Velkommen til kursus – MADKAMP 
v./Camilla Damsgaard, UCN

Året tema: Konserver din køkkenhave.

DAGENS PROGRAM
08.30-09.00:

Velkommen + kaffe v./ Camilla Damsgaard, UCN og
studerende

09.00-09.30:

Smagen af køkkenhaven – hvad har vi gemt? v./ Camilla
Damsgaard, UCN og studerende

09:30-10:30:

Oplæg om konservering og mikrobiologi v. /Elin Kirkegaard,
cand. brom, og tidligere lektor ved Suhrs.

10.30-10.40:

Pause

10.40-11.40:

Introduktion til læremidlet 2018 med afprøvning af workshop
(Årstidens Gelé) v./Camilla Damsgaard, UCN

11.40-12.00:

Oplæg om Madkamp v./Georgie Børsting, Madkulturen

12.00-12.45:

Frokost

DAGENS PROGRAM
12.45-13.45:

Fortsat bearbejdning af læremidlet med
afprøvning af workshop fra årets materiale
(Chutney eksperimentet) v./Camilla Damsgaard,
UCN

13.45-13.55:

Kaffe & kage

13.55-15.00:

Innovation, kreativitet og eksperimenter –
Madkamp-didaktikken afprøves. v./Camilla
Damsgaard, UCN og studerende

15.00-15.30:

Madkamps initiativer og evaluering af dagen
v./Camilla Damsgaard og Georgie Børsting

15.30:

Tak for i dag 

Vi ”Krammer kål”
• Fermentering betyder ”at gære”.
• Gæring er forårsaget af de naturlige forekomne mælkesyrebakterier.
• Når kål ”krammes” med salt frigives saft og sukkerarter.
• Mælkesyrebakterierne fermenterer sukkerarterne til mælkesyre.
• Saltet sikrer de halofile mælkesyrebakterier gode vækstbetingelser.
• Vigtigt at holde kålen/grønsagerne iltfrie
for at forhindre vækst af skimmelsvampe
• (bladet på toppen som prop).

Opskrift ”Karry kraut”
¾ LITERS PATENTGLAS
• INGREDIENSER
• 1 stort løg (ca. 50 g)
• ¼ blomkål (ca. 150 g)
• 2 gulerødder (ca. 150 g)
• ½ lille hvidkål/ ½ spidskål (ca. 400 g)
• 15 g karrypulver
• 15 g groft havsalt/salt uden jod

Fremgangsmåde:
• Fjern det yderste blad fra kålhovedet
og læg til side til senere brug.
• Snit kålen i 1 cm brede strimler.
• Hak blomkål og løg groft.
• Riv gulerødderne groft.
• Massér saltet ind i kålblandingen med
rene hænder, til kålen afgiver sin saft.
Bland karrypulver i kål-blandingen, og
kom den i patentglasset sammen med
saften.

• Pres det hele ned i glasset, så det
dækkes af saften.
• Fold kålbladet over karry krauten og
pres ned.
• Fermentér i 7 til 20 dage ved
stuetemperatur. Smag på den
undervejs. Husk ”udluftning”.
• Sæt på køl.

Læremidler til MADKAMP
Årets tema: Konserver din køkkenhave
Består i år af:
*Samlet materialer til både elever og lærer
*En plakat

At definere begrebet læremidler - formålet?
Definition:
• Læremidler er materialer og
værktøjer, der bliver anvendt som
midler med læring som mål!
Thomas Illum Hansen, Laeremiddel.dk

ering:
•

Læremidler er materialer og værktøjer, der bliver anvendt som midler med læring som mål!

Thomas Illum Hansen, Laeremiddel.dk

Læremidler og undervisning
Kategorisering v. Thomas Illum Hansen, laerermiddel.dk
Undervisningsmidler

Tekster

Redskaber

Typer/kategorier

Didaktiske læremidler

Semantiske læremidler

Funktionelle læremidler

Kendetegn

Mening
Facilitering
Didaktisk design

Mening båret af tegn

Facilitering af læring og
undervisning

Eksempler

Grundbog
Tematiske emnemateriale
fx
• Konserver din
køkkenhave
• Bælgfrugter og
bæredygtighed
• Mælk og
mælkeprodukter
• Kål og madkultur
• Smagens Dag

• Fødevarer – Frugt og
grønt
• Redskaber
• Kogebøger
• Opskrifter
• Tv-udsendelser

•
•
•
•

Analyse

Redidaktisering

Didaktisering

Didaktisering

Tavle
It-udstyr
Indikatorpapir
Papirvarer

Læringsforløbet
Konserver din køkkenhave
I læringsforløbet anvendes en bred tilgang til lærermidler
et bredt læremiddelbegreb:
• Undervisningsmaterialer
• Tekster
• Fødevarer
• Redskaber
• IT og medier
• Uderum/køkkenhaven

