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DEL 1. SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER

Informativt resumé
Denne rapport præsenterer en gennemgang af resultater, erfaringer og effektmålinger fra Fars køkkenskole, der er et kommunalt projekt i Vallensbæk Kommune finansieret af Nordea-fonden.
Rapportens formål er at fremlægge resultaterne fra Fars køkkenskole og danne basis for en kvalificeret vurdering og diskussion af deltagernes udbytte af Fars køkkenskole. Ikke kun lokalt for Vallensbæk
Kommune men også på landsplan i et større udbredelsesperspektiv. Det gælder fx i forhold til det primære forebyggelsesarbejde i kommunerne, madkundskab, kost og ernæring, sundhedsfremmende
tiltag og projekter, motivation og rekruttering, familiers og især mænds sundhedspsykologi.
Målgruppen for rapporten er kommunale beslutningstagere fx sundhedschefer, sundhedspolitiske beslutningstagere og øvrige organisationer og personer, som arbejder med udvikling og drift af sundhedsfremme og med mænds sundhed, forebyggelse, ernæring, kost, madkundskab og borgerinddragelse.
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Rapporten præsenterer et 3-årigt projektforløb med effektmålinger fra statistisk behandlede spørgeskemaundersøgelser og kvalitative analyser af interviews med deltagerne, observationer af deltagerne og registreringer af undervisningen. Rapporten indeholder beskrivelse og vurderinger af projektets resultater i forhold til de metoder, som projektet anvender til at styrke mænds sundhed herunder
inddragelsen af børn for netop at styrke både børn og fædres madvaner og de initiativer, der er sat i
værk for at skabe et sundhedsfremmende tilbud, som kan overføres til andre organisationer.
Projektet Fars køkkenskole er et nytænkende, eksperimentelt og ambitiøst udviklingsprojekt med
mange perspektiver og vinkler. Rapporten giver derfor kun læseren et omtrentligt billede af det fulde
omfang af og dimensionerne i Fars køkkenskole. Analysedelen er afgrænset til udvalgte fokusområder
og er udarbejdet for at give et kvalificeret skøn over projektets sundhedsfremmende værdi ud fra parametre som rekruttering og fastholdelse af mænd, mænds selvoplevede sundhed og deres oplevelse
af effekt og udbytte.
De vigtige konklusioner i evalueringen er, at:
•
•

•
•

Fars køkkenskole er et multifacetteret og attraktivt sundhedstilbud, som fædre og børn finder
meningsfuldt at deltage i sammen.
Fars køkkenskole er et sundhedstilbud, som tiltrækker fædre fra alle social grupper, og forandrer deltagerne ud fra parametre som at få ny viden om sund mad, at blive bedre til at lave
sund mad og at bruge nye råvarer.
Fars køkkenskole har afprøvet en model med at inddrage frivillige fædre i opfølgende aktiviteter i ”Fars Madklub”, som har vist, at det kræver et professionelt backup for at fungere.
Fars køkkenskole er et sundhedsfremmende koncept, som andre organisationer fx kommuner
og foreninger kan anvende i forhold til at styrke mænds sundhed og madlavningskompetencer
samt skabe sunde madoplevelser hos både fædre og børn.

Evalueringen viser, at 9 ud af 10 af projektets egne succeskriterier også er opfyldt. Det sidste delmål
opgøres ved årsskiftet.
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Skematisk ser konklusionerne på succeskriterierne således ud:
Nr.

Succeskriterierne for Fars køkkenskole ifølge projektbeskrivelsen:

Opfyldt
2014

På kort sigt:
1.

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

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.
På længere sigt:

x
x

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 ”køkkenskoleguider”, der fungerer som tovholdere i fremtidige 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. video-kogebogen.

x

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

x
x
x

x
x
(x - afventes)

Evalueringsrapporten har desuden resulteret i 3 anbefalinger til det videre arbejde med konceptet:
1. Muligheder og barrierer for udbredelse af Fars køkkenskole til andre kommuner bør undersøges.
2. Fars køkkenskole kan styrkes yderligere i forhold til før-læring.
3. Børnenes oplevelse og udbytte af en ”familieskole” kan med fordel undersøges og dokumenteres.
Læsevejledning
Rapporten er delt op i 4 dele: Indledningsvis findes evalueringens hovedkonklusioner og anbefalinger
til det videre arbejde. Herefter følger et afsnit om evalueringens metode og datagrundlag. Derefter
følger resultaterne med en profil af fædrene. Herefter gennemgås status for hvert af succeskriterierne.
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Kapitel 1. Opgaven
1.1 Indledning
Opgaven for den afsluttende evaluering af Fars køkkenskole tager afsæt i Center for Sundhed og Forebyggelse i Vallensbæk Kommune som i samarbejde med projektkonsulent Regitze Siggaard Aktivo ApS
har udviklet og afprøvet konceptet Fars køkkenskole over en 3-årig periode. Ideen til konceptet kom
fra Mette Bøgebjerg Jørgensen, ernæringsuddannet sundhedskonsulent i Vallensbæk Kommune, og
Annette Hein-Sørensen, sundhedschef i Vallensbæk Kommune.
Baggrunden for projektet er et behov for at finde nye metoder og veje til at nå de mænd, som har
store problemer med overvægt og andre sundhedsmæssige problemer og sygdomme, da de ikke går
til lægen. Tilmed er det mændene, der dør tidligst og spiser mindre sundt end kvinder. Desuden er de
udfordret, hvis de fx er delefædre i forhold til at give deres børn sund hjemmelavet mad.
Man ved, at sunde madvaner grundlægges i familien, men når familierne har en fortravlet hverdag, er
familiens sunde aftensmåltid i risiko for at blive nedprioriteret og udskiftet med mindre sunde kompromiser. Det er derfor ambitionen med Fars køkkenskole at imødekomme og løfte disse udfordringer
i ét og samme koncept på en måde, så konceptet kan udbredes til flere kommuner i Danmark.
Arbejdshypotesen bag projektet var i udgangspunktet at udvikle et koncept, som indeholder præcis
de elementer og aktiviteter, som skal til for at tiltrække og påvirke mænd til at tilberede og spise en
sundere kost, med inddragelse af den eksisterende og evidensbaserede viden om madlavning og
sundhedspædagogik.
Ved at lade Fars køkkenskole være en aktivitet for børn og fædre, bruges den periode i mændenes liv,
hvor de er særlige receptive, og modtagelige overfor ændringer og nye ideer - nemlig når de som
fædre har ansvar for, at deres børn skal lære at spise sundt. Antagelsen er, at man ved at styrke fædre
og børns viden og kunnen i forhold til at tilberede sund aftensmad, kan påvirke hele familiens madvaner i en positiv retning – og med en længerevarende effekt og samspil mellem fædre og børn, end
hvis det eksempelvis blot var fædre eller børn, der deltog i madlavningsaktiviteter hver for sig.
Inspiration fra mænds sundhedspsykologi
Ifølge forskningen vægter mænd tungt i statistikken over sygelighed og for tidlig død. Nyere forskning
i mænds sundhedspsykologi viser, at de har det svært med sygdom. I stedet for at forholde sig til deres krops signaler skubber de det fra sig og reagerer ikke i tide. Kroppen er for mange mænd noget,
der bare fungerer (Simonsen 2006).
Det meste af den forskning, der findes om mænds sundhedspsykologi, er lavet med udgangspunkt i
manden som patient dvs. når han er blevet syg og er kommet ind i sundhedssystemet. Der er ifølge
Selskab for Mænds sundhed kun forsket sporadisk i raske mænds relation til sundhedsfremme. Forskningen i mænds sundhed og sygdom dokumenterer, at mænd er svære at nå med de metoder, der

8

anvendes til behandling og forebyggelse, og der er faglig konsensus om, at der er brug for en re-orientering af sundhedsrammen (Simonsen 2006, Madsen 2014). Projektgruppen bag Fars køkkenskole har
indarbejdet den eksisterende viden om mænds sygdomspsykologi i projektet, og videreudviklet og tilpasset metoderne og pædagogikken, så fædrene har lyst til at deltage og være med på et tidspunkt i
deres liv, hvor de måske ikke har nogle symptomer på sygdom endnu.
Fars køkkenskole er bevidst tilrettelagt som et ikke-problematiserende og ikke-belærende sundhedstilbud uden ”løftede pegefingre” til mændene. Tilbuddet er tilrettelagt så det i videst muligt omfang
er konkret og giver mening for mænd. Det er målrettet og bliver direkte anvendeligt derhjemme, hvor
mændene oplever udfordringer med fx at købe ind, finde tid til madlavning og kræsne børn. Derfor er
al dialog om sygdom og risici ikke inddraget i undervisningen. Sunde fødevarer præsenteres som alternativer (fx skyr som alternativ til fløde eller creme fraiche), men underviserne taler fx ikke om risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme eller andre livstilssygdomme.
Der er også andre elementer i køkkenskolen, som er inspireret af forskning om mænds sundhedspsykologi, og det er evaluators samlede indtryk, at den viden der findes om mænds sundhedspsykologi er
arbejdet fint ind i konceptet på alle niveauer. Det er evaluators vurdering, at det er en central forklaring på, hvorfor Fars køkkenskole rammer plet i forhold til at tiltrække, fastholde og begejstre mænd i
et sundhedsfremmetilbud om mad og kostvaner.

1.2 Evalueringens formål
Hovedformålet med evalueringen er at vurdere projektets resultater i forhold til projektets succeskriterier, som er fastlagt i projektbeskrivelsen. Da Fars køkkenskole er et ambitiøst og undersøgende udviklingsprojekt, er det dernæst også evalueringens sigte at opsamle og formidle den faglige viden, som
ligger til grund for projektets design, samt nogle af de mange erfaringer og sideeffekter, som projektet
har ført med sig. Evalueringen fokuserer derudover på at bidrage til projektets forankring og give anbefalinger for det videre arbejde med at udbrede konceptet.
I projektbeskrivelsen er der defineret 10 succeskriterier, som evalueringen følger op på. På kort sigt
var succeskriterierne for Fars Køkkenskole, at:
1. 60% af de forventede 450 deltagere har været tilmeldt en køkkenskole1.
2. 60% af de tilmeldte til køkkenskolerne har deltaget mindst fire gange.
3. 80% af de der har deltaget i køkkenskolerne, har fået ny viden om råvarer, madlavningsteknikker og om at sammensætte sunde måltider.

1.

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.
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4. 70% af de der har gennemført køkkenskolerne, oftere laver hjemmelavet, sund mad efter endt
skoleforløb og efter 1/2 år2.
5. 60% af deltagerne i køkkenskolerne jævnligt bruger de internetbaserede fora (hjemmeside og
Facebook-gruppen).
På længere sigt var succeskriterierne for Fars køkkenskole i følge projektbeskrivelsen:
6. At udvikle og implementere et koncept, som kan uddanne og fastholde familier, så̊ de også̊ på̊
længere sigt laver god og sund mad, og dermed skabe fundament for sundere familier i Vallensbæk Kommune.
7. Med udgangspunkt i effektmålingerne at udarbejde et strategisk oplæg til politisk behandling i
kommunen med henblik på̊ organisatorisk og finansiel forankring (2015).
8. At udvikle en model for forankring – så der rekrutteres frivillige ”køkkenskoleguider”, der 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 bliver 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 overordnet set 3 niveauer i hensigterne med hele konceptet for Fars køkkenskole, som succeskriterierne også refererer til. Disse 3 niveauer er:
Niveau 1:
Niveau 2:
Niveau 3:

2.

At finde metoder til at styrke mænds sundhed
At inddrage børnene til at styrke madvaner hos mænd og madlavningsoplevelser og
kompetencer hos børn
At skabe et sundhedsfremmende initiativ, som kan overføres til andre fx kommuner og
foreninger

