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Madpakker 

For at få et godt indblik i børns 
spisevaner og præferencer, når det 
kommer til madpakker, bad vi forud 
for Børn i Praktik vores børneprak-
tikanter tage et billede af deres 
madpakker hver dag i en uge. 

Billederne viste, at børnenes mad-
pakker overvejende bestod af: 
• Brød med diverse pålæg 
• Frugt og grønt i mundrette stykker 
• En eller flere snacks i form af  
 müslibar, ostehaps, småkager  
 eller salami-sticks. 

I en fælles snak med børnene erfare-
de vi blandt andet, at det primært var 
forældrene, der smurte madpakker-
ne og, at børnene efter eget udsagn 
ikke havde den store indflydelse på 
indholdet - men generelt var børnene 
tilfredse med, hvad de fik med. 
For at afprøve denne påstand tog vi 
børnene med på en indkøbstur med 
spørgsmålet: ”Hvordan ser den  
perfekte madpakke ud for dig?” 

Her så vi, at især de yngste børn på 
7-8 år i høj grad handlede impulsivt 
og gik efter usunde sager. Dog tog de 
også ting, som de plejer at have med 
i madpakken såsom rugbrød, pålæg 
og vindruer. De ældre børn (10-12 år) 
var mere bevidste om, at madpakken 

skulle være sund. De købte brød,  
pålæg, salat og mandler - samt Oreos, 
Cocio og müslibar som snacks. 

En 10-årig dreng havde valgt en vare 
med madspildsrabat samt vegetarisk 
pålæg, og da han senere blev spurgt 
til dette, svarede han: “Det er jo 
2020-viben”. 

De ældre børn var i højere grad be-
vidste om sund mad, samt madspild 
og vegetariske valg, hvor de mindre 
børn var mere impulsstyret og på-
virket af, hvad de lige så i butikken. 
De ville helst have slik og is med 
i madpakken, hvis de selv måtte 
bestemme. 
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MAD OG MADPAKKER

Et udpluk af børnenes madpakker
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Emballage

På vores indkøbstur kiggede vi også 
på forskellige emballager og appeal 
i forhold til børnene. Her var det i 
høj grad farver og figurer, der fange-
de børnenes opmærksomhed. 

Emballagerne i morgenmadskatego-
rien appellerede eksempelvis meget 
til børnene grundet de mange farver 
og illustrationer. I modsætning 
hertil var emballagerne i pålægs-
kategorien mindre iøjnefaldende og 
interessante – set med børneøjne – 
da de naturlige farver gik lidt i ét for 
børnene. 

Børnene kunne også godt lide, når 
der var billeder af varen på em-
ballagen, så de kunne se/afkode 
produktet. Dog var det vigtigt, at bil-
ledet ikke blev overdrevet, så varen 
så ”falsk” ud. En dreng ville hellere 
have en frysepizza, der så mere 
naturlig ud, end én der så falsk ud. 

Det er altså - ligesom i reklame-
film - også på emballage vigtigt 
for børnene, at produktet fremstår 
troværdigt.
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TAKEAWAYS
^  Jo ældre børn, jo mere 

bevidste om sunde ting 
(også i madpakken).

^  Billeder af varen på 
emballagen hjælper børn 
med at afkode indholdet.

^  Farver og figurer på 
emballage tiltrækker børns 
opmærksomhed.
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