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

 Danske børnekogebøger 1970-2016

 Smag i naturen

 Smag i madkundskab

 Madkundskab i skolen (Madkamp J. Christensen)

 MIT Kokkeri (II) med 40 nye madklubber

 Rammer om mad og måltider i grundskolen

 Fagintegration i relation til udeundervisning (grundskolen)

 Vild MAD

 MADmovers

 MADlejr

 Smagens didaktik – historik, systematik og didaktisk teoriudvikling
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Hvad er læring i madkundskab?
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Ex. Læringsdefinitioner

 De livsytringer, der fører til at der produceres og 
reproduceres viden i form af kundskaber, færdigheder, 
holdninger, vilje og følelser (Kruse, 2002)

 Læring består i, at bevidstheden gennem operationer 
ændrer sin struktur (Rasmussen, 2004)

 Læring er bevidsthedsudvidelse (Wistoft, 2009)

 Læring er færdigheds- og bevidsthedsudvidelse (Wistoft & 
Qvortrup, 2018)
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Læring og undervisning

 Eleverne må udvide deres 
færdigheder og bevidsthed

 Undervisningen må give dem 
plads til at opleve, udleve, 
kommunikere og værdsætte de 
nye færdigheder og den nye 
bevidsthed
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Læring som proces eller produkt?

 Læring som proces: ”black box” kan ikke måles/iagttages

 Læring som resultat: kan være nye færdigheder eller ny 
viden som knytter sig til handlerfaringer og tidligere 
erkendelser

 kompetencer
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Læring som intention eller realitet?

 Intenderet læring: mål 
med undervisningen

Realiseret læring: hvad 
der rent faktisk 
kommer ud af 
undervisningen? 
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Ex. intenderet læring og smag

 At eleverne lærer at tage 
ejerskab til smagen

 At de kan kommunikere 
om smag for
 At være bevidste om, hvad de 

bruger smagen til i hverdagen 
for

 At lære at træffe begrundede 
madvalg
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Den pædagogiske autoritet

• ”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/elever), 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. Madkundskab

Læringsintentioner

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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Ex. forskellige pædagogiske tilgange

Ny Nordisk Hverdagsmad SMAGforLIVET

• På forhånd fastlagt 
madkoncept (manifest)

• Fokus på madens kvalitet, 
bæredygtig madkultur, 
madlavning og indtag

• Mål: sundere/bedre liv!

• Primær pædagogik: 
Nudging

• Ikke på forhånd fastlagt 
madkoncept

• Fokus på smag, 
smagsoplevelser og 
smagsperspektiver

• Mål: sundere/bedre liv!

• Primær pædagogik: 
Eksperimenter
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Madkundskabs fire kompetenceområder

I. Mad & sundhed

II. Fødevarebevidsthed

III. Madlavning

IV. Måltider og 
madkulturer
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Ex. smag i Madkundskab

Fælles mål, læseplan 
og vejledning 
foreskriver:

a. smag som didaktisk 
element

b. smagsundervisning
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Ex. Fødevarebevidsthed

 Begrundede madvalg 
mht. kvalitet, smag og 
bæredygtighed.

 Fødevarers 
smagsmæssige
egenskaber 
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Ex. 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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Ex. Måltider og madkulturer

Madglæde og 
livskvalitet  gennem 
egne 
smagsoplevelser/smags
præferencer og 
forståelse for andres!
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Smag – individuelt og socialt
Smagens æstetik: 

• Smag er betinget af afsmag jf. 'Kritik der Urteilskraft' (Kant, 
(1790) 1997)

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

• Smagsdommen er æstetisk, dvs. ikke logisk, kan derfor 
ikke bevises – men den kan afgøres i et socialt fællesskab

• Smag er individuel men forbundet m trang til fællesskab

• Smag er individuel men bliver først kommunikérbar i (et 
smagende) fællesskab (Luhmann)
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To meningshorisonter (Luhmann, 2000; Wistoft,  2013)

Bevidsthed

Oplevelse

Saglig mening

Hvad?

Socialt

Kommunikation

Social mening

Hvordan?

Hvor?

Med hvem?
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Læringsmål smag i Madkundskab

Der er stor forskel på, om målet er:

a) at eleven lærer at smage (på alt)

b) at elev lærer at smage (spise) det rette

c) at eleven kan skelne mellem de fem grundsmage

d) at eleven lærer at tilsmage og krydre maden

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

f) at eleven lærer at bruge smag til at træffe begrundede 
madvalg 
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Smagsintegritet

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

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

Smagsintegritet = elevens oplevelse af smag som kvalitet

Kvaliteten af egne smagspræferencer ift. madvalg
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Skematisk oversigt



Smagsdidaktisk grundlag



Formål

Smagskompetence 

Personlig 
smagsmyndighed

Sapere sentire!



Tak for opmærksomheden!
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