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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? 
Den sansede smag tilhører det fysiologiske system, men kobler sig til det psykiske og det 
sociale system i form af smagsoplevelser og smagskommunikation

De andre seks smagsdimensioner tilhører både det psykiske system og det sociale 
system:
• Den skønne smag
• Den sunde smag
• Den moralske smag
• Den kærlige smag
• Den religiøse smag
• Den smarte smag



”Sapere aude”

”Hvad er oplysning?” (Kant, 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



”Sensus communis”

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)

”Sensus communis” er en fællesskabs-
stiftende sans, som har afgørende 
betydning for livet.

(Gadamer, 2004 [1986]. Sandhed og Metode) 



Smag i det sociale
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.

Det kan ske i måltidsfællesskaber

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

Smagskompetence og personlig smagsmyndighed (-dømmekraft) 
(Wistoft & Qvortrup, 2018, 2019, 2020)



Konklusion
Sentire aude er ikke blot en evne, der 
findes hos alle mennesker, den skal 
udvikles og udvides (læring) mod 
smagskompetence og personlig 
smagsmyndighed.

Sensus communis er en sans, der stifter 
fællesskab, og som udtrykker en gruppes 
mening. 

Madmæssig mangfoldighed er en kerne-
kvalitet ved sensus communis: Man er 
fælles om forskellige smagsoplevelser (fx 
gennem måltidsfælleskaber). 
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