Madkamps relation til
madkundskabsfaget
&
dette års læremiddel
v./Camilla Damsgaard

Disposition
• Præsentation af Madkamps didaktik
• Læremidler i Madkamp
• Præsentation af årets materialer
• Målafdækning af årets tema
• Elevmaterialer på nettet (se links i denne PowerPoint)
• Inddragelse af uderum, nethandel, skolehave i vindueskarmen, Live
fra Madkamp (www.madkamp.nu)

Didaktikken i Madkamp
Bygger på:
• Kreativitet
• Innovation
• Entreprenørskab
• Elevdeltagelse

Jacob Christensen Ph.D. i Madkamp
• Positiv sammenhæng imellem intentionerne i Madkamp og elevernes læringsudbytte.
• Madkampdidaktikken er ny for mange elever, den bidrager positivt til deres motivation for faget

• Konkurrenceelementet motiverer de fleste elever + positiv effekt på læringsudbytte
• Sammenhænge imellem læring og arbejdet med smag – bidrager til læringsudbytte.
• Mindre grupper af elever har ikke gavn af at deltage i Madkamp

• De endelige resultater kommer med Ph.D.-afhandlingen – afleveres februar 2017.
• Fagdidaktisk perspektiv på faget Madkundskab.
• Innovation, deltagelse, konkurrence og smag
• Didaktiske elementer som på forskellig vis og i forskellig grad appellerer til forskellige elever
• Den endelige Ph.D.-afhandling analyserer og fremskriver perspektiver på fagdidaktik, som kan
give anledning til didaktisk refleksion blandt praktikere i faget madkundskab.

Formål med MADKAMP
• Madkamp har til formål at styrke
madkundskabsfagets position og faglighed i den
danske grundskole.

• Gennem eksperimenterende og undersøgende
arbejdsformer kan eleverne styrke fællesskabet i
klassen og udvikle deres faglighed.
• En høj grad af elevdeltagelse skal sammen med
innovative arbejdstilgange skabe øget motivation
hos eleverne og give dem lyst til at deltage,
eksperimentere og udvikle samt bringe dem
indsigt i forhold vedrørende mad og måltider.

Formål med MADKAMP - fortsat
• Undervisningsforløbet til Madkamp 2017 har til formål, at eleverne gennem aktiv
deltagelse tilegner sig viden, færdigheder og holdninger i relation til bælgfrugter
og bæredygtighed.
• Gennem praktiske, teoretiske og æstetiske læreprocesser skal eleverne opnå
indsigt i fødevaren bælgfrugter og blive i stand til at forstå og forholde sig til
begrebet bæredygtighed.
• Indsigten og færdighederne skal anvendes til at arbejde innovativt med at
udvikle retter med forskellige bælgfrugter.
• Der skal desuden sættes fokus på formidling af elevernes tilegnede færdigheder,
oplevelser, erfaringer og forståelse gennem sproglige fremstilling.

• Når et madkundskabshold har gennemført et læringsforløb i Madkamp,
kvalificerer man sig til at kunne deltage i konkurrencen om at blive Danmarks
bedste madkundskabshold.

Læring i madkundskab
Madkamp 2017 er målrettet 2 kompetenceområder og –mål.
Se hvilke færdigheds- og vidensområder der er med i skemaet.

Fødevarebevidsthed

Madlavning

Eleven kan træffe begrundede madvalg i Eleven kan anvende
forhold til kvalitet, smag og
madlavningsteknikker og omsætte idéer
bæredygtighed
i madlavningen
•
•
•

Råvarekendskab
Bæredygtighed og miljø
Kvalitetsforståelse og madforbrug

•
•

Madlavningens mål og struktur
Smag og tilsmagning

Læring – erkendelsesformer i Madkamp
• Oplevelsesmæssig
• Undersøgende
• Analytisk
• Eksperimenterende
• Sansemæssig og æstetisk
• Håndværksmæssige
• Teoretiske
(Virksomhedsformer)

Se: http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%c3%a6rer/

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

Kunsten at udforme spørgsmål?
• EN VEJ TIL INNOVATION:
• 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.

Kreativitet og innovation – hånd i hånd
Miniumsmål = grundlæggende
viden og færdigheder

Kreativitet
Evnen til at kunne
frembringe nyt og
overraskende

Normalmål = kompetence
(kompetencemål for faget )

Maksiummål =
kreativitet og innovation

Derfor stort fokus på hvordan
eleverne skal arbejde med
kreativitet og innovation

Kilde: Jens Rasmussen

Innovation

Aktiviteter, der fører
til udvikling af nye
muligheder eller
produkter

Mindmap og idebanken
Den kreative fase
Bønner i desserter
Linser –de sidder da i øjnene?
Soyasovs
Putter de bønner i maden?

