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Indledning
Denne rapport præsenterer den eksterne midtvejsevaluering af Fars køkkenskole. Formålet med
midtvejsevalueringen er at gøre status på de foreløbige resultater i forhold til projektets
succeskriterier, som de er beskrevet i projektbeskrivelsen. Rapportens formål er også at samle op på
de erfaringer og justeringer, som er kommet til undervejs. Midtvejsevalueringen er således en
statusoversigt, som har til formål at give basis for anbefalinger til eventuelle justeringer i forhold til de
slutmål, som der er sat for projektet. Disse anbefalinger er udarbejdet umiddelbart efter og i
forlængelse af midtvejsevalueringen og i samråd med projektgruppen.
Midtvejsevalueringen har fokus på fædrene og deres udbytte. I midtvejsevalueringen inddrages
effektmålinger, kvalitative data samt projektgruppens erfaringer med at udvikle, afvikle og
konceptualisere Fars køkkenskole. Den endelige projektevaluering udarbejdes efter projektets
afslutning i 2014, og her vil der også være en mindre analyse af børnenes udbytte.
I projektbeskrivelsen er der defineret 10 succeskriterier, som denne evaluering vil følge op på.
Formuleringerne i succeskriterierne 1 og 4 er dog ændret efter projektbeskrivelsen.
, at:
1. 60% af de forventede 450 deltagere har været tilmeldt en køkkenskole. (Formuleringen er
ændret i forhold til projektbeskrivelsen. Målet jf. projektbeskrivelsen har været, at Fars
køkkenskole inddrager 450 familier dvs. 450 fædre, bonusfædre eller bedstefædre og ikke 1440
fædre, som der ved en fejl står i projektbeskrivelsen. Tallet 1440 stammer fra en beregning af,
hvor mange personer, der omtrentlig forventes at være i 450 familier. Tallet er derfor ændret
til 450).
2. 60% af de tilmeldte til køkkenskolerne har deltaget mindst fire gange.
3. 80% af de der har deltaget i køkkenskolerne
madlavningsteknikker
4.
(Formuleringen er ændret i forhold til projektbeskrivelsen, så
kriteriet er ændret til, at der foretages en effektmåling - ikke efter 1 år som anført i
projektbeskrivelsen - men allerede efter ½ år. Dette er sket for at få så mange besvarelser med
som muligt inden projektperiodens afslutning ultimo 2014).
5. 60% af deltagerne i køkkenskolerne jævnligt bruger de internetbaserede fora (hjemmeside og
Facebook-siden).
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6. at udvikle og implementere
længere sigt laver god og sund mad, og dermed skabe fundament for sundere familier i
Vallensbæk kommune.
7. med udgangsp
at udarbejde et strategisk oplæg til politisk behandling i
kommunen med henblik organisatorisk og finansiel forankring (2015).
8. at udvikle en model for forankring – og der rekrutteres
”
”
fungerer som tovholdere i fremtidige Køkkenskoler (2015).
9. at etablere tre netværksmadklubber med tidligere køkkenskoledeltagere (2015), hvor
kommunen stiller faciliteter til rådighed.
10. at konceptet er udbredt til mindst 10 andre kommuner i Danmark inden 2016, og mindst 3000
borgere har anvendt dele fra projektet f.eks. video-kogebogen.

Der er mange måder at beskrive sund mad på i disse år. I denne evaluering beskrives sundhed
gennem deltagernes egne opfattelser af, hvad en sund aftensmad er. Det vil sige, at evalueringen
fokuserer på deltagernes selvvurderede effekt og udbytte i de 3 spørgeskemaer, alle bedes udfylde
ved køkkenskolen start, efter køkkenskolen afslutning og et halvt år efter. Da effektmålingerne er
baseret på deltagernes selvvurderet sundhed og udbytte, får deltagernes forudsætninger og
bevidsthed om sundhed og sund mad også en central rolle i evalueringen. Midtvejsevalueringen
indeholder derfor en profil af deltagerne. Rapporten slutter af med en perspektivering, der inddrager
et mindre afsnit om kompetenceudvikling. Dette sker for at diskutere og nuancere resultaterne af
effektmålingerne i relation til succeskriterierne.
Læsevejledning
Rapporten er som nævnt bygget op omkring succeskriterierne. Indledningsvist findes et afsnit om
midtvejsevalueringens metode og datagrundlag. Derefter følger midtvejsevalueringens
hovedresultater. I afsnittet herefter følger en profil af deltagerne, hvorefter status gennemgås for
succeskriterierne et for et. Evaluators perspektivering, hvorunder afsnittet om kompetenceudvikling
inddrages, kommer til sidst.
For læsbarheden er alle tal i procenter rundet af i teksten.
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Beskrivelse af konceptet
Fars køkkenskole et madlavningskursus målrettet fædre og deres børn i 2.-4. klasse. Fars køkkenskole
strækker sig over 5 aftener i løbet af ½ år, hvor fædre og børn mødes én aften (ca. 3 timer) om
måneden i et skolekøkken. På et køkkenskolehold er der mellem 8-12 fædre og 8-15 børn. På
køkkenskolens fem aftener underviser en kok/lærer og en ernæringsfaglig medarbejder i
madlavningsteknikker og tilberedningsmetoder, som fædre og børn afprøver, og efterfølgende
tilberedes og nydes et måltid sammen med holdet ved langborde, deltagerne har dækket pænt med
bl.a. duge og lys. Centralt i konceptet er, at undervises i, hvordan fædrene kan inddrage børnene i
madlavningen og fokus er på, at fædre og børn får nogle gode oplevelser sammen i køkkenet.
Dernæst er det essentielt, at stemningen er hyggelig og tonen uformel.
For at inddrage fædre og børns netværk i køkkenskolen, kan fædre og børn én gang i forløbet invitere
en gæst til at komme og spise med, fx mødre, søskende eller bedsteforældre. Mellem hver mødegang
er der en hjemmeopgave, som fædre og børn skal løses – fx at lave en ret sammen. Dette for at
anvender de nye færdigheder derhjemme, og at deres læring dermed forlænges. Det koster 300 kr. i
alt for en far og 1-2 børn at deltage og få aftensmad, opskrifter og undervisning de 5 aftener.
Hvad er sund mad i Fars køkkenskole?
Fars køkkenskole lægger sig tæt op af Fødevarestyrelsens kostråd. Derfor er der i undervisningen stort
fokus på brug af grøntsager og frugt. Fædre og børn introduceres for og prøver i løbet af
køkkenskolen at lave mad med over 50 forskellige grøntsager og frugter. Der er også fokus på
forskellige fuldkornsprodukter - der vises og smages fx fuldkornspasta, fuldkornspitabrød, fuldkornswraps, fuldkornscouscous, fuldkornsbulgur og flere gange indgår rugbrød i opskrifterne. Derudover
bruges magre kød- og mælkeprodukter, og der steges i olie. Der sættes fokus på fisk, dvs. at
forskellige fisk omtales i undervisningen, og der laves en hovedret med fisk.
Hjemmelavet
Hjemmelavet betyder, at far har været med i madtilberedningen på en eller anden vis. Der må gerne
bruges halvfabrikata, fx pitabrød, frosne grøntsager, ’Dolmio’-sauce m.m. Det vigtige er, at der har
været en form for aktivitet/tilberedning, og at maden er sund.
I Fars køkkenskole vises alternativer til at lave mad helt fra bunden, fordi det kan være en udfordring
for mange af forældrene at nå i en travl hverdag. Der bruges bl.a. pitabrød, bouillonterninger, tortillawraps, ananas på dåse og frosne ærter. Der vises fx tre måder at lave fiskefars på, så det er muligt for
fædrene at lave det selv, selvom tiden er knap. Her visers bl.a., at man kan købe en færdiglavet
fiskefars.
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Evalueringens metode og datagrundlag
Evalueringen anvender en tilgang som betegnes som dynamisk evaluering. Den vil blive beskrevet i
det følgende afsnit.
Den dynamiske evaluering
Dynamisk evaluering er en effektiv og individuelt tilpasset måde at evaluere et projekt på. Metoden
fungerer både som et styringsværktøj og som en konkret evaluering af projektets samlede mål,
effekter og succeskriterier. Pionerprojekter som Fars køkkenskole udvikler sig erfaringsmæssigt altid
undervejs. Til evalueringen af Fars køkkenskole er derfor valgt en dynamisk evalueringsmodel. Dette
indebærer, at evaluator løbende er i dialog med projektgruppen og sørger for, at forløbet justeres og
tilpasses de resultater og erfaringer, som på forskellig vis samles op undervejs. På denne måde er der i
evalueringen konstant fokus på, at projektet matcher de behov og krav, der måtte komme undervejs.
Den løbende kontakt mellem projektgruppe og evaluator giver mulighed for en kontinuerlig sparring,
der sikrer, at evalueringen har det rette fokus og opfylder kravene hos alle involverede parter.
Når et projekt som Fars køkkenskole udvikler sig, er det fordi, det er afhængigt af en række variable,
der ikke altid kan kontrolleres, og som man ikke nødvendigvis kan have kendskab til i projektets
opstartsfase. Ved at evaluator følger processen og inddrager projektets parter aktivt, tilrettes
evalueringens fokus og aktiviteter løbende. Samtidig kan evaluators observationer og viden blive
inddraget og implementeres undervejs. På den måde sikrer projektgruppen i samarbejde med
evaluator i fællesskab det bedste slutresultat for projektet.

Formål
De overordnede formål med evalueringen er at måle succeskriteriernes grad af opfyldelse samt at
opsamle viden, som vil blive brugt til den løbende udvikling og justering af konceptet og at bidrage til
forankring af projektet og dets resultater.
Midtvejsevalueringen vil – ligesom slutevalueringen - metodisk bestå af både kvantitative og
kvalitative effektmålinger i relation til de opstillede succeskriterier.
De kvantitative data bruges til effektmålingerne – som fx at vise, hvor mange procent af de
deltagende fædre, der spiser grøntsager til aftensmad før, under og efter projektet. De kvalitative
data anvendes i rapportsammenhæng primært til at give forklaringer på og uddybe resultaterne af
effektmålingerne. De kvalitative data er undervejs i projektet anvendt i forhold til at afsøge brugernes
behov, men også til at kvalitetssikre konceptet.
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Datagrundlag
Midtvejsevalueringen er baseret på kvantitativ og kvalitative metode og data. De kvantitative data er
indsamlet gennem 3 spørgeskemaundersøgelser kaldet A, B og C, som alle rummer omkring 10-15
spørgsmål. Svarene indsamles i en database.





