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Indledning 
Problemfelt 
Udgangspunktet for dette bachelorprojekt skal findes i det samfund, som vi lever og holder skole i. 

Ifølge sociolog Anthony Giddens lever vi i det senmoderne samfund, der blandt andet er 

kendetegnet ved øget refleksivitet (Bak, 2012:89). Giddens redegør for, at individet i 

senmoderniteten er blevet frisat og ikke længere er bundet på traditioner og traditionelt givne 

autoriteter, og derfor skal gøre op med sig selv, hvilken livsførelse der ønskes (Hermann, 

2010:201). Professor i pædagogik Thomas Ziehe uddyber dette fænomen med, at der i 

moderniseringen er brudt med de kulturelle selvfølgeligheder, og at senmodernitetens unge betaler 

prisen for denne aftraditionalisering. Individet skal hele tiden sætte spørgsmålstegn ved værdier, tro, 

moral, livsstil, madvaner og alt hvad livet ellers indebærer, for at skabe en selvidentitet (Ziehe, 

2004:83). Senmodernitetens identitetsdannelse indebærer dermed at individet konstant skal “vælge 

og træffe beslutninger, således at vi fortsat kan opretholde en selvfortælling” (Kaspersen, 

1999:427). Jævnfør Giddens kan valget foretages på et praktisk niveau, uden bevidsthed om valget, 

eller på et diskursivt niveau, hvor individet eksplicit kan begrunde sit valg (Kaspersen, 1999:420). 

Senmodernitetens frisættelse fra traditioner skaber, særligt blandt de unge, angst og ambivalens, da 

kravet om kontinuerlige foretagelser af valg og dermed skabelsen af en selv-identitet, kan føles 

uoverskuelig og utryg (Hermann, 2010.: 221; Ziehe, 2004:89). Både Giddens og Ziehe 

argumenterer for, at det er det offentliges opgave at gøre eleverne i stand til at tage diskursive valg 

og dermed kvalificere fremtidige til- og fravalg (Hermann, 2010:221; Ziehe, 1999:213). 

Problemstilling 
Det senmoderne samfunds frisættelse fra tradition og vaner har ligeledes efterladt individet med 

mange valg om sine madvaner: Hvilken takeaway vil jeg have? Hvad vil jeg helst spise? Hvilket 

mærke er sundest? er blot få af dem. Når individet går en tur i supermarkedet, bliver det 

bombarderet med informationer, oplevelser og et overdådigt udbud af fødevarer på alle hylder 

(Carlsen, 2011:13-14). Det er muligt at vælge imellem flere typer af flåede tomater, og hvad vælger 

man så? Vælger man ud fra prisen, billedet på dåsen, fødevaremærkningerne, det produkt man 

husker fra den sjove reklame, eller noget helt femte? Ved man ikke bedre, kan det ske, at valget er 

en praktisk og ubevidst handling, eller at man vælger, som ens forældre gør. Men kan individet i så 

fald beherske tilværelsen i det senmoderne samfund? I madkundskabsfagets formål står at 
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“Eleverne skal kunne foretage kritisk reflekterede madvalg på baggrund af viden om fødevarer, 

sæson, oprindelse, sundhedsværdi, produktionsformer og bæredygtighed” (Børne- og 

undervisningsministeriet, 2019:7). Madkundskabsfagets formål er her et argument for, at eleverne 

ikke kan nøjes med at handle ubevidst, men jævnfør det senmoderne samfunds krav om 

refleksivitet, skal tage sine madvalg med en diskursiv bevidsthed. Alt dette stiller krav til 

madkundskabsfaget og ikke mindst madkundskabslærerne, der gennem undervisningen skal 

faciliterer, at eleverne opøver sin viden og evne til refleksion. Undervisningen skal ifølge fagets 

formål “kombinere madlavningens praktiske håndværk med erfaringer og viden om mad, 

madlavning, smag, sundhed, måltider, fødevarer og forbrug” (Ibid:40). Det betyder, at 

undervisningen både skal rammesætte, at eleverne gør sig praktiske- og videnskabelige erfaringer, 

hvorfra eleven kan danne holdninger og træffe begrundede valg (Ibid). I dette bachelorprojekt 

ønsker vi at undersøge, hvordan vi som kommende madkundskabslærere skal planlægge og udføre 

vores madkundskabsundervisning, så den kan være et led i at faciliterer maddannelsesprocessen, 

der er grundlaget for, at eleverne kan beherske livet i det senmoderne samfund. 

Problemformulering 
På baggrund af ovenstående problemstilling ønsker vi i dette bachelorprojekt, at undersøge følgende 

problemformulering: 

 

Hvilke didaktiske faktorer faciliterer madkundskabsfagets ideal om maddannelse? Og hvordan? 

 

Vi ønsker at svare på problemformuleringen ved at undersøge madkundskabsundervisningen på to 

forskellige skoler i Danmark. Vi ønsker helt konkret at undersøge hvilke didaktiske faktorer, der er i 

spil i undervisningssituationerne og hvordan netop disse potentielt faciliteter idealet om 

maddannelse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i følgende undersøgelsesspørgsmål: 

• Hvilke didaktiske faktorer påvirker madkundskabsundervisningens dannelsespotentiale set i 

forhold til en bred forståelse af didaktikbegrebet? 

• Hvordan udformes disse didaktiske faktorer på de to undersøgte skoler? 

• Hvordan faciliteres maddannelsen på baggrund af de fundene didaktiske faktorer? 

• Hvilke potentialer for maddannelsesprocessen ses af analysen? 
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Begrebsafklaring 
I følgende afsnit redegøres for projektets teoretiske afsæt. Jævnfør problemformuleringen vil vi 

udspecificere, hvad der menes med begreberne didaktiske faktorer og maddannelse.  

Didaktiske faktorer 
I dette bachelorprojekt definerer vi didaktik ud fra et bredt perspektiv. Det betyder ifølge 

musikdidaktikker Frede V. Nielsen, at didaktikbegrebet dækker over lærerens overvejelser om 

undervisningens indhold, mål, formål, form og tilrettelæggelse (Nielsen, 2004:250). De didaktiske 

faktorer defineres som undervisningens hvad, hvordan og hvorfor (Gabrielsen, 1993:66-72).  

 

Undervisningens hvad, hvordan og hvorfor  

Undervisningens hvad dækker over undervisningens indhold og målsætning (Gabrielsen, 1993:66). 

Undervisningens hvordan knytter an til undervisningens tilrettelæggelse, aktiviteter, udformning og 

udførsel (Gabrielsen, 1993:71). Undervisningens hvorfor skal først og fremmest findes i 

lovgivninger på folkeskoleområdet såsom Folkeskolens formålsparagraf og Fagenes formål 

(Børne- og undervisningsministeriet, 2019). Undervisningens hvorfor udbygges dog af lærerens 

individuelle refleksion over denne lovgivning og deraf lærerens forståelse af, hvorfor vi holder 

skole og fag (Nielsen, 2004:250). Undervisningens indhold, tilrettelæggelse og udførsel er derfor 

betinget af undervisningens hvorfor.  

 

Intentionen med undervisning er at fordre læring hos eleverne (Illeris, 2015:20). Hvad der bliver 

undervist i, hvordan det gøres og hvorfor der vælges og gøres således, er derfor betydningsfuldt for, 

hvilken læring der potentielt kan opstå på baggrund af undervisningssituationen (Laursen, 2016:64). 

 

Lærerens indflydelse på undervisningens hvad, hvordan og hvorfor 

Lærerens arbejde med hvad, hvordan og hvorfor er forankret i lærerens dannelses-, lærings-, 

menneske- og fagsyn (Carlsen, 2017:11). Lærerens dannelsessyn forstås som lærerens syn på, 

hvordan undervisningen “skal klæde os (red: eleverne) på til at handle i den tid, vi lever i” (Ibid:9). 

Selvom dannelse er et uundgåeligt diskussionsemne, er der langt fra enighed om, hvad det er og 

deraf hvilket dannelsespotentiale undervisningen skal have (Schmidt, 1999: 274). Lærerens 

dannelsessyn hænger uløseligt sammen med vedkommendes menneske- og læringssyn, der 

afspejler, hvordan læreren forstår eleverne, deres motivation, kompetencer, tilegnelsesprocesser og 
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tilgang til verden (Carlsen, 2017:58). Lærerens fagsyn udspringer af lærerens dannelses- og 

menneske- og læringssyn samt lærerens fagfaglige forståelse og kunnen. Fagsynet omhandler, 

hvilken position et fag har i skolen, hvad det skal kunne, hvad det skal indeholde og hvordan 

indholdet skal udbredes i undervisningen (Ibid:75).  

 

Seminarielektor og Ph.d. i mad og æstetik Helle Brønnum Carlsen beskriver at “det er, når fagsynet 

kommer på tale, at fagets egentlige karakter udfoldes og afsløres” (Carlsen, 2017:75). Denne 

beskrivelse er afgørende for projektets definition af didaktikbegrebet, da vi dermed argumenterer 

for, at undervisningen hvad, hvordan og hvorfor og deraf undervisningens potentiale er betinget af 

lærerens fagsyn. Vi anerkender, at fagsynet endvidere er betinget af lærerens dannelses- og 

menneske- og læringssyn, men vælger i forhold til projektet omfang, at snævre lærerens samlede 

indflydelse ind til fagsynet. 

Maddannelse 
Maddannelse er en livslang proces og kan ikke direkte faciliteres gennem skolens undervisning 

(Carlsen, 2016:43). Maddannelsesbegrebet defineres ved hjælp af følgende: “Maddannelse omfatter 

/.../ den evige udvikling af det æstetiske refleksive menneske. Et menneske, der overhovedet tør gå 

ud i verden og smage på tingene (madmod), og som gennem viden og holdning har arbejdet med at 

dømme og vælge, og som er sig bevidst, hvordan omgivelserne påvirker vores valg, vores lyst og 

vores motivation og påvirkning af omgivelserne” (Carlsen, 2014:55). Maddannelse handler ikke 

kun om at kunne lave mad, men om løbende at udvikle en diskursiv bevidsthed, og deraf kvalificere 

sine madvalg og handlinger (Carlsen, 2016:16). 

At træffe kvalificerede og bevidste valg indebærer, at individet tør vælge og fravælge på baggrund 

af egne erfaringer (Ibid:16). Carlsens redegør med udgangspunkt i filosof Immanuelt Kant for, at 

individets valg og møde med verden gøres på baggrund af videnskabelige-, etisk-moralske- og 

æstetiske erfaringer. Disse erfaringer gøres som en dialektisk proces, men det er den æstetiske 

erfaring, der er afgørende for individets endelige dom og valg, da viden eller holdninger ikke 

frembringer lyst eller ulyst i sig selv. Derfor er den æstetiske erfaring drivkraften, når individet 

afsigelser sin smagsdom (Ibid:46-47). Individets viden og holdninger kan være betydningsfulde for 

den æstetiske domsafsigelse, men det er jævnfør filosof Dorthe Jørgensen individets 

skønhedserfaring med en given genstand, der betinger valget. Skønhedserfaringen gøres, når 
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individet gendigter en genstanden i sin bevidsthed. Det betyder, at individet aktivt på baggrund af 

viden, historie, analyser, morale eller andet giver genstanden værdi (Jørgensen, 2008:36).  

 

Gendigtningen er en afgørende faktor i maddannelsesprocessen, idet individet gennem denne proces 

kan opkvalificere eller forandre sin forforståelse (Carlsen, 2016:50). Der kan ikke sættes 

lighedstegn mellem viden, holdning og dannelse, men det er klart, at maddannelsesprocessen beror 

på, at eleverne gennem undervisningen tilegner sig viden, gør sig videnskabelige-, etisk-moralske- 

og æstetiske erfaringer, øver sig i at analysere, fortolke og vurdere med mere. På denne baggrund 

kan eleverne lære at forholde sig til de æstetiske domme, de afsiger, gendigte genstande og træffe 

kvalificerede valg (Carlsen, 2016:16). At lave mad er ikke en del af maddannelsen, men det kan 

alligevel være et godt middel til at gøre sig disse erkendelser (Ibid:23). 

 

Det fagspecifikke maddannelsesbegreb trækker tråde til flere almene dannelsesteorier, hvorfor vi i 

det følgende vil præsentere dannelsespædagog og didaktiker Wolfgang Klafkis kategoriale 

dannelsesteori samt idéhistoriker Lars Geer Hammershøj og idéhistoriker og filosof Lars-Henrik 

Schmidts utraditionelle dannelsesteori.  

 

Kategorial dannelse 

Klafki betegner det senmodernes samfunds dannelsesideal som selvvirksomhed, der forstås som 

“evne til fornuftig selvbestemmelse, der forudsætter eller indbefatter emancipation fra det 

fremmedbestemte, som evne til autonomi, til fri selvstændig tænkning og til frit at træffe 

selvstændige moralske afgørelser”(Klafki, 2001:32). Dannelsen tilegnes som en dialektisk proces, 

hvor individet danner sig kategorier til at håndtere livet og dets muligheder (Jank & Meyer, 

2006:177). 

