Alt 
materiale var til godkendelse i Nordea-fonden. 
 
Procesmål 2: Der er afholdt opstartsmøder med frivillige fra ni lokalforeninger i Region Nord og én 
lokalforening fra hver af de øvrige regioner, i alt 13 lokalforeninger. 
Der blev i efteråret 2016 afholdt opstartsmøder med de planlagte 13 lokalforeninger, heraf ni i 
Region Nord. Der blev i øvrigt afholdt flere opstartsmøder i løbet af 2017, eftersom flere 
lokalforeninger ønskede at være med jf. afrapportering på procesmål 5. 
 
Procesmål 3. Der er afholdt en uddannelsesdag for undervisere til Børnebørnenes madværksted 
med mindst 15 deltagere (afsluttet 1. februar 2017). 
Der blev afholdt en uddannelsesdag med stor succes i januar 2017 med deltagere fra seks 
lokalforeninger. Der var behov for endnu en uddannelsesdag efter sommerferien, så dagen blev 
gentaget i samme stil i august 2017 med størstedelen af de resterende lokalforeninger. I alt deltog 
26 personer på uddannelsesdagene. 
 
Øvrige kommentarer til procesmål i udviklingsfasen: 
Derudover blev der samlet en styregruppe, en fagligt stærk referencegruppe og en frivillig 
sparringsgruppe om projektet.  
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Opfyldelse af mål for pilotfasen  
Alle procesmål for pilotfasen er nået:  
 
Procesmål 4: Der er afprøvet mindst tre forskellige modeller for madgrupper og erfaringerne er 
beskrevet. 
Der blev afprøvet en række forskellige modeller for madgrupper, herunder: lønnede vs. frivillige 
undervisere, undervisere med forskellige faglige baggrunde og kontakt med lokale 
samarbejdspartnere. Erfaringerne med forskellige modeller er opsamlet i de frivilliges 
projektdagbøger og på fem erfaringsmøder i 2017-18, og resultatet tages med videre til justering 
af projektet. 
 
Procesmål 5: 80% af de forventede 13 lokalforeninger har tilbudt Børnebørnenes madværksted. 
17 lokalforeninger har tilbudt og afholdt madværksteder i pilotfasen. Hjerteforeningen blev 
kontaktet uopfordret af fem lokalforeninger, som ønskede at deltage (Nordfyn, Assens, Stevns, 
Egedal og Vallensbæk). Det er ikke alle lokalforeninger, der har afholdt to madværksteder, da de 
fleste havde brug for tid og først kom i gang efter sommerferien. Det samlede antal 
madværksteder i pilotfasen er således 24 stk. Følgende 17 lokalforeninger har deltaget: 
 
Region Nordjylland: Region Syddanmark, Midt, Sjælland og Hovedstaden 
Sæby  Middelfart 
Thisted  Nordfyn 
Frederikshavn Assens 
Brønderslev  Århus 
Mariagerfjord Guldborgsund 
Aalborg  Stevns 
Hjørring  Egedal 
Vesthimmerland Vallensbæk 
  København N/NV 
 
Fordelingen af lokalforeninger i foråret og efteråret ser således ud: I foråret afholdt Sæby, 
Brønderslev, Thisted, Frederikshavn, Mariagerfjord, Middelfart og Guldborgsund madværksteder. I 
efteråret deltog Sæby, Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg, Hjørring, Vesthimmerland, 
Mariagerfjord, Århus, Middelfart, Assens, Nordfyn, Guldborgsund, Stevns, Egedal, Vallensbæk og 
København N/NV. 
 
Procesmål 6: 75% af de forventede 208 bedsteforældre og 208 børnebørn har deltaget i 
Børnebørnenes madværksted. 
Målet var 75% af 208 bedsteforældre og 208 børnebørn, det vil sige 156 bedsteforældre og 156 
børnebørn. I alt har 180 børnebørn og 183 bedsteforældre deltaget i et madværksted1. Der er i 
øvrigt fuldtegnede ventelister flere steder i landet til nye madværksteder. Efterspørgslen afspejles 
ligeledes i følgende citater fra to bedsteforælder fra Mariagerfjord, som har deltaget på 
madværksted: ’Vi vil i hvert fald gerne sende en bøn med Hjerteforeningen hjem, til at I fortsætter 
med de her kurser. Det kunne vi godt unde andre’ og ’Folk er misundelige på, at vi har været med 

                                                      
1 Et par af stederne havde et barnebarn to bedsteforældre med på skift, derfor de forskellige tal.  
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på det her kursus. Det er jo et super tilbud’. En anden bedsteforælder, der deltog på madværksted 
i Assens, fortæller: ’Det kan svært at finde på nogle aktiviteter sammen bedsteforælder og 
barnebarn, så jeg synes, at det her er alletiders’. 
 
