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Smagens systemer

Det 
fysiologiske 
system
• Nerveimpulser
• Sansninger

Det psykiske 
system
• Bevidsthed
• Oplevelser og 

erindringer

Det sociale 
system
• Kommunikation
• Begreber og 

fællesskaber



Smagssystematik (Wistoft & Qvortrup, 2018, 2019, 2020)



Hvilke smagsdimensioner i hvilke systemer? 
Alle på nær den sansede smag tilhører både i det psykiske og det sociale system, dvs.:

Den skønne smag

Den sunde smag

Den moralske smag

Den kærlige smag

Den religiøse smag

Den smarte smag

Kun den sansede smag tilhører det fysiologiske system!



Sapere aude

Hvad er oplysning? (Kant, 1993 [1783])

Sapere aude:

Vov at være klog

Hav mod til at bruge din forstand



Sentire aude

Hvad er smag? (Wistoft & Qvortrup, 2018)

Sentire aude:

Vov at smage

Hav mod til at bruge din smag

 sig din mening, stol på din smag

Vid hvilke smagsargumenter der er gyldige i 
hvilke sammenhænge.



Social sentire aude

Vær forpligtet på at fremføre dine smagsoplevelser på en sådan måde, at du i kan dele 
dem i fællesskab med andre og træffe velbegrundede og refleksive smagsafgørelser. 

Hvordan vi smager og spiser er civilisatorisk lige så vigtigt, som hvad vi ved og synes. 

(Wistoft & Qvortrup, 2018, 2019, 2020)



Sensus communis

Definition:

Et meningsfællesskab, der både er baseret 
på fornuft, følelser og smag

Man kan kun træffe smagsafgørelser, hvis 
der findes et sensus communis

(Kant, 2005 [1792] Kritik af dømmekraften)

-Kan skabes i måltidsfællesskaber



Kompetent og selvberoende deltagelse
i hverdagens sensus communis
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Ex. Anbefalinger til skolemåltider (Stovgaard et al., 2018)

1. Tilstrækkelig, velsmagende mad

2. Smag kombineret fælleskab

3. Eleverne involveres i at skabe gode måltidsrammer:
 Dækker hyggeligt/indbydende op/rydde op i fællesskab
 Organiserer pladser  (faste el. roterende)
 Præsenterer/fortæller hinanden om maden

4. Mad-/smagsmæssige udfordringer

5. Måltiderne: ikke løsrevet men en del af den pædagogiske hverdag, 
lærernes/pædagogernes roller er vigtige 

6. Inkluderende madkultur: måltiderne = samlingspunkter = sensus communis
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