Skema A udfyldes af deltagerne ved opstart af køkkenskolen og fokuserer på deltagernes
forventninger til projektet. Samtidigt spørges der til spisevaner og holdning til madlavning og
arbejdsdeling i hjemmet.
Skema B udfyldes efter, at deltagerne har gennemført og afsluttet køkkenskolen. Skemaet har
fokus på udbyttet af køkkenskolen og spørger til ændringer i madvaner i forhold til
aftensmåltidet.
Skema C udfyldes ½ år efter deltagerne har afsluttet køkkenskolen, og har som fokuspunkt at
undersøge projektets forankring i familierne dvs. måle, om deltagernes læring og ændrede
vaner, holder ved.

De kvantitative data, som midtvejsevalueringen bygger på, er dermed:
 Spørgeskema A, B og C fra pilotprojektet forår 2012 (12 deltagere)
 Spørgeskema A, B og C fra alle efterårsholdene 2012 (102 deltagere)
 Spørgeskema A og B fra alle forårsholdene 2013 (92 deltagere)
 Registrering af tilmelding og registrering af fremmøde
Spørgeskemaerne har været uddelt på papir indtil skema C for efteråret 2012, som blev afviklet online
dvs. elektronisk i juni 2013. Alle data samles løbende i en database.
Svarprocenten har ligget på næsten 100% ved papirskemaerne, men det online ligger omkring 65%.

De kvalitative data som midtvejsevalueringen bygger på er:
 Evalueringen af pilotprojekt forår 2012
 2 fokusgruppeinterviews 2012 og 2013
 2 helaftensobservationer 2012 og 2013
 20 registrerings- og observationsark efterår 2012
 17 registrerings- og observationsark forår 2013
 1 dualinterview med far og søn sommer 2012
 1 dualinterview med to politikere forår 2012
 Ad hoc interviews med undervisere og projektleder på Fars køkkenskole om arbejdsprocesser,
erfaringer og justeringer
 1 workshop med fædrene om madklubberne forår 2013
 Referater fra styregruppemøder 2012 og 2013
 Referater fra arbejdsmøder 2012 og 2013
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Midtvejsevalueringen anvender data til at belyse succeskriteriernes opfyldelse. Der foreligger
således langt flere data om deltagerne (fx deltagernes baggrundsdata og spisevaner), som ikke
inddrages her
Logbog, mødereferater og statusopdateringer fra projektleder Mette Bøgebjerg Jørgensen og
kok og projektmedarbejder Jonas Vigkilde
Opskrifterne og andet undervisningsmateriale

De kvalitative data er primært indsamlet og bearbejdet af evaluator. Derudover har flere af
køkkenskolens undervisere udfyldt observationsark efter et tilpasset skema, som har til formål at
indsamle eksempler på fædrenes læring i relation til madlavning. De kvantitative data er indsamlet på
papirskemaer og siden forår 2013 online via link i en mail.
Projektets organisering
Projektgruppen bag Fars køkkenskole består af projektleder Mette Bøgebjerg Jørgensen og Jonas
Vigkilde, kok og projektmedarbejder. Der er desuden ansat to studerende i Ernæring og sundhed på
Metropol, samt en færdiguddannet professionsbachelor i Ernæring og sundhed til at være
medundervisere/hjælpelærere på køkkenskolen. De studerende indgår ad hoc i projektgruppen.
Styregruppen består af projektleder Mette Bøgebjerg Jørgensen og Jonas Vigkilde, kok og
projektmedarbejder, sundhedschef Annette Hein-Sørensen, projektkonsulent Regitze Siggaard,
ekstern evaluator Tine Filges samt kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jytte Bentsen og Annette
Eriksen.
Den eksterne evaluering udføres af Filges Analyse v. Tine Filges. Effektmålingerne sker i samarbejde
med Niels-Henrik Møller Hansen, lektor ved Aalborg universitet.
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Midtevejsevalueringens hovedkonklusioner
De ti succeskriterier ifølge projektbeskrivelsen er her vist i en skematisk oversigt:

Nr.

Succeskriterierne for Fars køkkenskole ifølge projektbeskrivelsen:

Opfyldt

1.

60% af de forventede 450 deltagere har været tilmeldt en køkkenskole.

x

x

2.
3.

60% af de tilmeldte til køkkenskolerne har deltaget mindst fire gange.
80% af de der har deltaget i køkkenskolerne, har fået ny viden om
råvarer, madlavningsteknikker, og om at sammensætte sunde måltider.
70% af de der har gennemført køkkenskolerne laver oftere hjemmelavet,
sund mad efter endt skoleforløb og efter 1/2 år.
60% af deltagerne i køkkenskolerne bruger jævnligt de internetbaserede
fora (hjemmeside og Facebook).
Der er udviklet og implementeret et koncept, som kan uddanne og
fastholde familier, så de også på længere sigt laver god og sund mad, og
der dermed er skabt fundament for sundere familier i Vallensbæk
Kommune.
Med udgangspunkt i effektmålingerne, er der udarbejdet et strategisk
oplæg til politisk behandling i kommunen med henblik på organisatorisk
og finansiel forankring (2015).
Der er udviklet en model for forankring – og der er rekrutteret frivillige
”
”
køkkenskoler (2015).
Der er etableret tre netværksmadklubber med tidligere
køkkenskoledeltagere (2015). Kommunen stiller faciliteter til rådighed.
Konceptet er udbredt til mindst 10 andre kommuner i Danmark inden
2016, og mindst 3000 borgere har anvendt dele fra projektet f.eks. videokogebogen.

x
x

x
x

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
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Endnu
ikke
opfyldt
medio
2013

x

Forventes
ikke
opfyldt
ultimo
2014

Forventes
opfyldt
Ultimo
2014/2016

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

Kort opsummeret er Fars køkkenskoles hovedresultater ved midtvejsevalueringen følgende:


Midtvejsevalueringen viser, at projektgruppen bag Fars køkkenskole har etableret et solidt
samarbejde med skolerne og er langt inde i processen med at udvikle og afprøve et samlet
køkkenskolekoncept, der henvender sig til målgruppen fædre med børn i Vallensbæk
Kommune. Evaluator hæfter sig ved, at projektet er velorganiseret, og at det møder stor gejst
og opbakning fra fædre og børn - og deres mødre. Fars køkkenskole imødekommer et behov
for fædrene om at være sammen med deres børn om en meningsfuld aktivitet.



I forhold til succeskriterium 1 og rekrutteringen af deltagerne, har Fars køkkenskole indtil nu
nået målet for antal deltagere. Evaluator vurderer samtidig, at Fars køkkenskole med den
nuværende udvikling får rekrutteret de forventede antal deltagere dvs. minimum 60% af 450
familiefædre.



I relation til succeskriterium 2 og deltagernes gennemførelsesprocent, viser den nuværende
opgørelse, at der er mere end de 80%, som deltager 4 ud af 5 mødegange. Der er således tale
om en høj gennemførelsesprocent, som dermed ligger langt over det forventede niveau på
60%. Køkkenskolen er noget, som deltagerne prioriterer højt, hvilket da også bekræftes i
deltagernes kommentarer i fritekstfelterne i spørgeskemaer og i alle interviews.



I tilknytning til succeskriterierne 3 og 4, som handler om deltagernes udbytte, er det
evaluators vurdering, at køkkenskolens forskellige aktiviteter har den ønskede
kompetenceudviklende virkning og dermed er med til at skabe en øget bevidsthed om sund
madlavning og råvarer hos deltagerne. Effektmålingerne viser, at deltagerne spiser sundere,
får kendskab til ny madlavningsteknikker, nye råvarer og nye retter. Dog er der ikke nogen
signifikant forskel på, hvor ofte de spiser sund, hjemmelavet aftensmad hjemme hos dem selv
før og efter, at de har deltaget i køkkenskolen. Men da deltagerne flytter sig positivt på alle
delparametrene, rejser der sig det spørgsmål, om projektet har ændret bevidstheden hos
deltagerne – dvs. at de ikke ville svare på samme måde i dag som ved køkkenskolens start
(skema A), fordi de efter at have deltaget i Fars køkkenskole har fået øget indsigt i sund mad
og madlavning. Projektet kan også have haft den indvirkning, at deltagernes prioriterer sund
mad over hjemmelavet mad dvs., at de fx vælger sundere fast food eller færdigmad, hvis tiden
er for knap til selv at tilberede aftensmaden. De kvalitative data understøtter dette, da
deltagerne oplever, at det er svært at få tid nok til at tilberede sund mad i hverdagen. Det er
derfor en mulig forklaring, at projektet har haft indvirkning på fædrenes valg af færdigmad
’
æ
’
form for damagecontrol.



I forlængelse af succeskriterium nummer 5, som omhandler brugen af sociale medier, viser
opgørelserne indtil videre, at deltagerne i køkkenskolerne jævnligt anvender projektets
internetbaserede fora (hjemmeside og Facebook). Her midtvejs i forløbet er Facebook ikke
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helt med i det ønskede omfang. Det er evaluators vurdering, at Facebook spiller en vigtig rolle
i projektet forhold til, at mødre og søskende eksempelvis kan se billeder fra køkkenskolens
hold, og at Facebook dermed spiller en rolle i forhold til at formidle projektet til resten af
familien og fremover kan have betydning for nye potentielle deltagere. Da Facebook udover
billeder og hilsner ikke har nogle særlige eller specifikke funktioner i projektet, er det
forventeligt, at trafikken på sitet ikke er større. Omvendt er det evaluators vurdering, at
besøgstal og trafik vil stige i takt med, at projektgruppen anvender Facebook til at dele vigtige
informationer og nyheder som fx den nye Videokogebog.