Øvrige kommentarer til procesmål i pilotfasen: 
Der har været stor ekstern interesse for projektet fra borgere, kommuner og presse. Projektet blev 
fremhævet som case på Frivilligrådets årsmøde i november 2017 og i løsningsgalleriet på 
Velfærdens Innovationsdag i februar 2018, arrangeret af Tænketanken Mandag Morgen. Vi har 
derudover fået uopfordrede henvendelser fra flere kommuner med ønske om samarbejde (fx 
Aalborg, Gentofte og Assens). Børnebørnenes madværksted har været til stede i over 20 
lokalaviser og 12 regionale aviser landet over og har været i diverse radioprogrammer. Opskrifter 
fra kogebogen er formidlet gennem Ude & Hjemme og af Hjerteforeningens partnere, ligesom 
projektet er blevet formidlet i Hjerteforeningens egne sociale og trykte medier. Projektet har 
opnået større interesse end først antaget, og en imødekommelse af dette potentiale har krævet 
flere personaleressourcer end først antaget.  
 
Opfyldelse af procesmål for evalueringsfasen 
Alle procesmål for evalueringsfasen er nået eller i skrivende stund i gang: 
 
Procesmål 7: Der er udarbejdet evaluering af de afholdte Børnebørnenes madværksteder i 
pilotfasen 
Evaluering af alle madværksteder er udarbejdet i nærværende rapport.  
 
Procesmål 8: Koncept, opskrifter og materialer mm. er blevet tilrettet på baggrund af 
evalueringens anbefalinger 
Tilretning af projektet gik i gang i februar 2018 og forventes afsluttet 1. juni 2018. Tilretningen er 
dermed lagt ind i den nye projektansøgning som en del af første fase i foråret/sommeren 2018. 
Tilretning af koncept, opskrifter og materialer vil være afsluttet inden opstart af de nye 
madværksteder efter sommerferien 2018.   
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Opfyldelse af effektmål 
Der er opsat følgende fem effektmål, som alle omhandler den effekt, madværkstederne har 
resulteret i for deltagerne: 

 
Metoder 
Data til analyse af opfyldelse af effektmål er opsamlet ved spørgeskemaundersøgelse samt 
relevante elementer fra observationer og fokusgruppeinterviews2.  
I alt har været anvendt seks spørgeskemaer. To af dem var længere dyberegående og blev sendt 
hjem til deltagerne, henholdsvis som baseline inden madværkstedet gik i gang og som followup 
efter sidste kursusgang. Der blev sendt en rykker-mail til deltagere, der ikke havde besvaret deres 
spørgeskema efter en uge. I efteråret blev rykkerproceduren optimeret. Hvis deltagerne fortsat 
ikke havde besvaret deres spørgeskema en uge efter, at rykker-mailen blev udsendt, ringede 
Hjerteforeningens ”phonere” til efterårets deltagere. Phonerne opfordrede deltagerne til at 
besvare spørgeskemaet eller hjalp dem med at udfylde det. Rykkerproceduren vedrørte både 
baseline- og followupskemaer. 
På alle fire kursusgange er deltagere blevet bedt om at besvare et kort spørgeskema om dagens 
udbytte og om, hvorvidt de har kunnet bruge noget af det de lærte på sidste madværksted. 
Udover spørgeskemaerne har der været anvendt observationer ved anden og tredje kursusgang i 
Guldborgsund og fjerde kursusgang i Assens, samt tre fokusgruppeinterviews, hvoraf to blev 
afholdt i Mariagerfjord og et i Assens. Alle observationer og fokusgruppeinterviews er afholdt i 
efteråret 2017 og udført af forsker Kirsten Schroll Bjørnsbo og docent Anne Marie Beck. 
 
Deltagerprofiler 
For at beskrive deltagernes profiler blev der ved baselineundersøgelsen spurgt ind til køn, alder, 
etnicitet samt bedsteforældrenes og børnebørnenes relation. Ligeledes blev bedsteforældre og 
børnenes forældre bedt om at svare på uddannelse og samlivsform. 
 
 

                                                      
2 Evalueringen bygger blandt andet på spørgsmål baseret på evalueringen af Fars Køkkenskole 

Effektmål 
1) 80% af deltagerne i madgrupperne har fået ny viden om råvarer, 

madlavningsteknikker og om at sammensætte sunde måltider 
2) 70% af de bedsteforældre, der har deltaget i madgrupperne, laver oftere 

sundere mad derhjemme i løbet af kurset 
3) 60% af de børn, som har deltaget i madgrupperne, har introduceret deres 

forældre til en ny råvare, en ny madlavningsteknik eller en ny opskrift i løbet af 
kurset 

4) 80% af de deltagende bedsteforældre og børn har fået styrket deres fællesskab 
gennem deltagelse i madgrupperne 

5) 60% af bedsteforældre og børnebørn har lavet mad sammen derhjemme 
mindst en gang i løbet af kurset 
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Udarbejdelse af spørgsmål til deltagerprofiler 
Uddannelse: Uddannelse er en af de allervigtigste faktorer i forhold til at karakterisere den voksne 
danske befolkning. Vi har valgt at anvende standardspørgsmål om uddannelse, der bl.a. bruges i 
undersøgelse af danskernes sundhedsprofil3 samt i evalueringen Fars Køkkenskole2 (se nedenfor). 
Hermed kan data om vores deltagere sammenlignes med andre undersøgelser. Desuden giver 
data indtryk af, hvem der vælger at deltage i Børnebørnenes madværksted, samt hvem der får 
glæde af Børnebørnenes madværksted i forhold til, at omsætte det de lærer til sundere mad og 
måltidsvaner. Spørgsmålene blev stillet ved nulpunktsevalueringen. 
 