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.
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1.4 Tilbuddet ’Fars køkkenskole’ – kort beskrevet
Fars køkkenskole
Som et sundhedspædagogisk madlavningskursus er Fars køkkenskole et læringskoncept, som er målrettet fædre og deres børn i 2.-4. klasse. Fars køkkenskole strækker sig over 5 kursusaftener 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 5 aftener underviser en kok/lærer og en ernæringsfaglig medarbejder i madlavningsteknikker og tilberedningsmetoder, som fædre
og børn afprøver. Efterfølgende tilberedes og nydes et måltid sammen med holdet ved langborde,
som deltagerne har dækket pænt med bl.a. duge og lys. Centralt i konceptet er, at der 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 kan løse – 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. Fars køkkenskole lægger sig meget tæt op af Fødevarestyrelsens kostråd. Derfor er der i undervisningen fokus på brug af grøntsager og frugt, fisk og magre mejeriprodukter. Fædre og børn introduceres for og prøver i løbet af køkkenskolen at lave mad med over 50 forskellige grøntsager og
frugter. Forskellige fuldkornsprodukter er der også fokus på. Der vises og smages fx fuldkornspasta,
fuldkornspitabrød, fuldkorns-wraps, fuldkorns-couscous, fuldkorns-bulgur 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. 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 vises bl.a., at man kan købe en færdiglavet fiskefars.
Fars køkkenskole er koncentreret omkring sunde råvarer og madlavningsteknikker, men der undervises ikke eksplicit i sundhed og eksempelvis i sammenhængen mellem kost og overvægt. Udover at
være et madlavningskursus er der udviklet særlige opskrifter, madlavningspædagogiske værktøjer og
materialer, 10 film i en samlet videokogebog og en trykt kogebog til salg i detailhandlen.
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1.5 Evalueringens hovedkonklusioner
Projektet flytter deltagerne
Det er evaluators samlede vurdering, at der gennem projektet Fars køkkenskole er udviklet metoder
til at styrke mænds sundhed. Det er også evaluators vurdering, at Fars køkkenskole ved at inddrage
børnene, både styrker madvanerne hos fædrene og madlavningsoplevelser og kompetencer hos børnene. Det er også evaluators skøn, at der i Fars køkkenskole er skabt et sundhedsfremmende initiativ,
der direkte lader sig overføre til andre organisationer fx kommuner og foreninger.
Det er evaluators samlede vurdering, at Fars køkkenskole på en overbevisende og nytænkende måde
skaber positive resultater, fordi deltagerne øger deres viden og kompetence indenfor madlavning til
familien. Det er tydeligt, at Fars køkkenskole inspirerer fædre og børn til at lave, og spise sund og nem
aftensmad, samt at køkkenskolen har en positiv effekt på samværet mellem far og barn, da madlavningsaktiviteterne styrker relationen og i sidste ende øger livskvaliteten for fædre og børn.
Hovedkonklusionen er, at 9 af projektets 10 formelle succeskriterier er opfyldt. Det resterende kriterium arbejdes der på at opfyldt ved årsskiftet 2014-2015. Succeskriterierne er fastlagt i forhold til forventninger til antal deltagere, gennemførelsesprocent og fremmøde, konceptudvikling, deltagernes
brug af sociale medier, deltagernes kompetence og vidensniveau efter køkkenskolen og ½ år efter
køkkenskolens afslutning, konceptimplementering, udvikling af forankringsmodel, politisk oplæg og
udbredelse til fx kommuner.
Evalueringens profilanalyse af fædrene viser, at det lykkes Fars køkkenskole at anvende viden om
mænds sundheds- og sygdomspsykologi, da konceptet formår at tiltrække vidt forskellige mænd dvs.
mænd fra alle socialgrupper, mænd med korte og mænd med lange uddannelser, mænd i job og uden
job, og mænd med forskellige familiekonstellationer. Køkkenskolen tiltrækker desuden både mænd,
der i forvejen ved en del om at lave sund mad, og mænd der stort set ingen madlavningskompetencer
har, når de møder op første gang. Evaluator vurderer derfor, at projektet formår at komme i dialog
med mænd om sundhed netop ved ikke at tale om sundhed, og uden brug af løftede pegefingre, men
ved at henvende sig til mænd, hvor de har deres daglige udfordringer og ved at tilbyde dem en ”løsning” – det vil sige – at vise og konkret arbejde med, hvordan de dagligt kan lave nem, sund, lækker
og børnevenlig aftensmad sammen med deres børn på kort tid.
I forhold til succeskriterium 1 og rekrutteringen af deltagerne, har Fars køkkenskole nået sit mål for
antal deltagere dvs. minimum 60% af 450 familiefædre. I relation til succeskriterium 2 og deltagernes
gennemførelsesprocent, er der mere end 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 løbende bekræftes utallige gange i deltagernes kommentarer undervejs i forløbet fx i fritekstfelterne i spørgeskemaer og i samtlige interviews
og fokusgrupper.
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I tilknytning til succeskriterierne 3 og 4, som omhandler deltagernes udbytte, er det evaluators vurdering, at Fars køkkenskoles forskellige aktiviteter har den ønskede kompetenceudviklende virkning og
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.
I forlængelse af succeskriterium nummer 5, som omhandler
brugen af sociale medier, viser opgørelserne, at deltagerne på
Fars køkkenskole jævnligt anvender projektets internetbaserede fora (hjemmeside og Facebook). Det er evaluators vurdering, at Facebook spiller en vigtig rolle i projektet i forhold til,
at mødre og søskende eksempelvis kan se billeder fra køkkenskolens hold, og at Facebook spiller en rolle i forhold til at formidle projektet til resten af familien. Facebook har ligeledes
haft en vigtig funktion i forhold til projektets samarbejdspartnere.
I forbindelse med succeskriterium 6, der vedrører konceptudvikling og forankring, er det evaluators vurdering, at Fars køkkenskole er et veludviklet koncept, som har potentiale til at blive implementeret i andre organisationer fx kommuner og foreninger, og dermed uddanne flere familiefædre, så de også lærer at lave sund
med sammen med deres børn. Dette vurderes på baggrund af, at effekten af Fars køkkenskole også
ses ½ år efter køkkenskolens afslutning. Og? på baggrund af de mange tilmeldinger til de frivillige
madklubber og den grad af organisering og struktur, som projektgruppen har opnået i relation til samarbejde med de lokale aktører som fx supermarkeder og hjemkundskabslærer. Evalueringen viser, at
Fars køkkenskole udgør et samlet sundhedstilbud, da det er et velfungerende og velstruktureret koncept med undervisningsmateriale, som målgruppen finder inspirerende og anbefalelsesværdigt.
Succeskriterierne 7, 8 og 9 har fokus på effekt og forankring på længere sigt lokalt i Vallensbæk Kommune. Her har projektgruppen udarbejdet et strategisk oplæg, som har været til politisk behandling i
kommunen med henblik på̊ organisatorisk og finansiel forankring fra 2015, og dette er foreløbigt faldet positivt ud. Endelig vedtagelse sker medio oktober 2014? Projektgruppen har dermed undersøgt
og udviklet en model for forankring – og der udviklet og afprøvet en model for rekruttering af frivillige
køkkenskoleguider og netværksmadklubber med tidligere køkkenskoledeltagere, hvor kommunen har
stillet faciliteter til rådighed til den fremtidige afvikling af Fars Køkkenskole. Imidlertid viste det frivillige engagement ikke at være bæredygtigt.
I forhold til succeskriterium 10, som omhandler konceptets udbredelse til andre kommuner inden
2016, har Fars køkkenskole igangsat en lang række af initiativer og aktiviteter, som danner fundamentet for, at konceptet står klar til udbredelse fra 2015.
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Kapitel 2. Anbefalinger
Evaluators anbefalinger sigter på det videre arbejde med udbredelse af Fars køkkenskole og på de læringsperspektiver, som konceptet har udviklet.

Anbefaling 1: Muligheder og barrierer i andre kommuner bør undersøges
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 stor travlhed med at implementere pakkerne. Evaluator er tvivlende overfor, hvorvidt kommunerne uden videre hjælp og PR vil
tage Fars køkkenskole til sig og implementere det i driften. Evaluator vil derfor anbefale, at projektgruppen fortsat undersøger, hvilke muligheder og barrierer kommuner, foreninger og andre organisationer har i forhold til at implementere konceptet og indgå i samarbejde med øvrige organisationer og
kommuner, så der udvikles en bæredygtig udbredelsesmodel.
Det er evaluators opfattelse, at en udbredelse af konceptet for Fars køkkenskole vil kræve supplerende aktiviteter end de som er 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
medarbejdere3. Det vil også være afgørende, at der udvikles en eller flere økonomiske modeller for
drift af Fars køkkenskole, som fx via et samarbejde med andre aktører og nye partnerskaber mellem
offentlige og evt. kommercielle aktører.

Anbefaling 2: Projektet kan styrkes yderligere i forhold til før-læring
Fars køkkenskole arbejder metodisk med indlæring på selve kurset, i mellem alle kursusgangene
(hjemmeopgaver) og efter kurset er slut (med nyhedsbrevene, nye opskrifter Fars videokogebog, kogebogen Fars Køkken osv.). Evaluator vil derfor anbefale, at Fars køkkenskole fortsætter udviklingen
af pædagogiske metoder også før kursusstart rettet mod at styrke netop mænd og børns interesse for
den sunde madlavning. Eksempelvis kan Fars køkkenskole udvikle metoder til, hvordan man allerede
før fædre og børn møder op til den første køkkenskole, med fx opgaver eller materialer, som på en
sjov og nytænkende måde sætter nogle tanker i gang hos deltagerne. På den måde kan Fars køkkenskole forlænge kurset og benytte sig af, at deltagerne glæder sig til at skulle lave mad sammen. Resultaterne i evalueringen peger på, at undervisningen i Fars køkkenskole er fint afstemt til målgruppen.
Dog er der noget der tyder på, at det skal undersøges, om hjemmeopgaverne mellem kursusgangene

3

Kilde: Slutevaluering af satspuljen: “Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne, Sundhedsstyrelsen april 2013.
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kan optimeres eller re-designes, så fædre og børn får et endnu større udbytte. Før-læring kan desuden tænkes ind i alle projektets niveauer dvs. også inddrages i forhold til udbredelsen samt
I træningen af kommende medarbejdere og undervisere i Fars køkkenskole.

Anbefaling 3: Børnenes oplevelse af en ”familieskole” bør undersøges
Fars køkkenskole har i sine effektmålinger alene haft fokus på mændenes udbytte i forhold til ændring
af kostvaner. Omvendt har det perspektiv, at Fars køkkenskole samtidig skaber en særlig læringssituation for børnene uden for skoletiden med en ramme, der giver fædrene og børn mulighed for at bidrage aktivt til hinandens læring, madoplevelser og udvikling af madkompetencer, ikke haft samme
fokus. Det er derfor evaluators anbefaling, at denne dimension af Fars køkkenskole bør undersøges og
udforskes yderligere for at opnå viden om de mekanismer som er i gang i læringssituationen Hvad er
det, der sker, når far og barn går på køkkenskole sammen? Hvad betyder det, at de bliver en ressource for hinanden? Hvad betyder det for familien, at Fars køkkenskole faciliterer denne type læringsproces, og hvordan understøtter det familien? Hvordan oplever børnene en ”familieskole” om
madlavning?
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DEL 2. EVALUERINGENS DESIGN

Kapitel 3. Evalueringens design
3.1 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 mål, effekter og
succeskriterier. Pionerprojekter som Fars køkkenskole udvikler sig erfaringsmæssigt altid undervejs.
Til evalueringen af Fars køkkenskole er derfor fra start 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,

16

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
implementeret undervejs. På den måde sikrer projektgruppen i samarbejde med evaluator det bedste
slutresultat for projektet (Krogstrup 2006, 2011).

3.2 Metode
Evalueringen består metodisk 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 validere
data og løbende at opsøge viden om brugernes behov for at kvalitetssikre konceptet.
Formålet med den kvantitative del af evalueringen er at lave en effektmåling af de enkelte mødegange. Dette er sket ved brug af tre spørgeskemaer, hvor deltagerne udspørges om forskellige elementer, som er relevante i forhold til den samlede vurdering af, i hvor høj grad projektets succeskriterier opnås. Deltagerne har udfyldt et spørgeskema, idet de startede i køkkenskolen (Skema A). Dette
fungerer som udgangspunktet – baseline – hvorpå evt. ændringer er vurderet. Efter deltagerne har
været igennem deres forløb, bliver de bedt om at udfylde endnu et spørgeskema (Skema B). I dette
skema bedes deltagerne vurdere deres udbytte af forløbet. Her måles det umiddelbare udbytte af
deltagelsen. Det tredje spørgeskema (Skema C) udsendes til deltagerne 6 måneder efter, at de har
gennemført kurset. Fokus i dette skema har været, om deltagelsen har medført nogle varige ændringer i mændenes fædrenes? madvaner og holdningen til madlavning samt andre afledte effekter.
Dette design tillader en evaluering, hvor man kan belyse de umiddelbare gevinster og evt. problemer
ved deltagelse og dermed tilpasse forløbet, hvis det skulle vise sig aktuelt. Denne type evaluering belyser også, om projektet afføder nogle dybere og længerevarende ændringer i deltagernes hverdag og
liv.
De statistiske data fra spørgeskemaerne er koblet til den kvalitative del af evalueringen. Dermed
fremkommer et mere komplet billede, hvor deltagernes forståelser, begrundelser og tanker, kan kobles til nogle af de mønstre, der kan iagttages i evalueringens kvantitative elementer. Den kvalitative
del af evalueringen er bygget på interviews og observationer med tilpassede interviewguides, temaer
og fokuspunkter. Interviews og fokusgrupper er optaget som lydfiler og er efterfølgende transskriberet ud fra systematisk tekstkondensering (Malterud, 2012).
I forbindelse med afviklingen af mødegangene har alle underviserne lejlighedsvist udfyldt observationsark efter et standardiseret skema, som har til formål at indsamle eksempler på fædrenes læring i
relation til alle facetter af madlavningen. Disse skemaer er udviklet med henblik på at dokumentere
den læring og kompetenceudvikling, der sker i Fars køkkenskole, og som er vanskelig at kvalificere og
perspektivere i et spørgeskema. Observationerne handler eksempelvis om de mange ”aha”-oplevel-
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ser, spørgsmål og kommentarer, som man har kunne opleve alle aftener i køkkenskolen. Observationerne anvendes i evalueringen til at forstå og udfolde de kvantitative data og samtidig give et indblik i,
hvad der foregår i køkkenskolen, og hvor forskellige forudsætninger deltagerne har. Disse data indgår
i evalueringens resultater som baggrundsviden for analyserne og de samlede vurderinger.
Samlet set er det evaluators vurdering, at effektmålingerne fra spørgeskemaerne kun i mindre grad
kan bruges til at forstå og formidle det fulde omgang af de madoplevelser, som Fars køkkenskole giver
de fædre og børn, der kommer.
Implikationer ved effektmålingen
Projektet har på mange måder været en overvældende succes forstået på den måde, at mange af deltagerne har været overstrømmende positive, interesserede og engagerede. Projektet har også vist sig
at have en række positive sideeffekter, som ikke var udtænkt fra begyndelsen, og som derfor ikke
skrevet ind i succeskriterierne. Som observatør til Fars køkkenskole har det været tydeligt, at mange
af mændene har fået helt nye erfaringer med madlavning. Som observatør i køkkenskolen har man
kunne iagttage næsten rørende mad-scener mellem fædrene og mellem fædre og børn, som sjældent
ses i vores kultur. Stemningen på en køkkenskole kan bedst beskrives som intens og følelsesmættet i
positiv forstand.
Hvad der præcis og i alle lag kommer i spil hos deltagerne i Fars køkkenskole, kan derfor være vanskeligt at indfange i en effektmåling. Desuden har mange fædre udtrykt frustration over ordlyden af
spørgsmål og svar i spørgeskemaerne, selvom disse er udført efter forskningsmæssige validerede dvs.
gennemtestede og veldokumenterede spørgsmål og svarkategorier.
En af projektgruppens erfaringer er derfor, at det at udvikle et sundhedsfremmende initiativ for
mænd og børn, også stiller særlige krav til at udvikle andre måder for dokumentation og effektmålinger. Undervejs har vi undersøgt mulighed for at kunne supplere evalueringen med målinger på børnenes BMI for at kunne imødekomme efterspørgslen på flere konkrete tal på effekten af køkkenskolen.
Dette har desværre ikke været muligt. Man kunne også have overvejet at veje mændene før og efter
køkkenskolen eller teste deres viden om fedttyper og kulhydrater. Men sådanne målinger skaber ikke
alene signalforvirringer, de stiller også særlige krav til, hvordan man skulle udføre det i praksis, og en
vejning ville gå imod de strategiske og metodiske overvejelser, der ligger bag kommunikationen til
fædrene. De har meldt sig til at være med på en køkkenskole sammen med deres barn - ikke opsøgt et
vægtstopkursus.
En anden væsentlig erfaring fra projektet er, at sundhed er en kompleks diskurs at arbejde med og
måle på. Hvad der er sundt og ikke er sundt er eksempelvis dagligt til debat i medierne, på arbejdspladsen og hjemme i familierne. Projektgruppen har i køkkenskolen desuden kunne iagttage, at
mange af mændene i projektet vurderer, at de spiser sundt i spørgeskemaerne, selvom deres BMI ligger langt over det anbefalede niveau. Dette hænger sandsynligvis sammen med, at mænd ikke på
samme måde som kvinder problematiserer deres kostvaner. Det ligger derfor som en præmis for eva-
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luators vurderinger, at hvad mændene vurderer som ”sund mad” både er påvirket af subjektive, foranderlige, kulturelt betingede og kønsbestemte faktorer. Der er derfor i evalueringen lagt særligt
vægt på spørgsmål, hvor mændene skal vurdere deres handlinger og oplevelser af køkkenskolen.

