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Læremidlet til MADKAMP
Årets tema: Krig i køkkenet (2020 og 2021)
B E S TÅ R  I  Å R  A F :  2  H Æ F T E R  M E D  M AT E R I A L E  T I L  B Å D E  L Æ R E R  O G  E L E V E R  O G  2  S T K .  
P L A K AT E R

http://www.madkamp.nu/undervisningsmaterialer


Læringsforløbet ! 
I læringsforløbet anvendes en bred 
tilgang til læremidler

- et bredt læremiddelbegreb:

Undervisningsmaterialer

Tekster

Fødevarer 

Redskaber

IT og medier 

Uderum/museum/skolehave, skole 
tjenesten fødevareproducenter mv. 



Krig i køkkenet

Med grundig lærervejledning

Baggrundsviden til læreren

At arbejde med den innovative 
tilgang i madkundskab.

At bruge historien ind i nutiden – det 
lægger op til tværfagligt arbejde.

Tematisk opbygget:



Fortiden i fremtidens mad



Læringsrummet

Faglokalet: Plakater Plakat fra årets 
materiale

Mindmap – fælles Opskrifter, avisartikler Fagpersoner på besøg

Billeder af elevernes 
processer

Udstilling af processor 
og produkter som er 
fremstillet eller lavet 

forsøg med.

Inddragelse af 
uderum: museum, 

landmanden, naturen, 
supermarked osv.



Brug af primære oplevelser
At opleve virkeligheden sætter 

sansninger i gang.

Besøg hos museum, fremstil 
redskaber, bageren m.v. kan 
stimulere nysgerrigheden og 
give anledning til spørgsmål.

Sansninger og tolkning af 
fødevaren korn kan føre til 
begribelighed, kvalitet, dybde 
og meningsfuldhed. 

Det handler om at eleven 
involverer sig,  bliver nysgerrig i 
forhold til oplevelsen og 
stoffet, til at undersøge og vil 
vide mere. 



Hvordan -
arbejdes med det 
oplevede?
Ved at tilrettelægge undersøgende og 
eksperimenterende  aktiviteter

De indtryk, der rammer eleven via sanser, følelser og 
oplevelser – og herefter bearbejdes vha. fag: 
 Ved at stille spørgsmål så eleverne kan:
 skabe sammenhæng og tage stilling og formidle viden og 

holdning på en nuanceret måde og dermed bidrage til 
fælles udforskning af emnet. 

At bruge og bearbejde sansede oplevelser kaldes 
også æstetiske læreprocesser



Kunsten at udforme 
spørgsmål.

Spørgsmål 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. 

Underviseren bør forholde sig til:

Omfang – hvor stort et område retter spørgsmålet sig i mod?

Ved undersøgende spørgsmål: Hvilke underliggende antagelser 
ligger gemt i spørgsmålet 

Kilde: Lotte Darsøe.



Indhold i undervisning – virksomhedsformer 
helt centrale 

Kilde: Benn 2014 Kilde: Brodersen 2019Kilde: Brønnum 2014



Fødevare
- virksomhedsformer
og læring i Madkamp
Eleverne skal arbejde: 

Analytisk

Æstetisk 

Kommunikativt 

Håndværksmæssigst 

Med maden I forskellige perioder

Desuden skal eleverne undersøge, 
eksperimentere og være kreative. 

Krig I køkkenet!



Hvad former og skaber 
madkultur?

Den danske madkultur skabes gennem samspillet 
af råvarer, værktøjer, opskrifter, processer, regler, 
love, værdier, traditioner, forestillinger, viden, 
færdigheder m.m.

Den er formet af vores klima, historie, religion, 
æstetik, moral, politik, økonomi, magtforhold, 
teknologi, viden, uddannelse m.m.