Læremidlet: Konserver din køkkenhave
Introduktion til lærer:
Introduktion til Madkamp
Overordnet om materialet
Tema 1: Frugt og grønt
Tema 2 : Konserveringsmetoder
Tema 3: Eksperimentere med frugt
og grønt

Eksempel:
Tema 1. Frugt og grønt
Læringsmål
Teori
Workshop 1/Frugter
Opgave 1: Undersøg danske frugter
Opgave 2: Lav din egen æblegelé
Workshop 2/Grøntsager
Opgave 1: Grøntsager i sæson
Opgave 2: Syltede rødbeder

Materialet er mindre i år - 2 workshop med 2-3 opgaver i hvert tema

Læremidlet: Konserver din køkkenhave
Hvert Tema har tilhørende:
• Kompetenceområde og -mål tilhørende
færdigheds- og vidensområder og -mål.
• Læringsmål
• Tegn på læring
Hver Workshop er uddybet med:
• varighed
• Undervisningens opbygning
• Materialer
• Elevopgaver
• Tips og tricks

Fra læremidlet - Tema 1, Workshop 1, opgave 2
Tema 1: Frugt og grønt
Færdigheds- og vidensområder

Omsatte læringsmål

Råvarekendskab

1.

Fase 1

Eleven kan redegøre for almindelige råvarers smag og anvendelse

Eleven har viden om råvaregruppers smag og anvendelse
1.

Grundmetoder og madteknik
Fase 1

Eleven kan lave mad ud fra enkle grundmetoder og teknikker.

Eleven har viden om grundmetoder og teknikker i madlavning.
1.

•

Tegn på læring tydeliggøre elevernes læringsudbytte for såvel læreren som eleverne.

•

Tegn på læring viser, om eleven er på vej - eller har nået målet.

•

Tilknyttet hvert læringsmål er tre tegn på læring, der er opdelt i niveauer. (se s. 6 i
læremidlet)

Du kan beskrive og kende forskel på
forskellige typer af frugter og grøntsager,
der findes i den danske køkkenhave.
Du kan anvende forskellige
konserveringsmetoder i forbindelse med
forskellige typer frugt og grønt.
Du kan analysere frugters og grøntsagers
smag og konsistens og eksperimentere
med smagsgivere.

Fødevarerne
- virksomhedsformer og læring i Madkamp
Eleverne skal arbejde:
• Analytisk
• Æstetisk
• Kommunikativt
• Håndværksmæssigst
med fødevarerne –frugt og grønt.
Desuden skal de undersøge,
eksperimentere og være kreative.

Konserver din køkkenhave

Læringsrummet
Faglokalet:
• Plakater
• Plakat fra årets materiale
• Mindmap – fælles
• Opskrifter
• Fagpersoner på besøg
• Billeder af elevernes processer
• Udstilling af produkter som er
konserveret
• Inddragelse af uderum:
køkkenhaverne, naturen,
supermarked osv.

HVORDAN JERES MATERIALE SKAL FORMIDLES

FOTO

HVILKE
KONSERVERSINGSMETODER HAR I
ANVENDT OG HVORFOR

SVAR

I HVILKEN SAMMENHÆNG KAN
PRODUKTET/RETTEN SERVERES?

PRODUKTETS/ RETTENS NAVN
INGREDIENSER

UNDERSØGELSESSPØRGSMÅL
Hvor kan I skaffe ingredienserne?
Hvad lægger I vægt på, når I vælger en
fødevare?

HVAD SMAGER PRODUKTET/
RETTEN AF?

HVORDAN VIL I
SAMARBEJDE OM AT
TILBEREDE PRODUKTET/
RETTEN?
Hvilke roller har i hver især?

Brug de fem
grundsmage.

EVALUERING AF PRODUKTET/
RETTEN

TILBEREDNING

Hvad skal justeres til næste gang, I
laver produktet/retten?
FOTO AF PROCES

FOTO AF
PROCES

FOTO AF PROCES

FOTO AF PROCES

Litteratur fra materialet

Konserver din køkkenhave
v. Camilla Damsgaard
Oktober 2017

ÆBLEGELÈ

Tema 1 Frugt og grønt
Workshop 1 Frugter (Opgave 2: Lav din egen æblegelé)
Frugters indhold af pektin anvendes i marmelade- og geléfremstilling.
Pektin er et kompleks kulhydrat (kostfiber), som er i stand til at binde
vand. Derfor tilhører pektin gruppen af vandopløselige kostfibre. Pektin
danner sammen med vand en gel.
Pektin findes i planters cellevægge. Det fungerer som en slags lim
mellem cellerne. Pektin hjælper planten til at holde form og struktur.
Hvis frugten har et lavt indhold af pektin (eller frugten har været
frossen), kan pektin (geleringsmiddel) tilsættes frugtsaften og koges op,
inden sukkeret tilsættes.