Familieform og etnicitet: Helbredsmæssigt har det en beskyttende effekt, at ældre bor med en 
partner, ligesom familiens struktur har betydning for børns sundhed. Etnicitet kan være et forhold 
af betydning for ulighed i sundhed og en barriere for projektdeltagelse. Spørgsmål til familieform 
og etnicitet er inspireret af sundhedsprofilen3 og af børnesundhedsprofilen fra Københavns 
Kommune (2009)4. 
 
Relation og social kontakt: Social kontakt hænger tæt sammen med tilfredshed med livet. Noget af 
det bedsteforældre anfører som fremmende for deres trivsel, er meningsfuldt samvær med deres 
børnebørn. Vi har ingen forhåndsviden om kontakten mellem danske børn og deres 
bedsteforældre, og derfor har vi heller ikke nogen spørgeskemaer at tage udgangspunkt i. Vi 
valgte derfor at formulere spørgsmålene om social kontakt inspireret af SENECA (Survey Europe 
on Nutrition in the Elderly: a Concerted Action5) også selvom, der ikke var specifikke spørgsmål til 
den sociale kontakt med børnebørn, men mere generelt om den sociale kontakt til alle.  
 
Selvrapporteret sundhed: Ud fra spørgsmål fra Børnesundhedsprofilen, blev deltagerne spurgt om, 
hvor sundt de selv mente, at de spiste, og om de kunne spise sundere.  
Inspireret af Fars Køkkenskole2 blev deltagerne ved kursets afslutning spurgt om de var blevet 
bedre til at spise sundt efter deltagelse i Børnebørnenes madværksted. 
 
Redegørelse for deltagerprofiler 
132 bedsteforældre besvarede de længere dyberegående spørgeskemaerne ved baseline. Heraf 
var 87% kvinder og 13% mænd. Aldersmæssigt var de mellem 28 og 87 år gamle, med en 
gennemsnitsalder på 65 år6. Samtidig besvarede 101 børnebørn de længere dyberegående 
baselinespørgeskemaer, heraf var 71% piger og 29% drenge. Børnebørnene var mellem 7 og 14 år 
gamle med et gennemsnit på 11 år.  
 
Ved opfølgningen besvarede 125 bedsteforældre det længere dyberegående 
opfølgningsspørgeskema. Heraf var 83% kvinder og 14% mænd. Aldersmæssigt var de mellem 36 
og 81 år gamle, med en gennemsnitsalder på 66 år. 82 børnebørn besvarede det længere 
dyberegående opfølgningsspørgeskema, heraf var 71% piger og 29% drenge. Børnebørnene var 

                                                      
3 Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2013. Sundhedsstyrelsen 2014 
4 Børnesundhedsprofil for Københavns Kommune 2009 
5 SENECA blev iværksat i 1988, i 12 lande (inkl. DK) blandt deltagere født i perioden 1913-1918. 
6 Vi oplevede at 3-4 deltagende ’bedsteforældre’ faktisk var enten forældre eller medfølger for et barn, som boede på 
et bosted, og disse har dermed en lavere alder.  
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mellem 9 og 14 år gamle med et gennemsnit på 11 år. Væsentligt færre af de deltagende 
børnebørn besvarede altså skemaet ved opfølgningen end ved baseline. 
 
Da færre børnebørn end bedsteforældre har besvaret de længere dyberegående spørgeskemaer, 
anvendes bedsteforældrenes svar, når det vedrører deltagernes indbyrdes forhold. 
 
Uddannelse: Af de længere dyberegående spørgeskemaer fremgår det, at få bedsteforældre (2%) 
havde en lang videregående uddannelse, mens lidt flere forældre havde taget en lang uddannelse 
(9% mødre; 11% fædre). Størstedelen af de deltagende bedsteforældre og forældre havde en: 
mellemlang uddannelse  (29% bedsteforældre, 41% mødre; 32% fædre),  
kort uddannelse  (17% bedsteforældre, 24% mødre; 10% fædre), eller en 
faglært uddannelse  (24% bedsteforældre, 19% mødre; 36% fædre).  
 
En del bedsteforældre havde anden uddannelse (15%), mens dette kun gjaldt for et fåtal af 
forældrene (1% mødre; 6% fædre). 4% af bedsteforældrene havde deltaget i korte kurser, mens 
kun en enkelt af fædrene havde taget korte kurser. 9% af bedsteforældrene, 6% af mødrene og 4% 
af fædrene havde ingen uddannelse. 
 
