
Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Karen Wistoft, formand for skrivegruppen Side 1 

Nye mål og Madkundskab 
Arbejdet med de nye Fælles mål i det nye fag 
 
Karen Wistoft, formand for skrivegruppen 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Arbejdsgruppens 
medlemmer 

 

• Lena Thiellesen, hjemkundskabslærer, Åbenrå 

• Morten Kromann Nielsen, leder af Center for Mad, Krop og Læring, UC-L 

• Helle Brønnum Carlsen, ph.d., lærer og seminarielektor i madkundskab, 
læreruddannelsen Zahle, UCC og N. Zahles Seminarieskole 

• Uffe Bøgelund Bjerre, fagkonsulent, Undervisningsministeriet, Departementet, 
Afdeling for Børn og Grundskole 

• Pernille Skou Brønner Andersen, specialkonsulent, Undervisningsministeriet 
Center for Udvikling af Folkeskolen 

• Karen Wistoft, lektor og professor (mso), DPU, AU og Grønlands Universitet 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

30-05-2014 

Karen Wistoft, formand for skrivegruppen Side 3 

Rammerne for arbejdet i 
arbejdsgruppen 

 

• Seks heldagsmøder fra oktober 2013 til april 2014 

• Andre mindre møder 

• Strukturering af arbejdet, uddelegering af arbejdsopgaver 

• Forsker feedback 

• Koordinering og sammenskrivning  

• Mål-matrixer 

• Læseplanerne (forløbsbeskrivelser) 

 

 Vejledningerne inkl. læringsmål, udfordringsopgaver og evaluering (Helle BC & Karen W) 

  



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Fagformålet for 
Madkundskab 

 

• At eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig praktiske færdigheder og 
viden om mad, madlavning, smag, sundhed, fødevarer, måltider og 
madkulturer og dermed udvikler kompetencer, der gør dem i stand til at vælge 
og vurdere egne madvalg. 

• Eleverne skal opnå praktiske færdigheder indenfor madlavning og kunne 
eksperimentere med såvel fødevarer, opskrifter og retter som med smag og 
andre sanseindtryk. Eleverne skal kunne foretage kritisk begrundede madvalg 
på bagrund af viden om, hvad der betinger disse, viden om fødevarer, deres 
sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed. 
Dette inkluderer refleksion over miljø og ressourcer, forståelse for værdier 
bundet til madkulturer samt for konsekvenserne af madforbrug og madspild. 

 

30-05-2014 

Karen Wistoft, formand for skrivegruppen Side 4 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Stk. 2 og stk. 3  
 

• Gennem alsidige læringsforløb skal eleverne have mulighed for at udvikle 
selvværd, fantasi, dømmekraft, madlavningsglæde og erkendelse, så de bliver i 
stand til at tage begrundet stilling til og handle i overensstemmelse hermed. 
Eleverne skal lære at forbinde viden med lyst til at lære at lave mad i fælleskab. 

• Eleverne skal lære at tage del i og medansvar for problemstillinger, der 
vedrører mad, smag, madvalg, madlavning og måltider i relation til sundhed, 
trivsel og bæredygtighed. Læringsmulighederne skal tilrettelægges så eleverne 
oplever værdien af fællesskabet omkring måltider. Fællesskabet skal bygge på 
livsglæde, ligeværd og socialt ansvar. Eleverne skal arbejde med mentalt 
ejerskab i forhold til madlavning og måltider, som forankres til konkrete 
færdigheder.  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Valgfaget  
 
• Valgfaget i Madkundskab er 2 årigt og kan udbydes fra 7. klasse. Forløbet kan 

afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i Madkundskab. Det er i så fald en 
betingelse, at eleven har fulgt undervisningen i det 2 årige valgfagsforløb, og 
undervisningens indhold opfylder kravene til prøven. 