I forbindelse med succeskriterium 6, der vedrører konceptudvikling og forankring, er det er
evaluators vurdering, at Fars køkkenskole midtvejs i projektforløbet er et veludviklet koncept,
som har potentiale til at blive implementeret i kommunen og dermed uddanne og fastholde
familiefædre, så de også på længere sigt prioriterer god og sund mad, og at der med projektet
dermed er skabt et fundament for sundere familier i Vallensbæk. Dette vurderes dels på
baggrund af, at effekten af Fars køkkenskole også ses ½ år efter køkkenskolens afslutning og
dels på baggrund af de mange tilmeldinger til de frivillige madklubber og den grad af
organisering og struktur, som projektgruppen allerede nu har opnået i relation til samarbejde
med de lokale aktører (supermarked og skolekøkkener). Midtvejsevalueringen viser, at Fars
køkkenskole er et velfungerende og velstruktureret koncept og undervisningsmateriale, som
målgruppen finder inspirerende og anbefalelsesværdigt.



I sammenhæng med succeskriterium 7, 8 og 9, som har fokus på effekt og forankring og først
skal være i mål i 2015, er det evaluators vurdering, at Fars køkkenskole har de relevante
aktiviteter i gang, som skal til for at opfylde succeskriterierne.



I forhold til succeskriterium 10, som omhandler konceptets udbredelse til andre kommuner
inden 2016, igangsætter Fars køkkenskole initiativer og aktiviteter, som danner basis for, at
konceptet kan udbredes. Det er evaluators skøn, at der er behov for supplerende indsatser i
forhold til at sikre opfyldelse af succeskriterium 10.
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Anbefalinger
Midtvejsevalueringen har som en statusoversigt haft til formål at give basis for anbefalinger til
eventuelle justeringer i forhold til de slutmål, som der er sat for projektet. De følgende to
anbefalinger er derfor udarbejdet umiddelbart efter og i forlængelse af midtvejsevalueringen og i
samråd med projektgruppen. På den baggrund anbefaler evaluator:

Anbefaling 1: Barrierer og muligheder i kommuner bør undersøges
Projektgruppen har flere relevante aktiviteter i gang, som på forskellig vis kan understøtte og udbrede
kendskabet til Fars køkkenskole både på borgerniveau og i relation til at udbrede konceptet til 10
andre kommuner.
Siden projektbeskrivelsen blev formuleret og ideerne udtænkt, er der dog sket en markant udvikling i
kommunerne og deres arbejde indenfor sundhedsområdet. Økonomien er presset i forhold til den
primære forebyggelse, og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har sat præg på arbejdet, idet
kommunerne er forpligtet til at arbejde med mange andre områder, og der er stort travlhed med at
implementere pakkerne. Evaluator er tvivlende overfor, hvorvidt kommunerne uden videre hjælp og
PR vil tage Fars køkkenskole til sig. Evaluator vil derfor anbefale, at projektgruppen undersøger, hvilke
barrierer og mulighederne kommunerne har i forhold til at implementere konceptet, og at projektet
dermed udvides, så der bliver udviklet en bæredygtig udbredelsesmodel.
Det er evaluators opfattelse, at en udbredelse af konceptet for Fars køkkenskole vil kræve yderligere
aktiviteter end angivet i projektbeskrivelsen. Erfaringer med udbredelse af andre
forebyggelsesaktiviteter fx Lær at leve med kronisk sygdom eller Vægtstoprådgivning – peger på, at
der skal opbygges nye kompetencer i kommunerne ved bruge af egentlige opkvalificeringsforløb for
medarbejdere. (Kilde: Slutevaluering af satspuljen: “Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært
overvægtige voksne, Sundhedsstyrelsen april 2013).
Det vil også være afgørende, at der udvikles en økonomisk model for drift af Fars Køkkenskole, som fx
via et samarbejde med andre aktører.

Anbefaling 2: Øget fokus på samværet
Midtvejsevalueringen har vist, at Fars køkkenskole har en positiv effekt på samværet mellem far og
barn, og at aktiviteterne styrker relationen og i sidste ende livskvaliteten for fædre og børn. For
yderligere at undersøge potentialet i dette anbefales det, at der allokeres ressourcer til at få belyst
projektets psyko-sociale udbytte, idet denne dimension er en vigtig parameter i det
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
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Profil af deltagerne
Da effektmålingerne er baseret på selvvurderet sundhed og udbytte, får deltagernes forudsætninger
og bevidsthed en central rolle i evalueringen. Profil af deltagerne omhandler deres respons på
projektet, motivation, kompetencer, vaner og udfordringer derhjemme og eksempler på deres læring.

Positive deltagere
Undervejs i første halvdel af projektet er tilbagemeldingerne fra deltagerne mundtligt som skriftligt
overvældende positive og fuld af rosende ord. De vil gerne være med, de møder trofast op og udviser
entusiasme og engagement. De allerfleste vil da også anbefale Fars køkkenskole til andre (98%).
Fokusgrupper og interviews viser, at Fars køkkenskole er en aktivitet på linje med familiens øvrige
aktiviteter som fx sport, men at det har den kvalitet, at det er noget som far og barn kan gøre
sammen modsat fx sport, hvor hver dyrker sit.
Hvem laver mad
 Knap 1/3 af deltagerne angiver ved køkkenskolens start, at de skiftes med partneren til at lave
maden dvs. han laver mad 3-4 gange ugentligt (32%).
 Kun i 1% af familierne deltager børnene ofte i madlavningen ved køkkenskolens start, og i 4%
af familierne laver de voksne mad sammen ved køkkenskolens start.
 Blandt deltagerne i Fars køkkenskole er der en 1/3, som i udgangspunktet ikke laver aftensmad
derhjemme.
Fars køkkenskole har med andre ord greb i en blandet gruppe af fædre med forskelligt
kompetenceniveau og forudsætninger. Fælles er at langt de fleste ikke har børnene med i køkkenet
derhjemme.
Motivation for at melde sig
De kvalitative data viser, at de tre vigtigste grunde til, at deltagernes har meldt sig til Fars
køkkenskole, er følgende:
1. For at lave en social og meningsfuld aktivitet sammen med sit barn
2. For at få tips og ny inspiration til madretter i hverdagen
3. Pga. barnets direkte opfordring
Andre grunde til at melde sig til køkkenskolen er – i ikke prioriteret rækkefølge: Et ønske om at møde
andre fædre fra lokalområdet, at lære noget om madlavning generelt, udvikle relationen til
(bonus)barn, at involvere barnet i madlavning, udfordre barnets kræsenhed og at få udviklet sit
madlavningsrepertoire fra kun at grille i haven i sommerhalvåret til også at omfatte den daglige

13

indendørs madlavning.
Som en del af fokusgrupperne er deltagerne blevet interviewet om familiens daglige udfordringer
med at få lavet aftensmaden. Data fra fokusgruppen bekræfter projektgruppens grundlæggende
formodning om, at familierne oplever et tidspres i tidsrummet fra de har fri fra arbejde og til børnene
skal i seng. I dette tidsrum på ca. 3-4 timer skal der handles, laves mad, spises, ryddes op, laves
lekti
”S
”
”
” Det er en
udfordring for de fleste familier. Fædrene i fokusgrupperne og i spørgeskema B siger, at disse krav og
behov opfyldes i konceptet Fars køkkenskole i forhold til opskrifterne, valg af ingredienser, tidsforbrug
og sværhedsgrad.
Kompetente madlavere
De fædre som vælger at deltage i fokusgrupperne er fædre, som kan lave mad. De har - i forlængelse
af deres motivation for at deltage i projektet deres fokus på børnenes læring frem for deres egen. Fx
nævner fædrene i den ene fokusgruppe alt det, som børnene har lært i køkkenskolen – men det er jo
samtidig noget, som de også selv har lært, fået genopfrisket og i hvert fald taget med sig. Det er
eksempelvis teknikken med skraldeskålen, hvordan et barn håndterer en stor kniv, og at der ikke skal
så mange ingredienser til at lave et sundt måltid.
Konceptet Fars køkkenskole tilfredsstiller et behov hos hele målgruppen og på mange parametre.
Flest spiser sundt – ifølge dem selv
Hovedparten af deltagernes i Fars køkkenskole vurderer selv ved køkkenskolens start (Skema A), at de
spiser sundt (57%), 8% vurderer, at de spiser meget sundt, og 33% angiver, at de hverken spiser sundt
eller usundt. 2% sætter kryds ved, at de spiser usundt. Dermed mener flertallet af deltagerne - nemlig
65% - at de spiser sundt eller meget sundt, før de begynder i Fars køkkenskole. Omvendt er der 35%
eller cirka en 1/3, som ikke selv synes de spiser sundt.

Holdninger til madlavning ved køkkenskolens start
 Hovedparten, nemlig 2/3 af deltagerne, er enige eller meget enige i, at det er nemt at lave
aftensmad med grøntsager (77%). Ligeledes er knap 2/3 (71%) uenige i eller meget uenige i, at
det er kedeligt at lave sund aftensmad.
 Flertallet af deltagerne oplever, at det nemt at bruge grøntsager i aftenmadlavningen og
mener ikke, at det er kedeligt at lave sund mad. Det kan forklare den positive tilbagemelding
på konceptet Fars køkkenskole – mange af deltagerne er både fortrolige med brugen af
grøntsager og finder det også den sunde madlavning er interessant.
 Der er blandt deltagerne en forventning om, at de bliver bedre til at spise sundt, selvom Fars
’
’
giver noget udbytte at prædike sundhed. 34% svarer, at de i meget høj grad eller i høj grad
bliver bedre til at spise sundt.
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I fokusgrupperne er der ligeledes ingen, som direkte adspurgt opfatter Fars køkkenskole som
”
”
agenda. Når så mange deltagere alligevel har høje forventninger til, at de kommer til at spise
sundere ved at være med, kan det skyldes, at fædrene er meget bevidste om og har klare krav
til, at deres børns mad skal være sundt sammensat og hjemmelavet.

