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Kræsne børn? Forældre og børn er uenige… 
Uden mad og drikke, dur helten ikke – det gælder også børn. Men hvad kan 

de egentlig lide af mad og drikke? Og synes de selv de er kræsne? Det har 

Landbrug & Fødevarer spurgt børn på 4.-6. klassetrin om.  

 

Highlights:  

 Børnene kan lide mange fødevarer. Højst på listen finder vi pasta, mens 

otte ud af ti godt kan lide både kylling, oksekød og svinekød.  

 Nederst på listen finder vi fisk og ost – stadig er det dog seks ud af ti 

børn, der siger, at de godt kan lide dette. 

 Børnene kan især godt lide grøntsager, der spises rå (f.eks. agurker, 

gulerødder og majs). Grøntsager som porrer, champignon, spinat og kål, 

der normalt bliver tilberedt, er de grøntsager færrest børn kan lide.  

 Det tyder på, at jo ældre man bliver, jo flere grøntsager kan man lide. 

 Mange børn synes ikke selv de er kræsne, men er overbevidste om, at 

deres forældre synes det. 6 pct. synes selv, at de er meget kræsne, 

mens 18 pct. tror, at deres forældre synes de er meget kræsne. 

 

De danske børn kan lide mange typer mad 

Landbrug & Fødevarer har i en ny undersøgelse sat fokus på madkulturen 

blandt børn på 4.-6. klassetrin. Børnene blev blandt andet spurgt ind til, hvil-

ken mad og drikke de godt kan lide. Her svarer et stort flertal, at de godt kan 

lide de forskellige typer drikke- og fødevarer, som angives på listen. Højde-

springeren er pasta, som hele 94 pct. blandt børnene godt kan lide, mens vi 

i bunden finder kategorierne ost og fisk, som seks ud af ti børn godt kan lide. 
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Med flere end seks ud af ti, der godt kan lide alle fødevarer på listen, er der 

gode muligheder for en sund og varieret hverdagsmad til børn. Kigger vi 

først på tilbehør efterfølges pastaen af ris og kartofler som noget, knap otte 

ud af ti godt kan lide. Med kartoflerne er det dog værd at bemærke, at der er 

markant forskel på, hvor børnene bor, idet markant flere børn øst for Store-

bælt kan lide kartofler sammenlignet med børn bosat vest for Storebælt. 

Kigger vi på brød, er det lyse brød og boller det mest populære, mens otte 

ud af ti, godt kan lide rugbrød. Her er det især pigerne, der godt kan lide 

rugbrød. Kigger vi på kød, er kylling det mest populære, men også oksekød 

og svinekød er noget, som minimum syv ud af ti godt kan lide. Fisk ligger i 

bunden af listen sammen med ost, idet seks ud af ti kan lide det. Af mejeri-

produkterne er mælken det mest populære efterfulgt af smør og yoghurt.  

 

Danske børn kan godt lide grøntsager, men ikke alle er lige populære.  

Alt i alt tyder ovenstående på, at et favoritmåltid hos mange børn indeholder 

pasta, lyst brød og kylling sammen med et glas mælk. Og så skal der selv-

følgelig grøntsager til. Generelt set er der en lang række grøntsager, de 

danske børn godt kan lide, men også en del grøntager, som er mindre popu-

lære. Det er særligt grøntsager, som kan spises rå, såsom agurker, gule-

rødder, majs, ærter og salat, som børnene godt kan lide. Mindre populære 

grøntsager er dem, der normalt tilberedes inden de spises, f.eks. porrer, 

champignon, spinat og kål.  
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Noget tyder her på, at jo ældre man bliver, jo flere grøntsager kan man lide. 

