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Hvad vi gjorde…
● Udfyldte kostdagbog i 7 dage før samtale med
sundhedsplejerske

● Kostdagbog igen efter ca. 3,5 måned
● Besvarede spørgeskema før samtale med
sundhedsplejerske
● Spørgeskema igen efter 3,5 måned
● Besvarede spørgsmål om brug af materialer
efter intervention
● 153 børn og familier var med da vi startede
interventionen
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Børnene i projektet
Intervention
(n = 94)
52 %

Kontrol
(n = 56)
48 %

5.9 (0.3)

5.9 (0.3)

% overvægt

14 %

9%

% med mellemlang eller lang
uddannelse

52 %

71%

% piger
Alder gennemsnit, år (SD)
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Så meget spiste og drak børnene i projektet…

17 portioner
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…om ugen

Var indtaget af portioner faldet efter interventionen?

-13 %
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Alle børn spiser slik…
…men ikke alle får søde drikke
● Ingen signifikant ændring i kategorier af søde sager

● Indtaget af søde drikke faldt samlet set med ca. 39% i
forhold til kontrolgruppen
● Ingen signifikante ændringer i andre fødevaregrupper
● Alle børn (næsten) havde spist slik eller chokolade i
løbet af en uge, dette ændrede sig ikke
● Andelen af børn der ikke drak søde drikke i løbet af
en uge, steg fra 22% til 33% i interventionsgruppen
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Hverdag og weekend
● Weekendindtaget (fredag – søndag) var ca. 2.5
gange så højt som i hverdagen ved baseline
● Foreløbige resultater tyder på at
interventionsgruppen reducerede deres indtag
signifikant mere end kontrolgruppen i weekenden!

● Ikke en signifikant forskel på før og eftermåling i
hverdagen
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Den halvdel af børnene med det højeste indtag
● Børn med de højeste indtag reducerede indtag af søde sager og
søde drikke mest
● Vi kunne ikke se nogen reduktion for den gruppe med lavere
indtag
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Brug af materialer

Er du for sød
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Hjemmeskole
● Salget af slik er steget under
coronapandemien
● 40% af forældrene i
interventionsgruppen svarer at
børnene har fået flere søde sager
og søde drikke under
skolenedlukningen i vinteren 2021
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Opsummering
● Fra baseline til follow-up reducerede interventionsgruppen indtaget af søde
sager og søde drikke med 13%
● For weekendindtaget (fredag-søndag) isoleret set, reducerede
interventionsgruppen signifikant sammenlignet med kontrolgruppen
● Børn med det højeste indtag ved baseline, der sænkede deres indtag
● Søde drikke – både flere ”nul-indtag”, 22% til 33%, og reduktion i mængder

● Vi kunne ikke se at der var materialer der var brugt særligt af de børn der
reducerede, men har brugt forskellige materialer
● Vi ville gerne have haft flere børn med for at se ændringer i den øvrige kost

● Positivt med reduktioner til trods for skolenedlukning som benspænd
Er du for sød
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Hovedresultater
Den kvalitative evaluering
Bodil Just Christensen
Antropolog

Den kvalitative evaluerings formål
At blive klogere på:
● Hvordan familierne tager i mod de nye
max-grænser for søde sager og søde
drikke
● Hvordan de bruger materialerne og hvad
de synes om dem
● Hvilken betydning projektet har haft for
familiernes tilgang til det søde?

Er du for sød
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● Har familierne ændret deres søde vaner?
I så fald hvordan?

Den kvalitative evaluering: Metoder og deltagere
● Evalueringen er lavet på baggrund af
2 fokusgruppe-interviews med projektsundhedsplejerskerne
24 kvalitative interviews med deltagerfamilier
● Interviewfamilierne kommer fra alle fire interventionsskoler, og afspejler fordelingen
mellem uddannelsesniveauer i hele gruppen af deltagere. Desuden er forskellige
familietyper, fx enlig mor, familier med delebørn/enebørn/søskende, mv. repræsenteret
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Interviewperson

Antal

Mor

18

Far

1

Begge forældre

5

● Familierne er blevet spurgt til deres oplevelse af og praksisser omkring de anbefalede
max-grænser, deres søde vaner og eventuelle ændringer af dem, hvilke materialer de
har brugt; og hvad de synes om dem, samt hvordan de har været påvirket af Covid-19.