Top 10 udfordringer mht. aftensmad (kvalitative data fra fokusgrupperne)
Her er, hvad fædrenes i fokusgrupperne havde som top 10 over udfordringer i forhold til at lave
aftensmad i hverdagen. Det har i begge fokusgrupper været ressourcestærke fædre, der har deltaget
– bl.a. har de selv meldt sig til at deltage i gruppen.
1. Mangel på tid (de to timer der tager at planlægge, købe ind, lave mad og spise er svære
for mange at finde i deres daglige tidsbudget)
2. Mangel på planlægning (af indkøb og retter)
3. Opskrifter er ikke nødvendigvis en hjælp – man mangler bare alt muligt!
4. Fravalg – man prioriterer bevidst ikke aftensmaden (pga. lektier og andre aktiviteter før
sengetid kl. 19-19.30)
5. Stress og mangel på overskud i hverdagen
6. ”Klappen” går ned i supermarkedet
7. Uens spisetider for familiens medlemmer pga. aktiviteter
8. Det er ikke spændende at lave mad, når man har travlt
9. Der er ingen variation i madretterne (noget som alle kan lide, er hurtigt, nemt og ikke for
dyrt)
10. Ny verden at lave hverdagsmaden – hvis man ikke har lavet mad før (fx ved skilsmisse)
Det er evaluators vurdering, at Fars køkkenskole i høj grad har medtænkt og implementeret
familiernes udfordringer i konceptet: Opskrifterne er eksempelvis nemme, økonomiske, sunde,
velsmagende og hurtige at tilberede.
En far i en fokusgruppe nævner eksempelvis, at navnene på retterne fx kærlighedssaucen for ham har
betydet, at en enkel tomatsauce – som han har lavet et utal af gange i sit liv før køkkenskolen - bliver
interessant for ham selv og børnene. Navnene er altså et enkelt men stærkt virkemiddel i forhold til
det daglige arbejde med at få aftensmaden i familien til at fungere. Også øvelserne i undervisningen
x”
”-øvelsen, hvor fædrene skifter
køkken og ret ca. hvert 10. minut. En far i den ene fokusgruppe udtrykte, at det lærer en, at selvom
det ligner kaos, kommer der dejlig mad ud af det alligevel.
Fars køkkenskole har som forventet fat i mange fædre fra familier, som ikke oplever, at det at
tilberede familiens daglige, sunde og hjemmelavede aftensmad som en stor udfordring.
Omvendt viser de foreløbige resultater også, at Fars køkkenskole har fat i en gruppe, som på forskellig
vis oplever aftensmaden som en slags forhindringsløb: Konceptet kan således rumme et bredt spekter
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af familier og mænd med forskellige holdninger, udfordringer, adfærds mønstre og forventninger. Der
sker en vis form for sidemandsoplæring, når man står ved siden af en som i forvejen ved en masse om
madlavning, ingredienser og måske ligefrem synes grøntsager er nemme og inspirerende råvarer.
Derfor er det vigtigt, at projektet også tiltrækker de fædre, der i forvejen kan lave sund aftensmad.
Eksempler på læring
I løbet af køkkenskolen har alle underviserne lejlighedsvist udfyldt observationsark efter et
standardiseret skema, som har til formål at indsamle eksempler på fædrenes læring i relation til
madlavning. Disse skemaer er udviklet med henblik på at dokumentere den læring og
x
” ”-oplevelser, spørgsmål og kommentarer, som man kan
opleve alle aftener i køkkenskolen. Observationer kan blandt andet anvendes til at forstå og udfolde
de kvantitative data og samtidig give et indblik i, hvad der foregår i køkkenskolen og hvor forskellig
viden og forudsætninger, der er i gruppen. Observationerne kan ligeledes anvendes til at understøtte
at succeskriterium 3 opnås, at 80% af de der har deltaget i køkkenskolerne, har fået ny viden om
råvarer, madlavningsteknikker og om at sammensætte sunde måltider.
Observationsarkene er således noter fra situationer, som observatørerne har hæftet sig ved, og de
viser følgende:
Eksempler på læring/kendskab til nye råvarer (smag, oprindelse mv.)
• Det observeres, at mange fædre stiller uddybende spørgsmål til de råvarer, som indgår i
køkkenskolens opskrifter. Det kommer eksempelvis spørgsmål til knoldsellerien, spidskål, den
søde kartoffel, skyr, granatæble, couscous, citronskal, kyllingefars, kikærter og fennikel.
• Det er dermed adskillige råvarer, som mange af fædrene ikke er bekendte med i forhold til
smag, egenskaber og tilberedning.
Eksempler på læring om nye teknikker
• Flere af fædrene er begejstrede og positivt overraskede over, at rugbrød kan anvendes som
toast – det giver dem et nyt på brug af rugbrød.
• Flere fædre taler om, at de kan lave ekstra tomatsauce til fryseren, for så kan man hurtigt lave
en sund pizza.
• Teknikken med pocheret æg er ny for hovedparten dvs. brug af folie til kogning (fx at det ikke
er farligt).
• For nogle er det nyt, at man kan lave fileter af en appelsin (fx til frugtsalat).
• For flere er det nyt, at skrællen på en appelsin kan skæres af - ikke kun pilles af.
• En far fortæller begejstret om teknikken med skraldeskålen (at samle al skrald i en skål
undervejs madlavningen i stedet for at skulle åbne og lukke til skraldespanden mange gange
med risiko for mere rengøring til følge).
• Teknikken til at undgå rullende grøntsager er ny for flere deltagere (fx gulerødder).
• Brugen af sennep og balsamico i dressing er ny for mange – observationerne viser, at
deltagerne smager til i fællesskab.
• En far lærer, hvordan et barn kan inddrages i en opgave.
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•
•
•
•

En far siger, at det er utroligt, at der kan komme flotte og lækre retter ud af øvelsen, hvor de
skal ”bytte og lytte” en ret midt i processen (busøvelsen).
En far lærer fordelen ved at stege hakket kød på en pande frem for på en gryde.
Det er nyt for de fleste deltagere, at guacamole er så nemt og hurtigt at tilberede.
Flere af deltagerne er overraskede over, hvor let det er selv at lave fiskefars i en
foodprocessor.

Eksempler på læring om nye retter
 En far fortæller om, at kærlighedssaucen kan bruges i mange sammenhænge, og at han kan
udskifte grøntsagerne. En anden far fortæller, at han bruger den opskrift derhjemme hver uge.
 E
”
zz ”
 E
”
”-koncept er velegnet til børn, fordi det er nyt,
hurtigt og velsmagende for børn.
 En far erfarer, hvordan man lave sin egen fiskefars. Samme far har for første gang været hos
en fiskehandler.
 Flere fædre har hørt om risotto, men har aldrig selv lavet det før. Teknikken med at hælde
bouillon på og lade risene suge, er ny for mange deltagere.
 To fædre står og taler samen om, at bulgur er nemt og hurtigt.
Eksempler på ny læring om og oplevelse af smag
 Flere fædre oplever, at couscous med kylling faktisk smager godt (hvilket de ikke troede).
 En far smager for første gang på granatæble og majs.
 En far oplever, at maden kan smage godt, når han selv har lavet den.
 En far forundres over, at de blendede grøntsager kan give en smag og duft af bearnaisesauce.

Ifølge observationsskemaerne observeres det også, at der læres nyt omkring råvarer, retter og
madlavningsteknikker, som igen vidner om, hvordan der sker en relevant og niveautilpasset læring i
Fars køkkenskole. Observationerne kan også anvendes til at vise eksempler på, hvordan deltagernes
går op ad kompetencetrinene, når deres bevidsthed øges.
Illustration af fædrenes kommentarer
Deltagerne kommer løbende med kommentarer til og konstruktiv kritik af projektet, som anvendes i
det videre udviklingsarbejde. Her er et eksempel på fædrenes skriftlige kommentarer fra skema C juni
2013, blot for at illustrere et par de mange input:
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Side 12, S11. Hvis du har nogle kommentarer eller ideer til ”Fars køkkenskole” og/eller spørgeskemaet,
er du velkommen til at skrive dem her:
,
,
, er det lidt kedeligt at skulle lave det samme.
For at lære noget mere samt bibeholde interessen SKAL der (efter min mening) være forskel på opskrifterne ar
for ar
3 Det har været super hyggeligt at være med. Rigtigt godt initiativ!
4 Mette og Jonas.. Super projekt og gode sammensætning.. Dog for lidt fløde og bacon..
6 Jeg tror at vi i forvejen har været gode til at lave sund mad og relativt gode til at have børnene med i køkkenet.
Så deltagelsen i køkkenskolen har I højere grad givet en supergod oplevelse ved at være en flok fædre og børn,
som sammen kunne hygge sig med at lave mad.
7 Rigtig glad for undervisningen
8 Umiddelbart ikke nogle ønsker til ændringer :-)
9 Det er super godt
børn).
11 Ser frem til mere fars madklub. forsæt det gode arbejde.

Undervisningen
Deltagerne er blevet bedt om at vurdere de forskellige del-elementer i konceptet. Her kan man se, at
kokken/underviserne har højeste score:
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Midtvejsevalueringens gennemgang af succeskriterier
Succeskriterium nr. 1 ifølge projektbeskrivelsen:
60% af de forventede 450 deltagere har været tilmeldt en køkkenskole. Dette svarer til, at minimum
270 deltagere har været tilmeldt Fars køkkenskole ved projektet afslutning i december 2014.
I august 2013 har i alt 192 deltagere været tilmeldt Fars køkkenskole (2 sæsoner). Fortsætter
tilmeldingen med cirka 100 deltagere pr. sæson i projektets næste 2 sæsoner, vil succeskriteriet blive
opfyldt.
Succeskriterium nr. 2 ifølge projektbeskrivelsen:
60% af de tilmeldte til køkkenskolerne har deltaget mindst fire gange.
Opgørelsen over deltagelsesprocenterne viser, at der i første sæson (efteråret 2012) var 102 fædre,
der deltog. 93 af dem mødte op til Fars køkkenskole mindst 4 gange. Dette svarer til 91%.
I anden sæson (foråret 2013) deltog 90 fædre, og her var der 76, som deltog mindst 4 gange, hvilket
svarer til 84%.
Succeskriteriet nr. 2 er dermed indtil videre opfyldt. Med en deltagelsesprocent langt over 80% ligger
deltagelsesprocenten dermed over det forventede. Det passer overens med de positive
tilbagemeldinger, som projektet får fra fædrene. Det er evaluators vurdering, at succeskriterium 2 vil
være opfyldt ved projektets afslutning.

