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Smag i Madkundskab 
• Læseplanen og vejledningen foreskriver smag som 

didaktisk element og smagsundervisning 
• Kompetenceområde III: Madlavning 

• Eksperimenterende undervisning – nye smagskombinationer 
• Madens og smagens fysisk-kemiske egenskaber 
• Tilsmagning og italesætte smagsoplevelser  viden og begreber 
• Smagssammensætninger som kvalitetsmarkører 

• Kompetenceområde II: Fødevarebevidsthed 
• Begrundede madvalg mht. kvalitet, smag og bæredygtighed. 
• Fødevarers smagsmæssige egenskaber  

• Kompetenceområde IV: Måltider og madkulturer 
• Madglæde og livskvalitet  gennem egne smagsoplevelser/-

præferencer og forståelse for andres! 
 



Smag som… 
• Smagserindringer 

• Smagsoplevelser 

• Smagspræferencer 

• Tilsmagning 

 

• Viden 

• Værdier 

• Følelser 

 

• Socialt og kulturelt forbundet (smagsdomme) 

 



Smagsbegreber 
 

A. Det naturvidenskabelige smagsbegreb 

 

B. De kulturelle smagsbegreber 

 

C. De pædagogiske… 
• smag som noget, der er forankret i kulturelle og sociale 

(socialiserings-) processer 

• som noget, der bliver skabt i samspillet mellem individuel erindring 
eller erfaring og kollektive strukturer 

• smag afhængig af mening, dvs. bevidsthed – ikke kun sensorik! 



Den emergente smag 
Præmis: smag er en helhed af enkeltdele 
• Smag er i sin helhed er mere og større end summen af alle 

enkeltdelene 
• Kun i kraft af alle enkeltdelenes samspil og interaktion bliver 

smagen til det, den er… 
• Vi kan tale om positiv emergens, dvs. at den sansede 

(sensoriske) smag, den sociale (smagen i fællesskaber), den 
tids- og stedsbestemte (smagserindringer) og den 
erfaringsbaserede tilsammen gør smagen til noget større, mere 
betydningsfuldt, i et komplekst fænomen 

• Smag kan således ikke forklares ud fra enkeltdelenes 
begrænsede betydninger, de kan ikke bare summeres op, men 
de interagerer og gør smag til noget mere og måske noget 
mægtigere!  



Smag og mening 
• Centralt i både pædagogik og didaktik: mening og 

forholdet mellem oplevelse og handlen 
• Muligt at skelne mellem smagsoplevelse og smag som 

noget, vi gør, når vi smager 
• Mening en form for sig-selv-proces, der foregår i 

bevidstheden 
• Bevidstheden kan indvinde og bearbejde informationer 
• Betragtes bevidstheden som et selvreferentielt 

opererende system, må bevidstheden altid selv medvirke 
ved ændringen af dens tilstand, som læring er et udtryk for 

• Bevidstheden kan ikke betragtes som et simpelt system, 
der kan foretage simpel systemændring gennem ydre 
påvirkning (Luhmann, 2000:107). 
 



Læring og meningsarbejde!  
• For bevidstheden virker en udefrakommende påvirkning altid som en 

selvbestemmelse, dvs. en selvbestemt indvirkning, og bevidstheden 
må forhandle med sig selv om alt, hvad der følger deraf 

• Elevernes læring sker ikke simpelt, hverken gennem direkte overføring 
af viden eller udelukkende gennem ydre påvirkning - de er altid selv 
med i ’forhandlingsprocessen’ og skaber ny viden og det de lærer af 
nyt, det vil altid ske på baggrund af det, de erindrer, allerede ved eller 
har erfaring med (fx smag) 

• Bevidstheden kommer altså på meningsarbejde! 
• Enhver mening er afhængig af det fortolkningsskema, som 

bevidstheden opererer med 
• Fortolkningen og meningsdannelsen foregår også altid i forhold til 

omverdenens informationer 
• Mening er oplevet mening, der altid henregnes til omverdenen. 

Mening henviser altid til anden mening. Bevidstheden kan aldrig 
opleve eller handle meningsfrit (Luhmann, 2000:101).  



To meningshorisonter (Luhmann, 2000; Wistoft,  2013) 

Oplevelse 

Sagsdimension 

Smagsoplevelse: 
saglig mening 

Handlen 

Socialdimension 

At smage m. 
andre: social 

mening 



Konsekvens? 

På trods af overlap 
mellem oplevelse og 
handlen kan vi ikke 
tillade os at se bort fra 
de individuelle smags-
oplevelser, når det 
gælder læring i 
madkundskabs-
undervisningen! 