3.3 Datagrundlag
De kvantitative data er indsamlet gennem 3 spørgeskemaundersøgelser kaldet A, B og C, som alle
rummer omkring 10-15 spørgsmål. Svarene er indsamlet i en database.
•

•

•

Skema A er udfyldt 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 er udfyldt 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 er udfyldt 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 evalueringen 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, B og C fra alle forårsholdene 2013 (89 deltagere)
• Spørgeskema A, B og C fra alle efterårsholdene 2013 (62 deltagere)
• Spørgeskema A og B fra alle forårsholdene 2014 (37 deltagere)
• Tværgående statistisk analyse af deltagerne (fædrenes) udbytte relateret til uddannelsesniveau (2012-2013)
• Registrering af tilmelding og registrering af fremmøde 2012-2014
• Registrering af madklubber 2012-2014
Alle spørgsmål i spørgeskemaerne er lavet og prioriteret i et samarbejde mellem evaluator og projektgruppen. Svarprocenten ligger på næsten 100% ved papirskemaerne. Online ligger svarprocenten omkring 65%.
Den afsluttende evaluering er fremrykket til september 2014 på grund af behovet for at afslutte projektet, hvorfor besvarelser fra efterårsholdene fra 2014 ikke indgår i evalueringen.
Spørgeskemaerne har været uddelt på papir indtil skema C for efteråret 2012, hvorefter spørgeskemaerne er blevet afviklet online dvs. elektronisk, hvor et link er sendt ud til deltagerne pr. mail. Denne
ændring er gennemført for at gøre det klart til at kunne implementeres i driften. Data blev første gang
samlet og analyseret i 2013 til brug for midtvejsevalueringen, og igen samlet og analyseret i august
2014 til slutevalueringen. Der har kun været få justeringer fra datasættet fra 2013 til datasættet 2014.
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Efter midtvejsevalueringen blev det besluttet at lave ekstra statistiske kørsler på datasættet for at belyse, hvilken indvirkning Fars køkkenskole har på gruppen af de socialt mest udsatte mænd dvs. de lavest uddannede mænd, de ledige og de, som spiser færrest grøntsager, ikke laver mad osv. Undersøgelsen viste, at der er forskelle på mændenes adfærd alt efter uddannelse og ledighed og også, at Fars
køkkenskole ser ud til at udligne disse sociale forskelle. Dette resultat var dog ikke statistisk signifikant, hvilket betyder, at datasættet er for lille til, at man med sikkerhed kan sige, at der er en sammenhæng. Der er derfor ikke redegjort yderligere for disse tværkørsler i rapporten.
De kvalitative data, som evalueringen bygger på, er:
• Evalueringen af pilotprojekt forår 2012 (evaluator)
• 2 fokusgruppeinterviews 2012 og 2013 (evaluator)
• 2 helaftensobservationer 2012 og 2013 (evaluator)
• 20 registrerings- og observationsark efterår 2012 (evaluator og underviserne)
• 17 registrerings- og observationsark forår 2013 (underviserne)
• 1 dobbeltinterview med far og søn sommer 2012 (evaluator)
• 1 dual interview med to politikere forår 2012 (projektleder)
• Ad hoc interviews med undervisere og projektleder på Fars køkkenskole om arbejdsprocesser,
erfaringer og justeringer 2012-2014 (evaluator)
• 1 workshop med fædrene om madklubberne forår 2013 (projektleder)
• Referater fra styregruppemøder 2012, 2013 og 2014
• Referater fra arbejdsmøder 2012, 2013 og 2014
• Logbog, mødereferater og statusopdateringer fra projektgruppen
• Mailkorrespondancer vedrørende kortlægning og uddybninger fra styregruppen
• Det pædagogiske undervisningsmateriale
• Rekrutteringsmateriale
• Drejebog for Fars køkkenskole 2014 (5 sider)
• Projektets nyhedsbreve udsendt til fædre 2012-2014
• Fars Videokogebog 2013 (10 videoer på YouTube)
• Opskrifterne 2012-2014 (i alt 75 opskrifter)
• Opslag på Fars køkkenskoles side på Facebook (2012-2014)
• Medieomtaler af Fars køkkenskole, landsdækkende og lokale medier (2012-2014)
Øvrige kvalitativt baserede analytiske bidrag:
• Kandidatspecialet ”Erfaringsdannelse ud fra en sundhedspædagogisk praksis” af Anna Slot Jørgensen, Generel pædagogik, Aarhus Universitet september 2013.
• Rapporten ”Fars køkkenskole – en antropologisk undersøgelse af læring, forandring og fastholdelse” udarbejdet af Eline Franck antropolog og projektansat ved Vallensbæk Kommune marts
2014. Baseret på interviews med fædre og børn.
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DEL 3. EVALUERINGENS RESULTATER

Kapitel 4. Evalueringens resultater
I dette afsnit præsenteres resultaterne fra forskellige datasæt fra evalueringen tematisk.
Først er der i forlængelse af projektets kerneydelse en beskrivelse af det pædagogiske ’set up’ både i
forhold til fædre og børn. Dernæst er der i relation til projektets formål, fokus på, hvilken baggrund
fædrene har i form af en profilanalyse med uddannelsesbaggrund og andre aspekter. Desuden er der
tematisk fokus på familiemønstre og familiens udfordringer i forhold til den daglige aftensmad samt
mændenes holdninger til madlavning generelt.
I kapitlet belyses det også, hvilke madoplevelser mændene får i køkkenskolen, og hvad de lærer dvs.
deres udbytte. Resultater som knytter sig til de 10 succeskriterier, præsenteres senere i kapitel 6.
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4.1 Det pædagogiske ’set up’
Evalueringens effektmåling og succeskriterier koncentrerer sig om fædrene, da de er den primære
målgruppe for Fars Køkkenskole, mens det pædagogiske ’set up’ har været målrettet børnene.
Fars køkkenskole er børnevenligt
I drejebogen til Fars køkkenskole står der, at Fars køkkenskole handler om at skabe motivation og læring. For at opnå dette er følgende holdninger, metoder og pædagogik taget i brug:
1. En anerkendende og positiv tilgang til alle deltagere, som baggrund for at skabe empowerment
2. Glæde, engagement og succeser fremmer lysten og skaber udvikling og mod til at turde kaste
sig ud i nyt
3. Der skal være mange gentagelser, så deltagerne kommer til at øve sig på færdighederne flere
gange i løbet af køkkenskolen
4. Der skal være god tid – det skal ikke være stressende
5. Der skal være god stemning og tid til at smage og snakke om maden
6. Opskrifterne tager udgangspunkt i familiernes hverdag og skal være overkommelige at lave
(Knoop 2002, 2007, Sundhedsstyrelsen 2012).
Som iagttager af undervisningen og konceptet, fremstår hele opsætningen børnevenlig. Der er eksempelvis arbejdsborde i børnehøjde, tydelige og stærkt visuelle markeringer af holdopdelinger, billeder
af grøntsager, og undervisningen er i høj grad adresseret til børnene. Holdene hedder navne som fx
Superman-holdet, Asterix-holdet mv. Opskrifterne er ligeledes navngivet ud fra et børneperspektiv
således, at tomatsauce fx hedder Fars Kærlighedssauce og frikadeller hedder Fars sorte Knaldperler
mv. Mange af retterne og opskrifterne er velkendte børneklassikere i moderniserede udgaver med
flere grøntsager. Fx er børnefavoritten risengrød med kanelsukker blevet til en risotto. Der danses
også ’Dagens menu’ med musik til den første kursusgang – for at børn og fædre bruger kroppen til at
huske og lære menuen og som en ”ice-breaker”, der giver god stemning. Fra interviewene med fædrene ved vi, at det også er fædrenes opfattelse, at Fars køkkenskole – trods navnet - er et tilbud rettet
mod børn og langt hen ad vejen er tilrettelagt på børnenes præmisser.

4.2 Analyseprofil af fædrene
I Fars køkkenskole er fædrene blevet bedt om at udfylde i alt 3 spørgeskemaer. Skema A ved opstarten, skema B efter køkkenskolens afslutning og skema C ½ år efter køkkenskolens afslutning.
Antal besvarelse pr. skema er:
Skema A
256

Skema B
212

Skema C
106

Der har i alt deltaget 354 fædre og 374 børn – dvs. i alt 728 deltagere. Der er nogle gengangere blandt
fædrene, som har deltaget i to køkkenskoler med to forskellige børn. Madklubberne – som er de frivillige madaftener efter køkkenskolernes afslutning - har varierende størrelse med mellem 4-7 fædre i
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hver. Der er i alt i projektperioden oprettet 14 madklubber med i alt 97 deltagende fædre.
Antal deltagere i Fars køkkenskole 2012-2014
Pilotprojekt forår
2012
Fædre
12
Børn
15
Antal madklubber
(4-7 fædre i hver)
Antal deltagende fædre

Ikke aktuelt

Efterår
2012
102
111

Forår
2013
89
93

Efterår
2013
62
63

Forår
2014
37
37

Efterår
2014
53
55

I alt

0

5

6

3

Ikke oprettet

14

10*

47

30

20

354
374

97

*Der blev ikke afholdt madklub, men en re-union aften, hvor 10 ud af 12 fædre mødte op.
Særligt skema A rummer en række baggrundoplysninger om fædrene.
Alder
Aldersmæssigt spændte de deltagerne fædre sig fra 27 -69 år. Den yngste mand var fra 1986 (27 år),
den ældste var fra 1944 (69 år), da han deltog (som bedstefar til et barn). Der var flest mænd fra årgangene 1965 til 1976 dvs. mellem 38-49 år.
Relation
Som ventet viser resultaterne af spørgeskemaundersøgelserne, at de fleste mænd var fædre eller bonusfædre til det barn, de deltog sammen med (94%). Tilsvarende havde 6% af mændene en anden
relation til barnet. Det var typisk er bedstefar, der trådte til, når faderen enten ikke var der eller var
forhindret i at deltage. Der var også en gang, hvor en ældre medborger i kommunen trådte ind som
en slags frivillig morfar for en dreng. Fordelingen ser sådan ud:
Skema A – relation til deltagende børn
Far eller bonusfar
Anden relation (fx farfar eller ven af familien)
Total

94%
6%
100%

Langt de fleste fædre bor fast sammen med deres børn (81%), mens 16% ikke bor fast sammen med
deres børn. Kun 3% af deltagerne har både fastboende og ikke fastboende børn. Disse tal fortæller os,
at det er op mod 19% af køkkenskolens fædre og børn, der har oplevet samlivsbrud. 1/5 af familierne
i Fars køkkenskole er dermed enten en skilsmissefamilie eller en form for sammenbragt familie:
Skema A – fastboende børn
Bor fast med børn
Bor ikke fast med børn
Har både fastboende og ikke fastboende børn

81%
16%
3%%
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Langt de fleste af mændene er far til 2 børn (58,3%). Hver 5. far, der var med på køkkenskolen,
havde 3 børn i husstanden:
Skema A – antal børn i hustanden under 18 år
0
1
2
3
4 eller flere

55%
15%
58%
20%
2%

Familiens størrelse
I forhold til hvor mange voksne, der er i hustanden, er der 11%, som angiver, at der kun er 1 voksen i
husstanden over 18 år. Det er med størst sandsynlighed i de tilfælde, hvor manden bor alene med
sine børn eller bedstefar, der bor alene. Et forsigtigt skøn er, at der er ca. 5% enlige fædre i Fars køkkenskole:
Skema A – antal voksne i hustanden 18+
1
2
3
4

11%
83%
5%
1%

De fleste mænd havde ét barn med på køkkenskolen (83%). Der var 17%, der havde 2 eller flere børn
med i køkkenskolen (disse tal er ikke vist i et skema). Mændene havde desuden børn med fra forskellige klassetrin fra 0. – 4. klasse, hvor langt de fleste børn gik i 2. klasse. De fordeler sig som nedenstående viser:

Skema A – barnets klassetrin
Klassetrin
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
Andet

Barn 1 (N=253)
2%
2%
50%
25%
21%
-

Barn 2 (N=42)
19%
14%
33%
12%
19%
2%

4.3 Uddannelsesniveau
Med hensyn til fædrenes uddannelsesniveau, viser undersøgelsen, at den største gruppe af fædrene
er faglærte (26%). Det svarer til lidt mere end hver 4. mand.
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Samler man alle grupper af mænd, der har en kort uddannelse - det drejer sig om, at deres højst afsluttede uddannelse er folkeskole, ungdomsuddannelse eller faglært – er der 31%, altså knap hver 3.
deltager.
I relation til forskning om mænd og sundhed, er det gruppen af kortuddannede mænd, som statistisk
set er mest interessante i relation til sundhedsfremmende projekter. Skematisk ser mændenes uddannelsesniveau sådan ud:
Skema A – højst afsluttede uddannelse
Folkeskole
Faglært
Ungdomsuddannelse
Kort videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse

3%
26%
2%
21%
24%
24%

De fleste af fædrene er i arbejde nemlig 91%, og 9% er ikke i arbejde – dvs. ledige, sygemeldte eller fx
under uddannelse:
Skema A – status mht. arbejde
I arbejde
Ledig
Sygemeldt
Andet

