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Baggrund – pædagogisk forskning 

 

• Mental børnesundhed (skole) 

• Robusthed – mod på livet (Grønland) 

• Haver til Maver (skolehaver) 

• MIT kokkeri (hjem/skole) 

• Smag for Livet (hjem/institutioner) 

• Mad og måltider (dagtilbud) 
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Haver til Maver 
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Madlavning i det fri 
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• Egne grøntsager 

• Udekøkkener 

Børnene elsker det! 

Ønsker sig derhen, når 
de laver mad hjemme 

Ingen voksenstyring 
eller formaninger 

Læring, trivsel og 
personlig udvikling 



Elever 6. klasse (Dyg & Wistoft, dec. 2014) 

 
• I: Er der noget mere, vi skal vide, inden vi siger farvel til jer? 
• D: Bliv ved med at holde de her skolehaver! Det er rigtigt sjovt!  
• D: Og hvis I kan, må I gerne udvide dem lidt, så de bliver større, 

og fx finde nogle andre planter, som vi ikke kender. 
• I: Hvad er det, der så spændende ved planter, I ikke kender? 
• D: Det er, at vi ikke ved hvordan de smager, og så smager vi 

noget nyt. Og så er også det sjovere at plante og lave mad, 
fordi så ved du jo ikke, hvordan du gør det! 

• P: Ja, det bedste er at smage på noget, man ikke kender fx de 
blå kartofler, der blev til lilla pandekager!  

• D: Det er faktisk sjovt at tænke på, at man spiser det mad, man 
selv har været med til at dyrke.  

• D: Ja, det er sjovere end hvis man bare har købt det. Det smager 
meget bedre! 
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De yngste  
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Til og med børn 

• Pressens 
opmærksomhed: 
• Familiens udfordringer 

(”de stakkels forældre”) 

• Kræsenhed? 

• Råd? 

• Bogen: 5 gode råd om 
at få forældre ud af 
køkkenet! 
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Evaluering (Wistoft et al. 2016) 

 

• 94 % af lærerne bruger MIT 
kokkeri i undervisningen og 
mener at kogebogen 
bidrager til at leverne lærer 
noget nyt 

• 68 % af eleverne har brugt 
Mit kokkeri til at lave mad 
der hjemme 

www.mitkokkeri.dk  
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Børn laver mad 

Udfordrer:  

 

• Kræsenhed 
(voksenkonstruktion) 

• Forældrenes: 
• Behov for styring 

• Usikkerhed ift. mad og 
opdragelse 

• Familiens måltider 
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Formål 

• At børn og unge lærer at 
tage ejerskab til smagen! 

 

• SMAGforLivet skal skabe 
mulighedsbetingelser for 
- at børn og unge kan 

kommunikere om smag for 

- at være bevidste om, hvad de 
bruger smagen til i hverdagen 
for 

- at leve et bedre liv 
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Læringsdelen 

 
 

• Vi undersøger hvordan 
børn oplever smag, og 
hvad de ved om smag 

• Gennem reflekterede 
smagsoplevelser, viden og 
smagserindringer    
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Empiriske fund: 

 

• Kræsenhed italesættes ikke 
blandt børnene 

• Det er uinteressant ikke at kunne 
lide maden 

• I stedet tales om smag og 
smagskvalitet 

• Det er sjovt og fantastisk at 
eksperimentere med smag i 
egne retter 
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Hvor kommer smagen fra? 
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Kræsenhed - en voksenkonstruktion 
 

• Børn fødes med forskellig udrustning til at smage 

• Børn kan forhandle smag, helt ned i 1 års alderen, 
velsmag/afsmag (Højlund, 2014) 

• Mange voksne gør sig selv til smagsdommere og ved 
hvad der er det rette at spise  styring af smag og 
måltider 

• Kræsenhed er en voksenkonstruktion som opleves som 
tungt at bære af børnene 
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Kræsenhed? 
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Smagsintegritet 
• Børn er selvstændige individer med egen integritet, som 

smag er en vigtig del af 

• Integritet = barnets oplevelse af kvaliteten af at have en 
følelse af ærlighed og sandfærdighed i forhold til 
motiverne for egne handlinger 

• Kvaliteten af at nå egne mål 

• Bevidsthed om smag 

• Plads til at opleve, udleve og værdsætte den bevidsthed 

 

 Smag som resurse – der rummer en mangfoldighed af 
erkendelser og perspektiver på mad 
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Ex smagsintegritet i Haver til Maver 
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Intuition/refleksion?  