• Undervisningen i valgfaget skal bygge videre på de videns- og færdighedsmål, 
som eleverne har tilegnet sig i det obligatoriske forløb 

• De fire kompetenceområder går igen, men målene er mere omfattende 

• Fagets indhold relateres til mad- og måltidsrelaterede emner og 
problemstillinger - komplekse opgaver, eksperimenter og fortolkninger 

• Eleverne inddrages i planlægningen af undervisningen 

• Projektopgaven kan kobles på valgfaget 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Hvad ligger i de nye mål?  
FORENKLING 

Fire kompetenceområder Mad og sundhed 

• Fødevarebevidsthed 

• Madlavning 

• Måltider og madkulturer 

- med hver sit kompetencemål 

 

Tre til fem temaer inden for hvert kompetenceområde 

- med fire par af færdigheds- og vidensmål  (to faser, 28+20 = 48 mål-par) 

 Læseplanerne 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Vejledningerne 
 

•Fagbeskrivelse – det obligatoriske fag og valgfaget 

  

•Læringsmål (passer til mål-par, dvs. 240 læringsmål!) 

•Udfordringsopgaver 

•Tegn på læring 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Reformens tre 
gennemgående temaer 
 
 
•Sproglig udvikling 
 
• It og medier 
 
• Innovation og entreprenørskab 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Folkeskolens tænkning 
 

•Varieret og anvendelsesorienteret 
undervisning 

 

•Den åbne skole 

 

•Bevægelse 

 

•Den understøttende undervisning  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Madkundskabs fire 
kompetenceområder 
• Mad og sundhed: Eleven kan træffe begrundende madvalg i forhold til 

sundhed 

 

• Fødevarebevidsthed: Eleven kan træffe begrundede madvalg i forhold til 
kvalitet, smag og bæredygtighed 

 

• Madlavning: Eleven kan anvende madlavningsteknikker og omsætte idéer i 
madlavningen 

 

• Måltid og madkultur: Eleven kan fortolke måltider med forståelse for 
værdier, kultur og levevilkår 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Madlavning – flest temaer og mål 

Nye faglige krav! 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Valgfaget 
• Mad og Sundhed: Eleven kan foretage madvalg ud fra målgruppe og forholde 

sig kritisk til madkommunikation 

 

• Fødevarebevidsthed: Eleven kan foretage begrundede valg af fødevarer i 
forhold til produktion, kvalitet og madoplevelse 

 

• Madlavning: Eleven kan eksperimentere ud fra grundlæggende 
madlavningsteknikker 

 

• Måltid og madkultur: Eleven kan opbygge måltider med forståelse for 
forskellige madkulturer og levevilkår 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex. fra Mad og sundhed 
 

Sundhedsbevidsthed 

Fase 1  

• Eleven kan redegøre for sund mad gennem madlavning 

• Eleven har viden om sund mad og madlavning 

 

Fase 2 

• Eleven kan vurdere egne madvalg i forhold til sundhed, trivsel og miljø 

• Eleven har viden om faktorer der påvirker madvalg, sundhed, trivsel og miljø 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Læseplanen om 
sundhedsbevidsthed 
• Eleverne arbejder først med egne opfattelser af mad og sundhed gennem 

vurderinger af, hvordan forskellige faktorer påvirker madoplevelsen og 
opfattelsen af sundhed 

• Eleverne skal arbejde med aktiviteter, der både inddrager smag, madlavning og 
rammesætning for måltider samt deres egne visioner for et godt måltid og et 
godt liv. 

• Senere fokuseres på elevernes forslag til måder at forholde sig til sundhed på 

• Ernæringsfaktorer, energibehov, kostmodeller og kostberegningsprogrammer. 

• Eleverne sammensætter og vurderer mad og måltider i forhold til sundhed og 
trivsel, og de arbejder med mad og måltiders betydning for sundhed og trivsel 
både i det praktiske arbejde og i drøftelser af madvalg og konsekvenser. 

 

30-05-2014 

Karen Wistoft, formand for skrivegruppen Side 15 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex. fra Fødevarebevisthed  
Bæredygtighed og miljø 

Fase 1 

• Eleven kan analysere fødevaregruppers vej fra jord til bord og til jord 
igen, blandt andet v internetsøgning 

• Eleven har viden om fødevaregruppers bæredygtighed  

 

Fase 2  

• Eleven kan vurdere miljømæssige konsekvenser af madhåndtering  

• Eleven har viden om betydningen af madhåndtering for bæredygtighed 
og miljø.   
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Madens bæredygtighed 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex. fra Madlavning 
 

Madlavningens fysik og kemi 

Fase 1 

• Eleven kan lave mad under hensynstagen til fysisk-kemiske processer 

• Eleven har grundlæggende viden om madlavningens fysik og kemi 

 