 

Det dialektiske forhold i den kategoriale dannelse kan beskrives, som en vekselvirkning mellem den 

materiale dannelse, hvor der er fokus på det faglige og faktabaserede og dermed det videnskabelige 

indhold i undervisningen, og den formale dannelse, der er elevernes færdigheder til at bearbejde et 

stof, praktiske håndværk samt elevens motivation, forudsætninger, interesser, erfaringer og 

livsverden (Klafki, 2001:15). I undervisning er det afgørende, at eleven præsenteres for et 

genstandsfelt, hvorom eleven kan motiveres og opnå kategoriale indsigter gennem viden, erfaringer 
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og oplevelser. Undervisningen skal facilitere en dobbelt åbning, hvor verden åbnes og kategoriseres 

for eleven og eleven dertil åbnes og kan begribe verden (Ibid:17).  

 

Utraditionel dannelse 

Schmidt og Hammershøj betegner det senmoderne samfunds dannelsesideal som selvdannelse, da 

individet er myndiggjort og ansvarlig for egne handlinger (Hammershøj, 2003:115). Selvdannelse 

er en trindelt proces, hvor individet smagsdanner sig (Schmidt, 1999:277). Smagsdannelse 

indebærer, at individet på baggrund af erfaringer og viden opøver sin dømmekraft og dermed 

skelner mellem sine lyst og ulyst (Hammershøj, 2003:130). Særligt ulysten er essentiel, og det er 

gennem kvalificeringen af denne, at individet bliver anstændig, dannet og i stand til at sætte grænser 

(Schmidt, 1998:11).  

 

Selvdannelse forandrer individet, hvorfor det i en skolekontekst er lærerens opgave at invitere det 

endnu ukendte og fjerne ind i klasserummet og facilitere selvdannelsesprocessen således, at 

eleverne i trygge og selvforsikrende rammer kan konstruere sit jeg (Hammershøj, 2003: 75). 

Selvdannelsesprocessen kan faciliteres i undervisningen ved at eleverne: 

1. Overskrider sig mod noget større: eleven skal midlertidigt lægge sig selv og egne holdninger 

væk og beskæftige sig med noget fjernt og ukendt (Hammershøj, 2001:5).  

2. Former sit selv: eleven skal gøre sig faglige erfaringer med og analysere det emne, de 

overskrides mod for at udvide sin viden og sit sprog om emnet (Hammershøj, 2003: 75) 

3. Smagsdanner sig: eleven skal reflektere over erfaringerne og afgøre, om  

eleven føler lyst eller ulyst (Ibid:76).   

 

Vi argumenterer for, at Klafki, Hammershøj og Schmidts almene dannelsesteorier går hånd i hånd. 

Når eleven åbnes for verden, motiveres eleven til at selvoverskrides mod et fjernt og nyt emne 

gennem egen lyst og interesse. Når selvet formes, åbnes verden for eleven gennem faglige 

erfaringer og eleven oparbejder sine metodiske evner. Sker dette dialektisk og i vekselvirkning kan 

eleven skabe sig kategorier til at begribe et hidtil ukendt genstandsfelt selvstændigt. Hammershøj 

og Schmidt udbygger i den forbindelse Klafkis påstand om, at viden er lig dømmekraft. 

Hammershøj og Schmidt adskiller erfaringsdannelse og evne til at smagsdømme, idet han redegør 

for, at lysten er afgørende for individets dømmekraft (Carlsen, 2016:41). Vi anerkender begge 

teorier, men er meget inspireret af Hammershøj og Schmidts fokus på lysten, da vi i vores forståelse 
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af maddannelsesbegrebet vægter den æstetiske erfaring højt, fordi vi ser dannelse som utraditionel 

dannelse (Schmidt, 1998:23). 

Metode 
Projektets empiriske data er indsamlet på to danske skoler der fremadrettet kaldes skole A og skole 

B. På skole A er der tolærerordning, hvorfor vi i analysen både vil fremhæve udsagn fra lærer 1 og 

lærer 2, men også vil betegne dem fælles som lærerne. På skole B er der én lærer, der blot kaldes 

læreren. Den indsamlede empiri kan ses på bilag 1-8 og vil være udgangspunkt for flere 

praksisfortællinger, der vil blive præsenteret løbende i projektet. Projektet tager både afsæt i den 

hermeneutiske videnskabsforståelse, hvorfor vi løbende gennem projektet vil forsøge at skabe ny 

viden om og blive klogere på facilitering af maddannelse i madkundskabsundervisningen. På 

baggrund af undersøgelserne vil vi opstille praksisnære tiltag og værktøjer til vores kommende 

lærerpraksis. Formålet med undersøgelsen er derved at blive klogere på - og bedre rustet til at begå 

os i - vores kommende erhverv som madkundskabslærere (Mottelson & Muschinsky, 2017:48). 

En kvalitativ undersøgelse med deduktive og induktive bearbejdninger 
Projektets endelige konklusioner gøres på baggrund af kvalitative undersøgelser og -data. Denne 

metode er udvalgt, da vi har et særligt fokus på at undersøge og udlede sammenhængen mellem 

undervisningens hvad, hvordan og hvorfor, samt dens dannelsespotentiale gennem få men 

dybdegående data om læreren og undervisningen (Larsen & Tirelli, 2015:79). De kvalitative 

undersøgelser foregår både induktivt og deduktivt. Bearbejdningen af det empiriske materiale 

foregår deduktivt, da den kodes ud fra den definerede teori om maddannelse og didaktiske faktorer 

ved temaerne: fagsyn, undervisningens hvad, hvorfor og hvordan samt undervisningens 

dannelsespotentiale (Ibid:116). Bearbejdningen foregår dertil induktivt, da vi på baggrund af 

empirien foretager diskussioner, der opstår mere spontant og derved inddrager ny teori løbende. 

Formålet med dette er at udarbejde en udbygget og omfangsrig værktøjskasse med råd til 

facilitering af maddannelse (Ibid:112). 

Observation og dokumentanalyse 
For at blive bekendte med undervisningernes hvordan, observerede vi undervisningen med fokus på 

lærernes initiativer, ageren og deraf elevernes respons i undervisningssituationerne. Observationen 

er lavet som observation af første orden, da vi ikke indgik som aktive deltagere i 
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undervisningssammenhængen, men udelukkende havde observation for øje (Bjørndal, 2003:34). 

Dette bidrog til at observationerne ikke blot blev et øjebliksbillede, under interaktionen mellem 

lærer og elev, men også indeholder elevernes bearbejdelse af denne interaktion. Observationerne er 

nedskrevet i et struktureret observationsskema med tre åbne kategorier: Læreren gør/siger, 

Eleverne gør/siger og Refleksion (Ibid:60; Bilag 1). Observationerne kan ses på bilag 2-3. Efter 

observationen foretog vi dokumentanalyser af undervisningsplanen for de undervisningssekvenser, 

vi observerede. Dokumentanalyserne blev foretaget med fokus på at afkode undervisningens hvad 

og hvordan (Bilag 7-8). Dokumentanalysen foretages derfor som supplement til, og uddybning af, 

observationen og de efterfølgende interview (Mottelson & Muschinsky, 2017:128).  

Lærerinterview 
Efter observationen af madkundskabsundervisningen, interviewede vi lærerne, for at få et dybere 

indblik i den observerede undervisnings hvorfor samt lærernes tanker, holdning og forventninger til 

madkundskabsfaget, dannelsen og eleverne. Interviewene foregik som formel samtale og tog 

udgangspunkt i en semistruktureret interviewguide (Bjørndal, 2003:102; Mottelson & Muschinsky, 

2017:122). Vi så denne metode som særligt brugbar, da interviewguiden tillader en grad af 

fleksibilitet, så der er plads til, at den interviewede kan italesætte refleksioner, samtidig med at der 

holdes fokus på de på forhånd valgte temaer (Ibid). Interviewene er optaget på lyd og de 

transskriberede interview kan ses på bilag 5-6. 

 

Praksisfortælling 

Vores empiri vil blive benyttet som grundlag for flere praksisfortællinger, der bliver præsenteret 

løbende i projektet. Praksisfortællingerne tager udgangspunkt i den indsamlede empiri samt 

efterfølgende refleksioner og er en metode til at komme tættere på og fastholde de oplevelser og 

problemstillinger, vi ser i den givne praksis (Winter, 2016:257). Det er en vigtig pointe, at det er 

vores interesser og umiddelbart nedslagspunkter, der er baggrunden for, hvad der fremhæves i 

praksisfortælleringer. Dette kan fremhæves som en ulempe, da nedslagspunkterne kan være 

subjektive (Ibid:258). 

Valg af skoler og lærere 

Vi har valgt at indsamle empiri på to forskellige skoler, da vi kender til lærerne, før har set deres 

undervisninger, og derfor på forhånd ved, at undervisningens hvad og hvordan er meget forskellig. 
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Dette så vi som en fordel for projektet, da forskellene og lighederne er grundlaget for dybdegående 

diskussioner om potentialer for facilitering af maddannelsen gennem undervisningen. 

 

Ved opstarten af bachelorprojektet, samlede vi empiri på en tredje skole. Vi har dog valgt at 

udelade denne skole i projektet af flere årsager. Efter analyse af interview og undervisning blev det 

klart for os, at læreren ikke lever op til hverken folkeskolens formålsparagraf eller formålet for 

faget madkundskab. Lærerens eneste intention med at holde undervisning er, at eleverne skal lave 

mad efter en opskrift, hvilket ikke stemmer overens med idealet om maddannelse. 

Teoretisk model over problemfeltet 
På baggrund af ovenstående begrebsafklaring, har vi opstillet følgende teoretiske model, vi benytter 

som analysemodel videre i projektet.  

 
Af modellen ses det, at en undervisnings didaktiske faktorer er af betydning for det potentiale, 

undervisningen har. Da vi i dette projektet ønsker at undersøge, hvordan de didaktiske faktorer 

faciliterer maddannelse, kalder vi det, der potentielt faciliteres, for undervisningens 

dannelsespotentiale. Af modellen fremgår det også, at de didaktiske faktorer er betinget af det 

fagsyn, læreren har. Modellen er en simplificeret udgave af virkeligheden, hvorfor vi anerkender, at 
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der er flere faktorer, der påvirker undervisningens dannelsespotentiale end her nævnt, men af 

hensyn til opgavens projektet omfang har vi indsnævret feltet til disse.  

 

I analysen undersøger vi i samme moment lærerens fagsyn og undervisningens hvorfor, ligesom at 

vi i samme moment undersøger undervisningens hvad og hvordan. Vi har valgt at opbygge analysen 

således for overskuelighedens skyld. Fagsynet og undervisningens hvorfor begge taler ind i 

lærerens syn på madkundskabsfaget, mens undervisningens hvad og hvordan begge taler ind i den 

konkrete undervisning. Pointerne sammenholdes derfor først i diskussionen. 

Analyse 
I følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i ovenstående analyse undersøge hvordan de didaktiske 

faktorer kommer til udtryk på de to skoler, skole A og skole B. Analysen opstilles således, at skole 

A og skole B undersøges i forlængelse af hinanden og ikke som en komparativ sammenligning. 

Analysen deles op i to. I første del undersøges lærernes fagsyn og undervisningens hvorfor, og i 

anden del undersøges undervisningernes hvad og hvordan. 

Analyse af lærerens fagsyn og undervisningens hvorfor 
Formålet med følgende analyse er at få frem, hvad lærerne på henholdsvis skole A og skole B 

mener om madkundskabsfaget, ligesom at vi ønsker at udlede undervisningernes hvorfor. Analysen 

bygger på Carlsens fagsynsmodel, der er vist herunder (Carlsen, 2017:83). Fagsynsmodellen giver 

et overblik over lærerens tanke om, hvorfor der skal undervises i madkundskab i folkeskolen. har 

den vandrette akse, der beskriver lærerens udvælgelse og prioritering af indholdet og den lodrette 

akse, der beskriver læreren udfoldelsen af og facilitering af arbejdet med indholdet (Ibid). 
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Skole A 

Lærerne på skole A fokuserer meget på madlavning og smag i undervisningen og medtænker disse 

aspekter af faget i deres undervisningsforløb. Det praktiske håndværk under madlavningen og 

fokusset på smagsoplevelsen suppleres i forløbene af vidensoplæg og øvelser om eksempelvis 

madlavningens metodikker og madens ernæringsmæssige sundhed. Det tyder derfor på, at 

undervisningens formål er at give eleverne viden om råvarer, deres smag, deres sundhedsværdi og 

deres brug i kendte og endnu ukendte retter. Denne forståelse af madkundskabsfaget kommer til 

syne i følgende uddrag af interviewet: 

Lærer 1: Jeg synes faget er vigtigt, fordi der ikke er en klassisk køkken-lærdom i familierne mere. 