KREATIVITET - At gå fra åbne divergente processer til indsnævrende konvergente processer

Elevdeltagelse
• Elevdeltagelse indikerer en undervisning, hvor eleverne er aktive, medbestemmende og
har indflydelse.
• Eleverne skal have mulighed for at opstille forslag og beskrivelse af, hvordan de kan få
viden og opøve nye færdigheder, som de kan anvende i deres proces med at udvikle nye
retter eller ændre på kendte og sammen med læreren opstille nye læringsmål.
• De skal i læringsforløbet kunne afprøve og eksperimentere med madlavningsteknikker og
grundmetoder.
• Det er lærerens opgave at være lyttende, at vejlede og faciliterer eleverne, så de 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.
(Besluttet af tovholdergruppen i Madkamp)

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

Læremidler til MADKAMP
Består i år af:
Elevhæfte
Lærervejledning
To plakater
Medieuniverset ”Live fra Madkamp”
Skabeloner på www.madkamp.nu
(direkte link http://madkamp.nu/undervisningsforloeb/undervisningsmaterialer/madkamp-2012-aeblet/ )

At definere begrebet læremidler

• 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, lærermiddel.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

•
•





•
•
•
•
•

•
•
•
•

Analyse

Redidaktisering

Grundbog
Tematiske emnematerialer fx:
Bælgfrugter & Bæredygtighed
Mælk & Mælkeprodukter
Kål & Madkultur
Smagens Dag

Fødevarer: Bælgfrugter
Redskaber
Kogebøger
Opskrifter
Tv-udsendelser

Didaktisering

Tavle
It-udstyr
Indikatorpapir
Papirvarer

Didaktisering

Kategorier af læremidler?
Kategorisering v. Thomas Illum Hansen, laerermiddel.dk

Didaktiske læremidler
(Undervisningsmidler)

Semantiske læremidler
(Betydningsbærere)

Funktionelle læremidler
(Redskaber)

Er læremidler, der er produceret med
henblik på at blive brugt i
undervisningen i et bestemt indhold og
har derfor indlejret didaktik, for at
fremme elevers læring.

Er alt det, der inddrages
betydningsmæssigt til at bringe indhold
ind i undervisningen, men uden en
indbygget didaktik
Det kan fx være en film, litteratur,
anskuelses genstande, webtekster.

Der bruges som redskaber til at
håndtere indhold, men som ikke er
didaktiske eller semantiske i sig selv:– fx
den traditionelle tavle, interaktive,
elektroniske tavler, pc’ere og
mobiltelefoner.

Det er typisk lærebogssystemer, men
kan fx også være pædagogisk
tilrettelagte pc-spil. Didaktiske
læremidler er præget af, at der er en
intention om, hvad eleven skal lære og
hvordan. Typisk giver de også bud på,
hvordan undervisningen skal
tilrettelægges.

Læremidlet: Bælgfrugter & Bæredygtighed
Elevhæftets 5 temaer:

Lærervejledningen – til hvert tema:

Tema 1: Kender du bælgfrugter
Tema 2: Bæredygtighed – Hvad
er det?
Tema3: Alverdens Bælgfrugter
Tema 4: Bælgfrugter og
proteiner
Tema 5: Eksperimenter med
bælgfrugter

• Kompetenceområde og -mål
tilhørende færdigheds- og
vidensmål
• Omsatte læringsmål
• Tegn på læring
• Vejledning til workshop

Fra lærervejledningen

Tema 1: Kender du bælgfrugter?
1.
2.
3.
4.

Kompetenceområde og –mål
Færdigheds og vidensmål
Læringsmål
Tegn på læring

Skema: Se s. 11 i lærervejledning

Fra lærervejledningen - Tema 1, workshop 1
Læringsmål
Tema 1: Kender du Bælgfrugter?
Workshop 1/ opgave 1: Hvilke bælgfrugter
kender du?

Lærervejledning s. 12

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

Tegn på læring viser,
om eleven er på vej eller har nået målet.
I materielt er der
opstillet tegn på
læring i tre niveauer.
Der ligger en
taksonomi i
niveauerne.

Fødevarerne
Eleverne skal arbejde:
• undersøgende
• analytisk
• eksperimenterende med
fødevarerne – bælgfrugter

Læringsrummet
• Faglokalet:
•
•
•
•
•
•
•

Plakater
Plakater fra årets materiale
Mindmap – fælles
Opskrifter
Fagpersoner på besøg
Billeder af elevernes processer
Udstilling af produkter med
bælgfrugter
• Inddragelse af uderum,
nethandel, skolehave i
vindueskarmen, Live fra
Madkamp (www.madkamp.nu)

• Uderummet:

•
•
•
•
•

Supermarked
Net-supermarked
Landbrug?
Skolehaver
Skolehaver på køkkenbordet