• Fase 2 

• Eleven kan skabe retter der tilgodeser sammenhæng mellem madlavningens 
grundmetoder og fysisk-kemiske egenskaber 

• Eleven har viden om sammenhængen mellem madlavningens grundmetoder og 
fysisk-kemiske egenskaber 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Andet ex. fra Madlavning 
 

Smag og tilsmagning  

Fase 1 

• Eleven kan skelne mellem forskellige grundsmage, konsistens og aroma 

• Eleven har viden om grundsmage, konsistens og aroma 

 

Fase 2 

• Eleven kan tilsmage og krydre maden 

• Eleven har viden om smag og krydring 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex. fra valgfagets Mad og sundhed  

 

Kommunikation og samfund  

Fase 1 

• Eleven kan præsentere et selvskabt sundt måltid i et udvalgt medie 

• Eleven har viden om mediebårne præsentationsteknikker 

 

Fase 2 

• Eleven kan analysere mad- og sundhedsdiskussioner 

• Eleven har viden om interessebåret kommunikation om mad- og sundhed 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex. fra valgfagets Madlavning 
 

Eksperimenterende madlavning 

Fase 1: 

• Eleven kan eksperimentere med madens fysisk-kemiske egenskaber 

• Eleven har viden om gastro fysisk-kemiske egenskaber    

 

Fase 2: 

• Eleven kan eksperimentere med egne smagsoplevelser i madlavningen 

• Eleven har viden om sensorik og smag  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex. fra valgfagets Måltidets værdier 

 

Måltider og Smag  

Fase 1 

• Eleven kan fortolke måltider i deres kontekster 

• Eleven har viden om måltidskulturer og madsymboler 

 

Fase 2 

• Eleven kan etablere smags- og værdifulde måltider 

• Eleven har viden om sammenhængen mellem smag, madglæde og livskvalitet 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Læseplanen om måltider og 
værdier 
Eleverne arbejder med: 

• Måltidet som en udtryksform, der rummer både selve maden, samværet, 
tidsrammen og rummet det foregår i 

• Betydninger i relation til, hvem der har lavet maden, hvad måltidets deltagere 
ved om maden og hinanden, deres forventninger, hvem der serverer maden, 
dvs. hvad alle disse forhold betyder for måltidets værditilskrivning 

• Måltidet, både ud fra anledninger og forskellige kulturelle og samfundsmæssige 
faktorer. 

• Fortolkning af faktorer der påvirker mad og måltidskulturer som f.eks. 
traditioner som jul og påske, hvor eleverne skal analysere de 
værditilskrivninger, der optræder. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Vejledningerne (under udarbejdelse)  

 

• Fagets identitet og rolle 

• Fagets placering i fagblokken og tilknytning til andre fag 

• Fagets særkende og nødvendighed 

• Målstyret undervisning  

• Undervisningsdifferentiering 

• Læremidler 

• Undervisningens tilrettelæggelse: læringsmål, udfordringsopgaver, tegn på 
læring (evaluering) 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Madkundskabs fagplacering 

• Madkundskab placeres i fagblokken med de praktisk musiske fag, fordi faget 
arbejder med æstetiske indtryk og udtryk, og fordi faget har en tydelig 
håndværksudøvende praksis 

• Faget er dog i lige så høj grad berettiget i den naturfaglige blok, da 
kompetenceområderne Mad og sundhed, Fødevarebevidsthed og Madlavning 
funderer sig på naturfaglig viden, der henter teori og begreber fra 
naturvidenskaben, og på naturfaglige eksperimenter, der ligeledes henter 
metoderne fra naturvidenskaben.  

• Fagets omdrejningspunkt er menneskets forhold til valget af mad 

• Således har faget hentet basisfaglig viden fra både de naturfaglige, de 
kulturfaglige og de samfundsfaglige vidensområder, samtidig med at faget også 
skal kvalificere de håndværksmæssige praktiske færdigheder. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex fra vejledningen 

Smag og tilsmagning. Der fokuseres på elevernes kendskab til grundsmagene surt, sødt, 

salt, bittert og umami, samt hvad lugt, tekstur, snerpning (den gnidende fornemmelse på 

tungen, vi møder, når vi fx spiser umodne frugter eller drikker te eller andre drikke med 

meget garvesyre) og irritation (brændende mundfølelse) betyder for smagsoplevelsen. 