Mange forældre prioriterer ikke at tage børnene med i køkkenet, derfor er det en vigtig viden vi 

skal give dem.  
Bilag 5: ¶ spørgsmål 4 

  

Lærer 1: For mig skal faget indeholde 1. teori, 2. mesterlæring og 3. æstetisk opmærksomhed. 1. 

det handler altså om at de skal have en teoretisk viden om grundlæggende ting. Det kunne være 

vitaminforløb såvel som vegetar-forløb. 2. det handler om at de skal prøve at arbejde praktisk, 

således at de opnår en kunnen i f.eks. at skrælle løg og skære det på forskellige måder. 3 og så 

skal de trænes i at smage på mad. Hvordan kan man øge smagen og dermed oplevelsen af mad, 

det er også ret vigtigt. 
Bilag 5: ¶ spørgsmål 5 

 

Lærer 2: Vi har jo altid noget med smag, fordi vi begge to godt kan lide mad   

Lærer 1: Men de skal jo også have en kunnen og de skal have en forståelse og vi forsøger også 

altid at vælge nogle forløb og nogen råvare som de ikke får præsenteret derhjemme. Altså så 

bruger vi knoldselleri, og den skræller vi helt fra bunden, og viser dem i dag, fordi der er ikke 

særlig mange der bruger knoldselleri derhjemme. 
Bilag 5: ¶ spørgsmål 9 

  

Madkundskabsfaget indeholder ifølge Carlsen både en videnskabelig- og håndværksmæssig 

dimension, og det tyder på, at lærerne intenderer, at undervisningen skal trække på begge disse 

(Carlsen, 2017:77-79). Af udsagnene fremgår det desuden, at de to lærere lægger meget vægt på at 

give eleverne teoretisk viden, praktisk kunnen, kendskab til fødevarer og retter, men også gør en 
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dyd ud af at fortælle eleverne om brugbare redskaber og metodikker i madlavningen. Lærernes 

fagbegrundelse kan derfor findes til venstre i fagsynsmodellen, da de vægter, at undervisningen skal 

klargøre eleverne til at udfolde sig i hjemmets køkken på baggrund af et kendskab til kølediskens 

råvarer og viden om deres ernæring og smag. Lærerne placerer sig til venstre i fagsynsmodellen, 

fordi de udvælger undervisningens indhold på baggrund af en optagethed af hjemmet, individets 

egenomsorg og eleven (Carlsen, 2017:80).  

 

At placere lærerne på fagsynsmodellens lodrette akse er mere kompliceret. Lærerne omtaler, at 

eleverne skal opnå en praktisk kunnen gennem mesterlæring og have en klassisk køkken-lærdom, 

men omtaler også, at eleverne skal kunne smage på maden og producere velsmag. Hvis lærerne 

placerer sig i bunden af modellen, vægter de udfoldelsen af indholdet effektivt og praktisk, hvilket 

betyder, at der i undervisningen ikke er gastronomiske eller eksperimenterende input. Hvis lærerne 

derimod placerer sig øverst i modellen, fokuserer de på at udfolde indholdet ved at være skabende, 

gastronomiske og kreative fremfor praktisk at genskabe opskrifter og retter (Ibid:83). Lærerne 

placeres mod bunden på trods af fokusset på smag, da undervisningens anliggende er, at eleverne 

praktisk kan arbejde med fødevare og producere retter med dem. Alt i alt placeres lærerne mod 

bunden og til venstre i fagsynsmodellen. Dette fagsyn lægger op til, at lærerne tænker 

madkundskabsundervisningen som samfundsbevarende. Det betyder, at lærerne lægger op til, at 

eleverne gennem undervisningen skal gives viden og færdigheder, således at de har redskaber til at 

skabe sig en hverdag i det samfund, de lever i (Ibid:23).  

 

Det overordnede fokus på at give eleverne viden og kunnen tydeliggøres i samtalen om lærernes 

didaktiske overvejelser. Lærerne fokuserer på, at eleverne skal have et bredt kendskab til 

madlavningsteknikker, grundmetoder, ernæring, smag og råvarer, og da disse er en del af 

madkundsfagets vidensområder, tyder det på, at lærerne har et basisfagsdidaktisk udgangspunkt 

(Nielsen, 1998:37). Det kan udledes af følgende udsagn, hvor lærerne kommenterer på deres 

undervisningsplanlægning: 

Lærer 2: Indtil videre har vi tænkt en del i teknikker, de skal kunne nogle håndværksmæssige 

teknikker  

Lærer 1: Hvis jeg skal være helt ærlig, har jeg ikke brugt lang tid på at læse fælles mål, det bliver 

jeg nødt til at indrømme, men så går man måske på EMU eller et eller andet. Jeg bruger faktisk 
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ikke så lang tid på det, fordi jeg ved ikke om det er erfaringen der gør at man bare tænker i 

teknikker og tematikker. 
Bilag 5: ¶ spørgsmål 6 

 

Lærerne planlægger ikke med udgangspunkt i forenklede fælles mål, men ud fra tematikker og 

madlavningsteknikker. Dette indikerer, at lærerne, i undervisningens hvorfor, fremhæver visse dele 

af faget, såsom færdigheds- og vidensområderne Madlavningens mål og struktur samt 

Råvarekendskab, og dermed negligere andre dele af faget, såsom færdigheds- og vidensområderne 

Bæredygtighed og miljø samt Måltidskultur (Børne- og undervisningsministeriet, 2019: 10-11). Der 

tegner sig et billede af, at lærerne negligerer nogle af fagets kompetenceområder fordi de har, det 

fagsyn, de har. En afsluttende og væsentlig pointe for at forstå lærernes fortolkning af 

madkundskabsfagets formål fremgår i følgende udsagn:  

Lærer 2: Maddannelse er mange ting. Ligesom dannelse, hvad er dannelse, ikke. Det er jo det der 

med, at man skal komme hele vejen rundt. Det er fagets formål, det er maddannelse 
Bilag 5: ¶ spørgsmål 8 

 

Lærer 2: Jeg tror, det er noget at gøre det, der falder naturligt for én, altså så tror jeg automatisk 

man rammer det på en eller anden måde. 
Bilag 5: ¶ spørgsmål 9 

 

Lærerne kan ikke forklare, hvad maddannelse er, men forventer at facilitere det ved at gøre, hvad 

der føles naturligt. På baggrund af lærernes prioriteringer, kan det tyde på, at lærerne tror 

maddannelse er dét at kunne lave sund og velsmagende mad. 

 

Skole B 

Læreren på skole B tillægger madkundskabsfaget en helt anden værdi, end lærerne på skole A. 

Læreren italesætter flere gange fagets vigtighed i forhold til elevernes forståelse af og færden i 

verden og udtaler, at undervisningen skal fordre, at eleverne gør sig en masse erfaringer med teori 

og praksis. Undervisningen skal også lade eleverne eksperimentere og tilegne sig nye perspektiver 

på den mad, de spiser. Lærerens tanke om og intention med madkundskabsfaget kommer til syne i 

de to følgende uddrag af interviewet: 
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Lærer: Jamen altså jeg er faktisk meget enig med det, der står i formålsparagraffen.  
Bilag 6: ¶ spørgsmål 5 

 

Lærer: Altså madkundskab er et super super vigtigt fag. Min kollega og tidligere underviser 

sagde jo meget fint, at det er et fag, der handler om liv eller død og det er jo også ret barsk stillet 

op, men på en eller anden måde har hun jo ret, fordi at det jo handler både om vores personlige 

velvære og sundhed, men også klodens ligesom sundhed. Og det er et fag, som er meget konkret i 

forhold til, at det handler jo om de direkte valg, du tager, i forhold til det du køber ind af fødevare 

og det aftryk det så sætter på os selv og på andre og på verden omkring dig. Og det er noget, der 

har betydning for alle, og derfor synes jeg også, at det er et fag, der fylder for lidt på skemaet. 
Bilag 6: ¶ spørgsmål 6 

 

Lærer: Jeg vil sige at, jeg ser det som min vigtigste opgave, at sørge for at dannelse gennemsyrer 

alt min undervisning og at det ligesom er det bagvedliggende formål. Altid. 
Bilag 6: ¶ spørgsmål 10 

  

Læreren henviser direkte til fagets formålsparagraf og italesætter at undervisningens hvorfor er at 

facilitere dannelse. Det tyder på, at lærerens dannelsessyn taler ind i begrebsafklaringens definition 

af maddannelse, og at det er dette, hun har for øje. På baggrund af dette placerer vi lærerens 

fagbegrundelse til højre i fagsynsmodellen. Når læreren placeres til højre i modellen, udvælger hun 

indholdet på baggrund af en optagethed af den gensidige påvirkning mellem samfundet, naturen og 

individet (Carlsen, 2017:80). Lærerens placering til højre i modellen kommer særligt til udtryk, da 

hun nævner, at faget både skal forholde sig til den personlige og klodens velvære og sundhed. 

Lærerens formål med undervisningens indhold kan kodes sammen med det følgende uddrag, der 

taler ind i undervisningens udførsel: 

Lærer: Så kører jeg de her forløb, hvor jeg har et mere overordnet emne, som typisk tager 

udgangspunkt i kompetenceområderne eller færdigheds og vidensområderne. /.../ Så har jeg 

typisk til start en eller anden form for teori, det kan enten være mig, der holder et oplæg, gerne 

sådan dialogbaseret, men det kan også være eleverne, der er mere aktive i form af at lave nogle 

opgaver, modeller eller tegne eller analysere nogle varedeklarationer eller sammenligne nogle 

fødevarer. Eller kigge på næringsindholdet eller. Øhm ja. Lave nogle små, svare på nogle 
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spørgsmål eller lave en opskrift eller et eller andet. Og så bagefter det laver vi typisk noget 

praktisk, hvor enten de simpelthen skal fremstille nogle retter, nogle eksemplariske retter, som 

spinder op på noget af det teori, de har haft. Det kunne for eksempel være, at hvis man er i gang 

med et forløb om verdenskøkkener, så skal de lave nogle eksemplariske retter for eksempelvis det 

kinesiske grundkøkken. Men det kan også være mere forsøgsbaseret praksis, hvor man ikke ender 

ud med et decideret måltid, men mere bare sådan prøver noget af det man har lært, det kunne for 

eksempel være sådan teknisk i forhold til madlavning i forhold til fødevares fysiske-kemiske 

egenskaber, så skal man prøve det af og se det for sig visuelt.  
Bilag 6: ¶ spørgsmål 10  

 

Lærer: Og så vil jeg også sige, at det betyder meget for mig, at vi får samlet godt op på det, vi har 

ligesom været igennem. At der på en eller anden måde kommer en eller anden perspektiverende 

del i forhold til deres liv og hverdag og måske også nogle andre emner, vi har været igennem. 

Hvordan kan vi knytte det her op på noget, vi har lært tidligere. Men også at de får lov til at ytre 

deres holdninger og vurdere, det vi har været igennem ikke. 
Bilag 6: ¶ spørgsmål 11 

 

Læreren italesætter, at hun både prioriterer det videnskabelige og håndværksmæssige i 

undervisningen, og planlægger sine forløb med udgangspunkt i færdigheds- og vidensområderne. 

Det tyder på, at håndværket benyttes, som en metode til at forstå og gøre sig erfaringer med det 

videnskabelige felt. Håndværket kan således både være madlavning, smagsøvelser, fysisk-kemiske 

eksperimenter eller noget helt fjerde, men vil altid have som funktion at visualisere og 

eksemplificere noget videnskabeligt. Lærerens kan derfor placeres øverst i fagsynsmodellen. Når 

læreren placeres øverst i modellen fokuserer hun på at udfolde indholdet ved at være skabende, 

gastronomisk og kreativ frem for praktisk at genskabe opskrifter og retter til hjemmet (Carlsen, 

2017:83). Vi placerer læreren øverst i modellen, da læreren vægter udførelsen af indholdet som 

forsøgsbaseret og eksperimentel.  

Alt i alt placeres læreren oppe mod højre i fagsynsmodellen. Dette fagsyn lægger op til, at læreren 

tænker madkundskabsundervisningen som samfundsforandrende. Det kommer til udtryk, idet 

eleverne gennem undervisningen skal gøre sig forskelligartede erfaringer og skabe holdninger 

(Ibid:23). Det ser vi også i følgende udsagn: 
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Lærer: Og så vil jeg sige, at i forhold til min undervisning, så er det jo vigtigt at skabe rum for 

den her erfaringsdannelse, sådan så eleverne både beskæftiger sig med videnskabeligt i forhold til 

mad og noget etisk og moralsk i forhold til mad, men også æstetisk, at de gør sig nogle æstetiske 

erfaringer i forhold til at smage og arbejde med mad sådan rent konkret. 
Bilag 6: ¶ spørgsmål 13 

 

På baggrund af lærerens tanke om og udførsel af undervisningen, tegner der sig et billede af, at 

læreren har en eksistensdidaktisk grundposition. Det betyder, at lærerens intention med at holde 

undervisning er at forberede eleverne på at være i verden på baggrund af de eksistentielle vilkår, der 

er for mennesket (Nielsen, 1998:46). Dette didaktiske ståsted tydeliggøres, da der i det 

eksistensdidaktiske ståsted gøres en dyd ud af at lave forløb, hvor eleverne både skal gøre sig 

videnskabelige-, etiske og moralske samt æstetiske erfaringer med maden (Carlsen, 2017: 53).  