Succeskriterium nr. 3 ifølge projektbeskrivelsen:
80% af de der har deltaget i køkkenskolerne, har fået ny viden om råvarer, madlavningsteknikker, og
om at sammensætte sunde måltider.
For at gøre succeskriterium nr. 3 målbart, arbejder Fars køkkenskole ud fra et begreb om
madlavningskompetence, som står beskrevet i projektbeskrivelsen.
Madlavningskompetencer omfatter i konceptet for Fars køkkenskole følgende: At mestre indkøb og
det sunde valg, at vælge de egnede ingredienser, at kunne praktisere forskellige
madlavningsteknikker – og færdigheder, at rydde op - mens der laves mad, anrette og smage til,
’
w’
x
dækker over at kunne planlægge ugens menu og brug af råvarer, så der er sammenhæng og spild
undgås. Midtvejsevalueringen anvender dog ikke madlavningskompetence som et direkte kriterium,
men følger de 3 delkriterier. Før vi ser på de tre delkriterier inddrages deltagernes vurdering af
undervisningen, opskrifterne og madlavningsteknikkernes sværhedsgrad. Her viser resultaterne, at
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langt hovedparten (63-69%) af deltagerne fandt undervisningens niveau passende et halvt år efter
køkkenskolen afslutning (skema C):

Fars køkkenskole har således fundet et leje, som passer langt hovedparten af deltagernes
madlavningskompetencer. Et passende niveau antages at være mest befordrende for at lære og
tilegne sig nyt.
De 3 delkriterier i succeskriterium nr. 3 er delt op således:
1. Ny viden om råvarer
2. Ny viden om madlavningsteknikker
3. Ny viden om at sammensætte sunde måltider

Ad 1: Ny viden om råvarer
For at afgøre om deltagerne har fået ny viden om råvarer, ser vi nærmere skema B – som er det
skema, deltagerne udfylder ved afslutningen af køkkenskolen. Her har 97% af deltagerne i et eller
andet omfang lært at bruge nye råvarer. 2/3 er haft et stort udbytte her, og lige knap en fjerdedel har
haft et meget stort udbytte. Det er meget få, kun 3 deltagere, som ikke oplever at have lært noget nyt
omkring råvarer.
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Efter endt køkkenskole (skema B):

Jeg har lært at bruge nye råvarer
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Ingen betydning

24,4%
40,7%
20,9%
10,5%
3,5%

Kigger vi på skema C – dvs. et halvt år efter køkkenskolens afslutning - så er det 10%, 35%, 37%, 16%
og 3% (’I meget høj grad’ til ’Ingen betydning’). Andelene falder altså en del et halv år efter, men det
kan skyldes, at kendskab til nye råvarer hovedsagelig sker, mens skolen er i proces, men at deltagerne
derefter er mindre tilbøjelig til at prøve yderligere nye råvarer. Men det er over 80%, der 6 måneder
senere bruger nye råvarer, om end i mindre omfang, end da køkkenskolen stod på.

Øvrige resultater fra effektmålingen
Evalueringen har desuden afdækket en række supplerende og positive resultater målt efter et halvt
år:









Andelen af deltagere, som ønsker at lave sund aftensmad, er steget med 38% efter
køkkenskolen.
87% har prøvet nye retter fra Fars køkkenskole, og 64% angiver, at de har fået mere lyst til at
lave mad.
69% sætter kryds ved, at de oftere har børn med i køkkenet, og 72% synes, at det er sjovere at
lave sund aftensmad.
22% synes, at det er nemmere at få tid til at lave aftensmad.
99% oplever, at de har fået hyggelige stunder sammen med børnene.
35% angiver, at de har tabt sig, og 29% angiver, at børnene har tabt sig. Dette er et interessant
fund, men da data bygger på fædrene subjektive vurdering, er der ikke belæg for at
konkludere, at Fars køkkenskole har en effekt i form af et vægttab.
95,4 % har lært nye fædre at kende, og 82% synes, at de er blevet bedre til at bruge nye
råvarer.
82% angiver, at de har fået bedre forhold til deres børn, og 82% oplever, at de er blevet bedre
til at lave med sammen med børnene (8% i meget høj grad, 33% i høj grad og 37% i nogen
grad). Den sociale dimension er et interessant fund set i relation til det sundhedsfremmende
arbejde.
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Hvad fik du ud af at deltage i Fars køkkenskole i efteråret 2012? (Skema C)

Jeg er blevet dygtigere til at lave den daglige
aftensmad
Jeg har tabt mig
Barnet/børnene har tabt sig
Jeg er blevet bedre til at spise sundt
Jeg har lært at lave nye retter
Jeg har lært at bruge nye råvarer
Jeg har lært andre fædre at kende
Jeg er blevet bedre til at lave mad sammen
med barnet/børnene
Forholdet til mit barn/børn er blevet styrket

I
I høj
meget grad
høj
grad
0%
15,9%

I nogen
grad

I mindre
grad

Ingen
betydning

54,0%

15,9%

14,3%

1,6%
0%
1,6%
6,3%
9,5%
15,9%
7,9%

1,6%
1,6%
12,7%
42,9%
34,9%
50,8%
33,3%

4,8%
4,8%
36,5%
34,9%
36,5%
15,9%
36,5%

33,3%
23,8%
31,7%
12,7%
15,9%
14,3%
15,9%

58,7%
69,8%
17,5
3,2%
3,2%
3,2%
6,3%

4,8%

25,4%

42,9%

14,3%

12,7%

Ad 2: Ny viden om madlavningsteknikker
Når vi ser på effektmålingen i forhold til at kunne flere madlavningsteknikker, opnås succeskriteriet
også. Ikke mindre end 82% oplever, at de efter afsluttet køkkenskole kan flere madlavningsteknikker.
Samme andel (83%) vurderer, at dette er tilfælde efter 6 måneder.
Teknikkerne er altså en læring, som deltagerne tager med sig.
Skema C – deltagerne kan flere madlavningsteknikker:

Efter jeg har deltaget i Fars køkkenskole kan jeg flere madlavningsteknikker end før
Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig

26,4%
55,2%
14,9%
2,3%
1,1%
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Ad 3: Ny viden om at sammensætte sunde måltider
Dette kriterium kan besvares ud fra flere perspektiver, da man kan anvende flere parametre til at
afgøre, om deltagerne har opnået viden om at sammensætte sunde måltider.
Følgende tal er fra Skema B (efter endt køkkenskole), hvor der spørges, om deltagerne er blevet bedre
til at spise sundt. Altså et aspekt af at lave sundere måltider. Her er succeskriteriet lige knap blevet
opfyldt, idet 78% oplyser, at de er blevet bedre til at spise sundt. Dette er helt i tråd med, at
sundheden er en sekundær begrundelse for fædrene i forhold til deres motivation for at deltage i
kokkeskolen.
Skema B – resultater i forhold til at spise sundt:

Jeg er blevet bedre til at spise sundt
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Ingen betydning

3,4%
10,3%
41,4%
23,0%
21,8%

Et andet aspekt ved et kriterium for at sammensætte sunde retter er, om de har lært at lave nye
retter. Da deltagerne i køkkenskolen udelukkende lærer at lave sunde mad
’
’ en vigtig indikator for, om dette succesmål er opnået.
Effektmålingerne viser her, at 97% af deltagerne oplever, at de har lært at lave nye retter, og ja
næsten halvdelen (47%) af deltagerne har tilmed haft et stort udbytte i forhold til at lære nye retter at
kende.
Skema B – resultater i forhold til at kunne lave nye retter:

Jeg har lært at lave nye retter
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Ingen betydning

21,8%
47,1%
23,0%
4,6%
3,4%

23

Deltageren får altså - selvom mange af dem er gode til at lave aftensmad - allerede når de kommer i
køkkenskole – rigtig
3
’ o
’
5 ’
’ K 3

Succeskriterium nr. 4 ifølge projektbeskrivelsen:
70% af de der har gennemført køkkenskolerne laver oftere hjemmelavet, sund mad efter endt
skoleforløb og efter 1/2 år.
D
”H
spist sund hjemmelavet aftensmad hjemme hos dig selv i løbet af de sidste 14 d ?”
Sammenligner vi, om deltagerne de sidste to uger har lavet sund, hjemmelavet aftensmad hjemme
hos sig selv før og efter køkkenskolen, kan der ikke ses nogen signifikant forskel i tallene.

