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Oplæggets indhold 
 

Baggrund: aktuel forskning 

Del I: mad smag og læring 

Del II: værdier og sundhedsbegreber 

Del III: refleksiv sundhedspædagogik 
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Baggrund – aktuel forskning 
 Smag for Livet’s hovedområde LÆRING fx: 

 Danske børnekogebøger 1970-2016 

 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) 

 Vild MAD 
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Kobling af flere aktuelle projekter 
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A) Haver til Maver 
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Madlavning Frihed Fælleskab 
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• Egne grøntsager 

• Udekøkkener 

Eleverne 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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B) Mit kokkeri 
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Pressens opmærksomhed 

 

• Familiens udfordringer 
(”de stakkels forældre”) 

• Kræsenhed? 

• Råd? 

• Bogen: 5 gode råd om 
at få forældre ud af 
køkkenet! 

 

11-05-2017 Karen Wistoft professor DPU/AU 



Børn der laver mad 

Udfordrer:  
• Kræsenhed 

(voksenkonstruktion) 
• Forældrenes: 

• Behov for styring 
• Usikkerhed ift. mad og 

opdragelse 

• Familiens mad og 
måltider 

• Skolens mad og 
måltider? 
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MIT Kokkeri (II) inkl. madklubber 
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C) Smag for Livet 
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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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Kræsenhed – en voksenkonstruktion 
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At være kræsen… 
 

• 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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Kræsenhed vs. smagsintegritet 
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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 

• Kvaliteten af at nå egne mål 
• Bevidsthed om smag 
• Plads til at opleve, udleve og værdsætte den bevidsthed 

 
 
Smagsintegritet = barnets oplevelse af smag som kvalitet 
Kvaliteten af egne smagspræferencer ift. madvalg 
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”Voksne skal ikke styre børns smag” 
      (Wistoft & Leer, 2015) 
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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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Mål med smag i formidling og 
undervisningen? 
 

Der er stor forskel på, om målet er: 

a) at lære at smage (på alt) 

b) at lære smage (spise) det rette 

c) at lære at skelne mellem de fem grundsmage 

d) at lære at tilsmage og krydre maden 

e) at lære at eksperimentere med smag i nye retter 

f) at lære at bruge smag til at træffe 
begrundede/kvalificerede madvalg 
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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 
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Didaktik  
• Didaktik i klassisk forstand: undervisningslære 

• Didaktik i nutidig forstand: refleksioner over pædagogisk 
praksis med tilhørende viden og begreber 

• Didaktiske grundbegreber: undervisning og læring 

 

• Sundhedsdidaktik: refleksioner over sundhedsundervisning 
og læring 

 

 Hvad er sundhed? Hvad er relevante refleksioner når 
underviser man i/med sundhed?  
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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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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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Det pædagogiske 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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Mad, krop og sundhed – hvad er idealet? 
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Mål på sundhed?! 
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Grundlæggende antagelser 
 

• Viden og værdier kan ikke simpelt overføres fra ét 
menneske til et andet eller fra én kontekst til en anden 

 

• Sundhed kan ikke simpelt overføres fra professionelle til 
det enkelte menneske eller en målgruppe – eller fra én 
kontekst til en anden 
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Værdier i refleksiv mad- og måltidspædagogik 

 

 Hvad sker der, når der diskuteres værdier i 
forhold til sundhed? 

 Hvordan kan man få øje på værdier og 
værdikonflikter som effekter af bestemte 
diskurser og pædagogiske forestillinger? 

 Hvordan er sundhed relateret til værdier?  

 Hvad er refleksiv sundhedspædagogik? 
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Værdier og sundhed - hvorfor?  
 
 Et sundt liv handler ikke kun om et godt helbred eller om 

en bestemt livsstil med bestemte vaner - det handler også 
om at leve et godt liv 
 Et godt liv kan kun bestemmes af mennesket selv og er 

afhængig af de værdier, det har 
derfor må vi spørge: hvilke værdier? 

 
 Desuden er al pædagogik båret af intentioner, der er 

begrundet i værdier (intentionalitet) 
Og et hvert valg af viden og metode, enhver begrundelse 

’lander på’ værdier 
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Luhmanns værdibegreb 

 
Tre betydninger (Luhmann, 2000)  

 
I. En værdi er en præference 
 Markering af en forskel mellem plus og minus, hvor plussiden 

foretrækkes frem for minussiden  

 
II. Værdier er generaliserede vurderinger 

 
III. Værdier udgør funktionsspecifikke koder (fikserede) 
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Er sundhed et værdibegreb?  