Tema 1 Frugt og grønt
Workshop 1 Frugter (Opgave 2: Lav din egen æblegelé)
• Nogle frugter har et særligt højt indhold af pektin, og det kan man
udnytte i madlavningen. Æbler, stikkelsbær og ribs hører til den
gruppe.

Workshop 1 – opgave 2
Prøv kræfter med
pektins egenskaber.
Vælg en æblesort.
Fremstil en æblegele
efter opskriften.
Der kan tilsættes en anden
smagsgiver fx mynte eller
ingefær.

Workshop 1 – opgave 2 fortsat
Hvad opdagede I mht. geleringsevne, farve, smag?

Konserver din køkkenhave
MADKAMP 2018

Elevdeltagelse
Distinktion: lærer og elevroller i forhold til at bestemme
” Normalt der er det jo vores lærer, der bestemmer, hvad det er for noget, mad vi skal lave. (…) Man
skal lige vænne sig til det her med at bestemme selv.”
(Elev, 2016)
Uddifferentiering af funktioner:
”Jeg er ikke så god til det der med at lave mad. Så jeg tog bare opvasken og sådan noget..”
(Elev, 2016)

Kilde: Phd. Jacob Højgaard Christensen, 2017

Elevdeltagelse
Traditionel tilgang til
madkundskabsundervisningen

Deltagerorienteret madkundskabsundervisnings

De lærende

Modtagere af fagligt stof. Eleverne
skal udvise 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.

Inspiration: Venka Simovska i: Sundhedspædagogik i sundhedsfremme s. 33. Gads forlag 2012

Innovation
• Innovation:
• Udvikling af en ny idé og dens realisering i praksis.
• Det kan fx være:
• nye produkters introduktion på markedet,
• indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder
• nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler

• Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk
anvendelse.
• http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Produktion,_investering_og_%C3%B8konomisk_v%C3
%A6kst/innovation

Innovation
• Distinktion: At følge opskrifter vs. at eksperimentere, undersøge og
udvikle
”Det er meget sjovere at arbejde sådan her, hvor vi selv
bestemmer, hvad vi udvikler, end blot at følge en
opskrift, ligesom vi har gjort det tusinde gange før. (…)
Fordi at man skal tænke lidt mere over, hvad det er,
man putter i maden.”
(Elev, 2015)

Kilde: Phd. Jacob Højgaard Christensen, 2017

Den innovative tilgang
• At tilrettelægge en undervisning, der motiverer til at arbejde
undersøgende, eksperimenterende, kreativt og innovativt.

frugt
frugt && grønt
grønt
ved konservering.

Processer i de 4 faser
- i læringsforløbet

Oplevelse i
workshops

Undren og nysgerrighed

Udvælgelse, vurdering og evaluering

Undersøgelse og analyse i workshops

Vidensindsamling ( færdigheder og viden) og
afprøvning

Idebank

Tema 3. Workshop 5.
Opgave 1: Chutney-eksperiment
Fremstil en chutney –
eksperimenter
• I skal eksperimentere med at lave
Chutney, hvor I selv bestemmer,
hvad der skal i.
• Skal den bruges som:
• tilbehør til både forret, snack,
hovedret?

Udvælge
smagsgiver

Grundopskrift: Chutney
Ingredienser

Sådan gør du:

350 g frugt og grønt
100 g sukker
1 dl eddike
1 dl vand
Krydderier

1. Bliv enige om hvilken slags frugt og grønt samt
hvilke krydderier, der skal i chutneyen
2. Skold glas
3. Rengør frugt og grønt
4. Tilbered frugt og grønt – skal det f.eks. hakket,
snittes, steges, grills, røges saltes?
5. Kog ingredienser til det tykner
6. Smag til
7. Hæld det i rene glas og luk låget. Opbevar
chutneyen i køleskabet

Se elevmaterialet s. 43

Smagsgiver og forslag til ingredienser:
Ingredienser

• Løg
• Græskar
• Æbler
• Squash
• Blommer
• Gulerødder
• Agurk

Smagsgiver

• Kål
• Bær
• Porre
• Ærter
• bønner

• Stjernes anis
• Nelliker
• Hel kanel
• Timian
• Laurbærblade
• Peberrod
• Kardemomme

• Hvidløg
• Løg
• Rosmarin
• Salvie
• Fennikelfrø
• Mynte

Lav din egen marmelade
• Prøv at eksperimentere med at
lave jeres egen marmelade.
• Tænk innovationens faser
igennem.

Se elevmaterialet s. 37