Ubevidst 
Bevidst 
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Ambition? 

Styring 

Læring 
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Ex styring: Mad og måltiderspolitikker 
• Formålet ”… tidlig død relateret til uhensigtsmæssig livsstil – en 

livsstil præget af forkert kost, manglende motion, rygning og for 
stor alkoholindtagelse” (Brøndby Kommune) 

 

• “Maden må ikke blandes sammen, når den serveres. En vis 
kræsenhed bør accepteres. Personalet kan spise et lille 
”pædagogisk” måltid sammen med børnene for at være model 
for børnene. De voksne er professionelle på arbejdet og skal 
holde egne negative smagsoplevelser for sig selv” 

• “Hvis barnet har symptomer på allergi, bør barnet vurderes af 
læge. Selvbestaltede diæter frarådes”  

• “Børn fra fremmede kulturer kan sagtens spise sig mætte i de 
almindelige kosttilbud” (Allerød Kommune) 
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Flere kommune ex 
 

• ”Fedtstof på brødet skal kun bruges under pålæg som 
ellers let glider af brødet. Undlad derfor fedtstof eller skrab 
brødet”  

• “Spar på sukkeret. Børn lærer at spise sødt, fordi vi voksne 
giver dem det. Udsæt tidspunktet for dit barns introduktion 
til søde ting, så har man den konflikt mindre!” (Frederikssund 
Kommune)  

 
• ”Børn mætte af lødig kost lærer mere” 
• ”Der prøves mad fra fremmede kulturer” 
• ”Der skal være plads til hygge og lidt udskejelser af og til (kage, 

sodavand o.l.) … (Læssøe Kommune) 
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Pædagogik 
 
 

 
• Pædagogik kan beskrives som en særlig form for 

social aktivitet 
 

• Pædagogik er en social intervention der vil forme 
mennesker med henblik på at forbedre deres 
chancer i livet 

06-06-2016 Karen Wistoft 



Det pædagogisk måltid 

Styring 

• Modelering og 
adfærdskontrol 

• ”Føjelige kroppe” (Foucault, 1975) 

• Disciplineringsstrategier 
• Entydige adfærds-

regulerende mål 
• Internalisering af præ-

konstruerede værdier 
• ‘Intuitiv’ handlen efter de 

ernæringsrigtige idealer.  
 

Læring 

• Mad og smag i frirum 

• Erkende, bevidste børn 

• Der deltager i refleksive 
processer 

• Fokus på børnenes 
smagsoplever/-
erindringer 

• Kreativitet og mad-
/smagseksperimenter 
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Forældrene: mor-usikkerhed? 

 

 

• Kropskontrol  

• Får mit barn nok at 
spise, når jeg ammer? 

• Hvordan sikrer jeg 
begge dele? 
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Mad, krop og sundhed – hvad er idealet? 
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Mål på mad?! 
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Forskel på familien og institutionen? 

Hjemme  Børnehaven 
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Mad og måltider i småbørnsfamilier? 
Hvem betegner det ”spisesituationer”? 

 

• Forældrenes værdier  familiens normer? 

• Måltidernes værdi (kamp- eller fredszone)? 

• Tid og overskud? 

• Lyst og nydelse? 

• Smagsintegritet (m respekt for nej)? 

• Trivsel og personlig udvikling? 

• Mål på gode/dårlige måltider? 
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Mad og måltider i dagtilbud 
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Tværfagligt samarbejde dagtilbud? 
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Mod en smagspædagogik 
 

Et kritisk litteraturreview om børn, smag og 
læring (Leer & Wistoft, 2015) 

06-06-2016 DPU/AU Karen Wistoft 34 



Tre generelle smagsmålsætninger 

 

I. At få barnet til at smage 

 

II. At få barnet til at smage for at spise det rette 
(gode, sunde, økologiske…) 

 

III. At give barnet mulighed for at forholde sig til 
smag og træffe kritisk begrundede valg 
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Smag - en individuel sag!  
 