Hvordan tager familierne i mod de nye maxgrænser for søde sager og søde drikke?
De blev meget overraskede!
Max-grænserne i form af portioner gav dem en ny
måde at tale om det søde på. En konkret måde, som
var handlingsanvisende, da den gjorde det muligt at
begynde at tælle portioner

Er du for sød
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SØD-målerens beregning af portioner og den
efterfølgende samtale med sundhedsplejersken gav
dem et overblik, de ikke havde haft. De var ikke klar
over at deres barn lå så langt over max-grænserne
Mange oplevede det som motiverende for at skrue
ned for det søde

Max-grænserne for det søde
I familieinterviewene tegnede der sig to profiler:

● De familier, der tæller portioner og stræber
efter at holde det på maksimum 4 portioner
● De familier, der ser max-grænserne som en
mere generel anbefaling og som ikke tæller
eller ‘holder regnskab’
….og hvor nogen også er kritiske overfor
opdelingen af sundt og mindre sundt, som ligger
i logikken bag max-grænserne
Det søde (tomme kalorier)
Er du for sød
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Hvordan bruger familierne materialerne?
Brug af
materialer
Brugt til at få et
‘fælles sprog’

Er du for sød
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”Det har fungeret godt, som en
fysisk tydelig ting, der har hængt i
hendes øjenhøjde ude i køkkenet, vi
har kunnet tale om: ”Men prøv lige
at se. Nu beder du om det her, men
du har allerede to klistermærker på,
og det er først fredag i morgen,” at
vi har kunnet snakke om det på den
måde. ”Så derfor så får du et æble.”

Brugt i
voksenhøjde
”Jeg synes bare, at hele den der ting
med en seksårig, der skal forholde
sig til, hvad hun må og ikke må.
Jamen, prøv lige at høre her! Tanken
er, at vi præsenterer dig for det
mad, du skal have. Og det er det
rigtige mad. Nichts weiter! Hvis du
spiser det, så tror vi på, at du får
nogle fine vaner.”

Ikke brugt
”Altså hvis jeg havde nu taget
mig lidt mere sammen, så
havde det nok gjort en
forskel, at den kasse har
været med hjemme. Jeg tror
bare, det er det der med, at
det er blevet hverdag igen,
og så har jeg tænkt over det
på en anden måde.”

Hvad synes familierne om materialerne?
En øjenåbner eller en løftet pegefinger?

Vi har i projektet målrettet arbejdet med at give forældrene viden i
en positiv tone. At få at vide, at du giver dit barn for meget sødt
kan nemt opleves belærende eller fordømmende
Max-grænserne er normative og markerer ‘rigtigt’ og ‘forkert’
som alle anbefalinger nødvendigvis gør

–

Evalueringen viser, at det er lykkedes at formidle budskabet;
mange bliver overraskede over ‘mængderne’, men tager godt
imod den konkrete tilgang med et max-antal portioner pr uge –
og det er netop ikke alle, der tæller eller bruger alle materialerne
Nogle forældre bryder sig fx ikke om portionspladen, men så
lader de bare være med at bruge den
Er du for sød
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Hvilken betydning har projektet haft for
familiernes tilgang til det søde?
Familierne fortæller, at de har en større
opmærksomhed på det søde; både mængderne
og hvad der ‘tæller med’ som sødt, fx
myslibarer, kiks og saftevand
Materialerne understøtter viden, og strategier til
at skære ned på det søde og giver for nogen et
fælles sprog. Men det er viften af materialer, der
er virksom, ikke et eller flere særligt effektive
redskaber. Hvilket bl.a. skyldes, at familier er
forskellige og har forskellige vaner
Er du for sød
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Forældrenes strategier til nye vaner
Hvad forældrene fortæller i interviewene:
● Swaps – udskifte en fødevare med en anden
● Reducere portionsstørrelser
● Begrænse det søde til særlige dage (når muligt)
● Sætte en aktivitet eller lignende i stedet for noget sødt
De fleste familier vælger 1-2 strategier
Hvorfor ikke flere?
● Det kræver mange ressourcer at ændre vaner, fordi man ikke kan køre på
‘automatpilot’
Er du for sød
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● Prioritering: Børnefamilier bombarderes med ting, der konkurrerer om deres
opmærksomhed