(Jan Kragh Jacobsen)

Formes af

Skabes af:



Nedslag i historien s.16
 NAPOLEONSKRIGENE OMKRING 1800-TALLET 

 GRUNDLOVEN 1849 

 KRIGEN I 1864 

 1. VERDENSKRIG 1914 – 1918 

 KVINDERNE FÅR STEMMERET TIL RIGSDAGEN 1915 

 2. VERDENSKRIG I DK 1940 - 1945 

 OLIEKRISEN 1973

 KOGALSKAB 1986 

 FRANSKE ATOMPRØVESPRÆNGNINGER 1995



Nedslag i historien s. 17
 STORKONFLIKTEN 1998

MUND OG KLOVSYGE I UK 2001 

MUHAMMED-KRISEN 2005 

 COVID-19 KRISEN 2020 

 ……….ANDRE KRISER I DAG?



1. Verdenskrig
Danmark havde lagt landbruget om til animalsk produktion.

Trods det at Danmark forblev neutral under krigen, påvirkede den 
priserne. Der var ”Dyrtid”. 

Mikkel Hindhede blev med ”Dyrtidskogebog” fra 1915 populær. Han var 
en af pionererne  i ernæringsforskning. Han var fortaler for proteinfattig 
og kulhydratrig kost. Hans kostanbefalinger byggede på brød-grød-
kartofler. Fibre var godt for fordøjelsen.

I en dyrtid skulle levninger gøres spændende og ugenkendelige.

Industrien havde en stor betydning for vores fødevareproduktion. 
Maskiner gjorde masseproduktion af fx konserves mulig, og teknologien 
effektiviserede fødevareproduktionen i de efterfølgende år. 



Fra Hindhedes kogebog….
Ugedag Vinteruge Sommeruge

Mandag Risengrynssuppe og kartoffelpie Grønærtesuppe og 
kartoffelfrikadeller

Tirsdag Boghvedegrød og æbleflæsk Kærnemælkskoldskål og ragout af 
æbler

Onsdag Gule ærter og æblepie Risvandsgrød m. kompot og 
bankekød

Torsdag Byggrynsvælling og 
oksekød m. roer

Sild i karry og arme riddere

Fredag Kartoffelsuppe og paneret flæsk Nye kartofler med persille og 
jordbær

Lørdag Grønlangkål m. flæsk og 
æblegrød 

Byggrynssuppe og 
kartoffelbudding

Søndag Forloren skildpadde og æblekage Svinekoteletter og rabarbergrød



Krig i 
køkkenet 

s. 37.



Danmark i krig og Krisen 
1940-1955
Sparsommelighed, Fødevareknaphed, få ingredisenser.

Stor forskel på land og by – sult og nød – dog aldrig tale om 
underernæring.

Rationering på begyndes i 1939

Rationering på:

Brød, gryn, tobak og gas frem til 1948

Tekstiler, sko, fedt, flæsk, te kakao, sæbe og el 1948

Kødordning med ugentlig ration; 65 g leverpostej, 265 g svindekød, 
300 g hakket oksekød pg 50 g filt til 1952

Går fra støbejernskomfur til at anvende bygas (overskudsgas fra 
koksfremstilling)

Her kommer madamblå frem



2. Verdenskrig
Det forlorne køkken  - fx 
kartoffelmarcipan og forloren gås til jul 

Havregrynskuglen blev opfundet.

Kirsten Huttemeier og Tørsleffs bøger.

Erstatningsudgaver af kendte retter, det 
skulle passe med befolkningens 
madkultur. Boller i karry blev til måge i 
karry.

Skummetmælken bliver drikkemælk –
for god til dyrefoder.

Kærnemælken smides heller ikke ud

Intet må gå til spilde!



2. Verdenskrig s. 38
Rationering og innovative erstatninger



2. Verdenskrig - Rationering og 
innovative erstatninger



Gasbageformen



Flere erstatningsvarer ses i 
spisekammeret bl.a.  
Rich´s og gulddråber.



Erstatningsvare 
…..
Rabarber rosiner

Prøv at smag 
dem



Smagen af mangel og fortid….

DESSERT AF ”INGENTING”:

RUSSISK DESSERT
4 dl stærk, god saft (gerne ribs)
4 dl vand
sukker i forhold til sødmen i 
saften
50 gram semuljegryn 
(mannagryn)

Dertil serveres varm (lun) 
vaniljesauce i en glaskande, så 
man hælder saucen
ned over desserten ved bordet 
(derfor skal saucen være tynd).