91%
3%
2%
5%

4.4 Familiemønstre
Fædre og børn er en del af en familie, som også oftest rummer en mor og søskende. I relation til at
lave familiens daglige aftensmad udgjorde deltagerne næsten 3 lige store grupper. Næsten 1/3 af
mændene lavede ved køkkenskolens begyndelse ikke aftensmad. Den anden tredjedel af mændene
lavede aftensmaden dagligt, mens den sidste tredjedel skiftedes med deres partner. Fordelingen var
således:
Skema A: Hvem laver aftensmaden hjemme hos jer?
Far
Partneren
Skiftes
Laver sammen
Børn/andre

25

27%
32%
35%
4%
1%

I forhold til at have erfaring med den daglige madlavning, er det således en sammensat gruppe af
mænd, som kommer i køkkenskolen. I fokusgrupperne supplerer mændene og fortæller, at de er en
del, der laver maden i weekenderne, når der er mere tid, og også når der skal grilles om sommeren.
Næsten hver 5. af mændene (20%) har ikke spist aftensmad, som de selv har lavet, i løbet af en periode på 14 dage. Næsten lige så mange mænd (18%) angiver, at de hver dag har tilberedt deres egen
aftensmad. Igen viser undersøgelsen, at deltagerne fordeler sig nogenlunde jævnt, når gælder om at
være den, der tilbeder og ikke tilbereder familiens aftensmad:
Skema A: Hvor ofte har du spist aftensmad, du selv har lavet i løbet af de seneste 14 dage?
Hver dag
18%
Næsten hver dag
44%
Nogle gange om ugen
18%
Sjældnere
16%
Aldrig
4%

Nogle af de mænd som i fokusgrupperne fortæller, at det er kvinden, der laver aftensmaden, angiver
som grund, at det er det fordi, at hun har stor erfaring og rutine i dette. En far fortæller fx, at det er
hans kone, som hver søndag laver ugens madplan, og at de har en række retter, som går på turnus, og
som opfylder alle kriterier for at være velafprøvede, ikke tager for lang tid at lave, er noget som alle
kan lide og er til at betale. En anden far fortæller, at hans kone er utrolig kræsen. Når mændenes
sundhed skal styrkes, er det ikke kun hans vaner men hele familiens vaner, som skal forandres, og der
er mange hensyn og familiedynamikker, som spiller ind.
Anden etnicitet
Der er ikke fortaget måling på deltagernes etnicitet. Det var været debatteret i projektgruppen også i
forhold til at forstå deltagernes baggrund og familiemønstre og i nogle tilfælde madkultur og traditioner. Projektgruppen anslår med nogen usikkerhed, at der er ca. 5-10% af fædre og børn med anden
etnisk baggrund end dansk fx fra Vietnam, England, Holland, Tyrkiet, Elfenbenskysten mv.

4.5 Flest spiser sundt – ifølge dem selv
I spørgeskemaundersøgelsen spørges mændene også til, hvor sundt de selv vurderer, de spiser alt i
alt. Her er der dermed tale om en helt subjektiv vurdering. Hovedparten af deltagernes i Fars køkkenskole vurderer selv ved køkkenskolens start (Skema A), at de spiser sundt (60%), 7% vurderer, at de
spiser meget sundt, og 33% angiver, at de hverken spiser sundt eller usundt. Der er 1%, som sætter
kryds ved, at de spiser usundt. Dermed mener flertallet af deltagerne - nemlig 65% - at de spiser sundt
eller meget sundt, når de begynder i Fars køkkenskole. Omvendt er der 35% eller cirka en 1/3, som
ikke selv synes, de spiser decideret sundt, hvilket fremgår af nedenstående.
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Skema A: Hvordan synes du, at du spiser alt i alt?
Meget sundt
Sundt
Hverken sundt eller usundt
Usundt

7%
60%
32%
1

I projektgruppen er disse resultater blevet diskuteret en del, og det er tydeligt, at begrebet sundt defineres meget forskelligt og individuelt. Samtidig er det kendt, at mænd har en tendens til at være mere
optimistiske omkring deres egne vaner og adfærd i forhold til sundhed, og dette afspejles ligeledes i
disse data. Det er eksempelvis ikke projektgruppens oplevelse at så mange af fædrene spiser sundt,
når de var i gang i køkkenet og talte om dagligdag madlavningspraktik mv.
Andre indikatorer på, om man spiser sundt, er derfor brugt i spørgeskemaet. Her spørges mændene
hvor ofte de spiser grøntsager som en del af deres aftensmad. Det er der 7% som svarer, at de sjældent gør, næsten 1/3 (32%) angiver, at de dagligt spiser grøntsager til aftensmad og 42% som svarer,
at det sker næsten hver dag. Dog siger disse tal ikke noget om mængden af de grøntsager, de spiser om det fx er bløde løg eller en hel skål råkost. Knap 20% spiser desuden kun grøntsager som en del af
aftensmaden nogle gange om ugen:
Skema A: Jeg har spist grøntsager som en del af min aftensmad
Hver dag
32%
Næsten hver dag
42%
Nogle gange om ugen
20%
Sjældnere
7%
Aldrig
0,4%
Målingerne viser heller ikke, hvordan mændene definerer grøntsager. Der er masser af eksempler på,
at der i befolkningen hersker forvirring omkring, hvad der overhovedet er sundt kost, og hvad der hører til gruppen af grøntsager, og hvad der hører til gruppen af frugt. Nogle medregner fx kartofler i
mængden grøntager, mens andre ikke gør. Ligesom nogle har svært ved at skelne frugt fra grønt, som
det også sker i et af interviewene med fædrene, som benævner æbler og bær som grøntsager. Det er
derfor evaluators samlede skøn, at det for 2/3 af fædrene er almindeligt ikke på daglig basis at indtage grøntsager, som en del af aftensmaden.
Fædrene i Fars køkkenskole spørges i forlængelse af dette til, hvilke forventninger de har til køkkenskolen, da dette kan være en indikator for, hvor mange mænd, der oplever, at deres kostvaner kan
ændres til det bedre. Her viser undersøgelsen, at det næsten er alle mænd (90%), som forventer, at
de i en eller anden grad bliver bedre til at spise sundt. Her er det kun 9%, som ikke forventer, at Fars
Køkkenskole gør dem bedre til at spise sundt:
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Skema A: Forventninger til fars køkkenskole – ”jeg bliver bedre til at spise sundt”
I meget høj grad
5%
I høj grad
27%
I nogen grad
40%
I mindre grad
18%
Ingen betydning
9%

Resultaterne viser, at det med at spise sundt uanset udgangspunktet altid er noget en del af mændene vurderer, at de kan blive bedre til. Det viser også, at deltagerne forventer, at man i Fars Køkkenskole spiser sundt selvom det ikke tydeligt fremgår fx af invitationerne. Resultaterne fra fokusgrupper
og interviewes underbygger dette billede.
De kvalitative data viser ligeledes, at de fleste mænd slet ikke har afkodet, at Fars køkkenskole er et
sundhedsfremmende initiativ rettet mod dem. De oplever udelukkende, at det er rettet mod børnene. Der er også en klar forventning om, at børn skal spise sundt. Dette tyder på, at strategien med
at inddrage børnene for at styrke madvaner hos mænd og for at styrke madlavningsoplevelser og
kompetencer hos børn, virker efter hensigten. Fædrene forventer, at de skal spise sundt i køkkenskolen, fordi det drejer sig om deres børn. Havde det været et kursus i madlavning for mænd, ville deres
forventninger sandsynligvis have set anderledes ud. De bekræfter fædrene i fokusgrupperne også.
Resultater fra fokusgrupper og interviews viser, at Fars køkkenskole opfattes som en aktivitet man går
til på linje med familiens øvrige aktiviteter som fx sport og spejder, men at det har den kvalitet, at det
er noget, som far og barn kan gøre sammen modsat fx sport, hvor hver dyrker sit. De kvalitative data
viser, at de tre vigtige grunde til deltagerne har meldt sig til Fars køkkenskole er: 1. For at lave en social og meningsfuld aktivitet sammen med sit barn, 2. For at få tips og ny inspiration til madretter i
hverdage og 3. På grund af barnets direkte opfordring. Fædrenes 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 indendørs madlavning.

4.6 Familiens udfordringer
Mændenes holdninger til madlavning indgår som et andet vigtigt parameter for, hvilken effekt Fars
køkkenskole har. I spørgeskemaet spørges der derfor til mændenes holdninger til aftensmadlavningen
ved opstart.
Først og fremmest synes en del mænd, at tiden er svært at finde (mindst hver 4. mand) og mange oplever, at børn er svære at have med i madlavningen (mindst hver 3. mand). Som et tredje central
punkt synes rigtig mange af deltagerne, at det er svært at lækker aftensmad uden usund fedt (mindst
hver 2. mand). Skematisk ser fædrenes udfordringer sådan ud:
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Skema A: Holdninger til aftensmadlavning
Meget
enig

Enig

Uenig

Meget
uenig

Total

3%
57%

Hverken
enig eller
uenig
29%
17%

Det er kedeligt at lave sund aftensmad
Det er nemt at lave aftensmad med grøntsager

0,8%
20%

46%
4%

22%
2%

100%
100%

Det er svært at få tid til at lave sund aftensmad
Det er svært at have børn med i madlavningen
Det er svært at finde sunde opskrifter til aftensmad
Det er nemt at lave lækker aftensmad uden usund
fedt

4%
1%%
0,8%
11%

21%
28%
14%
47%

27%
29%
22%
31%

40%
35%
49%
10%

9%
7%
14%
0,8%

100%
100%
100%
100%

Konceptet rummer dermed flere centrale elementer, som støtter op omkring nogle af mændenes udfordringer og klæder dem på til at ændre kostvaner. Undervejs i projektet er tilbagemeldingerne fra
deltagerne mundtligt - som skriftligt - overvældende positive og fuld af rosende ord. Stemningen og
observationer fra holdene er, at mændene gerne vil være med, de møder trofast op og udviser entusiasme og engagement.
De allerfleste vil da også efter køkkenskolens afslutning anbefale Fars køkkenskole til andre fædre
(98%). Der er indimellem også kommentarer fra en af fædrene om, at han ønsker mere fløde og smør
i retterne. Nogle sagt i alvor med en glimt i øjet. Men det er et klart mindretal, der ytrer det, og det er
ikke den dominerende holdning.
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 lektier, dyrkes sport og andre fritidsaktiviteter. ”Så madlavningen skal helst kun tage 10 minutter”, som
en af deltagerne siger og i øvrigt både ”være noget alle kan lide, sund og ikke for dyrt”. Det er en udfordring for de fleste familier. Data fra fædrene både fra fokusgrupperne og deres vurdering af undervisningen i spørgeskema B fortæller, at disse krav og behov opfyldes i konceptet Fars køkkenskole.
Flere af fædrene er også inde på, at madlavning er noget, man tager sig tid til og prioriterer. I fokusgrupperne taler mændene også om deres udfordringer i forhold til at lave aftensmad i hverdagen. Det
er ressourcestærke fædre, der har valgt at deltage i fokusgrupperne – bl.a. har de selv meldt sig til at
deltage i gruppen, og de er generelt meget ivrige for at fortælle og dele deres viden om madlavning.
En far nævner eksempelvis, at navnene på retterne er gode for børn og fædre. Fx har Kærlighedssaucen for ham betydet, at en enkel tomatsauce – som han har lavet et utal af gange - 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 fremhæves positive af flere deltagere i fokusgruppen fx ”byt og lyt”-øvelsen, hvor fædrene skifter køkken og
ret ca. hvert 10. minut. En far i den ene fokusgruppe fortæller at det har lært ham, at selvom det ligner kaos, kommer der dejlig mad ud af det alligevel.
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Igen viser flere af evalueringens resultater, at Fars køkkenskole har fat i de mænd og fædre, som på
forskellig vis oplever aftensmaden som en slags forhindringsløb: Konceptet kan således rumme et
bredt spekter af familier og mænd med forskellige forudsætninger, holdninger, udfordringer, adfærds
mønstre og forventninger. De mange observationer fra køkkenskolerne viser samtidig, at det er en
fordel, at der er kompetente fædre med på holdet, da der deles tips og tricks over køkkenbordene, og
at der sker en 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.

4.7 Eksempler på læring i Fars køkkenskole
Som nævnt er flere af de fædre, som vælger at deltage i fokusgrupperne, fædre, som allerede kan lide
at 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 en af fokusgrupperne, at alt det, som børnene
har lært i køkkenskolen samtidig er noget, som de også selv har fået genopfrisket og tager med sig.
For selvom man teknisk set er en god kok, betyder det ikke at man er god til at lave familievenlig mad
eller mad i børnehøjde. Måske nogle gange tværtimod. Noget, som fædrene fremhæver de har lært,
er eksempelvis teknikken med skraldeskålen, hvordan et barn håndterer en stor kniv, og at der skal
overraskende få ingredienser til at lave et sundt måltid mad. Konceptet Fars køkkenskole tilfredsstiller
et behov hos fædrene på forskelige parametre.
Observationer af læring
Resultaterne fra observationsarkene i køkkenskolerne viser, at eksempler på læring/kendskab til nye
råvarer (smag, oprindelse mv.). Disse observationer er taget med her for at vise, hvordan fædrene reagerer og oplever Fars køkkenskole.
•

Mange fædre stiller uddybende spørgsmål til de råvarer, som indgår i køkkenskolens opskrifter. Det kommer eksempelvis spørgsmål til knoldselleri, 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.

