
Smag for Livet er et landsdækkende center for smag 
støttet af Nordea-fonden. Vi formidler og forsker i 

læring, gastrofysik og madhåndværk.

Smag for Livets gratis 
lærings-app

G r a t i s

Fag med Smag indeholder 100 komplette, 
didaktiserede undervisningsaktiviteter, der 
udfolder og udforsker smag og smagsop-
levelser som både et fagligt emne på tværs 
af folkeskolens fag og som et læringsværk-
tøj ind i de enkelte fag.

Du kan finde undervisningsaktiviteter til: 
• madkundskab
• dansk
• matematik
• engelsk
• samfundsfag
• kristendomskundskab
• historie
• billedkunst
• fysik/kemi
• natur/teknologi
• biologi

Prøv eksempelvis:
Download app’en til smartphone eller tablet

Vi smager med alle sanser – Sæt 
smagen i centrum og lad eleverne 
sanse sig frem til læring i natur/tekno-
logi og madkundskab.

De svære fonemer – Brug smag, 
smagsoplevelser og smagserfaringer 
til at lære de mindste at læse i indsko-
lingens danskundervisning.

Smagen af løg – Hak, snit, smag og 
studér løg i alle afskygninger og styrk 
dine elevers råvarekendskab i mad-
kundskab.

Emulsioner: mellem vand og fedt 
– Undervis i centrale emner i fysik/
kemi og matematik ved at røre en 
mayonnaise.

- eller find den på www.smagforlivet.dk



”Det åbner elevernes øjne for fagene på en helt 
ny måde, når man bruger smag i undervisningen 
og bygger på de æstetiske erfaringer, som 
eleverne får gennem smagen og sanserne.”

Liselotte Hedegaard, lektor ved Anvendt Forskning i 
Pædagogik og Samfund, University College Lillebælt.

– Smag for Livets lærings-app
Fag med Smag er Smag for Livets lærings-app rettet 
mod dig som lærer og indeholder komplette, didakti-
serede undervisningsaktiviteter inden for en bred vifte 
af folkeskolens fag og de tilhørende kompetenceom-
råder. Det gennemgående tema er smag.  

Smagen inddrages i materialerne som et nyt didak-
tisk redskab til at åbne elevernes øjne og motivation 
for fagenes forskellige videns- og færdighedsområ-
der. Således er smagen ikke blot noget, man skal 
lære noget om, men også noget man lærer med eller 
gennem.

Smag som katalysator

I undervisningen gøres smagen til katalysator for ele-
vernes læreprocesser. Aktiviteterne søger at bringe 
flere forskelige virksomhedsformer i spil i undervisnin-
gen. Eleverne skal være aktive, sansende og arbejde 
eksperimenterende.

App’ens grundlæggende tilgang til undervisningen er, 
at det er dig, læreren, som skaber udgangspunktet 
for, hvordan undervisningen sættes i gang og struk-
tureres. Derfor indeholder alle aktiviteter forslag og 
guides til både organisering af eleverne og oplæg til, 
hvordan dialoger med eleverne kan tage sig ud. Des-
uden kan du finde uddybende information, som kan 
gøre dig klogere på emnerne. En række af aktiviteter-
ne lægger desuden op til tværfagligt arbejde.

Hvem står bag Fag med Smag?

Fag med Smag app’en og materialerne er udviklet 
af forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet, 
som er et samarbejde mellem en række uddannel-
ses- og forskningsinstitutioner, herunder Danmarks 
institut for Pædagogik og Uddannelse og lærerud-
dannelsen ved University College Lillebælt.
 
Ideen om at bruge smagen som indgang til læring i 
alle fag udspringer af de mange forskellige faglighe-
der i centret, hvor såvel pædagogik, antropologi og 
læring som sensorik, gastrofysik og madhåndværk 
er repræsenteret. Centret forsker i, hvordan sma-
gen kan bruges til meget mere end at lave mad og 
spise den, fx viden om naturvidenskab, forståelse 
af kulturelle fællesskaber og kompetence til at tage 
bevidst stilling til, hvad vi spiser. Målet er bl.a. at give 
smagen en mere central rolle i vores bevidsthed om 
læreprocesser og erkendelse. Smagen kan – som en 
æstetisk drivkraft – bidrage til nye erkendelsesformer 
og skabe mere varige spor af læring.