Lærerne på skole A og læreren på skole B har to meget forskellige fagsyn og deraf forskellige 

formål med deres undervisning. Lærerne på skole A er optaget af fagets praktiske afvikling, og 

fortolker at fagets formål er at videregive viden om råvare, brugbare færdigheder og god smag, 

således at eleverne kan lave mad i hjemmet. Læreren på skole B er derimod optaget af fagets 

samfundsforandrende anliggende og fortolker, at faget gennem forskelligartede erfaringer og 

praktiske eksperimenter skal forberede eleverne til at være menneske i verden. Lærernes forskellige 

såsteder er markeret i fagsynsmodellen herunder. Skole A er fremhævet med rødt og skole B er 

fremhævet med blåt. 
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Analyse af undervisningens hvad og hvordan 
Formålet med følgende analyse er at udlede undervisningernes hvad og hvordan. I analysen af 

undervisningens hvad rammesættes de observerede forløb. Analysen af undervisningens hvordan 

deles i to: 1) i det første afsnit undersøger vi undervisningens makrostilladsering, der omhandler 

aktiviteterne og deres tilrettelæggelse og 2) i det andet afsnit undersøger vi undervisningens 

mikrostilladsering, der er den lærer-elev interaktion der opstår i undervisningen(Knudsen & Wulff, 

2017:25). 

Undervisningens aktiviteter  

Analysen tager udgangspunkt i Carlsens boblemodel, der er indsat herunder (Carlsen, 2017: 96). 

Boblemodellen skildre, hvordan elever kan arbejde virksomt med et genstandsfelt på baggrund af 

én eller flere erfaringsformer (Carlsen, 2011: 96).  Det er en meget væsentlig pointe for vores 

analyse og udfaldet af den, at vi ikke har haft mulighed for at observere mere end én 

undervisningsgang på hver skole, hvorfor analysen kan deles i to: 1) det vi har set og med sikkerhed 

kan placere i boblemodellen, 2) de aktiviteter vi ikke har set og placerer i modellen på baggrund af 

en dokumentanalyse.  

 
Skole A 

På skole A er eleverne i gang med et undervisningsforløb om kartoflen. Undervisningen er lavet 

med udgangspunkt i GoCooks undervisningsmateriale Livretter med kartoflen, hvorfra lærerne har 

plukket opgaver og opskrifter, der indeholder viden om kartoflens opbygning, kartoflens 
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fysiologiske smag og madlavning med kartoflen (Bilag 7). Forløbet er redidaktiseret således, at 

tematikken ikke er livretter, men kartoflen. En samlet beskrivelse af forløbets gang kan ses i 

følgende praksisfortælling, hvoraf undervisningens hvordan analyseres: 

 

 

På skole A var igangsat et forløb om kartofler på fem undervisningsmoduler, hvor vi 

observerede undervisningsgang nummer tre. Den tredje undervisningsgang var præget af 

praktisk arbejde efter en opskrift, hvor eleverne skulle snitte-hakke grøntsager, der senere i 

forløbet skal pureres til en kartoffel-porresuppe. I de to undervisningsgange forinden har 

eleverne arbejdet teoretisk med kartoflens historie, ved at se en film og lave tip en 13’er 

omkring filmen samt blive klogere på kartoflens udseende og smag, ved at læse en tekst og 

undersøge kartoflens skræl og konsistenser, når den er bagt, stegt, kogt og most.  Fjerde og 

femte undervisningsgang skal eleverne lave kartoffelmadder og suppe efter en opskrift. 
Bilag 2 og bilag 7 

 

Undervisningsforløbet om kartoflen tager udgangspunkt i flere forskellige arbejdsformer. I 

undervisningen skal eleverne se en film om kartoflens historie, læse tekster om kartoflens udseende, 

skræl og kød, have læreroplæg om metoder til at benytte kartoflen i madlavningen, lave en øvelse 

med kartoflens konsistens samt udarbejde retter efter en opskrift (Bilag 7). Det kan  derfor tyde på, 

at undervisningen om kartoflen har få øvelsesorienterede input, men overvejende er præget af et 

formidlingsorienteret mønster. Det betyder, at flertallet af aktiviteterne er præsentationer af teori 

eller andet, hvorfor eleverne skal lytte og modtage viden fra lærerne (Brodersen, 2015:43). De 

øvelsesorienterede input opstår, da eleverne på baggrund af den præsenterede teori skal afprøve 

madlavningens metodikker og erhverve sig føling med eksempelvis konsistensbegrebet (Ibid). 

Undervisningens form er kun differentieret i lav grad da formidling, og deraf stillesiddende 

undervisning er i fokus (Brodersen & Gissel, 2015:198).  

 

Overvægten af aktiviteter, hvor lærerne transmittere viden og efterfølgende summativt evaluerer 

elevernes videnstilegnelse, angiver, at undervisningen om kartoflen primært foregår deduktivt 

(Kristensen, 2013:36; Andersen, 2015:68). Af lærernes undervisningsplan fremgår dette mønster, 

da eleverne på de fem undervisningsgange skal gøre sig få selvstændige erfaringer (bilag 7). På 

trods af at undervisningen indeholder flere forskellige aktiviteter, indeholder undervisningen kun en 
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begrænset andel af virksomhedsformer, da dette netop kræver, at eleven forholder sig aktivt til et 

indhold med én eller flere særlig erfaringsinteresse for øje. Eleverne skal gennem forløbet arbejde 

med fire virksomhedsformer, der knytter an til to erfaringsformer (Carlsen, 2017:93): 

Erfaringsform Virksomhedsform Eksempel 

Æstetiske  Perciperende Eleverne skal vurdere, om de bedst kan lide en bagt, stegt, 
kogt eller most kartoffel. Eleverne bliver bedt om at 
begrunde valget ud fra en umiddelbar smagsdom, hvorfor 
eleverne lader sig påvirke af umiddelbare indtryk eller 
forforståelser og valget er derfor perciperende (Carlsen, 
2017:106) 

Æstetiske Genskabende Eleverne skal blandt andet lave kartoffel-porre-suppe og 
kartoffelmadder efter en opskrift, hvorfor de arbejder 
genskabende (Ibid) 

Videnskabelige Analyserende Eleverne skal undersøge kartoflens opbygning ved at 
skille den ad i dens kork, marv og bark. Eleverne er 
analyserende idet de skiller kartoflen ad og beskriver dens 
elementer hver for sig (Ibid:99) 

Videnskabelige  Forklarende Eleverne skal på baggrund af analysen udpege og 
beskrive en konkret kartoffels kork, marv og bark (Ibid) 

 

Eleverne gør sig i forløbet få videnskabelige- og æstetiske erfaringer, men ikke gør sig etisk-

moralske erfaringer og at eleverne heller ej arbejder med virksomhedsformer, der overlapper 

mellem to eller flere erfaringsformer. På baggrund af dette kan det tyde på, at eleverne skal 

beskæftige sig med de lave taksonomiske niveauer i solo-taksonomien (Agergaard & Nielsen, 

2015). Når eleverne er perceptive, genskabende, analyserende og beskrivende bevæger de sig på det 

multi-strukturelle niveau, hvilket betyder, at eleverne har flere indholdselementer i spil. I forløbet 

har de forskelligartede erfaringer med kartoflen: de kan fortælle om dens historie, de kan lave suppe 

med den og de kan beskrive dens kork, marv og bark. Eleverne har potentielt også forståelse for, at 

disse indholdselementer alle fortæller noget om kartoflen, men deres viden er parallel og sættes ikke 

i forbindelse med hinanden eller den helhed, der beskriver kartoflens brug, betydning og egenskaber 

(Ibid:143). I undervisningsforløbet om kartoflen får eleverne ikke relationelle indsigter, hvilket 

betyder, at eleverne ikke får mulighed for at forbinde deres parallelle viden, for at skabe sig en mere 

dybdegående forståelse (Ibid:144). Det ser vi blandt andet, da eleverne ikke skal arbejde med 

virksomhedsformer, der placeres i overlappet mellem to erfaringsformer. Der ville opstå relationelle 
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indsigter, hvis eleverne skulle fortolke, hvilken betydning tykkelsen på kartoflens skræl har for 

deres smagsafgørelse af kartoflen, når den er kogt, most, stegt eller bagt.  

 

Skole B 

På skole B skal eleverne til at starte op på et undervisningsforløb om historisk mad. Undervisningen 

er lavet med udgangspunkt i undervisningsmateriale Historisk mad fra bogen Madkundskab. 

Forløbet tager udgangspunkt i færdigheds- og vidensområdet Hygiejne og Måltidskultur (Carlsen & 

Terndrup, 2014: 238). En samlet beskrivelse af forløbets gang kan ses i følgende praksisfortælling, 

hvoraf undervisningen hvordan analyseres: 

 

På skole B starter eleverne op på et nyt forløb om historisk mad, der skal forløbe sig over tre 

undervisningsgange. Vi observerede den første undervisningsgang om konservering, der både 

bestod af teori og praktiske øvelser. Eleverne forholdt sig i samarbejde med læreren til begrebet 

konservering. Samtalen var derefter baggrund for et teoretisk læreroplæg, ved hjælp af et 

PowerPoint slideshow og en tidslinje omkring konserveringens historie, betydning for mennesket 

og hvordan konservering kan udføres i praksis. Dernæst skulle eleverne prøve nogle af metoderne 

af. De to efterfølgende undervisningsgange skal eleverne beskæftige sig med fra vikingetid til 

barokken: europæiske strømninger i maden og nationalromantik, industrialisme og 

“mormormad”: ny teknik i køkkenet. Undervisningsgangene er bygget op meget lig den første i 

forhold, men udbygges ved at eleverne skal besvare opgaver om eksempelvis rige og fattiges 

måltider i tidsperioderne og lave egne undersøgelser i form af interview af en bedsteforælders 

måltider i barndommen. 
Bilag 3 og bilag 8 

 

I undervisningsforløbet om historisk mad bliver eleverne sat til at undersøge indholdsområdet ud fra 

flere forskellige arbejdsmetoder. I undervisningen bliver eleverne præsenteret for det faglige 

indhold via læreroplæg, ligesom de skal se en film og læse tekster om emnet. Desuden består meget 

af forløbet af undersøgende øvelser, hvor eleverne eksempelvis skal tegne og redegøre for 

middagsborde fra forskellige tidsaldre, lave plakater over aftensmadsretter og kager, der blev 

populære på baggrund af kødhakkeren eller komfurets opfindelse, samt interviewe en 

bedsteforælder om typiske madretter i deres barndom. Ligeledes skal eleverne udarbejde retter, der 

er eksemplariske for de tidsperioder, de arbejder med. På baggrund af variationen af 
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arbejdsmetoder, kan det tyde på, at læreren både gør brug af formidlingsorienterede-, 

øvelsesorienterede-, undersøgelsesorienterede- og dialogiske undervisningsmønstre i sin 

undervisning. Læreroplæggene med Powerpoint og teori taler ind i, at læreren benytter formidling, 

ligesom at igangsættelsen af øvelser, såsom tegninger, redegørelser eller madlavning, på baggrund 

af det præsenterede taler ind i et øvelsesorienteret undervisningsmønster (Brodersen, 2015:43-45). 

Undervisningen bærer også præg af dialogiske undervisningsmønstre, da teoretiske oplæg og 

meningsdannelse sker med inddragelse af hele klassens tanker og oplevelser (dette uddybes i 

analysen af mirkostilladsering), og af undersøgende undervisningsmønstre, da eleverne på baggrund 

af interview, plakater med mere skal skabe sig nye indsigter og viden (Ibid). Af observationen og 

dokumentanalysen er det ikke til at se, hvilket undervisningsmønster der er dominerende, hvorfor 

det kan tyde på, at mønstrene indgår ligeligt og supplerer hinanden. Denne variation af 

undervisningens aktiviteter og form er endvidere tydelig, da undervisningen lægger op til 

forskelligartede organiseringsformer såsom klasseundervisning, individuelt arbejde og 

gruppearbejde (Brodersen & Gissel, 2015:198).  

 

Variationen af arbejdsformer og aktiviteter i undervisningen indikerer, at undervisningens form er 

præget af høj grad af differentiering og både trækker på induktive- og deduktive principper. Det 

betyder, at eleverne gennem undervisningen både transmitteres viden, men også indgår aktivt i at 

skabe ny viden (Kristensen, 2013:36). Af dokumentanalysen fremgår det, at eleverne skal arbejde 

med ni forskelligartede virksomhedsformer, der knytter til to erfaringsformer samt flere overlap 

mellem dem: 

Erfaringsform Virksomhedsform Eksempel 

Videnskabelige Analyserende  Eleverne er analyserende, når de i samtalen nedbryder 
konserveringsbegrebet for at forstå hvad det er, hvordan 
det foregår og hvad det gør ved maden (Carlsen, 
2017:99). 

Videnskabelige Forklarende  Eleverne er forklarende, når de på baggrund af analysen 
af konserveringsbegrebet kan sætte ord på hvad der sker, 
når en fødevare konserveres og hvordan dette kan gøres 
og hvorfor det er hensigtsmæssigt (Ibid) 

Videnskabelige Begrebssættende  Eleverne er begrebssættende gennem de forklarende 
eksempler om konservering, når de forklarer begrebet 
konservering og forstår at det dækker over at nedsætte 
mikroorganismer i en fødevare (Ibid) 
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Videnskabelige 
og æstetiske 

Konstruerende  På baggrund af samtalen om konservering er eleverne 
konstruerende i og med, at de skaber sig ny viden om 
konservering på baggrund af deres hverdagsbegreber. 
Det sker eksempelvis når de opnår ny indsigt om 
jordbærmarmelade på baggrund af en analyse, 
begrebssætning og forklaring af sukkersyltning 
(Ibid:100). 

