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Styrket praksisfaglighed i folkeskolen 
Regeringsaftale 12. juni, 2018 

 Styrke elevens alsidige udvikling og dannelse

 Være opfindsom, kreativ og kunne omsætte metoder og teorier til 
konkrete produkter 

 Styrke elevens faglige udvikling fx interesse for naturfag, teknologi

 Øge interessen for erhvervsuddannelser

 To årigt praktisk/musisk valgfag der afsluttes m prøve i 8. klasse 

 Styrke de praksisfaglige elementer i den obligatoriske projektopgave i 9. 
klasse. 



Kloge hænder!



Definition

 Praksisfaglighed kan defineres som kompetencer til at anvende 
forudsætninger, færdigheder og viden inden for et bestemt fag 
eller fagområde i praksis. 

 I Madkundskab inkluderer det typisk grundmetoder (kogning, 
stegning, bagning, jævning mv.) og teknikker (skrælle, snitte, 
hakke, piske, ælte, udbene mv.). Men også faglig læsning fx af en 
opskrift, brug af smag i madlavningen, formidling af mad og 
sundhed osv. 



Begreber i relation til praksisfaglighed

 Forudsætninger*
 Færdigheder*
 Madlavning*
 Eksperimenter*
 Kompetencer*
 Kreativitet*
 Nysgerrighed*
 Faglig stolthed*



Ex fra Akademi for 
Madkundskabsdidaktik

 At mestre et håndværk i form af:
 Færdigheder (At følge en opskrift, at bruge redskaber etc.) tilegnet via erfaring

 At have tilegnet fagets vidensgrundlag som udgangspunkt for:
 At kunne reflektere, at træffe bevidste valg, kompetencer relateret til hverdagslivet

 At kunne koble: 
 Teori/Praksis, Skole/Samfund, Viden/Færdighed



Ex. Smag (Wistoft, 2018, 2019)

 Smag styrker praksisfagligheden i Madkundskab 
 Smagsdidaktik kan defineres som undervisning i, med eller for 

smag, der intenderer læring med henblik på at eleven: 
 Udvikler smagskompetence
 Udvikler sin personlige smagsmyndighed (sentire aude)
 Udvikler sin evne til at indgå i smagsfællesskaber (census 

communis).



Innovation og eksperimenter (Christensen Ph.d.)

 Anvendelsesorientering 
 Bruge viden og erfaringer og 

kompetencer til at udvikle noget 
nyt fx nye retter, opskrifter, 
formidlingsformer, nuancer af 
maden.



Didaktikkens kerne – refleksion over:

Valg af: 

Hvad (indhold) ?

Hvorhen (læringsmål) ?

Hvordan (metode: form/proces) ?

Hvormed (medier, materialer) ?

Hvortil (evaluering) ?

Begrundelse:

Hvorfor (formål) ?

Med fortolkning af:

Hvem (elever og lærer)?

Hvorunder (rammebetingelser?



Praksisfaglighed – didaktisk refleksion? 

 Også andre elementer end smag, 
innovation og eksperimenter styrker 
praksisfagligheden og bør reflekteres 
didaktisk…  

 Op til den enkelte Madkundskabs 
lærer at vurdere 
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