Som 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 syn 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

30

•
•
•

•
•
•
•
•
•

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 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.
• En far synes, at det er smart, at man kan lave en snydepizza.
• En far fortæller, at køkkenskolens ”fastfood”-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 det at blende grøntsager kan give en smag og duft af bearnaisesauce.
Alene på bagrund af observationerne er det evaluators vurdering, at flertallet af fædrene på mange
parametre får ny viden og nye erfaringer, når det gælder om at lære nye råvarer at kende, mestre nye
tekniker og lære nye retter og nyt om deres smagsløg og deres egen kunnen og muligheder indenfor
madlavning.
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4.8 Undervisningen er lige i øjet
For at vurdere deltagernes oplevelse af køkkenskolen, er de i spørgeskemaet ved køkkenskolens afslutning og ½ år efter blevet bedt om at vurdere de forskellige delelementer i tilbuddet. I skemaet på
denne side er de forskellige delelementer rangeret efter højeste score og med forskellige farver. Som
man kan se, falder begejstringen efter ½ år på stort set alle elementer, hvilket sandsynlig skyldes, at
oplevelserne er kommet på afstand:

Skema B+C: Hvad synes du, efter du deltog i Fars køkkenskole, om de forskellige elementer på en skala fra
1-5? (5 er det højeste point, og 1 er det laveste point)
1 (la2
3
4
5 (høVed
vest)
jest)
ikke

Kokken/underviserne

0%
0% 1,9% 15,9%
0%
0% 3,9% 18,5%
0% 0,5% 3,8% 27,9%
0%
0% 6,8% 38,8%
1,4% 2,9% 10,1% 28,8%
0%
1% 11,7% 38,8%
0% 1,4% 10,6% 45,2%
0% 2,9% 12,6% 47,6%
0% 0,5% 14,4% 42,8%
0% 2,9% 15,5% 46,6%
1,4% 1,9% 11,1%
44%
0%
1% 13,6% 43,7%
5,3% 23,8% 37,9% 23,8%
6,8% 22,3% 39,8% 25,2%
0%
0% 6,3% 30,9%
0% 1,9% 17,5% 22,3%

SKEMA B:
SKEMA C:

Undervisningen
Tidspunkt for dagen
Opskrifterne
Madlavningsteknikkerne
Råvarerne
Skolens køkkenfaciliteter
Fællesspisningen ved det lange bord

0,5% 1,4% 7,7% 28,0%
5,8% 11,7% 7,2%
34%
2,4% 9,7% 31,6% 29,6%
9,7% 6,8% 14,6% 23,3%
6,3% 8,2% 18,8% 19,8%
2,9% 7,8% 17,5% 28,3%
2,9% 5,4%
20% 29,3%
0%
1% 9,1% 44,7%
0%
0% 8,8% 41,5%
0%
1% 9,7% 44,7%

At man kan invitere en gæst
Hjemmeopgaverne
Facebookgruppen
Websitet for Fars køkkenskole
Samlet udbytte

82,2%
75,7%

67,8%
52,4%
56,7%
46,6%
42,8%
35%
42,3%
33%
41,1%
38,8%
9,2%
3,9%
62,8%
56,3%
59,4%
18,5%
15,5%
10,7%
10,1%
10,7%
14,1%
42,7%
48,3%
42,7%

0%
1,9%
0%
1,9%
0%
1,9%
0%
1,9%
0%
1,9%
0,5%
2,9%
0%
1,9%
0%
1,9%
2,9%
2,9%
11,2%
34,6%
36,2%
33,0%
28,3%
1,9%
1,5%
1,9%

Et sted er der næsten ingen forskel er at måle. Det er i forhold til kategorien ’samlet udbytte’, som ligger højt både lige efter køkkenskolen, hvor knap 90% af mændene giver det samlede udbytte 4 og 5

32

point. Et halvt år efter køkkenskolen er det stadig knap 90%, som giver 4 og 5. Også vurderingen af
Facebook-gruppen ligger stabilt.
Resultaterne fra brugerundersøgelsen om undervisningens elementer siger i sig selv ikke noget om,
hvorfor pointscoren ændrer sig over tid. Ud over oplevelsen af det samlede udbytte, er der også andre tal som er interessante. Dette er fx køkkenskolens hjemmeopgaver, som sammen med køkkenskolens faciliteter scorer lavest og også scorer lavere over tid. Dog er det interessant, at hver 3. deltager (35%) efter ½ år svarer ’ved ikke’ ud for hjemmeopgaverne. Resultatet siger ikke noget om, hvorfor deltagerne svarer, som de gør. Blot kan det konstateres, at der er nogle udfordringer med hjemmeopgaverne og måske også nogle muligheder for konceptet som ikke udnyttes fuldt ud.
Skemaet viser også, at kokken og underviserne er det element, som vurderes absolut højest af deltagerne - stærkt forfulgt af undervisningen. Mere end 8 ud 10 mænd (82%) giver kokken/underviserne 5
point lige efter køkkenskolens afslutning. Dette peger samtidig på, at tilbagemeldingerne fra nogle af
madklubberne har været, at deltagerne savner det input underviserne giver køkkenskolen. Projektet
bag køkkenskolen har ved at udarbejde ’Fars Videokogebog’, som viser kokken og et barn lave en ret,
netop udnyttet dette element. Noget andet man kan læse af skemaet er, det at man kan invitere en
gæst vurderes en del lavere efter ½ år. 60% giver 5 point efter køkkenskolen, men det gør kun 18% 6
måneder efter. Det vil være interessant at undersøge dette nærmere. Det er nemlig ofte her mødrene
kommer, og gæsteaftenen er et vigtigt element i forhold til at få inddraget hele familien i køkkenskolen. Omvendt vurderes websitet markant højere ½ år efter køkkenskolen. Dette kan forklares ved, at
websitet er et tilbud, som deltagerne først for alvor bruger, når køkkenskolen er ophørt.
Det stiller særlige krav til et sundhedsfremmende tilbud, at det både skal fungere i forhold til mænd
og børn. En vigtig indikation på om det lykkes Fars køkkenskole at nå disse to målgrupper er, om
mændene vurderer undervisningen, opskrifterne og madlavningsteknikkerne er tilpasset både far og
barn. Resultaterne er således:
Skema C: Hvordan oplevede du, at undervisningen i Fars køkkenskole passede dig og dit
barn/dine børn her efter ½ år?

Meget let

Undervisningens sværhedsgrad
8%

Opskrifternes sværhedsgrad
6%

Madlavningsteknikkernes
sværhedsgrad
7%

Let

21%

24%

25%

Passende

68%

68%

64%

Svært

1%

0%

2%

Meget svært

0%

0%

0%

Fejludfyldt

3%

3%

3%
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Flertallet vurderer niveauet som ’passende’ (68%), og en del (21-25%) vurderer det som ’let’. Ingen
fandt det for svært.

Undervisningen i Fars køkkenskole
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Kapitel 5. Fædrenes udbytte
5.1 Fars køkkenskole ændrer madvaner og madoplevelse
Som en del af effektmålingen er fædrene blevet bedt om at krydse af, hvad de ½ år efter køkkenskolen har afprøvet derhjemme (Skema C). Hvert spørgsmål er udvalgt som indikatorer for, om mændene
handler og oplever madlavning anderledes dvs. har gjort nogle ting og afprøvet dem i deres hverdag
efter deltagelsen i køkkenskolen dvs. spørgsmålene både er oplevelses- og handlingsorienterede.
Denne forandring er interessant i forhold til at vurdere langtidseffekten af køkkenskolen.
Resultaterne fra disse spørgsmål viser, at Fars køkkenskole har en positiv langtidseffekt på følgende
parametre:
1. Flertallet af fædrene afprøver retterne fra køkkenskolen derhjemme (85%) og mange afprøver
også nogle retter, de selv finder på (61%).
2. Mere end halvdelen af fædrene har fået mere lyst til at lave mad (59%), og ligeledes er det ca.
for halvdelen blevet sjovere og nemmere at lave sund aftensmad (55%/52%).
3. Næsten 3 ud af 4 mænd (73%) kan flere madlavningsteknikker, og knap 2/3 (61%) har oftere
børn med i køkkenet, og 39% af de deltagende fædre prioriterer sund madlavning højere.
4. Næsten hver femte far oplever, at de også spiser oftere sammen som familie (18%) end før
projektet, på trods af at det med at spise sammen i forvejen er en værdi dvs. noget, som
mange af familierne kæmper for og værner om. Dette bekræftes også i fokusgrupperne, hvor
flere fortæller at det er sport, som kan betyde, at de nogle gange må spise forskudt af hinanden.
Resultaterne er samlet i skemaet herunder:
Skema C (6 måneder efter): ”Efter jeg var med i Fars køkkenskole, har jeg afprøvet”

Opskrifter/retter fra Fars køkkenskole derhjemme
Nye retter eller opskrifter jeg selv har fundet på
Har jeg fået lyst til at lave mere mad
Kan jeg flere madlavningsteknikker end før
Har jeg oftere børnene med i køkkenet
Er det sjovere at lave sund og velsmagende mad
Er det nemmere at lave aftensmad med grøntsager
Er det nemmere at få tid til at lave aftensmad
Prioriterer jeg at lave sund aftensmad højere
Eksperimenterer jeg mere i køkkenet derhjemme
Spiser vi oftere sammen som familie
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Meget
enig

Enig

32,2%
24,5%
17,9%
17,0%
14,2%
5,7%
9,4%
2,8%
3,8%
11,3%
3,8%

52,8%
36,8%
40,6%
55,7%
47,2%
49,1%
42,5%
16,0%
34,9%
39,6%
14,2%

Hverken
enig eller
uenig
5,7%
18,9%
34,0%
21,7%
30,2%
35,9%
39,6%
56,6%
46,2%
34,9%
60,4%

Uenig

Meget
uenig

Total

6,6%
15,1%
5,7%
5,7%
7,5%
8,5%
6,6%
19,8%
13,2%
11,3%
17,9%

2,8%
4,7%
1,9%
0%
0,9%
0,9%
1,9%
4,7%
1,9%
2,8%
3,8%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Skemaet skal læses i forhold til, at mange af deltagerne, som vi har set, i forvejen er interesserede i
madlavning, synes det er sjovt, og at der sker en nedjustering af begejstringen ½ år efter køkkenskolen. Med dette in mente er det derfor interessant, at så mange som 85% har afprøvet opskrifter fra
køkkenskolen efterfølgende, og at næsten 60% har fået lyst til at lave mere mad end før køkkenskolen, og 73% oplever, at de kan flere madlavningsteknikker end før køkkenskolen.
Et særligt vigtigt resultat er, at 61% angiver, at de oftere har børn med i køkkenet. Det svarer til knap
2 ud af 3 mænd, om end tallet ikke siger noget om hvor ofte. Hver 2. mand (52%) oplever, at det er
nemmere at lave aftensmad med grøntsager. Det skal sammenholdes med, at 77% i forvejen synes, at
det var let.
Resultaterne fra effektmålingen om langtidseffekten fra køkkenskolen viser dermed, at fædrene vurderer, at køkkenskolen på mange parametre har haft en positiv effekt på familiens aftensmad. Her følger en oversigt over de resultater, der har mest fokus på familien:
Skema B: Efter jeg har deltaget i Fars køkkenskole:

Er jeg blevet dygtigere til at lave den daglige aftensmad
Har jeg tabt mig
Har barnet tabt sig
Er jeg blevet bedre til at spise sundt
Er jeg blevet bedre til at lave mad sammen med
mit barn
Er forholdet til mit barn er blevet styrket

I meget
høj grad
3%

I høj grad
14%

I nogen
grad
50%

I mindre
grad
13 %

Ingen betydning
19%

0%
0%
1%
9%

3%
2%
12%
32%

4%
5%
38%
36%

18%
24%
27%
13%

75%
70%
21%
9%

7%

26%

36%

10%

20%

Mændenes udbytte af Fars køkkenskole spænder vidt lige fra bedre at kunne mestre den daglige madlavning til at spise sundere og ligefrem om end i mindre grad til et decideret vægttab (7%). Lægger
man de tal sammen, hvor mændene vurderer, der i en eller anden grad er sket en forandring efter
køkkenskolen tegnes dette billede:
•
•
•
•
•
•

Langt de fleste (81%) oplever, at de er blevet dygtigere til den daglige madlavning.
Hver 4. mand (25%) oplever, at han har tabt sig efter 5 kursusgange - 7% af mændene i nogen
grad eller i høj grad.
Næsten hver 3. far (30%) vurderer, at deres børn har tabt sig - 6% i meget høj grad eller høj
grad.
Størsteparten (79%) oplever, at de er blevet bedre til at spise sundt – mere end hver 10. svarer
i høj grad (12%).
Næsten alle (92%) er blevet bedre til at lave mad sammen med sit barn.
Hovedparten (80%) oplever, at køkkenskolen har styrket relationen mellem far og barn.
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Det er evaluators konklusion, at Fars Køkkenskole har en meget stærk indvirkning på forholdet mellem
far og barn, og at dette alene giver børn såvel fædre nogle positive og stærke oplevelser omkring det
at lave mad sammen, og at konceptet i kraft af sine metoder kan flytte og forandre mændene. Det er
også særlig interessant, at hver 4. deltager vurderer, at de har tabt sig ved at bruge tilbuddet.