 
Familieform og etnicitet: Af de længere dyberegående spørgeskemaer fremgår det, at 
størstedelen af bedsteforældrene boede sammen med en partner (77%) og 80% af børnebørnenes 
forældre boede sammen. Bedsteforældrene (100%) talte udelukkende dansk i hjemmet, mens det 
samme gjaldt for 98% af børnebørnene. To børnefamilier talte henholdsvis færøsk og engelsk 
derhjemme. 
 
Den geografiske fordeling afspejlede, at ni af Hjerteforeningens lokalforeninger kom fra Region 
Nord og resten fra de øvrige fire regioner. Således kom: 

x 62% af de deltagende bedsteforældre og børnebørn fra Jylland,  
x 19% af deltagerne fra Fyn,  
x 11% af deltagerne fra Sjælland,  
x 8% af deltagerne fra Falster.  

 
Bedsteforældre boede i gennemsnit 16 km væk fra deres børnebørn med en variation på 0 km – 
160 km.  
 
Relation og social kontakt: Af de længere dyberegående spørgeskemaer fremgår det, at flere 
bedsteforældre fra mødrenes end fra fædrenes side deltog i madværkstedet: Relationen til 
børnebørnene var fordelt på 50% mormødre, 29% farmødre, 8% morfædre, 5% farfædre og 8% 
bonusbedsteforældre. På nær en bonusbedstefar var alle bonusbedsteforældre kvinder.   
 
Ved nulpunktsundersøgelsen havde størstedelen af bedsteforældre og børnebørn en tæt kontakt, 
hvor de ifølge bedsteforældrene mødtes mellem 1-2 gange per uge (51%) eller 3-4 gange per uge 
(9%). 35% af deltagerne mødtes 1-2 gange per måned og 5% sjældnere end en gang om ugen. 
Bedsteforældre og børnebørn spiste regelmæssigt aftensmad sammen. 18% af deltagerne spiste 
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aftensmad sammen 1-2 gange om ugen og 60% 1-2 gange om måneden. 18% spiste sjældnere 
aftensmad sammen og 4% spiste aldrig aftensmad sammen. 
 
Bedsteforældre og børnebørn var regelmæssigt i kontakt med hinanden per telefon eller e-mail/ 
SMS. 

x 22% af bedsteforældre og børnebørn talte med hinanden i telefon 1-4 gange om ugen  
x 40% talte med hinanden telefonisk 1-2 gange per måned  
x 29% talte sjældnere i telefon med hinanden 
x 9% talte aldrig i telefon med hinanden  

 
De tilsvarende tal for elektronisk kontakt i form af e-mail eller SMS, var: 
 

x 24% bedsteforældre og børnebørn var i elektronisk kontakt med hinanden 1-4 gange om 
ugen  

x 30% var i elektronisk kontakt 1-2 gange per måned  
x 26% sendte sjældnere e-mails eller SMS til hinanden  
x 20% sendte aldrig e-mails eller SMS til hinanden 

 
Opsummerende kan det siges om deltagernes profiler, at der var tale om etnisk danske 
bedstemødre omkring pensionsalderen og deres 11-årige børnebørn (hovedsageligt piger). 
Bedsteforældrene havde en mellemlang uddannelse eller var faglærte, mens forældrene havde 
længere uddannelser end bedsteforældrene. Størstedelen af bedsteforældrene boede sammen 
med en partner og børnebørnene boede sammen med begge forældre. Børnebørn og 
bedsteforældre havde et nært forhold hvor de regelmæssigt sås eller talte sammen i telefonen. 
Fremadrettet kan der arbejdes på at rekruttere flere bedstefædre og drenge, at inddrage børn og 
bedsteforældre af anden etnisk baggrund samt give børn, der savner en tæt relation til en 
bedsteforælder mulighed for at deltage. Evt. gennem større anvendelse af bonusbedsteforældre. 
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Resultater 
I det nedenstående præsenteres resultaterne for opfyldelsen af de fem effektmål. Først vises 
konklusion og anbefalinger i en kort oversigt, og herefter uddybes konklusionen med resultaterne 
fra spørgeskemaundersøgelsen, fokusgruppeinterviews og observationer.  
 
Ad. 1. Har deltagerne fået ny viden om mad? 
 

  
Resultater fra spørgeskemaundersøgelse 
Ifølge det længere dyberegående opfølgningsskema kom 69% af bedsteforældrene i mål med ny 
viden indenfor alle kriterier, mens det samme tal for børnebørnene var 87%. 
 
Fordelt på kriterier havde 74% af bedsteforældrene og 87% af børnebørnene lært at bruge nye 
råvarer. 70% af bedsteforældrene og 89% af børnebørnene havde lært nye madlavningsteknikker, 
mens 100% af bedsteforældrene og 100% af børnebørnene havde lært at lave nye retter.  
 