Æstetiske Perciperende  Eleverne er perciperende, når de hører historiefortælling 
om vikingetiden, middelalder-renæssancen samt 
barokkens familier (Ibid:106). 

Videnskabelige Modelskabende  Eleverne er modelskabende, når de som led i en analyse 
af måltidskulturer, tegner billeder for at visualisere 
vikingetiden, middelalder-renæssancen samt baroktidens 
måltider blandt de rige og fattige (Ibid:99). 

Videnskabelige 
og æstetiske 

Fortolkende  Eleverne er fortolkende når de sammenligner deres 
analyser og modeller om henholdsvis rige- og fattiges 
måltider i vikingetiden, middelalder-renæssancen og 
barokken med den perciperede historie om 
befolkningernes livsvilkår (Ibid:100). 

Æstetiske Genskabende  Eleverne er genskabende, når de producerer 
eksemplariske måltider ud fra en opskrift (Ibid:106). 

Videnskabelige 
og æstetiske 

Kommunikerende  Eleverne er kommunikerende, når de skal fortælle om 
deres perceptioner, viden, analyser og fortolkninger til 
klassekammerater og læreren (Ibid:100). 

 

Af ovenstående analyse tyder det på, at eleverne i høj grad aktivt skal tilegne sig indholdet om 

historisk mad. I analysen er kun indsat ét eksempel per virksomhedsform, hvorfor det skal gøres 

klart, at eleverne arbejder med ovenstående virksomhedsformer på flere faconer end nævnt (Bilag 

8).  Eleverne skal både gøre sig videnskabelige- og æstetiske erfaringer med indholdet, ligesom at 

eleverne også skal arbejde med aktiviteter, der trækker på både deres videnskabelige- og æstetiske 

erfaringer. På denne baggrund kan det tyde på, at undervisningen til dels fordre en tænkning på høje 

taksonomiske niveauer fra solo-taksonomien (Agergaard & Nielsen, 2015). Når eleverne er 

analyserende, forklarende, modelskabende, genskabende og perciperende arbejder de på et multi-

strukturelt taksonomisk niveau og har flere indholdselementer i spil. Det betyder i dette forløb, at 

eleverne har forskelligartet erfaringer med begrebet historisk mad: de kan blandt andet forklare om 

begrebet konservering med faglig præcision, de kan genskabe mad fra forskellige tidsperioder, og 

de har fået indtryk om fødevareproduktionens ændring over tiden (Ibid: 143). Eleverne har 
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potentielt  en forståelse for, at disse alle fortæller noget om historiske perioder, og fremstår uden 

videre arbejde som parallel viden. Da eleverne også skal fortolke og konstruere ny viden på 

baggrund af koblingen mellem erfaringerne, er det klart, at undervisningen også fordrer elevernes 

tænkning på et relationelt taksonomisk niveau. Det betyder, at eleverne eksempelvis ved at fortolker 

livsvilkår på baggrund af analyser og modeller og deraf skal kode elementer sammen til en mere 

dybdegående forståelse (Ibid.: 144). I undervisningsforløbet om historisk mad får eleverne ikke 

udvidet abstrakte indsigter, hvilket ville fremmes ved, at eleverne eksempelvist kan reflektere over 

historiens betydning for nutiden og fremtiden (Ibid.). 

 

Lærerne på skole A og læreren på skole B strukturerer og tilrettelægger sin undervisning på to 

forskellige måder. Lærerne på skole A udfører deres undervisning med brug af overvejende 

formidlingsorienterede- og deduktive mønstre,  hvilket betyder at undervisningen ikke inddrager 

mange forskelligartede virksomhedsformer og foregår på et multi-strukturelt taksonomisk niveau. 

Læreren på skole B benytter sig derimod af flere forskellige undervisningsmønstre, hvorfor 

undervisningen både har deduktive- og induktive principper, hvilket konkret kommer til udtryk ved 

at eleverne skal erfare indholdet ud fra flere erfaringsformer og med brug af flere 

virksomhedsformer og foregår på et relationelt taksonomisk niveau. Af modellen herunder ses, 

hvordan lærernes forskellighed udmønter sig i boblemodellen. Skole A er fremhævet med rødt og 

skole B er fremhævet med blåt. 
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Lærerens interaktion med eleverne 

Analysen af mikrostilladseringen laves på baggrund af begreber om dialogiske- og monologiske 

klasserum samt trange- og rummelige interaktionsmønstre (Dysthe, 2005; Bea, 2003). 

 

Skole A 

Interaktionen mellem lærer og elev skole A er domineret af lærerne og lærernes perspektiver. Det 

kommer blandt andet til udtryk ved, at det er lærerne der kommunikerer viden til eleverne, at 

eleverne ikke inddrages i samtalen og at lærerne afgør hvad der er rigtigt og forkert. Det tyder 

derfor på, at lærerne gennem sine interaktionsmønstre skaber et trangt- og monologisk klasserum, 

der er præget af envejskommunikation, ensidighed og adfærdsregulering (Dysthe, 2005:217; Bae, 

2003:66). Det kommer blandt andet til udtryk i følgende uddrag af observationen: 

Da undervisningen skal til at starte sætter alle eleverne sig rundt om bordet. Lærerne forklarer, at 

de i dag skal arbejde videre med deres forløb om kartofler. Lærerne forklarer, hvordan eleverne 

skal håndtere en knoldselleri, hvordan man laver en mayonnaise, hvordan man skærer et løg og at 

de skal benytte sig af metoden jævning ved pure til at lave suppen om to uger. Efter 

gennemgangen spørger lærerne: 

Lærer 1: Nå. Så hvordan skærer man et løg? 

E: Man skræller det. 

E: Man skærer det først over på midten. Og derefter skærer man det i tern. 

Lærer 1: Ja, det er nemlig rigtigt. Vi vil holde øje med, hvordan I snitter jeres grøntsager, når vi 

går i gang med madlavningen. 
Bilag 2: ¶skære løg 

 

I ovenstående kommunikationssituation fremgår det, at læreren formidler viden med det formål, at 

eleverne skal reproducere og tilegne sig netop denne viden (Dysthe, 2005:217). Det tyder samtidig 

på, at situationen er præget at facit-tænkning, hvilket udmøntes med ledende spørgsmål-svar-

evalueringer, hvor eleven roses, når svaret lever op til forståelsen (Bjørndal, 2017:188). 

Interaktionen mellem lærer og elev består, observationen igennem, af disse summativt evalueringer, 

hvor der blev testet om eleverne har tilegnet sig den omtalte teori og teknik (Dysthe, 2005:217). De 

monologiske træk fortsætter under madlavningen, hvor læreren går rundt og kigger på elevernes 

håndværk. Det ses blandt andet af følgende uddrag af observationen:  
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E: Hvordan skærer man nu en kartoffel? 

Lærer 1: Husk at skrælle den 

*læreren viser, at man skærer den på langs, modsat på langs og så på tværs, så kartoflen skæres i 

tern* 

Da læreren har vist, hvordan kartoflen skal skæres, går hun over til en anden elev og siger: 

Lærer 1: Den (red: mayonnaisen) er alt for tynd, der skal mere olie i, det er jo slet ikke 

mayonnaise 
Bilag 2: ¶ under snitte-hakke 

 

I uddraget fra observationen ser vi, at læreren interagerer med eleverne ved at korrigere dem i 

forhold til egen referenceramme, og derved ikke stiller eleverne spørgsmål til deres arbejde og deres 

forståelse af eksempelvis en mayonnaises tykkelse. Læreren kommunikerer udelukkende ensidigt 

og med konstateringer til eleverne under den teoretiske og praktiske del af undervisningen, og det 

kan derfor tyde på, at interaktionen mellem lærer og elev bærer præg af trange mønstre, hvor 

læreren sætter sig i en “herre”-position og gennem sin interaktion regulerer elevernes adfærd (Bae, 

2003:66). Her er det tydeligt, at det er læreren der har definitionsmagten i lærer-elev-relationen og 

at elevernes selvstændige tænkning tilsidesættes (Rosholm, 2014:51).  

 

Skole B 

På skole B er kommunikationen præget af symmetri og anerkendelse (Bae, 2003:62). Vi ser et 

klasserum, hvor læreren og eleverne deler taletiden og indgår i ligeværdige samtaler, forstået på den 

måde, at elevernes konstateringer og viden former de faglige dialoger og begrebsafklaringer i lige 

så høj grad som lærerens. Det tyder derfor på, at klasserummet er præget af rummelige 

interaktionsmønstre, hvor læreren aktivt inddrager eleverne, spørger interesseret ind til deres 

kommentarer og giver deres bidrag betydning (Ibid:66). Det ses blandt andet i følgende uddrag af 

observationen: 

Samtalen har kort forinden handlet om varmebehandling i forhold til at dræbe mikroorganismer 

og derved forlænge madens holdbarhed. Derefter udvikles denne situation: 

E: Jeg har en langtidsholdbar mælk fra Aldi. Hvad er det? 

L: Godt spørgsmål! Det er UHT behandlet. 

*Læreren finder en model frem om temperaturskalaen* 
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L: Mikroorganismer kan fordærve fødevarer, når de er ved stuetemperatur. Når noget er opvarmet 

til over 75 grader dræbes mikroorganismerne, men bakteriesporerne lever stadig. Ved UHT 

behandling, opvarmes mælken til 140 grader så bakteriesporerne også dræbes og mælken kan 

holde sig rigtig længe og den behøver ikke være på køl. 

E: Hvorfor rådner vi så ikke? 

L: Godt spørgsmål! Det er på grund af vores immunforsvar. Det har en banan desværre ikke, så 

mikroorganismerne fordærver den, når den ligger på bordet. 
Bilag 3: ¶ spørgsmålsrunde 

I ovenstående interaktionssituation fremgår det, at læreren griber elevernes bolde og på den måde 

stimulerer elevernes aktive deltagelse og forståelse (Ibid). Dette fokus på aktiv deltagelse og 

forståelse ser vi også under det praktiske arbejde, hvor læreren konstant cirkulerer blandt eleverne, 

spørger ind til deres arbejde og inviterer til at eleverne gør sig egne erfaringer. Det fremgår af 

følgende uddrag af observationen: 

E: “Hvordan gør jeg det her?” 

L: “Det tror jeg altså, du skal prøve selv. Det er dig, der er syltemutter og ikke mig” 
Bilag 3: ¶ madlavning 5 

Den konstante interaktion mellem lærer og elev tyder på, at klasserummet overvejende er dialogisk, 

da forståelsen af begreber sker i samspillet mellem lærer og elev samt eleverne imellem (Dysthe, 

2005:216). Vi beskriver klasserummet som overvejende dialogisk. Men da læreren i nogle 

situationer også benytter sig af lukkede og ledende spørgsmål, lægges der også op til monologiske 

samtaler (Ibid:217). Af nedenstående uddrag af observationen fremgår det, at læreren benytter sig af 

lukkede spørgsmål, hvoraf hun forsøger at frembringe fakta gennem en monologisk dialog 

(Bjørndal, 2017:185).  

L: Vi skal have om historisk mad, i dag skal vi have om konservering. Hvad betyder det? 

E: At få ting til at holde 

L: Ja lige præcis, konservering betyder at bevare. Kender I nogle metoder? 

E: Salte fisk 

E: Sylte 
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E: Rødbeder 

E: Syltetøj 

L: Ja, sylte er typisk frugt og grønt. Kender I andre metoder? 

E: Kan man ikke også tørre? 

L: Jo, og når man tørrer, hvad fjerner man så? 

E: Er det ikke ilt? 

E: Nej, er det ikke væske? 

L: Jo, for hvad holder længst, vindruer eller rosiner? 
Bilag 3: ¶ nyt forløb 

Samtalen inddrager både lærer og elever, men grundet spørgsmålstypen fordrer den ikke 

flerstemmig dialog, men nærmere monologisk dialog (Dysthe, 2005:218). Derfor har læreren både 

monologiske- og dialogiske træk ved sin kommunikation. 

Lærerne på skole A og skole B har forskelligartede interaktioner med eleverne. Det kommer særligt 

til syne i deres kommunikation og facilitering af elevernes deltagelse. Lærerne fra skole A har 

monologiske- og trange interaktionsmønstre, hvorfor elevernes deltagelse i undervisningen er at 

reproducere et givent indhold og færdigheder. Derimod har lærer B rummelige interaktionsmønstre, 

der både gør brug af monolog og dialog, hvorfor elevernes deltagelse er præget af aktiv 

meningsskabelse. 

