
Madkamp
– for et styrket madkundskab



Program 

8.30 - 9.00 Velkommen, kaffe, te og brød

9.00 - 9.25 Madkamps baggrund & didaktiske tilgang 

9.25 - 9.45 Krig i køkkenet – nedslag i årets materialer v/ Susanne Tønneskov

9.45 - 10.00 Pause

10.00 - 11.00 Maden i krig og krisetider v/ Bettina Buhl, Det grønne museum  

11.00 - 11.15 Pause 

11.15 - 12.30 Workshops v/de studerende. Vi laver frokost til hinanden

12.30 - 13.30 Frokost & oprydning

13.30 - 13.45 Pause

13.45 - 14.00 Workshops fra undervisningsmaterialet v/ Susanne Tønneskov 

14.00 - 15.15 Praktisk øvelse: Innovation og krisetid v/ Susanne Tønneskov

Kaffe, te og kager

15.20 - 15.30 Evaluering og tak for i dag 
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ORGANISERING
Madkulturen udgør projektsekretariatet med den overordnede projektledelse.  

Projektet er udviklet i tæt samspil med seks af landets professionshøjskoler, der bl.a. sikrer den faglige tyngde i projektet.

Madkamp støttes af REMA 1000.



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 

DM i madkundskab 

9 år
med Madkamp:

-29.460 elever

-1.473 lærere 

http://www.madkamp.nu/


HVAD ER MADKAMP?
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2. Undervisning og 
udvikling af elevernes 

egne retter i 
madkundskabs-
undervisningen

Oktober-marts 

3. Regionale madkundskabs-
festivaler, hvor eleverne 

præsenterer det, de har lært

Januar-marts

1. Lærerkurser i hele 
landet med 

udgangspunkt i årets 
tema og materiale

September-
november 

4. DM i 
Madkundskab

April



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.
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HVAD SIGER FORSKNINGEN 
OM MADKAMP?

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) 

• ´”Selv om det går galt mange gange, og man skal prøve igen og 

igen, for at det lykkes, så er det jo helt vildt fedt til sidst, fordi så 

ved man lige pludselig, hvad det er, man har gjort forkert alle de 

gange, og så gør man ikke det mere” (Elev, 2015)
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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
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HVAD ER ELEVERNES UDBYTTE? 

”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
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HOLD DIG 
OPDATERET

FACEBOOK

Madkamp – DM i Madkundskab 

HJEMMESIDE

www.madkamp.nu
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MADKUNDSKABS-
FESTIVALER 2022



KOM MED PÅ 
MADKUNDSKABS-
FESTIVAL 
Madkundskabsfestivalen finder sted d. 2. marts 2022

Hold dig opdateret på www.madkamp.nu
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http://www.madkamp.nu/


DM I MADKUNDSKAB 2022



HVORFOR DM I 
MADKUNDSKAB?
• 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
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HVEM KAN KOMME MED TIL DM I 
MADKUNDSKAB?

Alle madkundskabshold, der har arbejdet med Madkamps undervisningsforløb, 

kan deltage i kvalifikationen om at komme med til DM i madkundskab. 
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HVEM?



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. 
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HVORDAN?

http://www.madkamp.nu/


EKSEMPEL PÅ ANSØGNING
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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. 
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VIGTIGE DATOER 
2021/2022
Sæt X i kalenderen 

Madkundskabsfestival den 2. marts 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
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NEDSLAG I ÅRETS MATERIALE



HISTORISKE NEDSLAG 

• TEMA 1

• Napoleonskrigene

• Krigen i 1864 

• TEMA 2

• Verdenskrigene i 1900-tallet

• TEMA 3

• Nutidens udfordringer. Krig og krisetid

• TILLÆGSTEMA

• Fortiden i fremtidens mad
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HÆFTERNES OPBYGNING 