• Smag er betinget af afsmag 

• Smag er en evne til at bedømme noget med behag eller 
mishag  

• Smagsdommen er æstetisk, dvs. ikke logisk 

• Smag kan ikke bevises 

• Smag er individuel men forbundet m trang til fællesskab 
jf. 'Kritik der Urteilskraft' (Kant, (1790) 1997) 

 

 Vi er interesserede i at undersøge smag og udvikle nye 
mad og måltidspraksisser i børnehaven  
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Smagserfaring 
 

 

• Smagserfaring er den kundskab vi får gennem refleksion 
over vores smagsoplevelser eller vores oplevelser af at 
have brugt vores viden om smag (Wistoft, 2015) 

 

• Væsentligt at skelne mellem smagsoplevelsen i sig selv og 
den erfaring, der dannes, når smagsoplevelsen bliver sat i 
forhold til tidligere smagsoplevelser 
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Læreplaner Smag 
 

• Læreplaner =  forventninger om læring som de 
pædagogiske aktiviteter skal frembringe 

• Reducere kompleksitet ved at orientere nutiden i forhold til 
en ønsket fremtid 

• Indholdet: 
• Bevidst udvælgelse?  

• Transparens? 

• Begrundelse? 
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Relationskompetence 
 

• Kendskab til børnene for at kunne åbne et meningsunivers 
for deres deltagelse 
 

• Skabe rammer for deltagelse 
• Omsorg for læring  læringsmiljø 
• Børnenes indbyrdes relationer  
• Samarbejdet i børnehaven  
• Forældre-indragelse  
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Styringsproblemet 
 

• ”Den pædagogiske autoritet ligger ikke over men i den 
pædagogiske situation” (Løvlie, 1999: 22) 

 

• Men alligevel ønsker mange indflydelse, styring eller 
ligefrem kontrol eller forskrifter for den pædagogiske 
situation 

• Kontrollen og styringsrationaliteten er ofte 
selvforstærkende  

• Når det viser sig, at vi ikke kan styre læring eller andre 
mennesker, indfører vi ofte mere styring eller kontrol  
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Kontrolparadokset hænger tæt sammen med 
pædagogikkens stærke normativitet 

Normativitet 

Styringsintention 
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Tre typer sundhedsmål 

Sundhed udefra 

 
• Adfærdsmodificering 
• Andres mål 
• Risiko: manipulation 

Sundhed indefra 

 
• Selvregulering 
• Egne mål  
• Risiko: eget ansvar… 

Refeksiv sundhed 

 
• Værdiafklaring  
• Bevidste valg 
• Risiko: ulighed 
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Pædagogisk 
sundhedsfremme  

At leve  At lære  

 
På den ene side at 
leve et sundt liv 

 

På den anden side 
at deltage i 
læreprocesser, der 
fremme evne, vilje 
og muligheder for 
at leve sundt  
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Greve Kommunes mad- og måltidspolitik  

• Det pædagogiske måltid 
i hverdagen? 

• Holdninger – fælles 
forståelsesramme? 

• Værdiafklaring?  
• Mange læringsmål!  
• Kompetenceudvikling 

og videndeling 
(køkkenmedarbejderne) 

• Tværprofessionelt 
samarbejde? 

• Kulturforskelle i praksis?   
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Tak for opmærksomheden! 

06-06-2016 DPU/AU Karen Wistoft 45 


	Det pædagogiske måltid
	Oplæggets indhold
	Baggrund – pædagogisk forskning
	Haver til Maver
	Madlavning i det fri
	Elever 6. klasse (Dyg & Wistoft, dec. 2014)
	De yngste 
	Dias nummer 8
	Til og med børn
	Evaluering (Wistoft et al. 2016)
	Børn laver mad
	Dias nummer 12
	Formål
	Læringsdelen
	Empiriske fund:
	Hvor kommer smagen fra?
	Kræsenhed - en voksenkonstruktion
	Kræsenhed?
	Smagsintegritet
	Ex smagsintegritet i Haver til Maver
	Intuition/refleksion? 
	Ambition?
	Ex styring: Mad og måltiderspolitikker
	Flere kommune ex
	Pædagogik
	Det pædagogisk måltid
	Forældrene: mor-usikkerhed?
	Mad, krop og sundhed – hvad er idealet?
	Mål på mad?!
	Forskel på familien og institutionen?
	Mad og måltider i småbørnsfamilier?
	Mad og måltider i dagtilbud
	Tværfagligt samarbejde dagtilbud?
	Mod en smagspædagogik�
	Tre generelle smagsmålsætninger
	Smag - en individuel sag! 
	Smagserfaring
	Læreplaner Smag
	Relationskompetence
	Styringsproblemet
	Kontrolparadokset hænger tæt sammen med pædagogikkens stærke normativitet
	Tre typer sundhedsmål
	Pædagogisk sundhedsfremme 
	Greve Kommunes mad- og måltidspolitik 
	Tak for opmærksomheden!

