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SMAGENS TRE SYSTEMER

Det 
fysiologiske 
system
• Nerveimpulser
• Sansninger

Det psykiske 
system
• Bevidsthed
• Oplevelser og 

erindringer

Det sociale 
system
• Kommunikation
• Begreber og 

fællesskaber
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POINTE

• De tre systemer kobler sig operativt til hinanden!

• Smag er i de fleste tilfælde en kobling af alle tre systemer.

• Dog kan smag godt opstå i erindringerne (det psykiske system) 
eller i fælleskaber (det sociale system) – uden vi har brugt vores 
sansninger og nerveimpulser (det fysiologiske system)i et konkret 
måltid. 
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SMAGSSYSTEMATIK (WISTOFT  &  QVORT RUP ,  2018 ,  2019 ,  2020)
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DET SOCIALE – FORMÅL FOR MÅLGRUPPEN BØRN

AT UDVIKLE SMAGSKOMPETENCE 
AT UDVIKLE SMAGSMYNDIG 
PERSONLIGHED 
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‘SAPERE AUDE’

 ”Hvad er oplysning?” 
(Immanuel Kant, 1783)

 ‘Sapere aude’
 Vov at være klog

 Hav mod til at bruge din 
forstand!
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‘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!

7



SMAGSDIDAKTIKKENS MÅL

• Vid hvilke vidensformer
og  smagsargumenter 
der er gyldige i hvilke 
sammenhænge
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SMAG ¤ VIDEN ¤ ARGUMENT
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‘SENSUS COMMUNIS’

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

(Kant, 2005 [1792]. Kritik af dømmekraften)

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

(Wistoft & Qvortrup, 2017, 2019, 2020)

10

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

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



MAD ER FÆLLESSKAB

• Vi smager individuelt, men vi deler og 
diskuterer ofte maden og vores 
smagsoplevelser med andre i 
måltider eller madfællesskaber.

• Disse er baseret på både 
sanseindtryk, fornuft og følelser.
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SMAG AFGØRES I FÆLLESSKABER

• Pointen er, at 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.
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KONKLUSION

 Vigtigt at fremføre sine smagsoplevelser i fællesskab 
med andre og sammen træffe smagsafgørelser 
(inklusiv andre afgørelser om madens kvalitet 
bæredygtighed, klimavenlighed, sundhed mv.)

 Smagsafgørelserne kan føre til begrundede madvalg.

 Hvordan vi smager og spiser er civilisatorisk lige så 
vigtigt, som hvad vi ved og synes!
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WORKSHOP
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I. Hvordan ser det ud i praksis? 

II. Kan I genkende jeres egne praksiseksempler i teorien?

III. Hvordan kan I bruge teorien ind i en 
rådgivningssammenhæng? 

Giv tre eksempler!

 Diskussion

 Feedback og sparring fra Karen



MANGLER I NOGET?

• Hvordan m jeres ‘værktøjskasse’ –
mangler I noget til at kunne 
arbejde videre med det sociale –
sensus communis?

• Hvordan får I udviklet/fat på det?

• Føler I jer godt nok klædt på? 
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TAK FOR I  DAG!
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