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Også kvinder på jagt!



Formålet med undervisningen
Så når vi spiser, smager vi ikke bare med sanserne. Vi smager også 
æstetisk, sundhedsmæssigt, moralsk-politisk, kærligt, og nogle smager 
også med tro og med stil.

Man må som lærer (og/eller jæger) gøre sig klart, at der er forskellige 
vidensformer og argumentationsformer i spil, når man udsiger en 
smagsdom om, hvordan vildtet smager.

Formålet med smagsundervisningen er, at eleverne udvikler dels deres 
smagskompetence, og dels deres smagsmyndige personlighed.



Smagsmyndig personlighed 
Hvis eleverne skal realisere deres smagsmyndige personlighed, er det 
vigtigt at vide, hvilke vidensformer og hvilke argumentationsformer, der 
kan gøre et udsagn om smag gyldigt

De må vide, hvad de har med at gøre, og hvordan de kan bruge smagen 
af vildt som både resurse og argument ift. at gøre vildtretterne til 
vidunderlige måltidsoplevelser!
◦ Det nytter ikke at sige, at ”jeg ved”, at vildænder smager bedre end 

opdrættede ænder, for spørgsmålet om velsmag er ikke er et videns-, men et 
oplevelsesanliggende. 

◦ Det nytter ikke at sige, at ”jeg synes”, at rådyr er tørt, for tørhed handler ikke om 
synsninger, men om mundfølelse. 



Smagens systemer



Den fysiologiske smag
Den smag, der skyldes indtryk fra alle vores 
fem sanser (syns-, høre-, føle-, smags- og 
lugtesansen)

I den biologiske krop eksisterer nogle 
molekyler, som registreres af et 
sanseapparat, der signalerer det 
registrerede til hjernen

Receptorerne og nervebanernes formåen 
bestemmer, hvordan responsen på et 
indtryk kan give anledning til en bestemt 
smag.



Den psykiske smag
Hjerne kobler responsen på 
sanseindtrykkene til kognitive niveauer i 
bevidstheden, som opererer med følelser 
og tanker

Masser af sanseindtryk bliver aldrig 
registeret i bevidstheden, men undertiden 
bliver de det, dvs. koblet til det psykiske 
system

Derfor er natur- og smagsoplevelserne 
individuelle – eller personlige.



Den sociale smag
Selv om man individuelt kan synes om en 
smag, må ens oplevelse afgøres i og af 
fællesskabet.

Man kan kun træffe socialt bindende 
smagsafgørelser, hvis der findes et ‘sensus
communis’

Sensus communis er ikke blot en evne, der 
findes hos os mennesker, men også en 
fælleskabsstiftende sans – i denne 
sammenhæng – måltidsfælleskab. 



Syv smagsdimensioner



Undervisningen i køkkenet

Den konkrete udformning af 
undervisningsmaterialet (graden af 
detaljer, tekstmængden, billederne, 
betoning af obligatoriske og ikke 
obligatoriske dele af 
undervisningen o. lign.) må tilpasses 
niveauet for elevernes læring og 
kompetenceudvikling. 
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