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Baggrund – aktuel forskning 
 Smag for Livet’s hovedområde LÆRING fx: 

 Danske børnekogebøger 1845-2014 

 Smag i naturen 

 Smag og ulighed 

 Smag i madkundskab 

 Smagsdidaktik – systematik og teoriudvikling 

 Madkundskab i skolen (Madkamp) 

 MIT Kokkeri (II) med 40 nye madklubber 

 Rammer om mad og måltider i grundskolen 

 Tværprofessionelt samarbejde om mad og måltider i dagtilbud 

 Fagintegration i relation til udeundervisning og udemadlavning 
(grundskolen) 
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Kobling af flere aktuelle projekter 
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A) Haver til Maver 
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B) Mit kokkeri 
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MIT Kokkeri (II) inkl. madklubber 
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C) Smag for Livet 
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Tre fokusområder  

 

 

 

 

I. LÆRING 

II. GASTROFYSIK 

III. HÅNDVÆRK 
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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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Mål for læringsdelen 

 

• At undersøge hvordan 
børn og unge oplever 
smag, og hvad de ved 
om smag - gennem 
deres kommunikerede 
smagsoplevelser, viden 
og erfaringer    
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Hvad er pædagogik? 
 

• Pædagogisk praksis: undervise, opdrage eller lære nogen 
noget 

 

• Pædagogisk teori: refleksioner over pædagogisk praksis 
med tilhørende viden og begreber 

 
 

 

 

 

25-02-2017 DPU/AU Karen Wistoft 12 



Den pædagogiske situation 

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

• Og 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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Ex: Ny nordisk hverdagsmad 

Værdimanifest 

Nudging 
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Filosofisk paradoks 

Frihed 
Kontrol  
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Ex: Madskoler 

Læringsintention  

Mål og planer 
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Pædagogisk paradoks  

Læring 
Styring 
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”Voksne skal ikke styre børns smag” 
      (Wistoft & Leer, 2015) 
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Smag i Madkundskab 

 

Fælles mål, læseplan 
og vejledning 
foreskriver: 

a. smag som didaktisk 
element 

b. smagsundervisning 
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Fire kompetenceområder 

 

 

I. Mad & sundhed 

II. Fødevarebevidsthed 

III. Madlavning 

IV. Måltider og 
madkulturer 
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II Fødevarebevidsthed 
 

 

 Begrundede madvalg 
mht. kvalitet, smag og 
bæredygtighed. 

 Fødevarers 
smagsmæssige 
egenskaber  
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III Madlavning 

 Tilsmagning og italesættelse 
af smagsoplevelser  viden 
og begreber 

 

 Eksperimenterende 
undervisning – nye retter og 
smagskombinationer 

 

 Smagssammensætninger 
som kvalitetsmarkører 

 

 Madens og smagens fysisk-
kemiske egenskaber 
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IV Måltider og madkulturer 

 

 

 

• Madglæde og 
livskvalitet  gennem 
egne smagsoplevelser/-
præferencer og 
forståelse for andres! 
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Smag i mange forklædninger! 
• Smagserindringer 

• Smagsoplevelser 

• Smagspræferencer 

• Tilsmagning 

 

• Viden 

• Værdier 

• Følelser 

 

• Sociale og kulturelle smagsdomme 

• Æstetiske og etiske smagsdomme 
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Forskellige smagsbegreber & -forståelser 

 

A. Naturvidenskabeligt smagsbegreb 

B. Kulturelle smagsbegreber 

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

(socialiserings-) processer 

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

• Smag som afhængig af mening, dvs. bevidsthed – og ikke kun 
sensorik! 
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Smag – individuelt og socialt 
 

• Smag er betinget af afsmag 

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

• Smagsdommen er æstetisk, dvs. ikke logisk, kan derfor 
ikke bevises 

• Smag er individuel men forbundet m trang til fællesskab 
jf. 'Kritik der Urteilskraft' (Kant, (1790) 1997) 
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To meningshorisonter (Luhmann, 2000; Wistoft,  2013) 

Oplevelse 

I bevidstheden 

Saglig mening 

Hvad? 

Handlen 

I det sociale 

Social mening 

Hvordan? 

Hvor? 

Med hvem? 
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Smagens mening 

Smagsoplevelse 

Bevidsthed 

Hvad oplever 
jeg? 

Smagshandlen  

Kommunikativt 

Hvordan 
smager jeg, 
hvor og med 

hvem? 
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Konsekvens? 

 

 

Vi kan ikke tillade os at 
se bort fra de 
individuelle 
smagsoplevelser eller 
smag i det sociale når 
det gælder læring! 
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Udvidet bevidsthed 

 

 

• 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 
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Smagsoplevelse og –erfaring 
 

• Smagsoplevelse: 1. ordensperspektiv 

• Smagserfaring: 2. ordensperspektiv  

 

• 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 (1. orden) og 
den erfaring, der dannes, når smagsoplevelsen bliver sat i 
forhold til tidligere smagsoplevelser (2. orden).  
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Mål med smag i undervisningen? 
Der er stor forskel på, om målet er: 

 

a) at barnet lærer at smage (på alt) 

b) at barnet lærer smage (spise) det rette 

c) at barnet har kan skelne mellem de fem grundsmage 

d) at barnet lærer at tilsmage og krydre maden 

e) at barnet lærer at eksperimentere med smag i egne 
retter 

f) at barnet lærer at bruge smag til at træffe begrundede 
madvalg med.  
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Kræsenhed eller smagsintegritet? 
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Kræsenhed  
 

• 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 

• De ”kræsne” børn oplever det om tungt at bære (Wistoft, 2015) 
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Forskel på kontekst?  

Karen Wistoft professor DPU/AU 



Ex: Haver til Maver 
 

• ”Man lærer jo at smage på 
tingene også hvis man er 
kræsen… Man vil jo hellere spise 
det, når man laver det selv!” 

(dreng, 3. klasse) 

 
• ”Madlavning er noget børnene 

er enormt gode til… og de spiser 
det alt sammen og siger til 
hinanden: ”jeres mad smager 
da også godt”! Der er ikke 
nogen, der går rundt og håner 
hinandens mad. De er faktisk 
høflige over for hinanden, og 
det er en vigtig ting. Og ja, de 
spiser det alt sammen” 

(lærer, 2. klasse) 
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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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Smagsintegritet 
 

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

 

• Integritet handler om barnets oplevelse af kvaliteten af 
motiverne for egne handlinger 

 

Smagsintegritet = barnets oplevelse af smag som kvalitet 

Kvaliteten af egne smagspræferencer ift. madvalg 

 



Tak for opmærksomheden! 
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