Resultaterne fra de korte spørgeskemaer udfyldt ved hver kursusgang viste, at efter første 
kursusgang, hvor temaet var aftensmad med fokus på kål, havde 82% af bedsteforældre og 93% af 
børn svaret, at de havde lært nyt. Ved anden kursusgang var temaet madpakker og 
mellemmåltider med rugbrød i fokus. Her gik 74% af bedsteforældrene og 90% af børnene derfra 
med ny viden. Tredje kursusgang bød på morgenmad og brunch som tema med æg i fokus. Her 
svarede 80% af bedsteforældrene og 89% af børnene, at de havde fået ny viden. På sidste 
kursusgang var temaet festmad med fisk som råvare. Her havde 83% af bedsteforældrene og 88% 
af børnene fået ny viden. 

Succeskriterie, konklusion og anbefalinger til kommende madværksteder 
 

x Succeskriterie: 80% af deltagerne i madgrupperne har fået ny viden om råvarer, 
madlavningsteknikker og om at sammensætte sunde måltider 

 
x Succeskriteriet er overordnet imødekommet. Det er dog især børnene, der lever op 

til succeskriteriet (87%) og har fået ny viden om råvarer og madlavningsteknikker, 
mens de erfarne bedsteforældre ikke lever helt op til målet (70%). Disse havde dog 
også glæde af kurset, og bragte især nye retter med hjem. Den vigtigste nye viden 
for bedsteforældrene var, hvordan man skaber gode rammer for madlavning 
sammen med barnebarnet. 
 

x For at øge bedsteforældrenes udbytte af madværkstedet anbefales et større fokus 
på, hvordan de gode rammer for fællesskab om maden og måltidet 
skabes/opretholdes. Som det fremgår af eksemplet med ingefær nedenfor, er smag 
en god måde at flytte fokus fra sundhed til fokus på smag, der giver deltagerne lyst 
til at lave mere af de nye sunde retter, der smager godt. Samtidig er tilsmagning en 
vigtig madlavningskompetence og god samarbejdsøvelse for bedsteforældre og 
børnebørn, hvor parterne deltager på lige fod. 
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Resultater fra fokusgrupper og observation 
Deltagerne satte pris på at blive introduceret til nye råvarer. For børnene var kål noget nyt, mens 
ingefær var nyt for en del af bedsteforældrene. ”Jeg har taget nogle råvarer til mig, som jeg ikke 
har brugt før, ingefær for eksempel”, fortæller en bedsteforælder fra Mariagerfjord. På et af 
madværkstederne havde flere af børnene været bange for at smage nyt, men underviseren var 
god til at udfordre børnene indbyrdes – på en rar måde: ”Kan det passe, at du ikke tør smage, når 
din veninde lige gjorde”? En bedstemor fortalte, at noget af det der var godt ved fællesspisningen, 
var at opleve, hvad andre børn turde smage på, og at hun ligeså forsigtigt ville spørge forældrene, 
om det ikke var på tide, at der blev serveret noget andet end bøf og kartofler derhjemme. Flere 
børn oplevede også selv, at det var sjovt at smage, og ikke mindst lave nye ting. Et barnebarn fra 
Mariagerfjord fortalte, at ”nogen af de ting vi skulle lave, havde jeg aldrig prøvet at lave før, hvor 
jeg tænkte... hvad er det her... Og så prøvede jeg at lave det, og så smagte det faktisk godt”.  
 
Der var stor forskel på hvor erfarne børnene var i et køkken. Nogle havde for første gang fået lov 
til at stege pandekager og var stolte af, at måtte bruge noget så farligt som en varm pande. Et barn 
fra Mariagerfjord fortalte, at ”siden jeg begyndte på det der madværksted, har jeg været mere i 
køkkenet end jeg plejer, fordi der skulle vi arbejde med komfurer og sådan noget, hvor det var, vi 
havde en voksen. Det var meget godt, fordi man lærte det der – hvordan man skal stege kylling og 
sådan noget. Så skulle jeg også gøre det dagen efter derhjemme”. Andre var hjemmevant i et 
køkken – også nogle af de yngste, der både kunne improvisere nye retter, når der manglede en 
ingrediens eller hakke grøntsagerne professionelt. Der var således stor forskel på hvor mange nye 
teknikker, deltagerne fik med hjem hver gang.  
 
De undervisere vi observerede, både i Guldborgsund og Assens, var gode til at forklare den 
sundhedsmæssige betydning af dagens essentielle råvare på en kort og klar måde – og hvordan 
man kan spise mere af den.  
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Ad. 2. Laver bedsteforældrene sundere mad efter madværkstederne? 

 
 
Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
Ved den længere dyberegående baselineundersøgelse rapporterede 75% af bedsteforældrene og 
80% af børnebørnene, at de spiste sundt og 17% af bedsteforældrene og 4% af børnebørnene, at 
de spiste meget sundt. Heraf vurderede 49% af bedsteforældrene, at de kunne spise sundere, 
mens 24% svarede nej og 27% ved ikke til spørgsmålet, om de kunne spise mere sundt.  
Tilsvarende kunne 52% af børnebørnene spise sundere, mens 12% svarede nej og 35% ved ikke til 
spørgsmålet, om de kunne spise mere sundt. 
 
