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Tema og nøglebegreber 

• Smag (tema) 

 

• Kommunikation 

• Læring 

• Oplevelse 

• Viden 

• Erfaring 

 

• Intention (mål) 

• Begrundelse (formål) 
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Smag  

• Tema eller genstandsfelt for hele SMAGforLIVET 

 

• De to overordnede bjælker: SMAG & FORMIDLING 

 

• På den ene side må smag tage udgangspunkt i en direkte 
sanseoplevelse, og formidlingen må tage udgangspunkt i det, 
der kan smages  

 vi ønsker at tage udgangspunkt i deltagernes (børn og unges) 
egne oplevelser og erfaringer 

 

• På den anden side er formålet at formidle noget til nogen. 
Men kan nogen formidle smag til andre? Formidler smagen 
ikke sig selv?  

 Hvis det skal give mening, må det være viden (i bredeste 
forstand) om smag, der formidles.  
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Hvad gør vi så? 

• Vi laver eksperimenter og feltstudier 

• Vi laver systematisk review: smag, børn og læring 

• Vi undersøger smag empirisk: 

• Processer og produkter omkring smag 

• Kommunikation som proces 

• Læring som produkt 

Hvilket kræver klare iagttagelsesbegreber 

• Vi formidler både videnskabeligt, professionsrettet og 

målgruppeorienteret i forskellige medier 
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Kommunikation 

• Afsender – meningsfuldt budskab 

• Modtager – forståelse (mening)?  feedback til afsender 

• Afsender – iagttager tilslutning (forståelse) eller ikke-

tilslutning (ikke-forståelse)  kommunikationen må 

ændre karakter el ophøre) 

 

Definition: kommunikation en syntese af tre selektioner 

a) Information 

b) Meddelelseform 

c) Forståelse eller ikke-forståelse 

Samt forståelseskontrol (Luhmann, 1992)  
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Læring 

 

• Som proces eller produkt/resultat/out come 

• Vi fastsætter en black boks med læring som proces og går 
efter læring som produkt – som kan måles 

 

• Som resultat kan læring (SMAG) være en oplevelse eller ny 
viden som knytter sig til erfaringer 

 

• Definition: Læring er bevidsthedsudvidelse (Wistoft, 2009) 

• De livsytringer, der fører til at der produceres og reproduceres viden 
i form af kundskaber, færdigheder, holdninger, vilje og følelser (Kruse, 
2002) 

• Læringen består i, at bevidstheden gennem operationer ændrer sin 
struktur (Rasmussen, 2004)  
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Oplevelse 

• Non-kognitivt fænomen 

• Selvreferentielt fænomen (sagen) (Wistoft, 2013)  

• Individuelt – kan ikke undersøges direkte – kun gennem 
kommunikation 

• Obs. ord på oplevelsen er ikke lig oplevelsen! 

 

• Definition: et psykisk eller bevidsthedsmæssigt fænomen, 
hvor bevidstheden retter sig mod noget – lader noget træde 
frem og dermed lader alt andet ude 
• Oplevelse er som bevidsthedsfænomen emergent i forhold til 

sansning i neurofysiologisk forstand 

• Oplevelse kan ikke beskrives som summen af alle enkeltsansninger 
(sansedata), men snarere noget, der er mindre, fordi oplevelse qua 
sin rettethed må være selektiv (Kruse, 2002) 
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Viden  

• Kognitivt fænomen 

• Her en samlebetegnelse for kundskaber, færdigheder, 
holdninger, vilje og følelser  

 

• Definition: viden er på den ene side den lærendes 
mentale konstruktion og på den anden side noget ydre 
materielt, abstrakt eller symbolsk, der eksisterer 
uafhængigt af den lærende  

 

• Den lærende konstruerer selv aktivt viden om sig selv og 
verden (konstruktivistisk kundskabssyn) 

• Tilegnelse af viden er et kompromis, hvor den lærende 
selv aktivt reproducerer en ydre viden. 
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Viden og uddannelse 

Praksisviden Professions-

viden 

Videnskabelig 

viden 

Form Erkendelser fra 

praksis 

Refleksioner over 

teori/praksis 

Forskning 

Gyldigheds-

kriterier 

Begrundelser – 

”gode grunde” 

Tydelige 

referencer 

Transparent teori 

og metode 

Mål Forbedring eller 

udvikling i praksis 

Nye kompetencer 

professionalisme 

Ny videnskabelig 

viden 
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Erfaring 

• Erfaring er en bearbejdning af oplevelser 

• Erfaring kan også være en bearbejdning af at have 

oplevet at bruge viden! 

 

• Definition: Erfaring er den kundskab, man får gennem 

refleksion over egne oplevelser 

• Væsentligt at skelne mellem oplevelsen i sig selv og så den 

erfaring, der dannes, når oplevelsen er sat i forhold til tidligere 

erfaringer ved tankemæssig bearbejdning 
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Mål (hvad) 

 

• At undersøge hvordan 

børn og unge oplever 

smag og hvad de ved 

om smag - gennem 

deres kommunikation 

af smagsoplevelser, 

viden og erfaringer    
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Begrundelse (formål) 

• SMAGforLivet skal skabe 

mulighedsbetingelser for 

- at børn og unge kan 

kommunikere om smag for 

- at være bevidste om, 

hvad de bruger smagen til 

i hverdagen for 

- at leve et bedre liv 

 

Børn og unge må lære at 

tage ejerskab til smagen! 
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