 
• Sundhed er en værdi, når: 

• sundhed kommunikeres som noget, der er 
bedre end det noget andet (ikke sundhed) 

• sundhed kommunikeres som noget, man 
foretrækker 

 

• Sundhed er for mange noget værdifuldt – vel at 
mærke, hvis sundhed kommunikeres i en form – 
som noget, man kan tilslutte sig!  
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Værditypologi  
 

Psykiske systemer 

 Individuelle værdier 

 Tilhører bevidstheden  

 Er derfor koblet til følelser, 
tanker, håb og drømme 

 

 

Sociale systemer 

 Kommunikerede værdier 

 Sociokulturelle kontekster 
og normer  

 Professionelle/faglige 
koblet til:  
• Roller 

• Holdninger  

• Teorier og metoder 

 

11-05-2017 Karen Wistoft professor DPU/AU 



Værdiafklaring  

 
• At kunne skelne mellem: 

• Egne værdier og 
professionelle værdier 

• Egne værdier og den andens 
(omverdens) værdier 

• Egne værdier i den andens 
øjne (alter ego) 
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Sundhedsbegreber m værdioptik  
 

 
I. Bredt og positivt sundhedsbegreb  
II. Biomedicinsk sundhedsbegreb  
III. Unges sundhedsbegreb 
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Positivt: WHO (1947) 

 

• ”Sundhed er et dynamisk 
stadium af fysisk, psykisk 
og socialt velvære og ikke 
kun fravær af sygdom og 
svaghed” 

• To dimensioner: 
• Det gode liv 

• Det sygdomsfrie liv 
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Bredt: WHO’s Ottawa Charter (1986)  
 

• Sundhed skabes af mennesker inden for de rammer, 
hvor de lærer, arbejder, leger og elsker 

 
• ved at yde omsorg for andre 

 
• ved at tage beslutninger og ansvar for sine levevilkår 

 
• ved at sikre, at det samfund man lever i, skaber 

betingelser, som giver mulighed for at opnå sundhed 
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Typiske pædagogiske tilgange 
• Deltagerorientering (empowerment, sundhedsfremme, 

resurser, mentalt ejerskab, meningsfuldhed mv.)   

• Fællesskaber (community approach, grupper, viden- og 
erfaringsdeling, sociale aktiviteter) 

• Demokratisk dannelse (aktiv involvering, med-
beslutningstagning, deltagelse i målsætningsarbejde) 

• Settingperpektiv (læringsmiljø, ‘whole school approach’, 
multikomponentindsat, forskellige aktører) 

• Handleorientering (‘hands on’-aktiviteter, praktiske 
gøremål, handleerfaringer)   
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II. Biomedicinsk sundhedsbegreb  

 

 Sundhed er et godt 
helbred 

 Sundhed er at være rask 
og frisk 

 Risiko- og 
sygdomsorientering 

 Effekttænkning 

 Sundhed kobles til kroppen 
eller det mentale  
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Individualiserende adfærdsperspektiv  

 Sundhed 
 forbindes med det enkelte 

menneskets livsstil og 
risikoadfærd 

 er noget det enkelte 
menneske kan motiveres til 
at tage ansvar for 

 er noget der mere eller 
mindre frit kan vælges  
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III. Unges sundhedsbegreb 

 
• Frugt og grønt og motion! 
• Økologi og vitaminer 
• Minus alkohol, rygning og tilsætningsstoffer 
• Venner og familie (roller og gruppedynamik) 
• Viden og erfaringer 
• Sundhed er både noget ydre (udseende) og noget 

indre (ha’ det godt med mig selv) 
• Unges sundhedsbevidsthed er individuel og meget 

afhængig af kontekst   
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Unge lever her og nu! 
 

 
• ”Det kunne være fedt, hvis man kunne lave en eller anden 

simulator, så man på en eller anden måde kunne mærke, 
hvordan det var. Hvis man kunne lave et eller andet 
apparat, så man kunne mærke, hvordan det ville være ti år 
senere, hvis man fortsatte med at gøre et eller andet. Jeg 
ved ikke, om man ville kunne lave det, men det ville da 
være interessant. Fordi jeg ikke tror, at man tænker over 
det, før man rigtig føler det eller ser det” 

• (Wistoft, Grabowski & Højlund, HF: 2008)  
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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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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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Værdireflekteret sundhedspædagogik  

 

 Deltager- og handleorienterede principper, hvor man i 
dialog med målgruppen sikrer, at de involveres og lærer 
at handle på et kvalificeret grundlag. 

 

 Værdirefleksionen tvinger én til at forholde sig til, hvad det 
vil sige at skabe rammer for deltagelse, refleksion og 
handling. 
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Refleksiv værdiafklaringskompetence 
 

En evne til at iagttage forskellen mellem egne 
og andres værdier 

 

En evne at iagttage forskellen mellem sin egen 
og andres måde at iagttage værdier på 

 

En evne til smidigt at kunne skifte blik 
•Refleksiv dannelse (Thyssen i Wistoft, 2009: 185)  
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Refleksiv sundhedspædagogik 
 

• Positionen ’iagttagelse af anden orden’ 

 

• At man kan se skolemaden og -måltiderne fra flere sider 

 

• At man kan tage hensyn til andres hensyn 

 

• Ikke kun en evne til at iagttage, men en evne til at kunne, 
hvordan andres iagttagelser er forskellige fra ens egne.   
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Tak for opmærksomheden! 
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