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HVAD ER MADKAMP?

En særlig tilgang til undervisningen, der skaber…

• En eksperimenterende, innovativ og 
medbestemmende undervisning => 

• Motivation og udbytte af 
undervisningen 

Undervisningsmateriale

• Krig i køkkenet!

• Kend dit Korn!

• Brug Knolden!

• Konserver din Køkkenhave!

• Se alle otte materialer på 
www.madkamp.nu

Lærerkurser, Madkundskabsfestivaler (og 
Madkundskabens Dag) og DM i madkundskab 

9 
år

med Madkamp:

-29.460 elever

-1.473 lærere 

http://www.madkamp.nu/


HVORFOR?

Fordi madkundskab fortjener 
anerkendelse; 

Madkamps mission er at styrke 
fagligheden, anerkendelsen og 
samarbejdet omkring faget madkundskab 
i grundskolen, på læreruddannelserne og 
blandt beslutningstagere.

Vi vil styrke madkundskabsfaget ved at 
udbrede den eksperimenterende, 
innovative og medbestemmende tilgang 
til undervisningen i madkundskab.



FORLØB - Årshjul



Hvordan virker det?

Fra ph.d.-projektet ”Et 
videnskabeligt didaktisk 
perspektiv på madkundskab 
med Madkamp som 
genstandsfelt”:

Madkamp øger elevernes 
læring, refleksion og 
motivation for faget 
madkundskab 

(Christensen, J., 2017) 



Hvad siger lærerne?

• ”Jeg har måske ikke selv været så 

innovativ, men når jeg sidder her og 

ser på alle retterne og hører på de 

andre, så får jeg virkelig meget 

inspiration” – Deltager på lærerkursus i 

2015

• ”Det er meget lærerigt at møde andre 

madkundskabslærere og kunne sparre 

med hinanden” – Deltager på 

lærerkursus i 2017

• “Det her er  første kursus, jeg har 

været på i faget i 15 år. Der bliver 

aldrig udbudt noget her i området” –

Deltager på lærerkurset i Struer 2018



Hvad siger eleverne?

”Det her kan sælges på La Glace, eller 

hvad det hedder. En lille top med 

jordbærmousse, så er den der.” - Dreng i 6. 

klasse om egen opskrift med korn

”Vores lærer er rigtig god til at lade os 

eksperimentere meget med tingene, og 

lade os prøve noget, som vi selv 

bestemmer, i stedet for at vi bare skal følge 

opskriften, gøre ligesom der står. Så jeg er 

blevet sådan meget mere modig i køkkenet 

med at prøve alle mulige andre ting, end 

bare det der står man skal.” - Carl-Emil, 

elev på Resenbro Skole



TIL KAMP FOR MADKUNDSKABSFAGET



Hold dig opdateret



MADKUNDSKABSFESTIVALLER 2022



Madkundskabsfestivaller 2022

• HVEM: For alle elever, der har arbejdet med Madkamps 
undervisningsmateriale i madkundskab i løbet af skoleåret. 

• HVAD: Eleverne får mulighed for at vise, hvad de har lært. De får 
mulighed for at præsentere deres viden og en ret eller et forsøg for et 
panel, der består af madkundskabslærerstuderende, som 
efterfølgende vil give feedback. Og til madkundskabsfestivalerne 
handler det ikke om at finde en vinder, men om at give eleverne en 
lærerig dag gennem feedbacken. Desuden kan eleverne få en 
masse ny viden og inspiration gennem de andre elevers kreationer.

• HVORFOR: Fordi eleverne får mulighed for at vise, hvad de har lært og 
for at få trænet deres madkundskabsfaglige formidling, når de skal 
præsentere deres viden eller produkt. 
Desuden er der selvfølgelig også en unik mulighed for træning for de 
elever, der har madkundskab som prøvefag.



