
Hvem står bag?
Fag med Smag er udviklet af forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet, et samarbejde mel-
lem en række uddannelsesinstitutioner forankret i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole. 
Her bruges smagen som indgang til læring i alle fag, og såvel pædagogik, antropologi og læring 
som sensorik, gastrofysik og madhåndværk er repræsenteret. Centret forsker i, hvordan smagen 
kan bruges til meget mere end at lave mad og spise den, f.eks. viden om naturvidenskab, forståelse 
af kulturelle fællesskaber og kompetence til at tage bevidst stilling til, hvad vi spiser. Smagen kan 
– som æstetisk drivkraft – bidrage til nye erkendelsesformer og skabe mere varige spor af læring.

I Fag med Smag kan du og dine elever bl.a. se korte film om mad, smag og sanser. 
Find også fysiske læremidler som elevark om skriveprocesser til dansk, plakater 
om sanserne til madkundskab og kort om tekstur til natur/teknologi. Download 
dem selv eller bestil gratis på kontakt@smagforlivet.dk.

Se film, bestil plakater eller print selv elevark

Undervisningsforløb til alle skolens fag
Fag med smag indeholder over 30 komplette, didaktiserede undervisningsforløb inden for en bred vifte af folkeskolens fag. 
Dine elever kan f.eks. arbejde med billedanalyse i dansk, kombinatorik i matematik, ritualer i kristendomskundskab, sprog og 
kultur i engelsk og pH i fysik/kemi – og meget mere i stort set alle skolens fag og i både indskoling, mellemtrin og udskoling.

Prøv f.eks. disse forløb

Dansk

fagmedsmag.dk

Matematik Naturfagene Kulturfagene Madkundskab

Et gratis læringsunivers med smag som didaktisk redskab
Fag med Smag er Smag for Livets læringsunivers. Det er gratis og fyldt med viden, lære- midler og undervisnings-
forløb udviklet af undervisere, forskere og praktikere fra forsknings- og formidlingscentret Smag for Livet.

Fag med Smag retter sig mod dig som lærer, der ønsker at gennemføre varieret undervisning og skabe et praktisk og 
sansende læringsfællesskab med høj grad af elevdeltagelse – i alle skolens fag. Kendetegnet ved læringsuniverset Fag 
med Smag er, at smagen inddrages som et nyt didaktisk redskab til at åbne elevernes øjne og motivation for fagene. 
Således er smagen noget, man lærer med og gennem.