Faciliterer undervisningerne maddannelse? 
I følgende afsnit vil vi med udgangspunkt i analysen diskutere, hvordan undervisningen på 

henholdsvis skole A og skole B faciliterer maddannelsesprocessen. For at afgøre dette vil vi holde 

pointerne fra analysen op imod maddannelsesidealet beskrevet ved Helle Brønnum Carlsen, Lars-

Henrik Schmidt, Lars Geer Hammershøj og Wolfgang Klafki i begrebsafklaringen. Det er en 

væsentlig pointe, at undervisningen ikke direkte kan facilitere maddannelse. Maddannelse er en 

livslang proces og skal foregå på individets præmisser. Undervisningen kan facilitere nogle 

processer, der skal give eleven mulighed for at udvikle sig og reflektere over sin æstetiske 

dømmekraft, men kan aldrig opøve denne for eleverne. Når vi i følgende afsnit diskuterer, hvordan 

de observerede undervisninger faciliterer maddannelsesprocesser, diskuterer vi derved om 

undervisningen lægger op til at eleven flytter sig på den uendeligt lange rejse, som maddannelse er. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 
 

 29 

Overskridelsen mod noget større 

I begrebsafklaringen definerer vi, at eleven overskrides, når denne lægger sit jeg væk og 

beskæftiger sig med en genstand eller et genstandsfelt med åbent sind. På baggrund af de 

ovenstående analyser, kan det tyde på, at undervisningerne på skole A og skole B begge potentielt 

fordrer, at eleverne kan selvoverskrides og åbner sig for verden.  

 

Af interviewene blev det klart, at lærerne på begge skoler forsøger at introducere eleverne for nyt 

og anderledes, hvorom eleverne kan selvoverskrides. På skole A introduceres nye retter og råvarer, 

mens at skole B endvidere gør en dyd ud af at præsentere nye perspektiver på samfundet, på 

historien, på måltidskulturen og mere til. Ifølge Hammershøj indeholder introduktionen til det nye 

og ukendte, om det så er noget helt nyt eller nye perspektiver på noget allerede kendt, et stort 

potentiale for selvoverskridelse (Carlsen, 2016:38). Når eleverne konfronteres med noget nyt, kan 

læreren ryste deres forståelser, motivere dem til at decentrere sig og overskride deres nuværende 

horisonter (Ziehe, 2004:76). Når det så er sagt, må der alt andet lige være et større potentiale i at 

præsentere nye perspektiver i en større sammenhæng end blot nye råvare og retter, da det udvider 

hele elevens horisont og ikke blot deres råvarekendskab. Lad os tage udgangspunkt i gurkemeje: 

Ses snævert på gurkemeje som et krydderi i madlavningen, får eleverne en forståelse af, at det er 

gult, at det har en let bitter smag og blandt andet kan bruges med kylling. Ses gurkemeje i et bredt 

perspektiv, som et eksemplarisk krydderi fra den indiske madkultur, får eleverne derimod en 

forståelse for krydderiets ophav og som en vare, vi har i Danmark på baggrund af globaliseringen. 

Arbejdet med råvarer og fokusset på det sanselige og æstetiske kan også være en fordel i sig selv 

for selvoverskridelsen. Begge skoler gør meget ud af at lade eleverne arbejde praktisk med maden. 

Når eleverne arbejde med deres hænder, dufter, smager, rører og sanser råvarer og retter opstår et 

stort overskridende potentiale og elevens æstetiske erfaring udfordres. Eleverne møder råvarer med 

forforståelser, med fordomme, med glæde eller måske med afsky, og når eleverne tvinges til at 

arbejde praktisk med disse råvarer, er der et stort potentiale for at de overskrides og åbner sig for 

forandring (Carlsen, 2016:39). Dette potentiale forøges, når eleverne sanser i fællesskab (Ibid:97).  

 

Eleven skal inviteres og motiveres til at overskride sig selv. På skole A udfører læreren sin 

undervisning meget monologisk og ensformig, og invitationen ind i råvarerne og genstandsfeltet 

bliver derfor udelukkende lærerinitieret og uden at inddragelse af eleverne, deres perspektiver eller 

forståelser. For at eleven tør overskride sig selv og involvere sig i noget større, skal maden, 
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håndværket, råvarerne, læreren, arbejdsmetoderne og de øvrige elever invitere eleven til at åbne sig 

på egne præmisser og af egen nysgerrig, motivation og lyst (Carlsen, 2018:219). Når lærerne ikke 

inddrager eleverne og ikke trækker tråde til deres forforståelser eller livsverden, kan man stille 

spørgsmålstegn ved, om de overhovedet får lyst til at åbne sig - eller om undervisningen foregår så 

meget på lærerens præmisser, at eleverne ikke inviteres ind i selvoverskridelsen? På skole B foregår 

den løbende invitation ind i råvarerne og genstandsfeltet ved dialog, således at læreren konstant 

trækker tråde til elevernes forforståelser, tilpasser stoffet til elevernes forudsætninger og inddrager 

elevernes perspektiver og erfaringer. I begrebsafklaringen redegøres for, at eleven motiveres til at 

åbne sig for verden på baggrund af netop dette, hvorfor der kan argumenteres for, at potentialet for 

selvoverskridelse er mest fremtræden på skole B. 

 

Formningen af selvet 

I begrebsafklaringen definerede vi formningen af selvet som selvdannelsestrinnet, hvor verden skal 

åbnes for eleverne og de skal gøre sig erfaringer med et genstandsfelt. Af analysen står det klart, at 

lærerne tilrettelægger erfaringsdannelsen på to meget forskellige måder og det kan tyde på, at 

undervisningen på skole B faciliterer dette i langt højere grad end undervisningens på skole A. 

 

Skal undervisningen facilitere meningsfuld erfaringsdannelse for eleverne, er det afgørende, at der 

sker en vekselvirkning og dermed skabes relationelle indsigter mellem de forskellige erfaringer 

eleverne gør sig, mellem elevernes erfaringer og genstandsfeltet samt mellem den videnskabelige- 

og håndværksmæssige dimension af faget (Carlsen, 2017:80). På skole B gør læreren en dyd ud af 

at skabe disse koblinger. Det fremstår blandt andet ved at læreren gennem dialog og elevinddragelse 

vægter elevernes perspektiver og forforståelser, men også ved at læreren benytter flere metoder, 

såsom madlavning, analyser, fortolkninger, kommunikationssituationer med mere til at skabe 

indsigt i det fagelige stof. I begrebsafklaringen redegør vi for, at kategoriale indsigter opstår, når der 

er vekselvirkning mellem det formale og det materiale. Vi argumenterer for, at lærerens koblinger 

skaber vekselvirkning mellem det formale, der i denne undervisning er elevens opøvelse af 

analyser, fortolkninger, kommunikative evner, den håndværksmæssige dimension samt elevernes 

livsverden, og det materiale, der i dette forløb er konserveringsbegrebet, tidsperioder med mere, 

hvorfor undervisningen på skole B må have et stort potentiale for at facilitere en formning af selvet. 

Dette potentiale fremgår ikke af undervisningen på skole A, hvor der på intet tidspunkt sker en 

vekselvirkning mellem stoffet og elevernes livsverden, mellem de forskellige erfaringer eller 
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mellem det udarbejdede håndværk og de faglige analyser. Af analysen tyder det på, at 

undervisningens dimensioner faciliteres som parallelle forløb, hvilket må være en begrænsning for 

at opnå kategoriale indsigter og lade verden åbne sig meningsfuldt for eleven.  

 

I begge undervisninger gøres en dyd ud af at indføre eleverne i fagets videnskabelige- og 

håndværksmæssige dimension, hvilket er et potentiale i forhold til at lade eleverne udvide sin 

erfaringshorisont og forme sit selv. Fra analysen ved vi dog, at lærerne på skole A planlægger ud fra 

tematikker og deraf sætter madlavningen med råvarer og udforskning af deres smag som mål, mens 

de negligerer de resterende kompetenceområder i faget. Carlsen argumenter for at 

“Selvoverskridelse kan være meningsløst, hvis ikke det opfølges med erfaringsdannelse, hvorfor 

håndværket altså ikke må være det bærende” (Carlsen, 2017:72). Derfor ser vi lærernes vægtning af 

håndværket og nedprioritering af differentieret erfaringsdannelse, som en begrænsende - ja faktisk 

en stoppende faktor - for elevernes maddannelsesrejse. Læreren på skole B prioriterer 

erfaringsdannelsen højt, og fortæller, at hun planlægger med udgangspunkt i madkundskabsfagets 

færdigheds- og vidensområder, og vægter at undervisningen indeholder alle tre erfaringsformer. 

Dette udgangspunkt for undervisningen bærer, qua Carlsens ovenstående argument, et stort 

potentiale for facilitering af elevernes dannelsesrejse. Vi ser dog ikke, at eleverne arbejder indenfor 

alle tre erfaringsformer i forløbet historisk mad og vi ved heller ej om forløbet vinkles i denne 

retning senere på året, hvorfor der kan stilles spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad eleverne kan 

gendigte deres samtidig på baggrund af forløbet. Et etisk blik på forløbet kunne være at koble det 

historiske mad til nutiden og fremtiden eller at stille skarpt på, hvad de løbende tiltag i 

fødevareproduktionen har gjort for fødevareindustriens produktudvikling. Elevernes 

skønhedserfaring muliggøres i højere grad, jo flere erfaringer eleven gør sig. Det er forskelligt fra 

person til person, hvad der gør en genstand skøn, hvorfor undervisningens sandsynlighed for at 

igangsætte en gendigtningsproces stiger i takt med differentieringsgraden af aktiviteter, 

arbejdsmetoder, perspektiver med mere vokser (Jørgensen, 2008:37). Derfor kan undervisningens 

ensidighed og lave grad af differentiering på skole A ses som en begrænsende faktor for elevernes 

gendigtningsproces, mens den højere grad af differentiering på skole B kan ses som et potentiale for 

elevernes gendigtningsproces. 
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Smagsdannelse 

Jævnfør begrebsafklaringen indebærer en smagsdannelse, at eleverne arbejder med sin dømmekraft 

og forholder sig til sine æstetiske domme. På baggrund af analyserne er der ikke tegn på, at nogle af 

de to skoler direkte arbejder med smagsdannelse, men at undervisningen på skole B har flere 

potentialer. 

 

En af de helt store forskelle på skole A og skole B er i tilrettelæggelsen af elevernes deltagelse. På 

skole A formidler og transmitterer lærerne store dele af tiden viden fra dem selv til eleverne via 

tale, ligesom de med udgangspunkt i kvantitative summative evalueringer fortæller eleverne om 

rigtigt og forkert. I undervisningen er kun meget få aktiviteter, hvor eleverne skal analysere eller 

forklare, og der er ingen aktiviteter, hvor eleverne skal fortolke, begrunde, vurdere, reflektere eller 

andet, hvorfor det er klart, at eleverne primært tilegner sig viden på baggrund af formidling. Carlsen 

argumentere for “At kvalificere valg kræver langt mere end blot at få fortalt, hvad man skal gøre”, 

hvorfor vi vurderer at lærernes overvejende deduktive og formidlingsorienterede undervisning er en 

begrænsning for, at eleverne kan forme sit selv og derfor ikke får mulighed for at træffe 

kvalificerede afgørelser (Carlsen, 2016:21). På skole B suppleres lærerens formidlingsorienterede 

mønster af undersøgelser, øvelser og dialog, hvilket betyder, at eleverne også selvstændigt skal gøre 

sig erfaringer med genstandsfeltet. Eleverne på skole B har derved i langt højere grad potentiale for 

at træffe kvalificerede valg på baggrund af undervisningen, end eleverne på skole A har. 

 

Men lærer eleverne at træffe valg og reflektere over sine bevæggrunde for disse valg? At træffe 

valg kræver øvelse og det er derfor altafgørende at eleverne på baggrund af undervisningen lærer at 

træffe valg og dømme på baggrund af lyst eller ulyst (Carlsen, 2017:70). Det er en begrænsning, at 

der hverken på skole A eller skole B indgår aktiviteter med dette som omdrejningspunkt. Som vi 

konstaterede i begrebsafklaringen træffes valg som umiddelbare æstetiske smagsafgørelser, der med 

baggrund i gendigtning kan have mere eller mindre videnskabelig- og holdningsbaseret karakter. 

Valget kan kvalificeres gennem erfaringsdannelse og egenrefleksion over sine oplevelser, men det 

kræver at eleven kan begribe, hvordan dette skal gøres. Hverken undervisningen på skole A eller 

skole B fordre tænkning på et udvidets abstrakt niveau præget af refleksion, ligesom at eleverne 

ikke sættes i situationer, hvor de skal træffe et begrundet valg. Der kan derfor stilles spørgsmålstegn 

ved, om eleverne rent faktisk lærer at træffe valg og begribe smagsafgørelser. 
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Faciliteres der maddannelse på skole A og skole B? Vi argumenterer for at undervisningerne både 

indeholder potentialer og begrænsninger for maddannelsesprocessen. De didaktiske faktorer på 

skole B indeholder flere potentialer, end de didaktiske faktorer på skole A. I analysen af lærernes 

fagssyn blev det klart, at lærerne på de to skoler tænker forskelligt om maddannelse. Lærerne på 

skole A er ikke helt sikre på, hvad maddannelse er og har ikke maddannelse for øje under 

planlægningen, hvilket læreren på skole B modsat gør en dyd ud af at have in mente. Der tegner sig 

på denne baggrund et billede af, at dét af facilitere en undervisning, der indeholder flere potentialer 

end begrænsninger kræver et klart fokus på og anerkendelse af maddannelseidealet. 