Madkundskabsfestival

Odense 

d. 11. februar 2022

Hold dig opdateret på 

www.madkamp.nu

http://www.madkamp.nu/


MADKAMPS DIDAKTIK



Eksperimenterende og innovativ 
didaktik

”Skal børn og unge være mere bevidste om, hvad de putter i munden, skal vi slippe eksperimenterne og smagen løs i 

køkkenet. Både i skolen og derhjemme”, skriver Sanne Vinther og Jacob Højgaard Christensen (Altinget) 



Madkamps didaktiske fokus

LÆRING:

i madkundskab i 

relation til Fælles 

mål via forskellige 

erkendelsesformer

INNOVATION: 

eleverne udvikler, 

udvælger og 

udformer noget nyt 

i fællesskab

ELEVDELTAGELSE:

eleverne er aktive, 

medbestemmende 

og har indflydelse 

på egen læring

EKSPERIMENTERENDE 

TILGANG: 

eleverne arbejder 

undersøgende og 

eksperimenterende

KREATIVITET

SAMARBEJDE

MOTIVATION



Elevdeltagelse i Madkamp

• Elevdeltagelse indikerer en undervisning, hvor eleverne:

• Er aktive, medbestemmende og har indflydelse

• Opstiller forslag og undersøger, hvordan de kan få viden og opøve nye 
færdigheder

• Anvender dette i den innovative proces med at udvikle nye retter eller 
ændre på kendte.

• Det er lærerens opgave at være lyttende, vejledende og 
faciliterende, så eleverne kan tilegne sig færdigheder og viden 
gennem de undersøgende, eksperimenterende og teoretiske 
opgaver, der giver eleverne baggrund for at vælge, hvad de vil 
præsentere af retter og hvordan de vil formidle deres proces og 
viden.

ELEVERNES 

PROJEKT!



Arbejdsform

Traditionel tilgang til 

madkundskabsunder

visning

Deltagerorienteret  

madkundskabsundervisning

De 
lærende

Modtagere af fagligt stof. 
Eleverne skal demonstrere 
viden og færdigheder. 

Kyndige aktører, idemagere og  
”undervisere”. Fortolker ideer 
og afprøver. Nøgleordet er valg.

Læreren Leder og motiverer. Er 
fokuseret på 

læringsudbytte i relation til 
fagets slutmål

Facilitatorer, 
interaktionsvejledere, 

dialogpartnere i forhold, til 
videnstilegnelse og udvikling af 
retter.

Indhold Lukket i forhold til emnet Åbent indhold, hvor der kan 
diskuteres og forhandles om 
betydninger og forståelser.



Kunsten at stille produktive spørgsmål –
en måde at arbejde innovativt på

• Et godt spørgsmål er et stimulerende spørgsmål, der opfordrer til at se 
nærmere på problemet, at udføre et eksperiment og skaffe sig en ny 
erfaring, dvs. et spørgsmål, der kan ‘tænde gnisten’ og fremme lysten 
til at lære, reflektere og besvare

• Lukkede spørgsmål – svare ja eller nej

• Åbne spørgsmål – hv- spørgsmål (hvem, hvor, hvad, hvordan og 
hvorfor)

For at spørgsmål kan betegnes som åbne, skal det appellere til 
forestillinger om nye muligheder. 



At udforme produktive spørgsmål
Opmærksomheds-

fokuserende

spørgsmål

Kan du se?

Har du lagt mærke til?

Mål-og tælle spørgsmål Hvor længe..?

Hvor meget…?

Sammenlignings-

spørgsmål

På hvilken måde er disse korn er ens og hvordan adskiller de sig?

Set i forhold til form, farve, størrelse, tekstur, struktur og andre kendetegn.

Handlingsspørgsmål Hvad sker der, hvis…?

Problemfremsættende 

spørgsmål

Kan du finde en måde at…?

Hvordan og hvorfor 

spørgsmål

Du skal tage udgangspunkt i elevens erfaringer. Vigtigt at disse spørgsmål 

ikke kan besvares på en ganske bestemt måde. De er beregnet til at få 

eleverne til at tænke over og drage slutninger af deres egne erfaringer

Eleverne skal reflektere over sammenhænge, de har opdaget eller 

genkendt.

Dialog, diskussion og ideudvekslinger hjælper eleverne til erkende nye 

sammenhænge og øger deres forståelse.

Inspiration: Tougaard, Sara 2009; Metoder i naturfag



Læremidler til årets Madkamp 



Årets tema - igen:
Krig i køkkenet

• Fokus på kreativitet og innovation i krig og krisetider => 
Maden afspejler samfundet => Forandring af madkultur

• 2020 fejres mærkedage: 100-året for genforeningen af 
Sønderjylland og 75-året for afslutningen af 2. verdenskrig

• Mål: eleverne stifter bekendtskab med kriser, der har 
bidraget til innovative og kreative løsninger, der har 
påvirket madkulturen. Derefter skal de i fællesskab udvikle 
retter, der adresserer nutidens kriser.

