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Spørgsmål 

 

 

• "Skal vi have smag i 

skolen?" 

• "Hvis vi skal rykke 

noget ved smag, hvad 

kan forskningen så 

bruges til?" 
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Tre fokusområder  

 

 

 

 

I. LÆRING 

II. GASTROFYSIK 

III. HÅNDVÆRK 
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Formål 

• At børn og unge lærer at 

tage ejerskab til smagen! 

 

• 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 
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Mål for området for læring 

 

• At undersøge hvordan 

børn og unge oplever 

smag, og hvad de ved 

om smag - gennem 

deres kommunikerede 

smagsoplevelser, viden 

og erfaringer    
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Forskellige pædagogiske smags-

målsætninger 
 

I. At få barnet til at smage 

 

II. At få barnet til at vælge det rette (gode, 

sunde, økologiske…) gennem smag 

 

III. At give barnet mulighed for at forholde sig til 

smag og træffe begrundede valg 
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Forskel på pædagogiske tilgange – fx: 

Ny Nordisk Hverdagsmad SMAGforLIVET 

• På forhånd fastlagt 

madkoncept (manifest) 

• Fokus på madens kvalitet, 

bæredygtig madkultur, 

madlavning og indtag 

• Mål: sundere/bedre liv! 

• Primær pædagogik: 

Nudging 

• Evidensbasering  

 

• Ikke på forhånd fastlagt 

madkoncept 

• Fokus på smag, 

smagsoplevelser og 

smagsperspektiver 

• Mål: sundere/bedre liv! 

• Primær pædagogik: 

Eksperimenter 

• Vidensformidling 
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Hvad gør vi så i SMAGforLIVET? 

 

• Vi laver eksperimenter og feltstudier 

• Vi laver systematiske reviews om 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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Ex. science camp: Smag (Ryslinge Efterskole) 

 

 

• Smag med egne ord! 

• Egne kategorier 

• Smag med alle sanser 

• Også med 

mundfølelsen… 
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Fiske-dissekering  
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Egen sushi!  
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Fagformålet i Madkundskab 

• § 10. Eleverne skal i faget madkundskab tilegne sig 

færdigheder og viden om mad, smag, sundhed, 

fødevarer, madlavning og måltider og dermed udvikle 

kompetencer, der gør dem i stand til at vælge og 

vurdere egne smags- og madvalg. Eleverne skal opnå 

praktiske færdigheder inden for madlavning og kunne 

eksperimentere med såvel råvarer, opskrifter og retter 

som egen smag og andre æstetiske erfaringer. Eleverne 

skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på 

bagrund af viden om fødevarer, sæson, oprindelse, 

sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed. 
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Ex. fra Madkundskab valgfagets ‘måltidets værdier’ 

 

MÅLTIDER OG SMAG 

Fase 2 

• Eleven kan etablere smags- og værdifulde måltider 

• Eleven har viden om sammenhængen mellem smag, 

madglæde og livskvalitet 

 

• Eleverne arbejder med madglæde og livskvalitet gennem 

egne smagsoplevelser samt forståelse for andres.  
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Fem hovedingredienser i Madkundskab 

 

1. Smag 

2. Elevernes deltagelse 

3. Plads til 

eksperimenter 

4. Udeskole 

5. Den åbne skole 
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Nej tak til disse tre ingredienser 

 

 

1. Smagsdommeri 

2. Nudging 

3. Det kræsne barn i en 

fastlåst position  
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