5.2 Fædrene bliver empoweret
Projektgruppen bag Fars køkkenskole har arbejdet ud fra et begreb om madlavningskompetence omfatter 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, kunne improvisere fra opskriften og bruge det, der er i køleskabet og praktisere ’kitchen
flow’, som fx dækker over at kunne planlægge ugens menu og bruge råvarerne, så der er sammenhæng og spild undgås.
Generaliserede observationer
Som nævnt har underviserne som et led i evalueringen observeret, noteret og registreret fædre og
børn undervejs i forløbet. De er særligt blevet bedt om at iagttage mændene, når de får flere madlavningskompetencer, og om der sker empowerment. Begrebet empowerment beskriver i sammenhæng
med Fars køkkenskole, den proces, hvor en far får flere kompetencer. Empowerment skal ses som en
proces af personlig udvikling, der resulterer i, at faderen får udvidet sine handlemuligheder.
Underviserne beskriver følgende generelle observationer dvs., at det er et tema, som de ser gentage
sig hos flere af deltagerne og ikke blot enkeltstående tilfælde:
•

•
•
•

•
•

•

Fædrene går fra at spørge deres kone til at spørge en af underviserne til ikke at spørge nogen. Underviserens rolle bliver mindre vigtig i løbet af køkkenskolen – de kan selv. Fra kaos til selvstyring.
Fædrene bliver bedre til at samarbejde i løbet af køkkenskolen.
Fædrene får mere rutine i køkkenet - fx det at gå hen og tænde en ovn i tide. Deres timing udvikles i løbet af køkkenskolen.
Underviserne kan tydeligt mærke, at fædrene kan mere på de sidste køkkenskoler. De er både blevet bedre til at følge en opskrift, er blevet mere vant til at lave mad og til at være i køkkenet.
Fædrene overtager underviserens rolle og formidler det, som underviserne siger med deres egne
ord til børnene fx ”Hvordan var det Jonas sagde, at du skulle gøre?’ Dvs. de får et sprog til at have
børnene med i køkkenet.
Den 5. køkkenskole er bevidst tilrettelagt, så den er særligt udfordrende for fædrene. Den klarer
de, og det er tydeligt, at de kan mere, end da de startede.
Fædrene udtaler sig meget om deres kræsne børn. Fædrene er optaget af, hvad deres børn er begyndt at spise efter de er startet på køkkenskolen. Mange børn tør mere, bl.a. fordi de har selv
været med til at lave det.
Mange fædre har prøvet noget af derhjemme, som de fortæller om til undervisningen – måske
ikke altid vores opskrifter, men de gør noget. Det viser en øget interesse.
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•

•
•
•

•
•

•

Underviserne observerer, at køkkenskolen skaber en naturlig ramme for at samtale om mad og
råvarer, fisketure m.m. Det er undervisernes opfattelse, at fædrene derved prøver at vise hinanden, at de tager noget med sig fra køkkenskolen – og at de gør noget ved det derhjemme.
Flere fædre fortæller om deres andre aktiviteter med mad – det bliver et helt naturligt samtaleemne.
Der er også samtaler blandt fædrene omkring indkøb – fx nemlig.com og om den mobile fiskehandler – hvornår kommer han igen?
Fædrene er generelt interesserede i projektet Fars køkkenskole og spørger ind til det. Hvor mange
hold? Hvordan foregår det? Hvor holder projektgruppen til henne? De møder ikke bare op – de
spørger ind til, hvad de er en del af. På den måde forpligter de sig på en anden måde.
Fædrene bliver mere fokuseret på at smage til – de bruger de samme ord som underviserne og så
der sker også en sproglig overlevering omkring maden. Fædrene lærer det og fortæller børnene.
Underviserne ser, at alle hold og enkeltpersoner bliver dygtigere. De enkeltpersoner, som underviserne holder øje med i starten, bliver også bedre. Det samme gælder de hold, som underviserne
holder et ekstra øje med i forhold til hjælp og forstærkning.
Nogle af fædrene er meget sociale og har udviklet nye venskaber.

Enkeltobservationer
Undervisernes eksempler på enkeltobservationer, er der også mange af. Selvom de ikke er generelle
for mændene i køkkenskolen, fortæller de noget om mændenes udbytte. Ofte er det noget, de siger
højt i køkkenskolen. Her er et udpluk:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

En far har lært at koge pasta – det kunne han ikke før køkkenskolen.
En far troede, at kikærter indeholdt meget fedt. En anden siger, at han ikke troede, at kikærter
kunne bruges i en ret. En tredje vidste ikke, at kikærter fandtes på dåse.
En far har aldrig købt fennikel tidligere.
En pige har en ugentlig maddag – de andre fædre er overrasket over det.
En far laver en ordentlig omgang kødboller til at tage med på skiferie.
En far er begyndt at spise rugbrødstoast til morgenmad.
Flere fædre fortæller, at de har prøvet at lave hummus derhjemme.
En far laver mere, anderledes og sundere mad end før køkkenskolen, og han er også begyndt
at bage brød, bruge flere grøntsager og skyr. Han har også udviklet Kærlighedssaucen til en
kærlighedssuppe med mere vand og skyr i. Han har serveret suppen for et ældre ægtepar på
vejen, som havde været syge og dernæst til hele vejen.
Far og søn finder ofte opskriftsmappen frem og laver retter fra Fars køkkenskole.
Fædrene på et af holdene tog sig af en pige, da far var syg og udviste omsorg og holdfølelse.
Medarbejdere fra køkkenskolen overhører flere gange samtaler i køen i Brugsen om Fars Køkkenskole. De er stolte over at være med i projektet.
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Selvom det i sig selv ikke er mål for køkkenskolen at mændene skal knytte venskaber, er det et tema,
som fylder i interviews, observationer og kommentarer til spørgeskemaerne. Venskaber i sig selv skaber måske ikke sundere kostvaner, men det er med til at understrege, at mange deltagere finder køkkenskolen attraktiv at deltage i, og at sundhedstilbuddet associeres med noget positivt og meningsfuldt.
Det er evaluators vurdering, at resultaterne viser, det ikke alene lykkes Fars Køkkenskole at skabe et
koncept, som tiltrækker mænd, der har børn, og som er attraktivt for mændene, og som også formår
at flytte dem og dermed styrke deres sundhed.

5.3 Et attraktivt og mulitifaciliterende sundhedstilbud
Evalueringens fund og resultater underbygges af en rapport, som er udarbejdet af antropolog Eline
Franck fra Vallensbæk Kommune. Antropologen har lavet en interviewbaseret undersøgelse af Fars
køkkenskole i forhold til deltagernes læring, forandring og fastholdelse. Der indgår 8 fædre og 5 børn i
undersøgelsen.
I undersøgelsen er børnene interviewet for at belyse betydningen af den sociale læring dvs. den læring som far og barn får netop ved at deltage sammen. I afrapporteringen er perspektivet, at børnenes indlæring kan inddeles i to overordnede kategorier. Den ene handler om at lære at lave mad, den
anden om at få udfordret smagsløgene og lære at spise ny eller hidtil ikke-accepterede fødevarer. Alle
fædrene fremhæver, at deres børn har lært noget om madlavning i Fars køkkenskole. Børnene har
lært forskellige teknikker, der gør, at de kan færdes i et køkken på en sikker måde som fx at håndtere
skarpe knive og være i nærheden af varmekilder. De har også lært noget om køkkenhygiejne som fx at
vaske fingre, og så har de fået konkret erfaring ved at bruge teknikkerne i praksis ved at lave kærlighedssovs, pochere æg etc. Det beskrives også, at det for fædrene er vigtigt at børnene inddrages i familiens arbejde og gives indblik i den almindelig husholdning derhjemme, og hvad der skal til for at
lave familiens aftensmad.
I overskrifter er konklusionerne følgende:
1. Fars køkkenskole giver både mulighed for kvalitetstid mellem far og barn samtidig med, at der
opstår en socialitet, der rækker ud over familien og inddrager de andre deltagere. Ønsket om
at lære at lave mad er ikke den drivende faktor for at deltage i Fars køkkenskole, men madlavningen opleves som meningsfuld og skaber et aktivt læringsrum for både fædre og børn. Det
er derfor vigtigt for Fars Køkkenskoles succes, at det er muligt at deltage uden at have et specifikt ønske om indlæring.
2. At der er netop er Fars køkkenskole opfattes af de fleste deltagerne som et vigtigt element. Ud
over at skabe en direkte invitation til fædrene, er det vigtigt for tonen i køkkenet og for involveringen af børnene.
3. Fars Køkkenskole formår at sætte sund madlavning ind i en humoristisk og oplevelsesorienteret kontekst. Det passer godt til den måde, mange af fædrene kan lide at være sammen med
deres børn på. Oplevelseselementet skaber merværdi til madlavningen, fordi det gør madlav-
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ningen til mere end bare produktion af mad. Fortællingerne og den direkte involvering har positiv betydning for alle deltagere, men specielt for børnene kan det fremhæves, at de i højere
grad er villige til at smage på og spise maden, fordi de selv har været med i madlavningsprocessen.
4. De fleste fædre oplever positive forandringer efter Fars køkkenskole, men har generelt svært
ved at italesætte dem. Det de fortæller vidner om, at køkkenskolen har givet dem mere kendskab til og viden om mad, som indlæringsmæssigt forankres i kroppen gennem handlingerne.
Deres erfaringer fra køkkenet påvirker deres egen og deres børns oplevelse af maden.
5. Flere fædre oplever, at de gode forandringer efterhånden mindskes. Det skyldes ikke et manglende ønske om at fortsætte med fx at inddrage børnene i madlavningen, men at det kræver
initiativ og overskud, der kan være svært at finde i hverdagen. Her kan Fars Køkkenskole med
fordel overveje at implementere nye tiltag, der hjælper fædrene og familierne med at fastholde de gode forandringer.
I undersøgelsen udtrykker fædrene stor tilfredshed med, at der er fokus på børne- og familievenligmad – for selvom de dygtige i et køkken i forvejen, er det vanskeligt at finde retter alle kan lide og inddrage børnene i madlavningen.
På bagrund af rapporten kan det konkluderes, at:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fars køkkenskole er attraktivt for mændene at deltage i (tilmeldinger)
Fædrene kommer, gennemfører og er meget tilfredse med udbyttet
Fædrene oplever at få noget konkret ud af kurset (værktøjer, opskrifter, samvær)
Fædrene oplever positivt samvær med børnene (godt for familien)
Fædrene oplever køkkenskolen som relevant for deres hverdag – indkøb og madlavning er noget
der fylder, og at køkkenskolen dermed imødekommer behov i familien
Tilbuddet har velkendt form (at gå til noget)
Tidsrummet for køkkenskolen er godt for familien
Opskrifter og det pædagogiske set up er rettet mod mad til børn, kan alle få noget ud af det

I rapporten understreges det, at det er fædrenes oplevelse, at børnene foruden at lære at lave mad,
også bliver i stand til at servere og spise maden - og efterfølgende gør det samme derhjemme for resten af familien. Dette er tilmed en kilde til øget selvtillid og selvværd for børnene, fordi det skaber en
følelse af stolthed at kunne præsentere et hjemmelavet måltid. Nogle børn bliver mere eventyrlystne
i forhold til at prøve nye smage og retter, og den ny fundne lyst påvirker også resten af familiens lyst
til og mod på at prøve fødevarer, der ellers var afskrevne som ”ulækre”, og sammen skaber familie en
ny fortælling (Franck 2014).
Undersøgelsen konkluderer, at Fars køkkenskole fungerer som et attraktivt sundhedstilbud, fordi det
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er en multifacetteret aktivitet, der dækker behovet for samvær far og barn i mellem, behovet for oplevelser, mandefælleskab og læring på forskellige niveauer. Fars køkkenskole er et tilbud, der kan tiltrække mange forskellige fædre og børn med forskellige forudsætninger og forskellige niveauer og
behov, fordi deltagerne kan vælge at lægge vægten, hvor de ønsker det.

5.4 Opsummering
Mændene der kommer i Fars køkkenskole er en sammensat gruppe med forskellig baggrund og ressourcer, og mænd med alle typer uddannelse er repræsenteret. Der er forskellige familietyper og
størrelser, og der er stor forskel på, hvor meget fædrene laver mad, når de kommer. Fællesnævneren
for dem alle er, at samværet med deres børn omkring madlavning opleves som en central og meningsfuld aktivitet. De fleste af mændene synes selv de i forvejen lever sundt, når de starter i køkkenskolen men forventer alligevel, at de bliver bedre. Fars køkkenskoles målsætninger er relevante for
familierne, der oplever de har en stresset hverdag med mange aktiviteter og at aftensmaden er både
tidskrævende og udfordrende.
Effektmålingen viser, at mændene selv oplever, at de får et stort udbytte af køkkenskolen. For at underbygge resultaterne fra spørgeskemaerne, som jo er mændenes selvvurderede udbytte, er der lavet
interviews med fædre og børn og talrige observationer på holdene. Fra observationerne er der mange
eksempler på, at Fars køkkenskole generelt støtter mændene i forhold til empowerment. Det vil sige,
at køkkenskolen understøtter den proces, hvor mændene selv tage ansvar. De lærer nye råvarer at
kende ved at bruge dem, lærer at tilberede nye retter og at arbejde med nye teknikker i køkkenet.
I rapportens næste del, bliver resultater, som knytter sig til succeskriterierne beskrevet.
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DEL 4. VURDERING AF SUCCESKRITERIERNE

Kapitel 6. Vurdering af succeskriterierne 1-10
I dette kapitel er der fokus på succeskriterierne, herunder deltagernes udbytte og effekten af Fars
køkkenskole. Alle succeskriterierne står i projektbeskrivelsen.

6.1 Succeskriterium nr. 1:
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 forhold til succeskriterium 1 og rekrutteringen af deltagerne, har Fars køkkenskole nået målet for antal deltagere. 60% af 450 svarer til 270 fædre.
I september 2014 har i alt 354 fædre og 374 børn været tilmeldt Fars køkkenskole. Dermed er succeskriterium 1 fuldt ud opfyldt.

6.2 Succeskriterium nr. 2:
60% af de tilmeldte til køkkenskolerne har deltaget mindst fire gange.
Opgørelsen for september 2014 viser, at deltagerne på alle hold (fraregnet efterår 2014) er mere end
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%.
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Gennemførelsesprocenten understreger evaluators samlede vurdering af, at Fars køkkenskole er noget, som deltagerne prioriterer højt. Succeskriteriet nr. 2 er dermed fuldt ud opfyldt. Med en deltagelsesprocent på langt over 80%, ligger deltagelsesprocenten dermed over det forventede.