Eleverne skal have et fagligt sprog for smag, lugt og tekstur. Der trænes i tilsmagning og 

italesættelse af  smag. Eleverne arbejder med at karakterisere smag, tekstur og aroma – først 

isoleret og dernæst i kombination i enkle fødevarer. De undersøger, hvad kombinationer af  

forskellige smage eller teksturer kan bevirke, og hvordan smagssammensætninger kan 

bruges. Der arbejdes eksperimenterende, registrerende og med blindsmagning, hvorefter 

dette anvendes i madlavningen gennem tilsmagning. Eleverne skal også arbejde med smag i 

krydderier og krydderurter fx sort peber, chili og peberrod, som alle er stoffer, som 

bidrager til irritation eller fx mynte som giver en kølende mundfølelse. Elevernes 

præsenteres for smag i forskellige råvarer og krydderier af  dansk såvel som udenlandsk 

oprindelse.  
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
Andet ex. fra vejledningen  

Madlavningens fysik og kemi. Der fokuseres på elevernes kendskab til, hvor proteiner, 

fedtstof  og kulhydrater kommer fra i råvarerne, og hvordan de opfører sig fysisk-kemisk 

ved tilberedning og i relation til grundmetoder og råvaregrupper. Eleverne arbejder med 

enkle men tydelige fysisk-/kemiske egenskaber og forandringer under sædvanlige 

køkkenprocesser. Eleverne arbejder med betydningen af  vand og effekter af  temperatur, 

syre og salt. Det kan være koagulering af  proteiner i æg eller kød fx ved opvarmning; 

smeltning og størkning af  forskellige fedtstoffer; emulgering af  vand og olie i mayonnaise, 

is og dressing; syrning og fermentering af  mælk og fløde til smør, surmælksprodukter og 

ost; konservering med salt og sukker; gelatinering af  proteiner; forklistring af  stivelse i mel, 

fx i forbindelse med bagning og jævning. Senere skal eleverne arbejde med at lave egne 

retter og kunne redegøre for, hvordan de har tilgodeset sammenhængen mellem 

madlavningens grundmetoder og de fysisk-/kemiske egenskaber. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex læringsmål fra 
sundhedsbevidsthed fase 1 
 

•Eleverne kan tilberede et sundt og velsmagende måltid 

•Eleverne ved hvordan madlavning kan have indflydelse på sundheden i 
det færdige produkt 

•Eleverne kan opstille relevante sundhedskriterier for et måltid 

•Eleverne kan vælge velsmagende råvarer som et sundt udgangspunkt 
for tilberedning af mad. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Tegn på læring 
Eleverne kan tilberede et sundt og velsmagende måltid 

• Niveau 1  

• Eleven kan udvælge opskrifter der tilgodeser varieret brug af 
fødevaregrupperne 

• Niveau 2 

• Eleven kan redegøre for hvad de enkelte fødevaregrupper i et måltid bidrager 
til både hvad angår ernæring og velsmag 

• Niveau 3 

• Eleven kan arbejde skabende med fremstillingsprocesser og redegøre for hvad 
både processer og fødevarer bidrager med til det sunde og velsmagende måltid 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

En udfordringsopgave 
 

Du skal tegne et sundt måltid 
og sætte pile på hvad hver 
enkelt del af måltidet 
bidrager med til din sundhed 
(både ernæringsmæssigt, 
nydelsesmæssigt og 
følelsesmæssigt) 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Ex valgfagets emner  

Fødevarer, bæredygtighed, bevaring 

 Nødder, bær, frugter, rødder – årstider og sæson  

 Hav, fisk, skaldyr og tang – resurser og miljø  

 Skov og strand og nye skud – det vilde  

Herunder syltning, henkogning. Fx pesto af skud fra ramsløg og 

skvalderkål. Syltet havtorn. Bruges senere under emnet Ny Nordisk. 
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Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 

Andre emner i valgfaget  
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Sundhed i spænd 

•Forbud og fanatisme  

•Kropsidealer og mad  

•Naturens sundhed vs. menneskers 

• Slowfood kontra fastfood  

 

‘Master Chef’ 

•Hvor kommer fantasien fra?  

•Den lille kemiker  

•Velsmag og skønhed 

•Madens tekstur og mundfylde 

 



Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Spørgsmål?  