Skema A – resultater for at have spist sund hjemmelavet mad:

Spist sund hjemmelavet aftensmad hjemme hos dig selv
Hver dag
Næsten hver dag
Nogle gange om ugen
Sjældnere
Aldrig

18,5%
56,0%
24,5%
0,5%
0,5%

Skema C – resulatater for at have spist sund hjemmelavet mad (1/2 år efter):

Spist sund hjemmelavet aftensmad hjemme hos dig selv
Hver dag
Næsten hver dag
Nogle gange om ugen
Sjældnere
Aldrig

17,2%
62,1%
17,2%
2,3%
0,5%
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Tallene viser altså en mindre stigning, men ikke noget epokegørende. Hovedparten af deltagerne
laver i forvejen ofte sund, hjemmelavet aftensmad hjemme hos sig selv (75%), og det ændrer sig ikke,
selvom de har deltaget i køkkenskolen. Men hvorfor nu det? Måske har deltagerne ved at være med i
Fars køkkenskole ændret deres definition af eller målestok for, hvad sund og hjemmelavet aftensmad
er? Det tyder et andet resultat på. Når vi ser på andelene af deltagerne, der har spist grønsager som
en del af aftensmad, er andelen stort set den samme, hvis den ikke er faldet en smule før og efter
køkkenskolen.
Det er evaluators vurdering, at det handler om, at deltagerne har fået en øget bevidsthed om sund
mad og måske en mere realistisk, nuanceret og kvalificeret holdning til, hvad sund mad er.
Generelt kan det dog slås fast, at det er 92% af deltagerne (før køkkenskolen), og 97% (efter
køkkenskolen), der spiser grøntsager til aftensmad minimum nogle gange om ugen. Hvis deltagerens
indtag af grøntsager sammenholdes med de odds, som er i spil, så er oddsene for, at de spiser grønt
mindst nogle gange om ugen steget med 2,4 gange, hvilket jo er ganske markant og pænt.
På baggrund af data kan der argumenteres for, at Fars køkkenskole er med til at styrke deltagernes
madlavningskompetencer, fordi køkkenskolen får fædrene til at lave nye retter derhjemme, styrker
gejsten og glæden ved sammen med barnet at tilberede og eksperimentere med den sunde
madlavning og også spise den sammen som familie, hvilken er en vigtig forudsætning for, at familien
prioriterer den sunde, velsmagende og hjemmelavede aftensmad. Ser vi på før og efter, er tallene
stort set ens. Forskellene falder indenfor den statistiske usikkerhed. Problemet er grundlæggende, at
andelen er stor, at der ikke er nogen variation at måle en evt. forbedring her.
I spørgeskemaundersøgelsen B og C indgår to spørgsmål, som kan hjælpe med at afdække, om
succeskriterium nr. 4 her midtvejs i projektperioden er opfyldt. De to spørgsmål går hhv. på indtag af
grøntsager samt indtag af ikke-hjemmelavet mad til aften.
Grøntsager
• Anvender man grøntsager som indikator for den sunde aftensmad, viser de foreløbige data fra
spørgeskemaundersøgelserne B og C, at gruppen af deltagere, som dagligt spiser grøntsager til
aftensmad ligger stabilt på ca. 33%. Gruppen af deltagere som spiser grøntsager næsten til
hver aftensmad er steget fra 42% til 52% dvs. 11% fra køkkenskolens start til et halvt år efter.
V
”
”
grøntsager til aftensmad de seneste 14 dage – helt er væk et halvt år efter køkkenskolens
afslutning.
• De knap 10% deltagere, som før køkkenskolen tilhørte den gruppe, som spiser færrest
grøntsager, er altså elimineret. Det er næsten hver 10. deltager.

Ikke-hjemmelavet mad
• Brugen af take away, færdigretter og grillmad er ligesom grøntsager anvendt som en modpol
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•
•

•

•

•

til den hjemmelavede aftensmad.
Her viser spørgeskemaundersøgelserne B og C, at gruppen som spiser ikke-hjemmelavet mad
’
’ ’
’
-1%.
G
’
’
-hjemmelavet mad
ligger stabilt på omkring 72-73%. Vigtigt er det, at der ikke længere er nogen i gruppen, som
’ l
’
Fars køkkenskole ændrer ikke på, om deltagerne spiser færdigmad – tværtimod er der
væsentlig flere, der nogle gange om ugen spiser færdigmad et halvt år efter projektets
afslutning end ved køkkenskolens start.
De foreløbige resultater fra Fars køkkenskole peger på, at projektet påvirker deltagerne til at
spise flere grøntsager, men ikke til selv at tilberede aftensmad. Årsagen til det undersøges i
afsnittet om deltagerprofiler.
Det handler om prioritering og måske prioriteres grøntsager i aftensmaden højere end at den
L
”
, men lad os
”

Succeskriterium nr. 5 ifølge projektbeskrivelsen:
60% af deltagerne i køkkenskolerne bruger jævnligt de internetbaserede fora (hjemmeside og
Facebook-siden).
Succeskriterium 5 handler om deltagernes brug af sociale medier. De foreløbige data viser, at ved
køkkenskolens afslutning har 61% af deltagerne besøgt websitet, og 52% af deltagerne har besøgt
Fars køkkenskole på Facebook. Facebook er ikke så velbesøgt som antaget. På trafikken kan man se,
’ ’
tos af børnene. Facebook er
således mest anvendt til at vise billeder og sende hilsner fra projektgruppen. Det er en vigtig visuel
kommunikation til mødrene om, hvad der foregår – hvilket også er vigtigt, da projektet sigter på at
påvirke hele familiens vaner omkring aftensmaden. Målet for projektet hjemmeside er således nået,
mens det kniber lidt mere med at få aktivitet på projektets Facebook-side.
Til gengæld har 35% af deltagerne tilmeldt sig projektets nyhedsbrev, og der er 55% af deltagerne,
som har søgt efter nye opskrifter på nettet. Der har i alt i sitets levetid været 1.762 unikke besøgende
(individer), hvilket betyder, at der er mange andre end lige deltagerne selv, som følger med i og
interesserer sig for projektet.
De foreløbige resultater viser dermed, at succeskriterium 5 kun delvist er opfyldt. Dette er beregnet
på de deltagere, som indtil videre har været med i Fars køkkenskole og har besvaret
spørgeskemaerne. Der har indtil videre ikke været mange incitamenter til at besøge hverken
Facebook eller website. Resultatet kan forklares ved, at de informationer som deltagerne skal bruge
om projektet, har de fået ad andre kanaler mundtligt fx til undervisningen i køkkenskolen og i mails
herunder nyhedsbrevet.
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Videokogebogen er pt. ikke lanceret endnu, og de forventes at give flere besøgende på både website
og Facebook. Projektet har efter at have konstateret, at Facebook ikke besøges i det omfang, som det
var tiltænkt, valgt at inddrage YouTube i relation til lanceringen af videokogebøgerne.
Det er således evaluators vurdering, at Fars køkkenskole når de forventede mål i relation til
deltagernes brug af og aktivitet på de sociale medier, sandsynligvis i kraft af andre platforme end
Facebook og det officielle website for køkkenskolen.
I forhold til at optimere brugen af Facebook, kan man også forestille sig, at Facebook-sitet indirekte
kan fungere som en slags påmindelse for mændene i deres hverdag - ikke for at prikke til den dårlige
samvittighed, men for give gode råd, nye ideer, opmuntre og fortælle succeshistorier. Far og barn kan
også opfordres til at uploade billeder af, hvad de foretager sig i køkkenet derhjemme, så de kan få
anerkendelse fra fællesskabet, som så kan accelerere motivationen for dem selv og andre familier.

Succeskriterium nr. 6 ifølge projektbeskrivelsen:
Der er udviklet og implementeret et koncept, som kan uddanne og fastholde familier, så de også på
længere sigt laver god og sund mad, og der dermed er skabt fundament for sundere familier i
Vallensbæk Kommune.
Dette kriterium er efter evaluators vurdering fuldt opnået. Den store tilslutning og
gennemførelsesprocent har gjort, at projektgruppen løbende har haft rig mulighed for at gøre
konceptet skarpere og tilpasse det målgruppen.
Fars køkkenskole har udviklet et koncept, som 200 fædre har gennemført. Den store tilslutning har
gjort, at projektgruppen løbende har haft rig mulighed for at gøre konceptet skarpt og tilpasse det til
målgruppe. Derudover har projektgruppen sammen med nogle fædre udviklet Fars madklub, som er
en frivillig madklub. Konceptet omkring de frivillige madklubber møder stor opbakning og tilslutning. I
spørgeskemaerne kan man bl.a. læse deltagernes kommentar til, hvorfor de ikke deltager i en
madklub og her skriver de fleste, at det er pga. manglende tid – ikke af ulyst eller modvilje.
Effektmålingerne ½ år efter endt køkkenskole viser også at den positive udvikling holder ved.

Succeskriterium nr. 7 ifølge projektbeskrivelsen:
Med udgangspunkt i effektmålingerne, er der udarbejdet et strategisk oplæg til politisk behandling i
kommunen med henblik på organisatorisk og finansiel forankring (2015).
Dette oplæg er endnu ikke sat i værk, da projektets effektmålinger først ligger klar ultimo 2014.
På det strategiske plan har projektgruppen løbende involveret politikerne i Vallensbæk i Fars
køkkenskole fx ved, at to politikere er en del af styregruppen. Disse to politikere er også blevet
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interviewet i forhold til at tænke projektet ind i den politiske dagsorden. Projektgruppen har desuden
inviteret kom
”S
E
”
Det er evaluators skøn, at dette succeskriterium vil være opfyldt i 2015.

Succeskriterium nr. 8 ifølge projektbeskrivelsen:
Der er udviklet en model for forankring – og der er rekrutteret frivillige ”køkkenskoleguider”, der
fungerer som tovholdere i fremtidige køkkenskoler (2015).
Succeskriterium nr. 8 har to dele, som hænger sammen – 1. en forankringsdel og 2. en del, der
omhandler rekruttering af frivillige.
Ad 1. Forankring
Projektgruppen har gennem hele projektperioden arbejdet med forankringen af Fars køkkenskole og
arbejder kontinuerligt med forskellige modeller for fremtidige køkkenskoler. I tilknytning til
forankringen arbejder projektgruppen på at analysere køkkenskolernes cost-effective og dermed
finde løsninger, der gør driften af Fars køkkenskole så simpel som mulig og mindst
ressourcekrævende. I forbindelse med indkøb af varer til køkkenskolen arbejder projektgruppen
således på at undersøge mulighederne for at samarbejde med et net-supermarked, som kan levere
varerne direkte ud til skolerne. I efteråret 2013 afprøves nemlig.com til indkøb til madklubberne.
Projektgruppen ser også en anden dimension af samarbejdet med et net-supermarked, som er at
bruge dem til at markedsføre videokogebogen. Her tænkes både som PR-kanal for Fars køkkenskole
og som inspirationskanal til at få flere danskere i køkkenet sammen med deres børn.