• Oplagt til tværfagligt forløb med fx historie og samfundsfag



3 temaer

Tema 1: En hær marcherer på sin mave! Fra 
Napoleon d. 1. til 1864

Tema 2: Uden mad og drikke duer helten ikke! 
Verdenskrigene.

Tema 3: Eksperimentér med maden i krig og 
krisetider



Tillægsmateriale:
Fortiden i fremtidens mad

• Så kom en reel krise! COVID-19! 

• Forandringer i madkultur, fx surdej og kager

Tillægsmaterialet stiller skarpt på 2. verdenskrig

• Fokus på husholdningerne under krigen og 
rationeringer. Men også fremsynet ift. klimakrise. 
Bruge erfaringerne.



Læremidler

Krig i køkkenet

• Et samlet hæfte med lærervejledning og elevmateriale

• 1 plakat

Fortiden i fremtidens mad:

• Et samlet hæfte med lærervejledning og elevmateriale

Alt materiale findes her: https://madkamp.nu/undervisningsmaterialer

http://madkamp.nu/undervisningsforloeb/undervisningsmaterialer/madkamp-2012-aeblet/


Hvad indeholder læremidlerne?

• Forslag til mål for undervisningen (Fælles Mål)

• Tegn på læring

• Forslag til tilrettelæggelse

• Gennemgang af de enkelte undervisningsgange

• Grundviden til læreren, ex. historiske nedslag

• Litteratur/inspiration

• Elevopgaver med tekster og workshops + 
opgaver



Processer i Madkamp-forløbet

Forløb 1 Forløb 2 

Der arbejdes med temaerne i 

materialet:

Grundlæggende ->

Uddybende ->

Eksperimenterende

Udvikling af retter gennem 4 

faser:

1. Forståelsesfase

2. Ideudviklingsfase

3. Realiseringsfase

4. Evalueringsfase

Formidling



Processer i de 4 faser – i 
læringsforløbet

Undren og 
nysgerrighed

Undersøgelse og 
analyse i workshops

Idebank   
Vidensindsamling

og afprøvning

Udvælgelse, 
vurdering og 
evaluering

Oplevelse   i

workshops     



PAUSE



WORKSHOP

KRIG I KØKKENET

1. verdenskrig

Workshop 3, opgave 1+2 (s. 36-37): 

Den gode gullaschbaron

Opfind din egen ærtesuppe



Intro fra elevmateriale s. 37

”Gullaschbaronerne var nogle værre karle. De snød og bedrog 

med produktion af fødevarer under krigen. I skal nu forestille jer, 

at I er gode udgaver af Gullaschbaronen. I skal fremstille og 

markedsføre et fornuftigt konservesprodukt med flækærter. I kan 

overveje, hvordan I kan indtænke datidens nye 

ernæringsforskning og den nye fødevareteknologi. Gule ærter er 

navnet pa en gammel dansk ret, som især blev spist om vinteren 

– også under krigen. Ærterne blev kogt i en kødsuppe, og 

oprindeligt var det en ret, der tog lang tid at lave. De tørrede 

ærter skulle ligge i blød et døgn og derefter skulle ærter, 

grønsager og kød koge i 3 til 4 timer. I dag kan man købe 

forkogte gule ærter, som kun skal koge i omkring 5 minutter, for 

de er møre. I skal nu lave jeres eget konservesprodukt med gule 

flækærter og de grønsager, I tror vil smage godt.”



WORKSHOP
KRIG I KØKKENET

2. verdenskrig

Workshop 4, opgave 1+2 (s. 38-39)

Rationeringens helte:

• Fra elevmaterialet s. 39: ”Husmoderen fik en betydningsfuld rolle under 
krigen, da hun måtte tænke innovativt for at få fødevarerne til at strække. 
I Danmark har vi ikke nogen aktuel fødevaremangel. Men det betyder 
ikke, at vi skal stoppe med at tanke innovativt. Der er masser af andre 
problemer eller kriser at løse.”

En god bøf…af selleri:

• Fra elevmaterialet s. 39: ”Under 2. Verdenskrig blev alle husholdninger 
opfordret til at indføre en kødfri dag hver uge for at spare på ressourcerne. 
Sammen med den generelle rationering var husmødre tvunget til at 
tænke kreativt, når der skulle mad på bordet. En af disse retter skal I nu 
prøve at eksperimentere med; Selleribøf.”

