
CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION

Indholdet i denne aktivitet afspejler kun forfatte-
rens holdning og er alene dennes ansvar. Europa-
Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, 
informationen deri måtte blive brugt.

MadHistorie

FAG: 
Dansk, Historie, Understøttende 
 undervisning.

KLASSE: 
2.-3. klasse.

MATERIALER: 
Skema.

Alle mennesker bærer på en madhistorie, som handler om, hvad de spiser i 
deres familie, hvilke madkulturelle fænomener, der præger deres familie 
osv. Nogle spiser altid sovs, andre fik altid dessert som barn, nogle har en 
dag uden kød osv.  Aktiviteten handler om at sætte fokus på den udvikling, 
der gør sig gældende i madhistorien i dag og tidligere. Læg fokus på 
forskellen mellem den madkultur eleverne oplever i dag og deres forældres 
eller bedsteforældres madhistorie.

SÅDAN GØR I:

Print skemaet på næste side ud til alle elever og giv dem det med hjem.

Giv alle elever en hjemmeopgave, som går ud på at spørge forældrene, hvad 
de fik i deres madpakke, da de gik i skole.

Bed eleverne om at udfylde skemaet enten ved at skrive eller tegne det, de 
finder frem til.

Bed også eleverne om at beskrive eller tegne indholdet i det, de synes er en 
god madpakke, så de har et sammenligningsgrundlag.

Materialet præsenteres for de andre elever på klassen.

MÅL MED AKTIVITETEN: 
Målet med aktiviteten er at styrke elevernes bevidsthed om 
madkultur og om hvordan den ændrer sig over en kortere 
eller længere periode. Målet er også at skabe en dialog og 
interviewsituation, hvor eleverne spørger deres forældre og 
bedsteforældre, hvordan de spiste, da de var skolebørn. 
Fokuser på madpakken og på, hvor sunde (eller ikke sunde) 
de var og er i dag. Aktiviteten kan give anledning til mange 
spændende snakke i hjemmet. Dem kan eleverne bære 
med sig i skolen, og forældrene bliver involveret på et helt 
personligt niveau.

EKSTRA IDÉ: 
Fokuser på forskellene på forældres madpakker, dengang de gik i 
folkeskole og de madpakker, eleverne selv har med i skole.
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Voksen

Navn:                                                               Klasse:

Voksen jeg har interviewet:

Hvor gammel er 
du?

Hvilket år gik du i 
0./1./2./3. klasse? 

Hvor gik du i skole?

Hvad hed din bed-
ste ven?

Hvordan så din 
madpakke og 
madkasse ud?
Tegn den 

Hvad var der i din 
madpakke?

Madhistorie
Barn

Navn:                                                               Klasse:

Min madpakke:

Hvor gammel er 
du?

Hvad er der i din 
madpakke?

Hvordan er verdens 
bedste madpakke?

MadHistorie