6.3 Succeskriterium nr. 3:
80% af de der har deltaget i køkkenskolerne, har fået ny viden om råvarer, madlavningsteknikker, og
om at sammensætte sunde måltider.
A. Hovedparten får ny viden om råvarer
For at afgøre om deltagerne har fået ny viden om råvarer, ser vi nærmere på resultaterne fra spørgeskema B, der er det skema, deltagerne udfylder ved afslutningen af køkkenskolen. Her angiver 87% af
deltagerne, at de ’i meget høj grad’, ’i høj grad’ og ’i nogen grad’ har lært at bruge nye råvarer. Hver
5. mand oplever endda, at det er sket i ’meget høj grad’. De har ikke kun fået ny viden. De
vurderer, at de har lært at anvende råvarerene, som er mere handlingsorienteret end blot at have
fået ny viden. Skematisk ser det således ud
Skema B: Efter jeg har deltaget i Fars Køkkenskole, har jeg lært at bruge nye råvarer
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Ingen betydning

21%
39%
28%
8%
4%

Den første del af succeskriterium 4 er således fuldt ud opfyldt.
B. Mange kan flere madlavningsteknikker
Når vi ser på effektmålingen i forhold til, om mændene også kan flere madlavningsteknikker, oplever
næsten 80% af fædrene (78%), at de efter afsluttet køkkenskole kan flere madlavningsteknikker end
før køkkenskolen:
Skema B: Efter jeg har deltaget i Fars køkkenskole, kan jeg flere madlavningsteknikker end før
Meget enig
Enig
Hverken enig eller uenig
Uenig
Meget uenig
Mangler

23%
55%
16%
4%
1%
1%
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Det er her evaluators vurdering, at denne del af succeskriteriet også er opfyldt tilfredsstillende. Argumentet for det er, at der er mange kompetente madlavere blandt deltagerne på køkkenskolen, hvis
udfordring ikke så meget er det tekniske, men mere at have børnene med og lave børnevenlig mad.
Desuden er der også er en del af deltagerne, som svarer, at de ’hverken er enige eller uenige’ om, at
de kan flere teknikker end før. Måske oplever disse mænd, at de er blevet mere erfarne rutinerede i
køkkenet om end det tekniske for dem som sådan ikke var nyt.
C. Ny viden om at sammensætte sunde måltider
For at afgøre om deltagerne også har fået ny viden om at sammensætte sunde måltider, ser vi på om
deltagerne har lært at lave nye retter. Det svarer 95% positivt på. Næsten 2/3 af deltagerne svarer
endda ’i meget høj grad’ og ’i høj grad’. Resultaterne vises nedenfor.
Skema B: Jeg har lært at lave nye retter
I meget høj grad
I høj grad
I nogen grad
I mindre grad
Ingen betydning
Total

21,2%
47,1%
26,4%
3,4%
1,9%
100,0%

Mange af opskrifterne i Fars køkkenskole er gamle kendinge for familierne som fx tomatsauce, kødboller, is og frugtsalat men i en ny og sundere version med flere grøntsager indarbejdet og færre fedtholdige mejeriprodukter. Det er derfor også her evaluators samlede vurdering, at denne del af succeskriterium nr. 3 er opfyldt.
Samlet set er det evaluators vurdering, at hele succeskriterium 3 til fulde er opfyldt.

6.4 Succeskriterium nr. 4:
70% af de der har gennemført køkkenskolerne laver oftere hjemmelavet, sund mad efter endt skoleforløb og efter 1/2 år.
Dette kriterium kan undersøges ud fra flere vinkler, og der er derfor flere resultater, som kan bruges
til at belyse, om succeskriteriet er opfyldt.
A. Hjemmelavet
Det er undervejs i projektet blevet klart, at hovedformålet med projektet ikke er, at familierne partout
kun spiser aftensmad der er hjemmelavet ”fra bunden” – det er langt vigtigere, at maden er sund og
velsmagende og laves sammen, og at der indgår en bearbejdning af råvarer. Men om det er indkøbt et
færdigprodukt til at lette arbejdet er ikke så afgørende (fx en tomatsauce på glas eller pitabrød som
bund til hurtigpizza). Det centrale i kriteriet er derfor på baggrund af projektets erfaringer, om det i en
evaluering kan påvises, at køkkenskolen påvirker fædrene til at være mere i køkkenet for at lave ernæringsmæssigt sundere aftensmad end tidligere.
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B. Sundt
Som nævnt er begrebet sund mad et komplekst begreb at arbejde med, fordi det er foranderligt, subjektivt og knytter sig til køn og kultur. Det kan derfor være, at mændenes opfattelse af sundhed tilmed har ændret sig undervejs i køkkenskolens forløb, hvilket betyder, at resultaterne fra skema A,
som er baseline, ville se anderledes ud, hvis fædrene havde svaret ud fra deres nyerhvervede viden.
Alt dette skal tages med i vurderingen.
Eftersom kriteriet går på, om mændene laver sundere mad, berører det også indirekte nogle ændringer i familiens livsmønstre. Hvis 70% flere mænd oftere skal lave en sundere aftensmad, kræver det
både, at nogle af kvinderne viger pladsen fra komfuret og den ugentlige madplan, og at mændene
ændrer sig i forhold til madlavningen - eller begge dele. Det kræver tilmed også, at kvinderne er med
på ideen om sundere aftensmad. Ved køkkenskolens start er der 27% af fædrene, som står for den
daglige aftensmad, og der er 32% af fædrene, som angiver, at det er kvinderne, der gør det. I de sidste
35% af tilfældene angiver fædrene, at de skiftes med partneren.
C. Spiser sundere
Hvis vi ser alene ser på, om mændene vurderer de spiser sundere, ser resultaterne sådan ud:
Skema A, B og C:
Jeg har de seneste 14 dage spist sund, hjemmelavet aftensmad hjemme hos mig selv
Hver dag
Næsten hver dag
Nogle gange om ugen
Sjældnere
Aldrig

A. Ved opstart
20%
56%
22%
1%
0,4%

B. Efter køkkenskolen
19%
61%
17%
2%
0,5%

C. 6 måneder efter
21%
63%
11%
0%
3%

Skemaet viser, hvor ofte mændene vurderer spiser sund og hjemmelavet aftensmad før, efter og ½
efter køkkenskolen. Det gælder dermed også de dage, hvor de ikke selv står i køkkenet eller ikke spiser hjemme men fx i sportshallen eller en rugbrød ved køkkenbordet.
Resultaterne viser, at mens andelen af mænd, der svarer at de ‘hver dag’ spiser sund mad hjemme
hos sig selv næsten ligger konstant på 21%, er andelen af mænd, der svarer ‘næsten hver dag’ steget
fra 56% til 63% altså med 7% fra de startede på køkkenskolen til ½ år efter de er stoppet på
køkkenskolen. De mænd som angiver ‘nogle gange’ om ugen er faldet fra 22 til 11% dvs. et fald på
11%. Det dokumenterer, at køkkenskolen har haft en effekt på den gruppe af fædre, som spiser
grøntsager nogle gange om ugen, fordi de er begyndt at gøre det næsten hver dag.
Et andet resultat, som kan belyse emnet, er mændenes vurdering af, om de er blevet bedre til at spise
sundt. Her vurderer langt de fleste mænd (77%), at Fars Køkkenskole får dem til at spise sundere:
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Skema B: Efter jeg har deltaget i Fars køkkenskole, er jeg blevet bedre til at spise sundt
I meget høj grad
3%
I høj grad
14%
I nogen grad
35%
I mindre grad
25%
Ingen betydning
23%

Det betyder, at 23% ikke mener, at køkkenskolen har haft nogen betydning. I skema A svarede 7% af
fædrene, at de spiste ’meget sundt’, og 60% mente de spiser ’sundt’. Når 77% svarer, at de er blevet
bedre ti at spise sund mad, er det evaluators vurdering, at resultatet understøtter, at flere fædre laver
sund mad, efter de har deltaget i køkkenskolen.
D. Take away
Et tredje resultat, som kan bruges til at belyse succeskriterium 4, er parameteret om mændenes og
familiernes forbrug af take away, færdigretter, fast food og grillmad.
Forbruget ligger stabilt på nær, at procentdelen af mændene der svarer ’aldrig’ på dette spørgsmål,
er steget markant nemlig fra 18% til 77% dvs. knap 60% (59,9%). Ordlyden af spørgsmålet har den
ulempe, at det alene går på, om maden er hjemmelavet - for hverken take away eller fast food behøver være usundt. I en fokusgruppe nævner en far, at de i deres familie, ville spise sushi dagligt, hvis de
havde økonomi til det. Flere om bordet nikker – i nogle familier er sushi i høj kurs, og sushi er for dem
meget sund aftenmad især pga. fisken. Begreberne take away, færdigret og fast food har dermed ikke
en entydig negativ betydning. Skematisk ser resultaterne således ud:
Skema A, B + C: Jeg har i løbet af de seneste 14 dage spist take away, færdigretter fast food eller grill
mad om en del af min aftensmad
A. Ved opstart
B. Efter køkkenskolen
C. 6 måneder efter
Hver dag
0,4%
0%
1%
Næsten hver dag
0%
1%
0%
Nogle gange om ugen
10%
8%
19%
Sjældnere
72%
76%
0%
Aldrig
18%
16%
77%
Resultaterne kan tolkes sådan, at Fars køkkenskole har flyttet nogle vaner hos de mænd, som 1-2
gange hver 14. dag købte færdigmad. Det er de holdt op med. Omvendt vokser gruppen af mænd, der
tyer til købeløsninger nogle gange om ugen. I køkkenskolen er der afsat en mødegang, som specifikt
handler om at lave sin egen fast food i en sund version derhjemme (fx med en snydepizza). Ordvalget
’fast food’ i spørgsmålet kan derfor også have påvirke resultatet.
Resultatet af spørgsmålet kan i forbindelse med succeskriterium 4 derfor være svært at anvende præcist – resultatet kan også tolkes sådan, at Fars køkkenskole har godt fat om ca. 75% af fædrene, mens
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ca. 25% ikke er til at flytte. Som vi har set, er
der tilsvarende ca. ¼ (23%), som ikke oplever
Fars køkkenskole har haft en betydning for
deres sundhed.
E. Grøntsager
Et fjerde interessant element og parameter
er, hvor mange mænd der dagligt spiser
grøntsager som en del af deres aftensmad.
De samlede undersøgelser viser, at det tal er
steget en smule, men siger til gengæld ikke
noget om mængden af grøntsager, der spises
er øget - eller hvilke grøntsager mændene
regner med. Som man kan se, er det 4% flere,
der spiser grøntsager hver dag til aftensmad, og det er 3% flere end ved køkkenskolens start. Det er i
alt 7% flere mænd, der hyppigere spiser grøntsager efter Fars køkkenskole også ½ år efter:
Skema A, B + C: Jeg har spist grøntsager som en del af min aftensmad
Hver dag
Næsten hver dag
Nogle gange om ugen
Sjældnere
Aldrig

A. Ved opstart
32%
42%
19%
7%
0,4%

B. Efter køkkenskolen
28%
48%
21%
3%
0%

C. 6 måneder efter
35%
45%
16%
0%
2%

De 6% deltagere, som før køkkenskolen tilhørte den gruppe, som spiser færrest grøntsager, er faldet
til 2%.
Det er evaluators samlede vurdering, at resultaterne ikke entydigt kan dokumentere, om 70% af fædrene oftere selv laver sund aftensmad. Men det er evaluators konklusion, at projektet viser så overbevisende resultater på så mange felter og parametre, at det er sandsynligt, at der er 70% af fædrene,
som oftere laver sund aftensmad end før køkkenskolen. Heri er iberegnet at også de fædre som i forvejen bruger lidt grøntsager i aftensmaden, er blevet mere opmærksomme på at gøre det hver gang
og i større mængder. Omvendt ser det også ud til på bagrund af det statistiske materiale og resultater
fra observationer og interviews, at der er en kerne af fædre, som er sværere at nå end andre. Det kan
enten være, at de ikke ønsker det, men det kan også være at der ikke er opbakning fra partneren.
På baggrund af evalueringens samlede resultater 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
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for, at familien prioriterer den sunde, velsmagende og hjemmelavede aftensmad. 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.
Det er evaluators vurdering, at succeskriterium 4 er opfyldt.

6.5 Succeskriterium nr. 5:
60% af deltagerne i køkkenskolerne bruger jævnligt de internetbaserede fora (hjemmeside og Facebook-siden).
Succeskriterium 5 handler om deltagernes brug af sociale medier. Også her har projektet i udviklet sig
mere og anderledes, end da projektbeskrivelsen og succeskriterierne først blev beskrevet. Kriteriet
blev formuleret for at få en pejling på, om deltagerne engagerer sig i projektet og for at vurdere, om
projektet har opnået tilstrækkelig synlighed og kontakt med deltagerne på de elektroniske medier.
Siden er der sket en masse andre aktiviteter, som evaluator vurderer har haft langt større betydning –
fx har Fars videokogebog givet en del aktivitet på YouTube sammen med Facebook og websitet.
Desuden har der undervejs i projektet været stor interesse og imødekommenhed fra mange andre
fronter, som er blevet vurderet som lige så vigtige og endog vigtigere end aktiviteterne på Facebook.
Det drejer sig om tv-indslag, journalister fra lokale og landsdækkende aviser, fagblade og muligheden
for at lave events i Vallensbæk, hvor projektet har været synligt for alle, også de som har deltaget.
Website
På Fars køkkenskoles website har der i alt - i websitets levetid - været mere end 8.000 unikke besøgende (individer), hvilket betyder, at der er mange andre end lige deltagerne selv, som følger med i og
interesserer sig for projektet. Data på dette viser, at ved køkkenskolens afslutning har 61% af deltagerne besøgt websitet.
Nogle fædre fravælger generelt Facebook
Registreringer viser, at 52% af deltagerne har besøgt Fars køkkenskole på Facebook. På trafikken kan
man se, at det primært er mødrene til børnene, som er inde og ’like’ opslag og fotos af børnene. Facebook er således mest anvendt til at vise billeder fra køkkenskolerne og sende hilsner fra projektgruppen. Det er evaluators vurdering, at Facebook hurtigt blev en vigtig visuel kommunikation til mødrene
om, hvad der foregår i køkkenskolerne, hvilket er centralt, da projektet sigter på at påvirke hele familiens vaner omkring aftensmaden.
Målet for projektets hjemmeside er således nået, mens Face-book siden kunne være mere besøgt.
Fars køkkenskole på Facebook er en såkaldt side/’page’, som man ikke kan være medlem af, men blot
like dvs. synes godt om. Der er 787 ’synes godt om’ tilkendegivelser af siden pr. 1. oktober 2014. Der
er 42 ’synes godt om’-tilkendegivelser i løbet af den sidste uge september. Ved et opslag på siden, når
Fars køkkenskole 2.722 personer.
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En stikprøve på et opslag er der 37 likes, 2 delinger og 4 kommentarer. Det er evaluators vurdering,
at Facebook ikke spiller en afgørende rolle for udbredelsen af projektet men mere er en social aktivitet for de, som allerede deltager. Skematisk ser resultaterne fra spørgeskemaerne således ud for søgning på opskrifter, website, Facebook og nyhedsbrevet:
Søgt på nettet Besøgt websitet
efter opskrifter for Fars køkkenskole
Skema: B
C
B
C
Ja
54,8% 67%
62,5%
52,8%
Nej
43,8% 30,2% 35,6%
44,3%
Ved ikke 1,4%
0,9%
1,9%
0,9%