OBS: ½ portion! Og uden salat. 



Frokost og feltrationer



WORKSHOP

FORTIDEN I FREMTIDENS MAD

Kostråd og klimaråd

Workshop 1, opgave 1 (s. 14-15)

Undersøg kødfrie dage – før og nu



WORKSHOP

FORTIDEN I FREMTIDENS MAD

Rationering og erstatning

Workshop 2,  opgave 1 (s. 17-18)

Den søde tand – før og nu

Fremstilling af søde sager med rationeringer 

Opfind en sød sag. I har en pose med råvarer, men må ellers bytte jer 
frem til andre ting eller handle med rationeringsmærker hos 
købmanden.



Intro fra elevmateriale s. 17

RATIONERING & DEN SØDE TAND 

”Under 2. Verdenskrig og i tiden efter var en række fødevarer rationerede. 

Eksempelvis skulle man have rationeringsmærker til sukker, smør og hvedemel. Alle 

er ingredienser, der indgår i kager og andre søde sager. 

Op til jul måtte husmoderen særligt spare på sukker for at kunne tilberede noget af 

det traditionelle juleknas. Kirsten Hüttemeier udgav tre jule-kogebøger tilpasset 

rationeringstiden for at give husmoderen gode erstatningsråd. Julen var (og er) en 

særlig tid, der krævede en ekstra indsats for at kunne opretholde de vigtige 

traditioner. Familiens traditioner er netop med til at opretholde trygheden og 

normaliteten i en krisetid - her besættelsen. 

Besættelsen frembragte sjove påfund som kartoffelmarcipan, gulerodsslik, 

ærtemelssmåkager og falsk chokoladeovertræk. 

I 2021 har vi ingen rationering på søde sager. Alligevel kan vi læse i de nye kostråd, 

at vi bør rationere indtaget af søde sager.”



DM i madkundskab 2022



HVORFOR DM?

• Sætter fokus på madkundskabsfaget 

og dets faglighed

• Vækker ”offentlighedens” 

opmærksomhed

• Skaber national og lokal opbakning til 

faget

• En god dag med sjove oplevelser og 

styrkede fællesskaber i 

madkundskabsfagets tegn 

• Finder sted torsdag d. 7. april 2022 på 

Kold College i Odense



Hvem kan komme med til DM?

• Alle madkundskabshold, der har arbejdet med 
Madkamps undervisningsforløb, kan deltage i 
kvalifikationen om at komme med til DM i 
madkundskab. 



Hvordan kommer man i betragtning?

Ansøgningsskema

1. Beskriv hvorfor I har valgt at deltage i Madkamp. 

2. Hvor mange undervisningsgange har I brugt på 
Madkamp? 

3. Beskriv jeres undervisningsforløb og hvordan I 
(eleverne) har deltaget aktivt. 

4. Beskriv de tre (maksimalt!) retter, I (eleverne) har valgt 
at arbejde med. Fokus på arbejdsmetode. 

5. Oversigt over vedlagt materiale til vurdering. 

6. Hvordan har det været at arbejde med 
undervisningsmaterialet?

Husk at vedhæfte enten film eller billeder fra jeres forløb. 

Ansøgningsskemaet finder I på www.madkamp.nu. 

http://www.madkamp.nu/


Hvordan udvælges finalisterne?

Vurderingskriterier:

• Arbejdsmetode, elevernes proces og strukturering af 
projektet, samarbejde og fordeling

• Viden/idé, elevernes viden om råvarer og anvendelse, 
herunder også eksperimenterende og innovative.

• Formidling, af deres viden, både tema og retter og 
koblingen imellem 

• Måltidet, iscenesættelsen af projektet, herunder værtskab, 
anretning, æstetik mm. 

• Det visuelle, Kategorien sætter fokus på det samlede 
visuelle indtryk af retterne, ud fra det fremsendte billede –
og videomateriale. 



VIGTIGE DATOER!
Sæt X i kalenderen 

Madkundskabsfestival på Kold College,

Fredag den 11. februar 2022

Tilmeldingsfrist til DM i Madkundskab: 

Fredag d. 11. marts 2022

Tilbagemelding på DM-ansøgning:

Fredag d. 18. marts 2022

DM i Madkundskab afholdes på Kold College i Odense:

Torsdag d. 7. april 2022



GAVER

Materialebørs SMAG FOR LIVET

I Gastrolab kl 15.30



GOD MADKAMP!