Efter Børnebørnenes madværksted svarede 60% af bedsteforældrene ved den længere 
dyberegående spørgeskemaundersøgelse, at de var blevet bedre til at spise sundt i løbet af kurset 
fordelt på værdierne 43% i nogen grad, 5% i høj grad og 2% i meget høj grad. 
57% af børnebørnene var blevet bedre til at spise sundere fordelt på værdierne 51% i nogen grad 
og 6% i høj grad.  
 
Resultater fra fokusgrupper og observation 
På trods af, at de udspurgte bedsteforældre var erfarne husmødre, gav de udtryk for, at de havde 
nydt at få inspiration til at tilberede maden lidt anderledes, og mange opskrifter blev omsat 
derhjemme. Dette gjaldt både for observationerne og til fokusgruppeinterviewene. For eksempel 
var de glade for tippet om at stege frikadeller i ovnen og dermed spare både tid og fedtstof. ”Jeg 
har da aldrig tænkt over, at man kunne bage kødboller i ovnen. Jeg har aldrig tænkt, at man kunne 
minimere det fedt, man kommer på panden. Jeg har aldrig tænkt på, at man kunne komme dem på 
et stykke bagepapir og få så godt et resultat”, fortæller en bedsteforælder fra Mariagerfjord. 

Succeskriterie, konklusion og anbefalinger til kommende madværksteder 
 

x Succeskriterie: 70% af de bedsteforældre, der har deltaget i madgrupperne, 
laver oftere sundere mad derhjemme i løbet af kurset 
 

x Ifølge opfølgningsspørgeskemaet levede Børnebørnenes madværksted ikke op 
til målet om, at 70% af bedsteforældrene skulle lave sundere mad derhjemme 
(60% af bedsteforældrene svarede, at de var blevet bedre til at spise sundt). 
Når succeskriteriet ikke blev imødekommet for dette effektmål, kan det hænge 
sammen med, at bedsteforældre (og børn), der deltog på madværkstederne, 
allerede overvejende har fokus på at spise sundt. Ved baselineundersøgelsen 
rapporterede størstedelen af bedsteforældrene således selv, at de spiste sundt 
 

x Det anbefales, at der i rekrutteringsfasen fokuseres endnu mere på at få alle 
børnebørn og bedsteforældre med – også dem, der ikke allerede interesserer 
sig for at spise sundt 
 

x  
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En anden bedsteforælder fra Mariagerfjord fortæller, at ”efter jeg har været med på det her 
kursus, så har jeg lært, at nogle af de der retter, som man har været vant til at lave, at det kan 
blive lavet på en anden måde, så det bliver mere sundt, end det jeg var vant til at lave før, fx at 
bruge fiskesovs i stedet for salt”. 
 
Ad. 3. Bliver forældrene involveret? 
 

 
Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
Resultaterne fra de korte spørgeskemaer, udfyldt ved hver kursusgang, viste at i alt 92% af de 
børn, som havde deltaget, havde delt deres viden fra madværkstederne med deres forældre. Efter 
anden kursusgang svarede 79% af børnene, at de havde introduceret deres forældre til en ny 
råvare, en ny madlavningsteknik eller en ny opskrift siden sidste gang. Efter tredje gang var tallet 
83%, og efter fjerde gang 82%. 
 
Resultater fra fokusgrupper og observation 
I forbindelse med observationerne og fokusgruppeinterviewene fik vi fortalt, at flere af børnene 
omsatte deres viden fra madværkstederne derhjemme. Enten havde de allerede en fast maddag, 
hvor de lavede nogle af opskrifterne fra kurset, eller forældrene lavede madplan, hvor børnene 
foreslog at lave mad fra kogebogen, så deres søskende også kunne smage den. ”Vi fik det til 
aftensmad og så var der sådan rester af de der rugbrødssandwich, vi fik med i skole”, fortæller et 
barn i Mariagerfjord. Et enkelt barn lavede maden fra madværkstedets program sammen med sin 
mor i den følgende uge. Ligeledes havde børnene indflydelse på, hvad der skulle købes ind, når de 
var ude at handle – og forældrene tog gerne imod inspiration fra madværkstedet. 
 

Succeskriterie, konklusion og anbefalinger til kommende madværksteder 
 

x Succeskriterie: 60% af de børn, som har deltaget i madgrupperne, har 
introduceret deres forældre til en ny råvare, en ny madlavningsteknik eller en 
ny opskrift i løbet af kurset 
 

x Succeskriteriet for forældreinvolvering blev i høj grad opnået ved alle 
madværksteder, og børnene ville gerne dele deres erfaring fra madværkstedet 
med deres forælde og søskende (92%) 

 
x Forældreinvolvering er populært, og det anbefales at bruge det endnu mere 

som løftestang for projektets formål. For eksempel kan underviserne afholde 
en kursusgang, hvor forældre og søskende inviteres med til fællesspisning, eller 
der kan afholdes en 5. kursusgang for hele familien. Det anbefales også, at 
børnene kan få smagsprøver med hjem efter hver kursusgang, for at hjælpe 
mødet med den nye mad endnu mere på vej 
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Børnene kunne godt lide, når der var mad til overs, som kunne komme med hjem som 
smagsprøver til resten af familien. ”Hun har gerne haft lidt med hjem, hvis der var levnet - med 
hjem til sin far og mor og vise frem. Så har de smagt det, og det synes hun var lidt sjovt”, fortæller 
en bedsteforælder om sit barnebarn i Assens. Madpakkerne havde været et hit at have med til 
frokost den følgende dag, hvor klassekammeraterne havde spurgt ind til, hvad det var for nogle 
spændende sandwich, de havde med. 
 