Sammenfatning 
Det senmoderne individ er sat fri fra traditioner og traditionsbundne autoriteter, hvorfor det 

konstant skal skabe sig en selvidentitet ved, blandt andet, at stille spørgsmålstegn til sine madvaner. 

Madvalg skal foretages diskursivt, hvorfor det er op til madkundskabslæreren at skabe grobund for 

selvoverskridelse, formning af selvet og smagsdannelsen, således at eleven støttes i sin livslange 

dannelsesrejse og deraf kan beherske livet i senmoderniteten uden angst og ambivalens. I dette 

bachelorprojekt har vi undersøgt to madkundskabsundervisningers didaktiske faktorer, ligesom vi 

har diskuteret, hvordan disse faciliterer elevernes maddannelsesproces. Vi har i projektet undersøgt 

følgende problemformulering: 

Hvilke didaktiske faktorer faciliterer madkundskabsfagets ideal om maddannelse? Og hvordan? 

 

Med udgangspunkt i det brede didaktikbegreb konkluderer vi, at de tre didaktiske faktorer hvad, 

hvordan og hvorfor har betydning for det dannelsespotentiale, en undervisningen faciliterer. Det er 

dog en afgørende erkendelse, at disse didaktiske faktorer i undervisningen er forankret i lærerens 

fagsyn og tanke om madkundskabsfaget.  

 

I skemaet herunder tydeliggøres det, hvordan de didaktiske faktorer er i spil, på de to undersøgte 

skoler samt hvilke potentialer for faciliteringen af maddannelsesprocessen, vi ser på baggrund af 

disse. Potentialerne er opremset i samme kolonne, således at både potentialerne fra skole A og skole 

B indgår. Begrænsningerne for faciliteringen af maddannelsesprocessen indgår ikke i skemaet: 
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Skole A Skole B Potentialer for 

maddannelses- 
processen 

Hvorfor → Lærerne har fokus 
på fagets metodiske og 
håndværksmæssige 
dimension.  
→ Faget skal lære 
eleverne at lave mange 
forskellige retter og 
kunne tilsmage sin 
mad. 
→ Undervisningen er 
samfundsbevarende. 
→ Eleverne 
reproducere viden, 
færdigheder og 
metodikker så de kan 
skabe sig en hverdag.  
→ Det tyder på at 
lærerne er 
basisfagsdidaktikere, 
men negligerer dele af 
kompetence- 
områderne 

→ Læreren har fokus på at 
give eleverne indsigt i deres 
egen-, samfundets- og klodens 
sundhed og velvære.  
→ Læreren er meget optaget 
af maddannelse og ønsker at 
undervisningen skal facilitere 
dette.  
→ Undervisningen er 
samfundsforandrende og skal 
forberede eleverne på at indgå 
i samfundet ved kritisk at 
kunne forholde sig til fødevare 
og sig selv.  
→ Det tyder på at læreren er 
eksistensdidaktiker og vægter 
hele fagets 
kompetenceområder 

→ Et konstant fokus på og 
anerkendelse af 
maddannelsens indhold og 
processer fra lærerens side 
er det største potentiale for 
at facilitere disse processer 
i undervisningen  

Hvad → Undervisningen 
tager udgangspunkt i 
tematikker som 
kartoflen og knytter sig 
primært til færdigheds- 
og vidensområderne 
områderne 
råvarekendskab og 
Madlavningens mål og 
struktur. 
 → Undervisningen 
skal både indeholde 
teori og praksis og 
præsentere for nye 
råvarer og retter 

→ Undervisningen tager 
udgangspunkt i 
madkundskabsfagets 
færdigheds- og vidensområder 
og de forskellige 
erfaringsformer og 
virksomhedsformer. → 
Undervisningen værner om 
fagets videnskaber, men 
benytter håndværket til at 
visualisere disse. → 
Undervisningen skal 
præsentere eleverne for nye 
samfundsperspektiver m.m. 

→ Præsentation af nyt og 
ukendt inviterer til 
selvoverskridelse. Jo mere 
fjernt og generelt det nye 
er, jo større potentiale for 
selvoverskridelse 
→ Æstetiske indtryk og 
sanselighed i 
undervisningen inviterer 
til selvoverskridelse 
→ At planlægge med 
udgangspunkt i 
færdigheds- og 
videnområderne sikrer 
varieret erfaringsdannelse 
og fordrer meningsfuld 
formningen af selvet 
→ Planlægning med 
udgangspunkt i alle 
virksomhedsformerne 
opøver elevernes 
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kompetence til at begribe 
verden, træffe begrundede 
valg og reflektere over 
sine egne æstetiske 
smagsdomme 

Hvordan → Undervisningen 
udføres deduktivt og 
formidlings- 
orienteret.  
→ Eleverne gør sig få 
erfaringer i smågrupper 
og viden transmitteres 
via tale. 
→ Undervisningen 
foregår monologisk og 
med trange mønstre.  
→ Der er ikke kobling 
mellem den viden der 
præsenteres og det 
håndværk, der laves. 
→ Undervisningen 
foregår ikke på de 
højeste taksonomiske 
niveauer. 
→ Læreren tester viden 
summativt og afgør, 
hvad der er rigtigt og 
forkert.  

→ Undervisningen udføres 
med både induktive- og 
deduktive elementer. 
→ Læreren gør brug af 
formidlings- 
orienterede, 
øvelsesorienterede, 
undersøgelses- 
orienterede og dialogiske 
mønstre. 
→ Undervisningen indeholder 
dialog og rummelige mønstre, 
hvorfor elevernes perspektiver 
og forståelser indgår aktivt. 
→ Oplevelser gøres i fælles.  
→ Eleverne skal aktivt erfare 
et genstandsfelt, med 
udgangspunkt i mange 
virksomhedsformer. 
→ Undervisningen foregår 
også på det næsthøjeste 
taksonomiske niveau. 

→  Fællesskaber i 
undervisningen inviterer 
til selvoverskridelse 
→ Dialog og inddragelse 
af elevernes livsverden, 
forforståelser m.m. 
inviterer til 
selvoverskridelse 
→  Vekselvirkning 
mellem teori og praksis 
samt mellem genstandsfelt 
og elevernes livsverden 
fordrer gendigtning og 
formning af selvet 
→  Erfaringsdannelse 
fordrer formning af selvet, 
jo flere forskellige 
erfaringer, jo større 
potentiale for gendigtning 
→  Elevernes aktive 
deltagelse fordre, at kan 
gendigte og træffe 
æstetiske smagsafgørelser 
præget af viden og 
holdning  

 

De to undervisninger er meget forskellige, ligesom undervisernes fagsyn er divergerende. Om 

undervisningen lever op til idealet om maddannelse? Det korte svar er nej - men de indeholder 

begge potentialer. Maddannelse er et ideal og kan ikke direkte faciliteres gennem undervisningen. 

Undervisningen kan dog facilitere nogle processer, der kan giver eleverne mulighed for åbne sig for 

verden, forme sit selv, træffe valg og reflektere over sin æstetiske dømmekraft. I følgende afsnit 

opstilles en værktøjskasse med generelle råd til hvordan, man kan facilitere maddannelseprocessen i 

undervisningen. 
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9+1 punkter mod maddannelsen 
På baggrund af vores analyse og diskussion opstiller vi her en “værktøjskasse” med ni råd til, 

hvordan man kan opbygge og udforme sin undervisning således at den faciliterer, at eleverne flytte 

sig på sin maddannelsesrejse. På baggrund af disse ni punkter, ønsker vi at fremvise et 

redidaktiseret undervisningforløb om kartoflen til den mundtlige eksamen. Rådene i værktøjskassen 

dækker alle de didaktiske faktorer hvad, hvordan og hvorfor, men vi har ikke skrevet ud, hvilken 

didaktisk faktor, de hver især knytter sig til. Undervisningens andel af potentialer stiger jo flere af 

værktøjerne, der inddrages i undervisningen, men selv ved at benytte ét af værktøjerne herunder, 

øges undervisningens potentiale for at facilitere maddannelsesprocessen. 

 

1. Have maddannelse som intention  

Maddannelse er en livslang rejse, hvorfor der aldrig er et facit for den maddannede elev. Det er ikke 

muligt at facilitere maddannelse, men det er muligt at facilitere undervisning, der giver eleverne 

mulighed for at tilegne sig erfaringer og værktøjer, så de potentielt kan træffe kvalificerede valg. 

Det er kompliceret at facilitere denne undervisning, og det er vigtigt at man som lærer, har 

maddannelsesidealet og det samfundsforandrende undervisningsaspekt in mente. Har man et andet 

fagsyn eller et andet didaktisk ståsted faciliterer undervisningen potentielt et andet dannelsesideal. 

 

2. Benyt boblemodellen som planlægningsværktøj 

Boblemodellen er et nyttigt værktøj til undervisningsplanlægning. Modellen giver et overblik over, 

om eleverne bliver sat til at arbejde ud fra alle tre erfaringsformer og et væld af forskellige 

virksomhedsformer, hvorfra de vil kunne forme sit selv og tilegne sig værktøjer til at begribe viden. 

Modellen er endvidere et godt evalueringsværktøj i forhold til egen undervisnings progression og 

meningsfuldhed. 

 

3. Lav forløb med alle tre erfaringsformer 

Undervisningen skal som udgangspunkt planlægges, så hvert forløb indeholder aktiviteter indenfor 

alle tre erfaringsformer. I nogle forløb er det ikke relevant at inddrage alle tre erfaringsformer, men 

det er essentielt at dette udlignes i årsplanlægningen. Desuden skal undervisningen tage 

udgangspunkt i og konstant trække tråde til alle madkundskabsfagets kompetence-, færdigheds- og 

vidensområder. Det betyder, at man som lærer ikke må negligere nogle kompetenceområder eller 
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prioritere én over andre. Alle kompetenceområderne er vigtige for elevernes gendigtning, erfarings- 

og holdningsdannelse. 

 

4. Hav håndværket og sansningen med som middel og ikke mål 

Det æstetiske element i undervisningen fordrer særligt muligheden for selvoverskridelse og 

gendigtning, hvorfor det er vigtigt at inddrage praktiske øvelser, madlavning og sansning i 

undervisningen. Det er blandt andet håndtering af fødevarer, som maddannelsen handler om, 

hvorfor arbejdet med disse bør indgå som element i selvoverskridelsen. Elevernes æstetiske erfaring 

skal udfordres, før de kan selvoverskrides. Det er dog essentielt, at disse øvelser sættes i perspektiv 

til viden og holdninger, da selvoverskridelse og åbning for verden er meningsløst og taber 

potentiale, hvis det ikke følges op med erfarings- og holdningsdannelse. 

 

5. Tilrettelæg undervisningen således, at eleverne er aktive store dele af tiden 

Det er væsentligt at eleverne er aktive i undervisningen, da kvalificerede valg skal tages på 

baggrund af elevernes egne erfaringer. Det er brugbart at huske på både at benytte sig af en 

blanding af deduktive- og induktive principper, således at undervisningen bærer præg af 

differentierede undervisningsmønstre og aktiviteter. Det er essentielt at læreren ikke udelukkende 

formidler og transmitterer viden til eleverne, men at eleverne indgår aktivt i eksempelvis 

videnstilegnelsen og får lov til at eksperimentere uden et facit for øje. 

 

6. Præg din undervisning af dialog og rummelighed 

Det er væsentligt at undervisningen er præget af dialog og rummelighed af flere årsager: 1) 

inddrages elevernes interesser, forståelser og perspektiver i samtalen, kan de potentielt motiveres til 

at selvoverskrides, 2) ligeværdigheden og inddragelsen af alles perspektiver er afgørende i at 

oparbejde elevernes dømmekraft på baggrund af egne erfaringer. Det er i den fælles dialog og 

ligeværdige interaktion at eleven kan blive inviteret ind i og provokeret til at udvide sit perspektiv 

om et genstandsområde på baggrund af tryghed og egen lyst, ligesom at det er på baggrund af dette 

eleven opfordres til at begrunde og reflektere over smagsdomme. 
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7. Gå ud over elevernes verden 

Det er væsentligt at eleverne præsenteres for nye råvarer, kulturer, samfundsstrukturer, måder at 

tænke på, historiske perspektiver med mere, hvis undervisningen skal muliggøre at eleverne 

udvikler sig. Hvis eleverne ikke udfordres til at udvide sit perspektiv, kan de ikke forandres. 

 

8. Lær eleverne at træffe begrundede, refleksive og kvalificerede valg 

Før eleverne kan træffe begrundede, refleksive og kvalificerede valg, skal de lærer det. Det er 

essentielt, at eleverne i undervisningen lærer at analysere, fortolke, vurdere, reflektere med mere, 

således at de opnår kompetencer til at begribe verden og de umiddelbare æstetiske indtryk, de gør 

sig i mødet med verden. Det er også altafgørende, at eleverne bliver opfordret til at træffe- og 

begrunde valg gennem undervisningen, hvorfor dette skal indtænkes i årsplanlægningen. For at 

dette er muligt, kræver det, at eleverne også udfordres til at arbejde på et udvidet abstrakt 

taksonomisk niveau. 