Ad 2. Frivillige tovholdere
De frivillige køkkenskoleguider er ikke et område evalueringen indtil videre har undersøgt. Følgende
bygger derfor på projektgruppens erfaringsopsamlinger.
På baggrund af de mange uformelle snakke og tilbagemeldinger fra deltagerne, er projektgruppens
vurdering, at mange deltagere synes det er vigtigt, at de møder en faglighed på køkkenskolen. Ikke
kun i forhold til maden – men også til at kunne være pædagogisk omkring håndteringen af børnene.
På samme baggrund vurderer projektgruppen endvidere, at der kan være nogle udfordringer i forhold
til rekruttering af frivillige fædre. Flere af fædrene udtrykker, at det er nemt at komme på
køkkenskolen, fordi der er sørget for det hele og det derfor er et pusterum at komme i køkkenskolen.
Fædrene fortæller hele tiden om deres hverdag, som er enorm travl. Projektgruppen stiller derfor
spørgsmålstegn ved, om fædrene frivilligt vil melde sig som frivillige tovholdere, fordi opgaven er for
udfordrende og tidskrævende til at kunne varetages af en frivillig. Dette bekræftes fuldt ud af
evaluators data fra fokusgrupperne.
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Ny model
Mo
”
”
ikke nødvendigvis vil fungere i praksis.
Spørgsmålet er, om konceptet Fars køkkenskole vil opnå samme grad af succes, hvis det i stedet for fx
en kok eller en ernæringsuddannet, er frivillige fædre, der står for undervisningen i køkkenskolen. I
stedet arbejdes der derfor i projektgruppen nu med en model, hvor enten fædre eller studerende
indenfor uddannelser, der handler om mad, ernæring og pædagogik kan bidrage som supplerende
undervisere sammen med en færdiguddannet fagperson. Om de skal være lønnede, frivillig eller
arbejdet kan indgå som en del af deres praktikforløb, er dog endnu ikke afklaret pt. Det er
projektgruppens erfaring med de studerende som hjælpeundervisere, at de er sultne efter at opnå
erfaringer gennem frivilligt arbejde indenfor deres felt. Det er heller ikke afklaret, om der er interesse
blandt fædre for at være hjælpeundervisere i Fars køkkenskole.
Ifølge projektgruppen stammer inspirationen til en model, der anvender frivillige fra
idrætsforeningslivet, som netop har en rig tradition for at bruge frivillige fx som fodboldtrænere.
Dette findes ikke indenfor området, der handler om at formidle viden om mad og madlavning. Da
projektbeskrivelsen skulle skrives var tanken, at alle slags frivillige kunne være tovholdere – ikke
nødvendigvis kun fædre, som har været på Fars køkkenskole. Det var derfor et ønske at afprøve, om
det kunne lade sig gøre.
Vallensbæk Kommune har som mange andre kommuner siden høstet erfaringer med brug af frivillige.
Eksempelvis har det i forbindelse med et motionstilbud i Vallensbæk vist sig, at der er brug for
medarbejdertimer til at koordinere og lede de frivillige. Et ansættelsesforhold har ofte betydning for
ansvarsfølelse og for at sikre en stabil drift af køkkenskolerne, som man ikke tilsvarende kan forvente
af en frivillig medarbejder.
Slutteligt har projektgruppen bemærket, at deltagerne i evalueringerne giver kokken og underviserne
høje karakterer – hvilket understreger, at det har betydning, hvem der underviser. Det er derfor
projektgruppens anbefaling, at der bør arbejdes med en forankringsmodel, hvor en lønnet underviser
indgår i køkkenskoledelen, hvorefter fædrene selv kan fortsætte i en madklub uden en lønnet
underviser.
Evaluator støtter projektgruppens anbefaling om, at projektet anvender uddannet personale i en
kombination med frivillige og/eller praktikanter, men at forholdet undersøges nærmere bl.a. ved at
anvendes retningslinjer og erfaringer, som på sker på landsplan i disse år se fx frivillighed.dk osv.

Succeskriterium nr. 9 ifølge projektbeskrivelsen:
Der er etableret tre netværksmadklubber med tidligere køkkenskoledeltagere (2015). Kommunen
stiller faciliteter til rådighed.
Der er i august 2013 etableret 6 madklubber med hver 4-8 fædre og deres børn dvs., at 30 af de
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deltagende fædre har valgt aktivt at gå videre i frivilligt regi. Med denne rate er det evaluators skøn,
at der i 2015 sandsynligvis vil være mere end 3 frivillige madklubber etableret i kommunen.
Succeskriteriet er dermed opfyldt to år før tid.
Om madklubberne
Efter første sæson af Fars køkkenskole i december 2012 var der stor efterspørgsel fra mange fædre i
forhold til at fortsætte på køkkenskole. I samarbejde med et par fædre udviklede og etablerede
projektgruppen konceptet Fars madklub, hvor fædre og børn kan fortsætte samværet og
madlavningen i køkkenet men uden undervisere, og hvor fædrene selv skal stå for den praktiske
tilrettelæggelse fx i forhold til at hente varer etc. Madklubben blev derefter officielt etableret fra
foråret 2013 for efterårets deltagere.
I alt var der 44 fædre med hver 1-2 børn, der deltog i madklubbens to aftener foråret 2013. Efter
forårssæsonen har projektgruppen som nævnt nu 6 madklubber.
Projektgruppen har i foråret indsamlet erfaringer, som implementeres dette efterår. Madklubberne
fungerer således sådan nu, at Fars køkkenskole laver opskrifter, booker lokaler og bestiller varer hos
firmaet nemlig.com - og fædrene står for den interne samarbejde og oprydning. Der er dog stadig en
række praktiske forhold omkring driften af madklubberne, som er uafklarede og i etableringsfasen.
Projektgruppen afholdt i foråret 2013 en workshop med en gruppe deltagere for at udarbejde den
første erfaringsopsamling med henblik på justering og videreudvikling af konceptet. Madklubberne er
i skrivende stund under justering i forhold til følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
•

Den formelle organisering
Indkøb, tilmelding og betaling
Opskrifterne
Holdenes størrelse – og åbne/lukkede hold
Arrangementer
Rengøring af skolekøkkenerne
Den frivillige holdleder af hver madklub

Succeskriterium nr. 10 ifølge projektbeskrivelsen:
Konceptet er udbredt til mindst 10 andre kommuner i Danmark inden 2016, og mindst 3000 borgere
har anvendt dele fra projektet f.eks. video-kogebogen.
Konceptets udbredelse til kommuner og borgere er knyttet til succeskriterier nr. 8 og 9, og det er
derfor tidligt at vurdere succeskriteriets opfyldelse. Her i midtvejsevalueringen ser vi derfor på, hvilke
konkrete aktiviteter, der er arbejdes med for at nå målet for succeskriterium nr. 9.
Status på PR
Projektgruppen oplever, at der er stor interesse og nysgerrighed fra andre kommuner omkring Fars
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køkkenskole. For at sikre, at ambitionen om at få konceptet videre ud i 10 af Danmarks kommuner,
har projektgruppen vurderet, at der er behov for at gennemføre nogle aktiviteter, som ikke er en del
af projektet. Overvejelserne omkring dette går i retning af:
•
•
•
•
•

at undersøge, hvilke barrierer og muligheder der reelt er i forhold til implementering af
projektet i andre kommuner
at udvikle et ”
”
at tænke på markedsføring af samt
”
”
oprettelse af
hotline
at tilrettelægge og udvikle strategier til PR
at udarbejde en fysisk kogebog samt udvikle flere opskrifter til videokogebogen