Ad. 4. Bliver forholdet mellem bedsteforældre og børnebørn styrket? 
 

 
  

Succeskriterie, konklusion og anbefalinger til kommende madværksteder 
 

x Succeskriterie: 80% af de deltagende bedsteforældre og børn har fået styrket 
deres fællesskab gennem deltagelse i madgrupperne 
 

x Evalueringen viser, at fællesskabet mellem bedsteforælder og barnebarn var 
det vigtigste ved madværkstederne, herunder den læring parrene fik om 
hinanden og nærværet omkring maden. Projektet kommer ikke helt i mål på 
spørgsmålet om et styrket fællesskab, da 70% af bedsteforældrene og 69% af 
børnebørnene oplever et styrket forhold. Dette må dog stadig anses for 
værende højt. Det kan skyldes, at udgangspunktet allerede var en stærk 
relation. Derudover kan resultatet skyldes, at aktiviteterne til at bygge bro 
mellem de to generationer (interviews og dagens dyst) blev nedprioriteret i 
forhold til at have maden klar til tiden 
 

x For det første anbefales det, at der i rekrutteringsfasen fokuseres på at få alle 
børnebørn og bedsteforældre med – også dem, der ikke allerede ser deres 
bedsteforældre ofte – evt. ved brug af flere bonus-og låne-bedsteforældre 
 
For det andet anbefales det, at rollen som underviser bliver tydeliggjort som en 
person, der faciliterer et vigtigt generationsmøde som det primære – med 
madlavningen som omdrejningspunkt. På uddannelsesdagen kan der med 
fordel lægges vægt på rollen som facilitator, på vigtigheden af øvelserne, og så 
skal det vises, hvordan der kan blive tid til både øvelser og madlavning 
 
For det tredje kan selve effektmålet fremadrettet formuleres anderledes, da 
mange par fandt en stor værdi i at bruge tid sammen, men ikke fik en styrket 
relation ud af det – da relationen var stærk i forvejen  
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
Efter madværkstedernes afslutning blev deltagerne i det længere dyberegående spørgeskema 
spurgt, om deres forhold var blevet styrket gennem deltagelsen. 34% af bedsteforældrene svarede 
i nogen grad, 31% i høj grad og 5% i meget høj grad. Og svaret fra børnene var på 33% i nogen 
grad, 29% i høj grad og 7% i meget høj grad.  
 
I alt oplevede 70% af bedsteforældrene og 69% af børnebørnene, at de havde fået styrket deres 
fællesskab gennem Børnebørnenes madværksted. Når Børnebørnenes madværksted ikke kom helt 
i mål med dette succeskriterie, kan det skyldes, at de deltagende bedsteforældre og børnebørn 
allerede havde et stærkt indbyrdes forhold. Kun 5% af de deltagende par svarede i 
baselineundersøgelsen, at de mødtes sjældent, mens mere end halvdelen mødtes en gang om 
ugen eller oftere. 
Resultater af fokusgrupper og observation 
Ved observationer af Børnebørnenes madværksted i Guldborgsund og Assens var vi særligt 
opmærksomme på at beskrive fællesskabet mellem børnebørn og deres bedsteforældre samt 
mellem jævnaldrende på tværs. Det var tydeligt, at børn og bedsteforældre nød at være sammen 
om madlavningen. I de fleste grupper lavede barnebarn og bedsteforældrene mad sammen, mens 
enkelte grupper havde to børnebørn, der arbejdede sammen, dog med et bedsteforældrepar som 
backing group. Også inden for disse grupper fremgik det, at børnene satte pris på at gå til noget 
sammen med deres bedsteforældre. ”Det sjoveste var at lave mad med min mormor og lave nyt 
mad”, fortæller et barnebarn i Assens. I nogle af bedsteforældre- og barnebarns-grupperne var 
der en stærk interaktion, hvor alt blev lavet sammen, lige fra læsning af opskrift til tilberedning af 
maden. I andre grupper, hvor barnebarnet var mere kompetent i et køkken, arbejdede barnebarn 
og bedsteforælderen parallelt. Dog blev bedste fortsat spurgt til råds undervejs. I enkelte grupper 
var barnebarnet mere stik-i-rend-dreng, der hentede ingredienser og så til, hvad 
bedsteforælderen gjorde, eller skar enkelte ingredienser ud på kommando. 
 