 

9. Fokusér på fællesskabet 

Det er essentielt at undervisningen til dels foregår på klassen eller i grupper, da fællesskabet blandt 

eleverne er væsentligt i forhold til at skabe et motiverende og trygt rum, hvori eleven kan 

selvoverskrides og udvikle sine perspektiver. Det er hertil vigtigt at man som lærer indgår i disse 

fællesskaber, men lader eleverne selvoverskrides på egne præmisser. Dikteres eleven til at sanse en 

råvare eller indtage en ret, kan elevens lyst til at selvoverskrides og åbne sig for verden mindskes. 

 

OG HUSK 

Selvom vi har opstillet ovenstående råd for hvordan undervisningen kan planlægges og udføres, så 

den facilitere maddannelsesprocessen, er det vigtigt at have in mente, at alle klasser er forskellige. 

Derfor skal ovenstående kun ses som værktøjer, man som lærer skal tage med sig og tilpasse til 

klassens forudsætninger og undervisningens ramme. 

Perspektivering 
På baggrund af udarbejdelse af bachelorprojektet, har vi løbende gjort os overvejelser om dens 

tilstrækkelighed, pointer og videreudvikling. I følgende perspektivering ønsker vi at opstille tre 

nedslagspunkter i forhold til at metareflektere over projektet som helhed. Perspektiveringen 

indeholder åbne spørgsmål, som vi vil diskutere til den mundtlige eksamen. 
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Er empirien god nok til at besvare vores problemformulering? 

I analysen af de to undervisningssituationer, har vi erfaret, at vores empiriske grundlag ikke har 

været tilstrækkeligt i forhold til det, vi gerne ville med vores undersøgelse. Det har betydet at vi har 

været nødsaget til at sadle om flere gange, men alligevel har måtte udlede nogle pointer på 

baggrund af fortolkninger. Ligeledes har vi foretaget fokusgruppeinterview af de observerede 

elever, som vi ikke kunne benytte os af i projektet. Skyldes utilstrækkeligheden i datamaterialet, at 

vi har været for snævre, da vi udarbejdede vores observationsskemaer? Og har vi famlet i blinde 

under vores interviews? Har vi været for subjektive eller konkluderende under vores 

empiriindsamling? Vi kan i hvert fald erkende, at vi ville facilitere processen anderledes, hvis vi 

skulle starte forfra i morgen.  

 

Kan alle lærere facilitere maddannelse? 

I diskussionen slutter vi af med at konstatere, at der tegner sig et klart billede af, at lærerens fagsyn, 

mængde af faglig viden og tanke om maddannelsesbegrebet har afgørende betydning for, hvad man 

faciliterer i sin undervisningen. Vi sætter derfor spørgsmålstegn ved, om det er alle 

madkundskabslærere der kan - og skal - facilitere maddannelse. Såfremt læreren har et andet fagsyn 

end et eksistensdidaktisk, er det så muligt at lave små justeringer, så undervisningen faciliterer flere 

potentialer end begrænsninger for maddannelsesprocessen? Eller vil det kræve, at læreren skal 

lægge hele sit didaktiske ståsted på hylden? Og vil det i så fald give mening at lave undervisning, 

hvor man ikke er sit fagdidaktiske ståsted tro? 

 

Hvor meget kan man facilitere maddannelse på folkeskolens mellemtrin? 

Gennem vores analyse og diskussion har vi opdaget, at hverken lærerne på skole A eller læreren på 

skole B sætter eleverne i situationer, hvor de skal træffe valg, begrunde en udtalelse eller reflektere 

over æstetiske ind- og udtryk. Begge elevgrupperne er på mellemtrinnet. På skole A foregår 

undervisningen i 6. klasse og på skole B foregår undervisningen i 5. klasse (Bilag 5:¶ spørgsmål 1 

og bilag 6:¶ spørgsmål 4). Vi undrer os over, om elevgruppens årgang har betydning for facilitering 

af maddannelsesprocessen. Er det overhovedet muligt at sætte eleverne til at gendigte, kvalificere 

valg og reflektere i en alder af 11-12 år? Kan eleverne finde undervisningen meningsfuld, når de 

endnu ikke selv køber ind? Og hvad bør man egentlig facilitere for eleverne på folkeskolens 

mellemtrin? 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 
 

 40 

Litteraturliste 
Agergaard, Karsten & Nielsen, Niels Grønbæk (2015): Mål. I: P. Brodersen, P. F. Laursen, K. 

Agergaard, N. G. Nielsen & S. T. Gissel (red.): Effektiv undervisning. Didaktiske nærbilleder fra 

klasserummet. Hans Reitzels Forlag  

Andersen, Michael Wahl. (2015): Summativ evaluering. I: Elsebeth Jensen(red.): Didaktik - 

praktikbog 1. København: Akademisk forlag  

Bae, Berit (2003): På vej i en anerkendende retning. Social Kritik nr. 88. 

 

Bak, Carsten Kronborg (2012): Giddens’ modernitetsanalyse. I: Andersen, Pernille Tangaard & 

Timm, Helle (red.): Sundhedssociologi - en grundbog. Hans Reitzels Forlag. 

 

Bjørndal, Cato (2017): Konstruktive hjælpesamtaler. KLIM 

 

Bjørndal, Cato. R. P (2003): Det vurderende øje - observation, vurdering og udvikling i 

undervisningen og vejledning. Forlaget Klim 

Brodersen, Peter (2015): Undervisning: I: P. Brodersen, P. F. Laursen, K. Agergaard, N. G. Nielsen 

& S. T. Gissel (red.): Effektiv undervisning. Didaktiske nærbilleder fra klasserummet (s.17-52). 

Hans Reitzels Forlag   

Brodersen, Peter & Gissel, Stig Toke (2015). Elevens forudsætninger og lærerens differentiering af 

undervisningen. I: P. Brodersen, P. F. Laursen, K. Agergaard, N. G. Nielsen & S. T. Gissel (red.): 

Effektiv undervisning. Didaktiske nærbilleder fra klasserummet. Hans Reitzels Forlag  

Børne- og undervisningsministeriet (2019): Madkundskab - faghæfte 2019. Lokaliseret den 12. 

april 2020 på: https://emu.dk/sites/default/files/2019-

08/GSK%20-%20Fagh%C3%A6fte%20-%20Madkundskab.pdf 

 

Carlsen, Helle Brønnum (2011): Mad og æstetik. Hans Reitzels Forlag. 

 

Carlsen, Helle Brønnum (2014): Maddannelse - er det nu endnu et overgreb på vores frihed? 

Tidsskrift for pædagoger nr. 69. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 
 

 41 

Carlsen, Helle Brønnum (2016): Maddannelse. U Press 

 

Carlsen, Helle Brønnum (2017): Madkundskabsdidaktik - mellem fag og didaktik. Hans Reitzels 

Forlag 

 

Carlsen, Helle Brønnum (2018): Dannelse i madkundskab - at lære at træffe valg ansvarligt med 

sans for nydelse og glæden ved at skabe under hensyntagen til omgivelserne. I: Andersen, Michael 

W. m.fl. (red.): Dannelse i alle fag. Dafolo Forlag. 

 

Carlsen, Helle Brønnum & Pedersen, Annelise Terndrup (2014). Madkundskab. København: 

Akademisk forlag 

 

Dysthe, Olga (2005): Det flerstemmige klasserum. Gyldendal 

 

Gabrielsen, Tone Saugstad (1993): Didaktiske overvejelser. Pædagogik 1-93 

  

Hammershøj, Lars Geer (2001): Selvdannelse og smag for viden. Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 

 

Hammershøj, Lars Geer (2003): Selvdannelse og socialitet - Forsøg på en socialanalystisk 

samtidsdiagnose. Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag. 

 

Hermann, Stefan (2010): Anthony Giddens - et bud på en sociologisk dannelsestænkning. I: Olsen, 

søren Gytz & Pedersen, Peter Møller (red.): Pædagogik i et sociologisk perspektiv. Systime. 

Illeris, Knud. (2015): Læring. 3. udgave. Samfundslitteratur 

Jank, Werner & Meyer, Hilbert (2006): Klafkis klassiker: Kategorial dannelse. I: Kristensen, H, J. 

& Laursen, P. F. (red.): Didaktiske modeller: grundbog i didaktik. Gyldendal 

Jørgensen, Dorthe. (2008). Karoline, maden og skønheden. I: Arla foods (red): Det gode madliv - 

karoline, maden og måltidet i kulturen. (s. 33-43). 

Kaspersen, Lars Bo (1999). Anthony Giddens. I: H. Andersen, & L. B. Kaspersen (red). Klassiske 

og moderne samfundsteori. København: Hans Reitzels Forlag. 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 
 

 42 

 

Klafki, Wolfgang. (2001). Dannelsesteori og didaktik - nye studier. Århus: forlaget Klim 

 

Knudsen, Stine Kragsholm. & Wulff, Lone. (2017). Kom ind i sproget – flersproede elever i 

fagundervisningen. København: Akademisk forlag.  

Kristensen, Hans Jørgen (2013): Metoder og materialer. I: Kristensen & Laursen (red.): 

Undervisningskendskab. Gyldendal. 

Larsen, Vibe. & Tireli, Üzeyir. (2015): Bacheloropgaven. Akademisk Forlag.  

Laursen, Per Fibæk. (2016): Didaktiske ambitioner – alle elever med. Hans Reitzels Forlag. 

Lynggaard, Kennet. (2010). Dokumentanalyse. I: Brinkmann, & Tanggaard (red.): Kvalitative 

metoder. København: Hans Reitzels Forlag.  

 

Mottelson, Martha & Muschinsky, Lars Jakob. (2017): Undersøgelser - videnskabsteori og metode 

i pædagogiske studier. Hans Reitzels Forlag.  

 

Nielsen, Frede V. (1998): Almen musikdidaktik. Christian Ejlers Forlag 

 

Nielsen, Frede V. (2004): Didaktikkens indholdsbegreb og kriterier for valg af indhold. I: Hansen, 

Bjarne Gorm & Tams, Annalisa (red.): Almen didaktik - relationer mellem undervisning og 

læring. Billesø & Baltzer 

 

Rosholm, Kirsten (2014): Relationer. I:Hansen, Sanne Lillemor & Schneider, Hanne (red.): Elevens 

læring og udvikling. Gyldendal. 

 

Schmidt, Lars-Henrik (1998): Utraditionel dannelse. I: Sørensen, Birgitte Holm (red.): Det  

æstetiske i et dannelsesperspektiv. Danmarks Lærerhøjskole 

 

Schmidt, Lars-Henrik. (1999). Utraditioneldannelse. I tidskrift: Diagnosis. Danmarks  

pædagogiske institut  

 

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 
 

 43 

Skolekontrakten (2013): Livretter med kartoflen - elevhæfte. Lokaliseret den 30. juni på: 

https://www.skolekontakten.dk/materialer/gocook-livretter-med-kartofler-elevhaefte/ 

 

Winther, Helle (2016): Praksisfortællinger. I: Glasdam, Stinne m.fl. (red.): Bachelorprojekter 

inden for det pædagogiske område: indblik i videnskabelige metoder. Hans Reitzels Forlag. 

 

Ziehe, Thomas. (1999). Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Billesø og Baltzer. 

 

Ziehe, Thomas (2004): Øer af intensitet i et hav af rutine. Forlaget Politisk Revy 

 
 
 

  

Lærerprofession.dk - et site om lærerpraksis og professionsudvikling



 
 

 44 

Bilag 
Bilag 1: Observationsguide 
 

Observationsskema 
  

Aktivitet Hvad gør/siger læreren 
under aktiviteten? 
• Spørgsmålstyper 
• Mikrostilladsering  

Hvilken situation sætter 
aktiviteten eleven i?  

Refleksion 

 
 
  

 
 
 
 
  

  

 
 
  

 
 
 
 
  

  

 
 
  

 
 
 
 
  

  

 

Bilag 2: Observation på skole A  
Kan tilsendes hvis dette ønskes 

Bilag 3: Observation på skole B  
Kan tilsendes hvis dette ønskes 
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Bilag 4: Interviewguide 
 

Interviewguide (lærerinterview) 
  

Hvilken skole arbejder du 
på?  

 

Hvilke(n) klasse(r) har du i 
madkundskab?  

 

Hvor længe har du været 
madkundskabslærer?  

 

Må vi se/få en kopi af 
undervisningsplanen for 
dit nuværende forløb?  

 

Er du linjefagsuddannet i 
madkundskab?  

 

Hvordan planlægger du 
din undervisning i 
madkundskab?  

 

Hvilke overvejelser gør du 
dig i forbindelse med 
planlægningen af din 
undervisning (træk tråde 
til fagsyn)?  

 

Hvilke overvejelser gør du 
dig i forbindelse med 
udførslen af din 
undervisning?  

 

Oplever du nogle barriere i 
forbindelse med 
planlægning/udførsel af 
din undervisning?  

 

 

Bilag 5: Interview med lærerne på skole A  
Transskriptionen kan tilsendes hvis dette ønskes 

Bilag 6: Interview med læreren på skole B  
Transskriptionen kan tilsendes hvis dette ønskes 

Bilag 7: Undervisningsforløb skole A  
Kan tilsendes hvis dette ønskes 

Bilag 8: Undervisningsforløb skole B 
Kan tilsendes hvis dette ønske 
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