Status på videokogebog
Igennem det første projektår har projektgruppen arbejdet med at udvikle, producere og færdiggøre
Fars køkkenskoles Videokogebog. Den blev optaget i april 2013, og består af 10 film a 3-4 minutters
varighed. Der er desuden udviklet Fars køkkenskoles egen melodi til Videokogebogen.
Projektgruppen forventer at lancere Videokogebogen i oktober 2013, og der arbejdes på at lave en
større event i den forbindelse for få så meget synlighed som muligt – og dermed flere brugere af
Videokogebogen. Videokogebogen kommer i første omgang til at ligge på Fars køkkenskoles
hjemmeside og på Facebook, samt øvrige samarbejdspartneres hjemmesider.
Formålet med videokogebøgerne er på en simpel måde at vise, hvordan fædre og børn kan lave
forskellige retter sammen. Det er tanken, at videokogebogen skal inspirere fædre og børn, der ikke
har mulighed for at gå på køkkenskole, til at gå i køkkenet sammen. Samtidig skal videokogebogen
være med til at fastholde de fædre og børn, som tidligere har været på køkkenskole, så de fortsætter
med at lave mad sammen derhjemme.
Opskriftslayout
I forbindelse med lanceringen af videokogebogen har projektgruppen ønsket at opgradere
opskrifternes layout for at professionalisere og målrette udtrykket, så de appellerer mere til mænd og
til nybegyndere i køkkenet. Opskriftslayoutet har også til formål at differentiere Fars køkkenskole fra
andre lignende projekter fx Landbrug og Fødevarers Madskoler, så Fars køkkenskole får en
selvstændig grafisk identitet. Forskellige aktiviteter er sat i værk for at opnå dette.
Status på samarbejdspartnere
Fars køkkenskole har gennem hele projektperioden udviklet sig hastigt tempo. Projektgruppen har fra
første færd ønsket at skabe synlighed omkring projektet og dermed sætte fokus på glæden ved
madlavning og på at motivere danske fædre til at gå køkkenet med deres børn. Fars køkkenskole har
derfor udforsket mulighederne for relevante samarbejdspartnere. Dette har bl.a. udmøntet sig i et
PR-samarbejde med Landbrug og Fødevarer i 2012.
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Projektgruppen har undervejs i projektet desuden fundet sponsorer i forhold til køkkenudstyr m.m.
Disse er bl.a. Fiskars, Philips og Peugeot for Livet. Dette arbejde fortsætter. Projektgruppen arbejder
desuden på et samarbejde med et online-supermarked, for at opnå PR med en løsning, som kan
imødekomme det behov for mere tid i hverdagen, som børnefamiliernes efterspørger.
Status på kontakt til kommuner
Med hensyn til initiativer rettet mod kommuner er projektgruppen i gang med at undersøge, hvilke
konferencer Fars køkkenskole vil være relevant at præsentere. Den første er d. 5. december 2013 i
Odense – på en konference om innovation i kommuner, hvor der laves en workshop om Fars
køkkenskole. Den efterfølgende PR plan relaterer sig til resultaterne i midtvejsevalueringen.
Projektgruppen er desuden i kontakt til Sund By Netværket, hvor over 60 kommuner er
repræsenteret.
Projektgruppen har flere relevante aktiviteter i gang, som på forskellig vis kan understøtte og udbrede
kendskabet til Fars køkkenskole både på borgerniveau og i relation til at udbrede konceptet til 10
andre kommuner.
Siden projektbeskrivelsen blev formuleret og ideerne udtænkt, er der sket en markant udvikling i
kommunerne og deres arbejde indenfor sundhedsområdet. Økonomien er presset i forhold til den
primære forebyggelse, og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker har sat præg på arbejdet, idet
kommunerne er forpligtet til at arbejde med mange andre områder, og der er stort travlhed med at
implementere pakkerne.
Evaluator er tvivlende overfor, hvorvidt kommunerne uden videre hjælp og PR vil tage Fars
køkkenskole til sig. Evaluator vil derfor lægge op til, at projektgruppen undersøger, hvilke barrierer og
mulighederne kommunerne har i forhold til at implementere konceptet, og at projektet dermed
udvides, så der bliver udviklet en bæredygtig udbredelsesmodel.
Det er evaluators opfattelse, at en udbredelse af konceptet for Fars køkkenskole vil kræve yderligere
aktiviteter end angivet i projektbeskrivelsen. Erfaringer med udbredelse af andre
forebyggelsesaktiviteter fx Lær at leve med kronisk sygdom eller Vægtstoprådgivning – peger på, at
der skal opbygges nye kompetencer i kommunerne ved bruge af egentlige opkvalificeringsforløb for
medarbejdere. (Kilde: Slutevaluering
“V
overvægtige voksne, Sundhedsstyrelsen april 2013).
Det vil også være afgørende, at der udvikles en økonomisk model for drift af Fars Køkkenskole, som fx
via et samarbejde med andre aktører.
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Perspektivering
Sund frem for hjemmelavet
Perspektiveringen i midtvejsevalueringen fokuserer på at forstå og forklare, hvorfor effektmålingerne
i tilknytning til succeskriterierne 3 og 4 er modsatrettet. Succeskriterium 4 viser, at Fars køkkenskole
har ambition om både ændre på, hvor ofte fædrene laver aftensmad i hverdagen, at den mad de laver
til familien er hjemmelavet og ikke købt, og at den er sund. Det er således tale om 3 underkriterier i
succeskriterium 4.
I forlængelse af succeskriterium nr. 4 viser effektmålingen ikke nogen signifikant forskel på, hvor ofte
deltagerne spiser sund, hjemmelavet aftensmad hjemme hos dem selv før og efter, at de har deltaget
i Fars køkkenskole. Resultatet står således i kontrast til, at effektmålingerne samtidig viser, at
deltagerne udvikler madlavningskompetence, spiser sundere, får kendskab til nye
madlavningsteknikker, nye råvarer og nye retter på Fars køkkenskole, hvilket betyder, at deltagerne
flytter sig positivt på alle delparametrene – en virkning, som også kan ses ½ år efter projektets
afslutning.
En forklaring på dette kan være, at projektet har ændret bevidstheden hos deltagerne – dvs. at de
ikke ville svare på skema A på samme måde i dag som ved køkkenskolens start, fordi de efter at have
deltaget i Fars køkkenskole har fået øget indsigt i, hvad sund mad og sund madlavning er for en
størrelse. Hvad der af deltagerne forstås som værende sund mad, kan have ændret sig. Det skal også
ses i forlængelse af, at Fars køkkenskole bevidst nedtoner det sunde i kommunikationen til fædrene. I
fokusgrupperne udtrykker de stor forundring over, at projektet har dem som primær målgruppe, og
at der er sundhed på agendaen. Det har de slet ikke spekuleret på. Det er her man kan finde
forklaringen på projektets succes –
”
”
pegefinger i relation til mændenes livsstil.
En anden forklaring kan være, at projektet kan have haft den indvirkning, at deltagernes prioriterer
sund mad over hjemmelavet mad i en stresset hverdag dvs., at de fx vælger en sundere type fast
food, take away eller færdigmad, hvis tiden er for knap til selv at tilberede aftensmaden, end de
gjorde før projektet.
Resultaterne fra de kvalitative data kan bruges til at understøtte denne forklaring, da deltagerne i høj
grad oplever, at det er svært at få tid nok til selv at tilberede den sund og velsmagende aftensmad i
hverdagen. Det er derfor sandsynligt, at projektet har haft indvirkning på familiernes valg af
færdigmad efter devis ’
’ A
en form for damage control – altså en skadevirkningskontrol og prioritering. Forklaringen kan også
være en kombination af begge dvs., at deltagerne både ville have besvaret skema A anderledes i dag,
og at de vælger anderledes mad indenfor fast food og anden færdigmad, efter de har deltaget i Fars
køkkenskole.
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En teori som kan understøtte begge forklaringer handler om kompetenceudvikling og selvvurderet
sundhed. Bevidsthedsændring vises her som en såkaldt kompetencetrappe, som forskellige
teoretikere har udviklet bl.a. den franske organisationspsykolog Jacques Chaize og også B. Bloom, som
er kendt for sin kompetencetaksonomi over undervisningsmål1.
Fra trin 4 til 1 går man fra et ikke bevidst niveau til et gradvist mere bevist niveau indenfor et givet
felt. Alt efter hvor man befinder sig, påvirker det ens handlinger og beslutninger.
Trin 4: Ubevidst inkompetence
• Trin 4 er kendetegnet ved, at man er ikke klar over, at der er noget, man faktisk ikke kan eller
ved. Man lever i lykkelig uvidenhed i sin ubevidste inkompetence. Man er ikke klar over, at det
måske er en god ide, at der sker ændringer. Man benægter, at der er grund til forandring. Hvis
nogen forsøger at motivere en, reagerer man med modstand.
Trin 3: Bevidst kompetence
• Trin 3 er karakteriseret ved, at tænkning erstattes med handling; man har erkendt, at man er
nødt til at ændre sin adfærd, men man har endnu ikke besluttet sig for, hvornår man vil gøre
noget, og man ved heller ikke rigtig, hvordan man skal gøre det. Man svinger mellem lyst og
ulyst. Man drøfter sine overvejelser, men gør (endnu) ikke noget ved sagen.
Trin 2: Bevidst inkompetence
• Trin 2 er præget af, at man nu er klar til forandring og ved, hvad man skal gøre for at ændre
vaner og mønstre. Man ved, at det kræver en indsats, øvelse og træning, og at man skal
anstrenge sig for at kunne gøre det, man ved, der skal til. Et kursus eller fx en uddannelse
kaster ofte personen ind i dette stadie. Man kan nu formulere en handlingsplan, og man går i
gang med at gøre noget.
Trin 1: Ubevidst kompetence
• Når man er på trin 1, handler man på rygraden - viden, erfaringer og kompetencer er
integreret i personen. Man behøver ikke længere anstrenge sig for at gøre det, som man ved
er godt. Man kan med lethed anvende den nye viden.

Projektet har dem alle
Der er i projektet deltagere på alle trin. Det kan vi se i de kvantitative tal og i det kvalitative materiale
og ved at gå rundt og observere deltagerne og tale med dem. Der er således deltagere, som ikke ved
ret meget om madlavning og sundhed eller interesserer sig for det, og der er i den anden ende
deltagere, for hvem den sunde madlavning er helt naturlig og falder dem ganske ubesværet. Der er
også fædre som er eksperter i madlavning (fx kokke) men som har så store ambitioner om madlavning
1 B. Bloom (1913-1999) og Jacques Chaize. Link til tegning af Blooms trappe og taksonomi:
http://so.systime.dk/index.php?id=121#c217
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at de slet ikke kan finde et niveau for hverdagsmad. Eksempelvis siger en far, at han ikke laver mad på
hverdage for der er ikke tid til at lave det hele fra bunden. Han kritiserer samtidig, at projektet ikke
selv laver pizzadejen, men bruger pitabrød. Han har således helt andre typer af udfordringer i relation
til madlavning i en travl børnefamilie.
Deltagerne, som starter i Fars køkkenskole, befinder sig på forskellige trin, men ikke alle ved det.
Nogle deltagere vil således være ubevidst inkompetente, når de starter på køkkenskolen (trin 4) og vil
svare på spørgsmålene i skema A uden de selv er klar over, at deres aftensmad er usund. Andre ved
godt, at familiens aftensmad kunne blive bedre men mangler viden og kompetencerne til at
effektuere det (trin 3). Der en gruppe, som er meget bevidste og kompetente i forhold til at tilberede
sund aftensmad (trin 1).
Hvilken grad af viden og indsigt deltagerne har om sundhed, testes bevidst ikke i projektet, og det er
heller ikke formålet. Hovedsagen er, at de flytter sig på kompetencestigen ikke om de præcis når
målet både at opfylde alle tre opstillede succeskriterier – nemlig hvor ofte de selv tilbereder en sund
og hjemmelavet aftensmad.
Nogle deltagere mangler viden og erkendelse og oplever selv, at de spiser sundt – mens andre er
bevidst kompetente – de ved, at det er godt, at børnene lærer at tilberede sund aftensmad og derfor
melder de sig til køkkenskolen og vil give det tid og opmærksomhed.
Fordelen ved ikke at kommunikere sundhed i projektet er således, at man ikke føler sig forkert, men
omvendt er projektets mål at flytte deltagerne dvs., at de skal igennem en erkendelse af deres
inkompetence, før de er bevidste om, at de har flyttet sig. Fædrene er bevidste om børnenes
inkompetence ved køkkenskolens start, men ikke deres egen.
Evaluators vurdering er, at projektets fremgangmåde er velvalgt overfor målgruppen, men at
succeskriterium 4 rummer en kompleksitet, som gør den svær at indfri.
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