Søde sager og drikke

Til hverdag og fest: De sociale praksisser, der knytter sig
til det søde – hvor skruer familierne ned?

Er du for sød
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Deltagernes praksisser omkring det søde
Familiesødt: Slik, kage, is
og sodavand

Familiehygge, fredagsslik
og særlige lejligheder

Hverdagssødt: Kiks,
myslibarer og saftevand

Eftermiddagssnacks og
madpakker

Sødt i sociale
sammenhænge

Bedsteforældre, klassen,
venner og fritidsaktiviteter

Ændringer, som ikke kræver en stor indsats
Der lå typisk en rulle kiks ude
i skabet … nu har vi fået
øjnene op for, hvor meget
sukker, der faktisk er i kiks

De får
kun vand
Er du for sød
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Vi har skåret
sodavand og
saftevand helt væk
i det daglige

Jeg tænker mere over,
hvad det er, jeg propper
ned i madpakken. Og har
skiftet noget af pålægget
ud med noget, der er lidt
sundere alternativer

Ændringer, som kræver en større indsats
Når de er hjemme
hos mormor, skal
de have det godt.
Og det betyder
slik og sodavand
Fredagsslik er bare
en tradition. Det har
altid været sådan …
det er lidt helligt
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Det er lidt svært at
sige: ”Ej, du må ikke få
et glas, men mor må
gerne.” Ikk’?

Så er de til fødselsdage, så vælter
de bare i slik igen, og kage og
sådan noget. Så det er egentlig
mere det, jeg ikke kan gøre noget
ved, jeg synes, der er for meget af

Søde sager og drikke

Ændringer i hverdagssødt kræver ofte en mindre
indsats – og mange lykkes med det

Er du for sød
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Deltagernes praksisser omkring det søde
Familiesødt: Slik, kage, is
og sodavand

Familiehygge, fredagsslik
og særlige lejligheder

Hverdagssødt: Kiks,
myslibarer og saftevand

Eftermiddagssnacks og
madpakker

Sødt i sociale
sammenhænge

Bedsteforældre, klassen,
venner og fritidsaktiviteter

Opsamling

Er du for sød

15-06-2022
25

● Familierne tager godt imod max-grænserne i form af portioner –
men bliver overrasket over ‘mængderne’
● Den personliggjorte vejledning fra sundhedsplejersken pba. info
fra SØD-måleren motiverede mange til at skrue ned
● Familierne brugte forskellige materialer og brugte dem
forskelligt. Der var ikke ét redskab, der var særligt effektivt
● Nogle familier fik gennem materialerne et fælles sprog for det
søde, hvor barnet i højere grad blev inddraget
● Vaneændringer var påvirket af familiens sociale vaner, fx i form af
hverdagssødt og familiesødt. Hverdagssødt krævede en mindre
indsats at ændre, mens familiesødt oftest ændredes ved at gøre
portionerne mindre
● Forældrene oplevede, at deres barn indtog en stor del af det
søde uden for hjemmet, eller sammen med venner og familie,
dvs. i situationer, som de ikke havde indflydelse på
● Dette projekt kan ved udbredelse og dannelsen sociale fælles
normer være et vigtigt skridt mod en sundere hygge-kultur