• Lærervejledning

Præsenterer didaktisk tilgang, Fælles Mål, temaer med tilhørende workshops, grundviden om 

temaet til læreren og inspirationslitteratur/henvisninger

• Elevmateriale

Indeholder tre temaer med hver to workshops til anvendelse i undervisningen

• Progression

Fra tilegnelse af grundviden til små øvelser med gradvis større mulighed for at 

eksperimentere
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FIRE-MODELLEN I MADKAMP 

• Forståelsesfase

Oplevelser og undersøgelser i workshops

Undren og nysgerrighed 

• Ideudviklingsfase

Idebank, brainstorm, undersøge  

• Realiseringsfase

Vidensindsamling og afprøvning 

• Evalueringsfase

Vurdering og evaluering

Evt. justering 
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Fortiden i fremtidens mad

• Klimakrise

• Nye kostråd – kødfrie dage

• Madspild 

• Indtagelse af nyt space
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De officielle kostråd                
– godt for sundhed og klima

• Spis planterigt, varieret og ikke for meget

• Spis flere grønsager og frugter

• Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk

• Spis mad med fuldkorn

• Vælg planteolier og magre mejeriprodukter

• Spis mindre af det søde, salte og fede

• Sluk tørsten i vand
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Rationering – før og nu

• I første halvdel af 1900-tallet – under de to 

verdenskrige – indførtes rationering på 

fødevarer som et led i lige adgang til mad for 

alle

• I dag har vi ikke en synlig rationering på 

fødevarer. Nu skal den enkelte opfører sig 

”ordentligt” og tage ansvar for sine handlinger 

i en global verden

• Mad i sæson

• Globalisering – glokalisering
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Madspild 

• Eksempler på værdikæder: 

• Dyrkning

• Produktion

• Håndtering

• Indpakning

• Tilberedning

• Servering 

• Samlet smider vi i Danmark hvert år over 700.000 ton 

mad ud, som kunne være spist. Husholdningernes 

madspild udgør 247.000 ton pr. år (35 % af det samlede 

madspild). En gennemsnitsfamilie smider mad ud for 

over 3.000 kr. i løbet af et år. Det svarer til mere end en 

måneds forbrug af fødevarer.
• Kilde: "Danmark uden affald II – strategi for affaldsforebyggelse", Miljøstyrelsen 2015.
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https://www.stopspildafmad.dk/hvorfor.html

Madspild – en fælles udfordring for producenter og forbrugere

https://lf.dk/viden-om/b%C3%A6redygtighed/mad-og-baeredygtighed/madspild

https://www.stopspildafmad.dk/hvorfor.html
https://lf.dk/viden-om/b%C3%A6redygtighed/mad-og-baeredygtighed/madspild


Hvad byder fremtiden på?

• Skal vi rejse ud til nye planeter?

• Hvordan ser fremtidens mad ud?

• Skal kød dyrkes i laboratorier?

• -

• -

• -

https://www.bog-ide.dk/boeger/boerneboeger/boeger-om-rummet
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PAUSE FRA 9.45 – 10.00 
KURSET FORTSÆTTER I A201 HVOR VI SKAL HØRE OPLÆG AF BETTINA BUHL

DER SERVERES KAFFE OG KAGE 



WORKSHOP V/ DE STUDERENDE 
FRA 11.15 TIL 12.30
VI SPISER FROKOST FRA 12.30 TIL 13.30



Program for tilberedning af frokost

• 3 grupper:

• Selleribøf 

• Bønnefrikadeller

• Falafler

• Hver person samler en speciedej, som lægges i fryseren

• Tænk over hvor der skal bruges rationeringsmærker i maden og til kagerne

• Hver gruppe har 2 rationeringsark til rådighed

Side 31



Program for eftermiddagen i køkkenet  (13.45 – 15.15)

• Bage innovative småkagerne

• Fremstille kartoffelmarcipan, forme & pynte

• Afstemning om bedste kager

• Kaffe/te med signaturkager og kartoffelmarcipan & præmieuddeling

• Evaluering & tak for i dag
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