Der er eksempelvis markant færre børn fra 4. klasse, der siger, at de kan 

lide peberfrugt, løg og porrer, end i både 5. og 6. klasse. Særligt virker det 

til, at løg bliver mere populære, jo ældre børnene bliver. Konkret er det 28 

pct. blandt børn i 4. klasse, der kan lide løg, mens det er 54 pct. blandt børn 

i 6. klasse. Derudover virker det til, at pigerne kan lide lidt flere grøntsager 

end drengene. Som eksempel kan 19 pct. af drengene lide champignon, 

hvor det er 35 pct. af pigerne. 
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Børnene synes ikke selv, de er kræsne 

Ud over at spørge ind til, hvad børnene kan lide, er de også blevet spurgt 

ind til, om de selv synes, de er kræsne. Her svarer over halvdelen, at de ikke 

selv synes, de er kræsne. Kun 6 pct. synes selv, at de er meget kræsne, 

mens 38 pct. synes de er lidt kræsne.  
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Interessant er det her, at der er lidt flere drenge end piger, der bedømmer 

sig selv som meget kræsne. Blandt drengene er det 10 pct., der selv synes, 

de er meget kræsne, mens det samme gælder for kun 3 pct. af pigerne. 

Derudover er der forskel på de forskellige klasetrin, og det er særligt børne-

ne i 6. klasse, der ikke synes, de selv er kræsne. Her svarer 66 pct. ’nej’, 

mens det samme gælder 44 pct. af børnene på 4. klassetrin. 

 

…men forældrene er uenige 

Det ser dog anderledes ud, når børnene skal svare på, om de tror deres 

forældre synes, de er kræsne. Her er det hele 18 pct. der svarer, at de tror 

deres forældre synes, de er meget kræsne, mens 37 pct. tror, deres foræl-

dre synes de er lidt kræsne. Der er altså forskel på hvor kræsne børnene 

vurderer sig selv i forhold til forældrenes vurdering. 
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Det er særligt drengene og børn i 4. klasse, der tror, at deres forældre sy-

nes, de er kræsne. 24 pct. blandt drengene oplever, at deres forældre sy-

nes, de er meget kræsne, hvor det er 13 pct. blandt pigerne.  

 

 
Kilde: Analyse Danmark for Landbrug & Fødevarer 2017, n=170, heraf 72 drenge og 98 piger. 

 

Jo ældre børnene er, jo mindre tror de, at deres forældre vurderer dem som 

kræsne. Hver fjerde i 4. klassetrin oplever, at deres forældre synes, de er 

meget kræsne, mens det samme gælder for blot 12 pct. blandt børn på 6. 

klassetrin. Omvendt svarer hver tredje barn på 4. klassetrin ’nej’ til, at deres 

forældre synes, de er kræsne, mens det samme gæler 61 pct. blandt børn 

på 6. klassetrin. 

 

Måske bedømmes nogle børn hårdere end de fortjener?  

Denne undersøgelse viser, at børn efter egen mening kan lide mange for-

skellige fødevarer. Højst på listen finder vi pasta, ligeledes kan otte ud af ti 

godt lide både kylling og oksekød. Nederst på listen finder vi fisk og ost – 

stadig er det dog seks ud af ti, der kan lide dette. Af grøntsager er især de rå 

populære, såsom agurker, gulerødder, ærter og majs. Her er det flere end 

syv ud af ti blandt både drenge og piger, der godt kan lide disse.  

 

Noget kunne indikere, at nogle børn bliver bedømt hårdere, end de fortjener. 

At blot 6 pct. selv synes, de er meget kræsne står i skarp kontrast til de 18 

pct., der oplever at deres forældre synes, de er meget kræsne. Denne for-

skel tyder altså på, at der bør være en tættere dialog i hjemmene over hvil-

ken slags mad børnene godt kan lide. For måske handler det om at fødeva-

ren skal serveres på en mere børnevenlig måde. F.eks. at grønt skæres i 

små mundrette stykker, eller at ost serveres som lækre ostestænger. Og 

forældrene får måske ikke løbende udfordret børnene på nye retter og typer 

af mad, selvom børnene udvikler smag for flere forskellige slags mad efter-

hånden som de bliver ældre. 
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Om analysen 

Undersøgelsen er gennemført af Analyse Danmark i maj 2017 blandt 170 

børn i 4., 5. og 6. klasse. Stikprøven er udtrukket tilfældigt på køn, alder og 

geografi (region) blandt medlemmer af DK-Panelet med børn i 4.-6. klasse. I 

undersøgelsen deltog 98 piger og 72 drenge. Der deltog 57 på 4. klassetrin, 

57 på 5. klassetrin og 56 på 6. klassetrin. Undersøgelsen er besvaret af 

børnene, men med forældrenes hjælp. 
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