Erstatningsvare i dag…..



Erstatning og ernæring….



Fortiden i 
fremtidens 

mad s. 18-19



Smagen af 
sundhed for 
klima og dig 

selv….



En anden fars ret…
Der kunne også 
laves farserede 

porrer/gulerødder.



I DAG:
UNDGÅ MADSPILD
Kræver kreativ tænkning

GODE 
MADSPILDS-

RETTER

Wokretter

Postejer

Grove 
salater

Supper

Pasta

Tærter

Inspiration
https://www.dlf.org/medl
em/vi-arbejder-for-
dig/fns-
verdensmaal/verdensma
al-12-og-madkundskab

https://www.sparnordfon
den.dk/verdensmaal-og-
madkundskab.aspx

https://www.dlf.org/medlem/vi-arbejder-for-dig/fns-verdensmaal/verdensmaal-12-og-madkundskab
https://www.sparnordfonden.dk/verdensmaal-og-madkundskab.aspx


UNDGÅ MADSPILD

Man tager et kålhoved
- eller en anden grønsag
Kilde: H.B. Carlsen (2020): Verdens mål og madkundskab



Anvende 
eksempelvis 

madkulturmodellen

Hvordan eksperimenter 
I med mad i krig og krise?
I arbejdet med at eksperimentere og udvikle nye retter eller produkter 
vil I gennemgå disse fire faser:

En forståelsesfase: Her skal I søge viden om mad i krig og krise samt 
tilberedningsmetoder.

En ideudviklingsfase: I denne fase skal alle jeres vilde idéer på bordet -
og ud fra dem skal I udvælge de idéer, som I gerne vil afprøve.  

En realiseringsfase: Når I har udvalgt de bedste idéer, skal de afprøves i 
denne fase.  

En evalueringsfase: Til slut skal I evaluere jeres resultater og evt. 
foretage ændringer, inden I skriver jeres egne opskrifter. 



Frokost og kaffe

Frokost 12.30-13.00

Lavet af de studerende.

Klimavenlig og bæredygtigt mad.

Kaffe pause: 14.30-14.45

Eftermiddagskaffe lavet af de studerende:



Workshop kl.13.00-14.30
1. Workshop:  Signatursmåkager 

2. Workshop: Feltrationer

3. Workshop: Rationeringsmærker og selleribøf

4. Workshop: Klimamad og kostrådene

______________________________________________________

1. Runde: 13.00-13.30 

2. Runde: 13.30-14.00

3. Runde: 14.00-14.30



Andre kursus tilbud
1 dags kursus forløb som udbydes ved UCSYD:

https://www.ucsyd.dk/moduler/proeven-i-madkundskab-hvad-goer-vi

3,5 dags kursusforløb som udbydes ved UCSYD

https://www.ucsyd.dk/moduler/madkundskab-som-valgfag

4 dagskursus forløb som udbydes ved UCSYD

Faglighed i madkundskab indenfor de 4 kompetenceområder

1 dag Mad &sundhed

2. dag Fødevarebevidsthed

3. dag Madlavning

4. dag Måltidet og madkultur

Kontaktoplysning: 
Connie Greffel Frerks 
E-mail: 
cgfr@ucsyd.dk

https://www.ucsyd.dk/moduler/proeven-i-madkundskab-hvad-goer-vi
https://www.ucsyd.dk/moduler/proeven-i-madkundskab-hvad-goer-vi
https://www.ucsyd.dk/moduler/madkundskab-som-valgfag


Supplerende litteratur
Pedersen, Annelise Terndrup (2020) Mad – grundbogen. Praxis- Nyt Teknisk 
Forlag

Carlsen, Helle Brønnum (2019); Madkundskabsundervisning – en fagmetodik. 
Hans Reitzels Forlag

Carlsen, Helle Brønnum (2017); Madkundskabsdidaktisk – mellem fag og 
didaktik. Hans Reitzels Forlag

Carlsen, Helle Brønnum (2014); Madkundskab. Akademisk  Forlag
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