Fællesskabet blev yderligere styrket af dagens interview og dagens dyst. Dog var der stor forskel 
på, hvordan de blev udført. Nogle par skulle bare have dem overstået, mens andre fordybede sig i 
spørgsmålene, der ledte til konklusioner som fx noget barn og bedsteforælderen måtte gøre mere 
af derhjemme. Mens de fleste børn satte pris på dagens dyst, syntes en del bedstemødre, at den 
var lidt fjollet. Når der var forskel i udførslen, kan det skyldes tidsmangel, og at madlavning blev 
prioriteret over interviewet og dysten. 
 
Udover det indbyrdes fællesskab mellem barn og bedste satte deltagerne pris på det fælles måltid 
til sidst, hvor snakken gik livligt på tværs af alle deltagere. En bedsteforælder fra Assens har fortalt, 
at ”en af de gode ting har været fællesskabet omkring at lave maden. Også dét, at man er fælles 
om spisningen bagefter, man sidder og hygger sig og snakker på kryds og tværs”. 
 
Af fokusgruppeinterviewene fremgik det, at det bedste ved madværkstederne var at lave mad 
sammen barn og bedsteforælder imellem, samt at spise sammen hele holdet. Desuden blev det 
italesat af både børn og bedsteforældre, at det var noget særligt at få lov til at lave noget sammen 
alene, uden at andre familiemedlemmer forstyrrede. ”Vi var kun os to, og normalt så er alle de 
andre også med, altså der er mange søskende, så det gav et tættere forhold, som jeg kan mærke i 
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dag”, fortæller en bedsteforælder i Assens. Flere bedsteforældre fortalte, at de for alvor lærte 
deres barnebarn at kende i løbet af madværkstedet.  
 
Ad. 5. Laver børn og bedsteforældre mere mad sammen derhjemme? 

 
Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
Efter afslutningen på Børnebørnenes madværksted svarede 48% af bedsteforældrene i de 
længerevarende dybdegående spørgeskemaer, at de oftere havde deres børnebørn med i 
køkkenet, fordelt på værdierne 1% i meget høj grad, 5% i høj grad og 42% i nogen grad. 
 
I løbet af projektet svarede 38% af bedsteforældrene og 37% af børnene i de korte 
spørgeskemaer, at de efter de enkelte værksteder har lavet mad sammen derhjemme. Efter første 
madværksted svarede 25% af bedsteforældrene, at de havde lavet mad sammen med deres 
børnebørn. Det samme gælder for 29% efter anden gang og 24% efter tredje gang. 
 
De tilsvarende svar for børnebørnene ved anden kursusgang var, at 19% af børnebørnene havde 
lavet mad sammen med deres bedsteforælder, det samme gælder for hhv. 17% efter anden gang 
og 19% efter tredje gang. 
 
Resultater af fokusgrupper og observation 
Ved fokusgruppeinterviewene fortalte børnene og bedsteforældrene, hvordan de allerede havde – 
eller havde planer om – at lave mad sammen, som de ville servere for resten af familien. ”Vi 
lovede jo, at når vi var færdige, skulle vi invitere far, mor og lillebror på mad. Så vi fik lavet mad 
med bordkort og det hele”, fortæller en bedsteforælder fra Mariagerfjord. En anden 
bedsteforælder fra Mariagerfjord fortæller, at ”vi har snakket om, at vi herefter kunne prøve at 
lave mad sammen til nogen i familien og vise, hvad vi har lært”. Det blev også italesat, at der 
havde været for kort tid mellem de enkelte madværksteder til at nå at lave mad sammen 

Succeskriterie, konklusion og anbefalinger til kommende madværksteder 
 

x Succeskriterie: 60% af bedsteforældre og børnebørn har lavet mad sammen 
derhjemme mindst en gang i løbet af kurset 
 

x Børnebørnenes madværksted levede ikke helt op til kriteriet om at lave mad 
sammen derhjemme (48%). Det kan skyldes, at målingen af dette effektmål lå 
for tæt på madværkstederne til, at det kunne nå at blive implementeret i de 
enkelte familier 

 
x Det anbefales, at der tages højde for dette i planlægningen af kommende 

madværksteder, herunder i konceptudviklingen. Fx skal der være tilstrækkelig 
tid mellem de enkelte kursusgange til, at barn og bedsteforælder kan nå at lave 
mad sammen. Samtidig kan undervisningen med fordel opfordre endnu mere til 
fælles hjemmeopgaver 
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undervejs. Derfor kan én forklaring på manglende opfyldelse af succeskriterie være, at en del af 
kurserne har været afviklet med forholdsvis tæt mellemrum (en gang per uge/hver anden uge). 
 
Nogle havde dog nået at bage rugbrød sammen (hjemmeopgave), mens de fleste bedstemødre 
selv havde bagt det, og for børnenes vedkommende var der mange fædre, der havde prøvet at 
bage brødet. En enkelt bedstemor fortalte, at hun så sig selv, som bærer af den viden, hun og 
barnebarnet havde fået på madværkstederne. Barnebarnet var stadig for ungt til at lave maden 
selv, men hun ville sørge for at lave mad for hele familien, så opskrifterne blev fastholdt, til 
barnebarnet var klar til selv at videreføre dem. 
 