Elevers forventninger om læring 
(Christen & Wistoft., 2016) 

• Positiv sammenhæng mellem elevernes forventninger om 
læring og de almen didaktiske elementer innovation, 
deltagelse, motivation, samarbejde og trivsel 

• Oplevelsen af at arbejde med smag i madkundskab har større 
effekt på elevers forventninger til læring end de almene 
didaktiske elementer (som fx elevdeltagelse og innovation) 

• Lærerne giver smag forskellig vægt og prioriterer smag 
forskelligt som et aktivt indholdselement i 
madkundskabsundervisningen 

• Når der prioriteres deltagelse og innovation, er der risiko for, at 
læring om – og arbejde med – smag træder i baggrunden 
• Christensen, J. and K. Wistoft (2016) Taste as a Didactic Approach: 

Enabling Students to Achieve Learning Goals Home ecnonomics  9(1): 
20-34. 
 



*** p=<0.001      



Didaktisk systemteoretiske grundforskelle 

 

Skelnen mellem:  

1. Undervisning og læring 

2. Undervisnings-/læringsprocesser og planlægning, 
gennemførsel (inkl. klasse-/læringsledelse) og refleksion 
over dem 

3. Indhold og form 

 



Didaktik som refleksionsteori 

Didaktik som refleksion over de 
valg af mål, indhold, form, 
læremidler og medier, der træffes, 
samt begrundelserne for disse 
valg med blik for: 

 Hvem er eleverne? 

 Hvad er deres forudsætninger? 

 Hvilke rammer kan der etableres 
for deres aktive deltagelse? 

 i hvilken fysisk, social, 
institutionel og kulturel kontekst 
undervises der?  



Succeskriterier? 

• De kriterier, hvormed 
smagsundervisningens 
succes skal vurderes, må 
beskrives gennem en 
didaktisk refleksion 

• Succeskriteriebeskrivelse 
kan bruges til at reducere 
smagsundervisningens 
kompleksitet, og dermed 
bane vejen for de ønskede 
læringsresultater 

• De didaktiske refleksioner 
er ikke ligegyldige! 



Mål med smag i undervisningen? 
• Der er stor forskel på, om målet er: 

 

a) at eleven lærer at smage (på alt) 

b) at eleven har viden om og kan skelne mellem de fem 
grundsmage 

c) at eleven lærer at tilsmage og krydre maden, 

d) at eleven lærer at eksperimentere med smag i egne 
retter, og endelig 

e) at eleven lærer at bruge smag til at træffe begrundede 
madvalg 



Smagsdidaktik (I) 
• Smagsundervisningens selvbeskrivelse indbefatter grundantagelser, 

teori, vidne og idealer:  
• Formålet, der beskriver hensigten, begrundelsen og udstikker 

smagsundervisningens værdiorientering og dermed kriterier for 
bestemmelse af læringsmål for eleverne i form af forventede 
læringsresultater. 

• Indholdets udvælgelse, ordning og rækkefølge i faglig sammenhæng. 
Hvad der arbejdes med og hvornår. 

• Smagsundervisningens form og metode: hvordan der besluttes, at der 
skal arbejdes med smag. Herunder anvendelse af naturalistiske, 
fysiske, sociale, tekniske og medierede læremidler.  

• Smagsundervisningens ledelse og organisering inklusive forpligtende 
forventninger til rollerne som elev og lærer. 

• Madkundskabs organisering og justering, dvs. årsplaner og evaluering 
af læringsresultater i relation til smag under fortolkning af 
rammebetingelserne.  

 



En smagsdidaktik (II) 
Realiseret undervisning og læring indbefatter de pædagogiske, 
faglige, sociale og tidslige dimensioner herunder:    
• Elevernes motivation, baggrund og forudsætninger for at 

deltage i smagsundervisningen. 
• Smagsundervisningens værdisæt (normer) og grundtanker, som 

de kommer til udtryk i de konkrete læringspraksisser i 
undervisningen. 

• Smagsundervisningens interne og eksterne 
mulighedsbetingelser, herunder de fysiske, kulturelle, 
ideologiske, økonomiske og politiske. Hvordan 
smagsundervisningen rent faktisk gennemføres? Hvilke 
muligheder og begrænsninger er der i klasserummet? 

• Læringens realisering og justering i forhold til elevernes egne 
forventninger om læring og synlige tegn på læring, herunder 
lærer-/elevroller og klasserumsledelse.  
 



En smagsdidaktik (III) 
 
 

• Didaktisk professionalisme herunder afklaring af viden og 
værdier inklusive egne og andres smags-præferencer og 
holdninger til smag! 

 



Smagsintegritet 
• Børn er selvstændige 

individer med egen 
integritet, som smagen er 
en vigtig del af 

• Integritet handler om deres 
oplevelse af kvaliteten af 
ærlighed og 
sandfærdighed i forhold til 
motiverne for egne 
handlinger 

• Smagsintegritet er knyttet 
til oplevelsen af kvaliteten 
af egne smags-
præferencer 



Konklusion 
• Eleverne må udvide deres 

bevidsthed (læring) om 
egen og andres smag 

• Undervisningen må give 
dem plads til at opleve, 
udleve og værdsætte den 
nye bevidsthed 

• En sådan smagsdidaktik 
fordrer, at smag tænkes 
som en emergent 
ressource, der rummer en 
mangfoldighed af 
erkendelser af og 
perspektiver på verden. 
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