Besøgt Facebook
gruppe

Tilmeldt
Nyhedsbrev4

B
49,5%
48,1%
2,4%

B
27,5%
60,4%
10.6%

C
46,9%
50,9%
0,9%

C
37,7%
48,1%
12,3%

Når der er blevet spurgt til Facebook ude på køkkenskolerne, er det projektgruppens oplevelse, at
mange fædre slet ikke har en Facebook-profil. Fædrene vælger det fra, fordi de ikke tid til det i hverdagen og ikke orker også at kommunikere og være social der. Til gengæld har deres koner/ kærester
ofte en profil.
Projektets erfaring er dermed, at Facebook blot er et af flere medier, som skal bruges i forhold til at
kommunikere med fædrene, men også at Facebook ikke er så oplagt, som først antaget eller at det
blot kræver meget tid og mange ressourcer til at få en Facebook side til at fungere. Samtidig er det
projektgruppens erfaring, at Facebook-siden har været god at bruge til PR i forhold til at etablere nye
og vedligeholde kontakten til eksisterende samarbejdspartnere, fordi projektgruppen løbende har
kunnet præsentere en side med nye billeder og kommentarer fra ’det virkelige køkkenskole-liv’.
Nyhedsbrev
Opgørelsen viser, at 35% af deltagerne har tilmeldt sig projektets elektroniske nyhedsbrev, og der er
67% af deltagerne, som har søgt efter nye opskrifter på nettet ½ år efter køkkenskolen afslutning.
YouTube – Fars Videokogebog
Igennem det første år har projektgruppen arbejdet med at udvikle, producere og færdiggøre Fars Videokogebog. Den blev optaget i april 2013, og består af 10 film a 4-5 minutters varighed. Der er desuden udviklet Fars køkkenskoles egen melodi til videokogebogen.
Videokogebogen blev lanceret i oktober 2013, og der blev lavet en større event i den forbindelse for
få så meget synlighed som muligt – og dermed flere brugere af videokogebogen. Videokogebogen har

4

*De fleste deltagere har fået nyhedsbrevet tilsendt uden aktiv tilmelding.
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siden ligget på Fars køkkenskoles hjemmeside og på Facebook, samt øvrige samarbejdspartneres
hjemmesider – med link til YouTube, hvorfra man kan se alle videoerne.
Formålet med Fars Videokogebog 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.
7.428 visninger
Videokogebøgernes besøgstal dvs. visninger på YouTube pr. video ligger d. 1. oktober 2014 på hhv.
573, 511, 593, 610, 603, 616, 649, 1006, 1015 og 1252. Den meste sete er ”Fars italienske kødboller
med kærlighedssauce”, med 1252 visninger. Visninger for alle 10 videoer er sammenlagt 7428. Det er
evaluators vurdering, at det er mange visninger, især når man tager i betragtning, at videokogebøgerne endnu ikke er blevet markedsført eksternt. Det samme vurderer en professionel og ekstern
konsulent i sociale medier, som projektgruppen har rådført sig med. Et andet centralt aspekt er, at
antallet af visninger stadig vokser, hvilket betyder, at der løbende er nogle, som ser dem og dermed
at videokogebøgerne stadig er i live.
De foreløbige resultater viser dermed, at succeskriterium 5 næsten er opfyldt i forhold til besøgstal på
website og brug af Facebook. Evaluator vurderer dog, at deltagernes samlede digitale og internetbaserede aktivitet på betyder, at succeskriteriet anses som fuldt ud opfyldt.

Fars Videokogebøger YouTube oktober 2014
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6.6 Succeskriterium nr. 6:
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 354 fædre og dermed familier har gennemført. Den
store tilslutning har gjort, at projektgruppen løbende har haft rig mulighed for at gøre konceptet
skarpt og tilpasse det til målgruppen. Derudover har projektgruppen sammen med nogle fædre udviklet Fars madklub, som er en frivillig madklub. Konceptet omkring de frivillige madklubber har mødt
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. Dog viste det sig efter at have afviklet madklubberne, at der var en løbende behov for at understøtte de frivillige madklubber bl.a. med opskrifter, indkøb mv. Desuden opstod der er vakuum efter at have haft undervisning, til at fædrene selv skulle stå for det hele, og madklubberne fik således
ikke helt den betydning og gennemslagskraft, som forventet.
I forbindelse med succeskriterium 6, der vedrører konceptudvikling og forankring, er det er evaluators
vurdering, at Fars køkkenskole 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 såvel i
Vallensbæk som for andre kommuner. 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.
Evalueringens resultater viser, at Fars køkkenskole som et velfungerende og velstruktureret koncept
og undervisningsmateriale, som målgruppen finder inspirerende og anbefalelsesværdigt.
Evaluator vurderer dermed at succeskriterium 6 er fuldt ud opfyldt.

6.7 Succeskriterium nr. 7:
Med udgangspunkt i effektmålingerne, er der udarbejdet et strategisk oplæg til politisk behandling i
kommunen med henblik på organisatorisk og finansiel forankring (2015).
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 interviewet i
forhold til få indarbejdet Fars køkkenskole som en del af de borgerrettede tilbud som kommunen udbyder. Projektgruppen har desuden inviteret kommunalbestyrelsen til en Fars køkkenskole ”Special
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Edition” i maj 2012 og løbende rapporteret til kommunalbestyrelsen om køkkenskolens arbejde og
resultater.
I oktober 2014 er driften af Fars køkkenskole inddraget i budgetforhandlingerne for Vallensbæk Kommune, og det forventes at blive en del af kommunens tilbud.
Det er evaluators vurdering, at dette succeskriterium er fuldt ud opfyldt.

6.8 Succeskriterium nr. 8:
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.
Forankring
Projektgruppen har gennem de 3 år i projektperioden arbejdet med forankringen af Fars køkkenskole
på alle 3 niveauer i konceptet – dvs. i forhold til niveau 1, hvor projektets formål var at finde metoder
til at styrke mænds sundhed, og niveau 2, hvor Fars køkkenskole netop ved at inddrage børnene arbejder på at styrke madvaner hos mænd og styrke madlavningsoplevelser og kompetencer hos børn
og niveau 3, hvor formålet er at skabe et sundhedsfremmende initiativ, som kan overføres til andre
organisationer fx kommuner og foreninger.
Projektgruppen har kontinuerligt arbejdet med forskellige modeller for fremtidige køkkenskoler. Projektgruppen har analyseret, hvordan køkkenskolerne kan gøres mest økonomisk og effektivt og dermed
finde løsninger, der gør driften af Fars køkkenskole så simpel og mindst ressourcekrævende som muligt.
I forbindelse med indkøb af varer til køkkenskolen har projektgruppen således indledt et samarbejde
med et online-supermarked, som kan levere varerne direkte ud til skolerne. I efteråret 2013 blev nemlig.com eksempelvis afprøvet til indkøb til madklubberne. Projektgruppen har efterfølgende samarbejdet med det samme online-supermarked om 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. Status på det er, at der pt. er indgået en samarbejdsaftale.
De frivillige tovholdere
Der er som nævnt oprettet de madklubber, som var målet fra begyndelsen. 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, at der kan være nogle udfordringer i forhold til rekruttering af frivillige fædre.
Flere af fædrene udtrykker, at det er rart at komme på køkkenskolen, fordi der er ’sørget for det hele’,
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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.

Ny model
Modellen med ”frivillige køkkenguider” som tovholdere vil kræve professionelle ressourcer for at få til
at 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. Derfor arbejder projektgruppen 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, frivillige
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 gerne vil 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 kommer inspirationen til en model fra frivillige i idrætsforeningslivet, som
netop har en rig tradition for at bruge frivillige fx som fodboldtrænere. Denne model anvendes kun i
ringe grad i forhold til formidling af viden om mad og madlavning. Da projektet blev designet 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 en ansat ressource i form af 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.
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.
Evaluator vurderer dermed, at succeskriterium nr. 8 er opfyldt.

53

6.9 Succeskriterium nr. 9:
Der er etableret tre netværksmadklubber med tidligere køkkenskoledeltagere (2015). Kommunen stiller
faciliteter til rådighed.
Der har i september 2014 været etableret 14 madklubber med hver 4-7 fædre og deres børn dvs., at
et sted mellem 56-98 af de deltagende fædre (og 97 børn) har valgt aktivt at gå videre i frivilligt regi.
Succeskriteriet var allerede opfyldt 2 år før tid. Dog har projektgruppen ikke valgt at fortsætte madklubberne af grunde, der er beskrevet tidligere.

6.10 Succeskriterium nr. 10:
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.
I forhold til succeskriterium 10, som omhandler konceptets udbredelse til andre kommuner inden
2016, har Fars køkkenskole sat gang i initiativer og aktiviteter, som danner basis for, at konceptet kan
udbredes. Det er evaluators skøn, at der er behov for en målrettet og systematisk indsats i forhold til
at sikre opfyldelse af succeskriterium 10.
Projektgruppen oplever imidlertid stor interesse fra kommuner, boligsociale projekter og foreninger i
forhold til at få mere viden og afprøvninger af Fars køkkenskole. I forhold til disse henvendelser er der
således allerede konkrete forespørgsler om samarbejde fra Varde, Ishøj, Tårnby, Læsø, Assens, Hvidovre og Bornholms kommune. Kommuner, der via en udviklet og tilpasset model, vil indgå i tættere
samarbejde med projektgruppen.
Opsøgende arbejde
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 det eksisterende projekt. 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 ”træningskoncept” til medarbejdere i andre kommuner og foreninger
At markedsføre og gennemføre ”træningskonceptet” samt oprettelse af servicerende hotline
At tilrettelægge og udvikle strategier til styrket brug af kommunikation og sociale medier
At udvikle flere opskrifter til videokogebogen
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I september 2014 udkom kogebogen ’Fars køkken’, som i bogform præsenterer konceptet i en form,
der henvender sig til fædre og børn. Bogen er skrevet af projektgruppen.

I september 2014 udkom ’Fars køkken’ på forlaget Muusmann

Samarbejdspartnere
Fars køkkenskole har gennem hele projektperioden udviklet sig i 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 i køkkenet med deres børn. Fars køkkenskole har
derfor udforsket mulighederne for relevante samarbejdspartnere.
Fars køkkenskole har formået at etablere både formelle og mere uformelle samarbejder med mange
andre organisationer og partnerskaber, der også arbejder med sundhedsfremme og madlavning for
børn og fædre. Fars køkkenskole har dermed opbygget et stort fagligt netværk, der bl.a. rummer
Madkulturen, Fuldkornspartnerskabet, Arlas Madlejr, Foreningen for Madkundskab og Fødevarestyrelsen.
Projektgruppen har undervejs i projektet arbejdet målrettet for at styrke ressourcerne til at gennemføre projektet blandt andet i forhold til en opgradering af udstyret i skolekøkkenerne. Det er lykkedes
at finde sponsorer. De var Fiskars, Philips og Peugeot for Livet. I forlængelse af dette arbejde, er det et
fortsat ønske fra projektgruppen af opdyrke og finde nye bidragsydere, der kan skabe en bæredygtig
model for udbredelsen af Fars køkkenskole.
Der blev i 2013 indgået PR- og sponsoraftale med H.W. Larsen, der er førende indenfor slibning og
salg af knive og køkkenmaskiner. Samarbejdet bestod i en række ”gode råd” på H.W. Larsens hjemmeside. Samarbejdet med nemlig.com har også som formål at sprede brandet Fars Køkkenskole.
Fars køkkenskole har desuden deltaget på forskellige faglige konferencer med workshops og stande,
fx Mandag Morgens Velfærdens Innovationsdag (januar 2014) og velfærdskonferencen ”Ny virkelighed – ny velfærd” i Odense (december 2013), Folkesundhedsdage (2014) – både for at udbrede
kendskabet til projektet og formidle projektets resultater. Fars køkkenskole blev ligeledes inviteret til
at deltage med en præsentation af projektet på Nordisk Folkesundhedskonference i Norge i august
2014, og er inviteret med på Folkemødet 2015.
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Projektgruppen har desuden løbende været i kontakt med Sund By Netværket, hvor over 60 kommuner er repræsenteret. Hertil er medlemmerne i Sund By Netværkets temagruppe ’Kost og Fysisk aktivitet’ løbende blevet præsenteret for projektets indhold og resultater via projektlederen.
Interne samarbejdspartnere
Som et led i at kommunen har fået tilført kompetencer og fået mulighed for at udnytte de eksisterende faglige kompetencer, har Fars køkkenskoles pædagogiske set-up været afprøvet i eksisterende
tilbud og andre pilotprojekter i kommunen.
Figuren herunder viser, hvilke arenaer og i hvilke tilbud som Fars køkkenskole har været med til at
kvalificere. Det er bl.a. projekter og tilbud som ”Kick-start” for overvægtige børn, ”Feel the power” for
overvægtige unge, mad for etniske kvinder og mad til kræftramte. Der er i alt 9 mad og måltidsområder, hvor sundhedspædagogikken fra Fars køkkenskole har skabt en synergieffekt internt i kommunen. Figuren er en illustration af synergieffekterne internt i Vallensbæk Kommune.

Madlavning
i Feel the
power
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i
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Mad til
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Fælles for alle aktiviteterne er, at Fars Køkkenskole har bidraget til at udvikle en ny praksis omkring
mad og måltider og styrke kompetencerne hos de øvrige professionelle fx i SFO og klubmiljøerne. Der
har været stor opbakning og tilslutning til alle de afviklede arrangementer og aktiviteter, hvilket viser,
at netop kombinationen af madfaglighed og en særlig pædagogik i forhold til mad og måltider kan
styrke tilbud målrettet borgerne.
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Perspektivering
Evalueringsrapporten har afdækket og beskrevet grundlaget og resultaterne fra Fars køkkenskole.
Sammenlignet med andre sundhedsfremmende aktiviteter har konceptet vist en høj værdi både i forhold til fædre og børn såvel som en intern ressource i fx en kommune.
Det vil derfor være motiverende at arbejdet med udbredelse af Fars køkkenskole kan gennemføres til
mange flere kommuner, foreninger og andre organisationer, således at den oprindelige vision om at
flere familier styrkes i at lave sund hjemmelavet mad kan nås.
For at sikre dette, kræves imidlertid en fortsat ekstern økonomisk støtte til den videre udbredelse af
konceptet.
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