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Smag på verden 

    

 

 

 

 

 

 
 Du skal lære … 

 

Hvordan du laver din egen opskrift, og hvordan du 

tilbereder maden.  

Du skal også lære hvordan man skriver en tekst 
omkring historien bag den ret du har lavet, hvordan 

du finder informationer om den og hvordan du 

sætter det pænt op i en kogebog. 

 

 

ENGAGERENDE  
SPØRGSMÅL 

 Du skal lære … 

Hvorfor er din livret din livret?  

Hvad er madkultur?  

Hvad er god mad? 

 

  

Hvordan man omregner fra engelske enheder som 

‘pound’ og ‘ounce’ til kilogram og deciliter.  

Du skal også lære, hvad f.eks. en agurk hedder på 

engelsk. 

 

   

FORLØBS- 
BESKRIVELSE 

 
Du skal lære … 

 

I forløbet skal eleverne arbejde med madkultur og se på hvordan man historisk har arbejdet med mad 

og hvad der gør at nogle bestemte retter er kommet til. Samtidig skal vi se på hvordan vi bliver påvirket 

af andre landes kulturer når vi for eksempel har taget pizza til os som næsten en nationalret. Eleverne 

skal selv skrive en kogebog hvor de i hjemkundskab arbejder med opskrifter og tilberedning af mad. 

Opskriften skal også udarbejdes på engelsk og derigennem får vi koblet deres produkt sammen med 

andre sprog og kulturer som vi i hverdagen støder på, når vi leder efter opskrifter på internettet. Her 

kommer vi også til at arbejde med omregning i matematik. Til sidst skal det hele smages til vores store 

streetfood-arrangement. 

 

  

Hvordan man laver en ret til 10 personer, når 

opskriften kun siger at der er mad til 4.  

Du skal lære hvad de forskellige enheder betyder, og 

hvordan man regner frem og tilbage mellem dem. 

 

 

   

LÆRINGSMÅL  
FOR FORLØBET 

 

Madkundskab  Matematik  Engelsk  Engineering  DEEPER LEARNING 

Lave mad efter en opskrift.  

Arbejde med fagord og 
udvikle egne opskrifter. 

 

 Statistik og præsentation 
af data.  

Volumen og måleenheder. 

Problembehandling. 

Arbejde med 
ræsonnementer i 
undersøgende arbejde. 

 

 Arbejde med enkle 
begreber på engelsk.  

Arbejde med forståelsen af 
enkle, fortællende tekster. 

 

 Arbejde med at afprøve 
teorier og ændre på 
opskriften til man når det 
resultat, der opfylder de 
kriterier man har sat op. 

 

 Samarbejde omkring 
udviklingen af en opskrift 
Præsentere en madret 
både skriftligt og ved at 
lave retten. 

Refleksion over egen 
læring. 

 

  

LÆRERE/PÆDAGOGER: 

xx 

 ÅRGANG: 

4.-6. årgang 

 VARIGHED: 

8 uger 
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De 6 komponenter 

 

 

 

 
FORLØBSOVERBLIK 

Hvad kommer eleverne til at arbejde med og hvorfor? Hvordan forbindes STEM-fagene (Science, Teknologi,  
Engineering og Matematik) med de humanistiske og praktisk-musiske fag, så der sikres et naturligt tværfagligt samspil? 
Eleverne skal udarbejde en opskrift, der besvarer en række spørgsmål. Det betyder, at opskriften skal indeholde en beskrivelse af forholdene, der måske 
har været med til at gøre retten til elevens livret. Derudover skal den indeholde en beskrivelse af rettens historie. Eleverne skal også lave en engelsk 
udgave af opskriften. Samtidig skal opskriften indeholde en ernæringsberegning for ingredienserne. Til fremvisningen indgår retten som produkt med det 
autentiske publikum som smagsdommere. 

 

 Hvordan arbejdes der med Deeper Learning-kompetencer?  

(Mestre fagligt indhold, Kritisk tænkning og problemløsning, Samarbejde, Effektiv kommunikation, Selvstyret læring og Uddannelsesmindset)  

Eleverne skal samarbejde om at udarbejde opskrifter og kunne anvende effektiv kommunikation når de skal producere og nedskrive deres ret.  

 

ENGAGERENDE  
SPØRGSMÅL  KICKOFF  AUTENTISK  

SAMARBEJDE 

Hvordan kan spørgsmålet stilles, så det er 

komplekst og forbundet med reelle problem- 

stillinger i samfundet uden for skolen? 

 

 Hvordan igangsættes forløbet på en engage- 

rende, motiverende og inddragende måde for 

eleverne? Hvilke eksperter tilknyttes forløbet? 

 

 Hvordan inddrages eksperter undervejs  

i forløbet? Hvordan inddrages 

lokalsamfundet? 

 

Hvorfor er din livret din livret?  
Hvad er madkultur?  
Hvad er god mad? 

 

Kickoff med besøg på en lokal restaurant, hvor 
det engagerende spørgsmål præsenteres. Der 

gennemføres en protokol hvor man dykker ned 

i, hvad eleverne godt kan lide at spise, deres 

livret, og hvor de smagte retten første gang.  

 

Lokal restaurant, det lokalhistoriske arkiv eller 
lignende. 

 

     

ELEVSKABTE  
PRODUKTER 

 UDKAST OG  
RESPONS 

 FREMVISNING 

Hvad kommer eleverne til at producere  

og udvikle undervejs i forløbet?  

Hvilke produkter og fag inddrages? 

 

 Hvordan sikres det, at eleverne løbende 

modtager feedback på deres arbejde? Brug 
gerne protokoller til inspiration i processen. 

 

 Hvor og hvornår finder fremvisningen sted? 

Hvad bliver fremvist? Hvordan vil eleverne 
fremvise arbejdet? Hvem inviteres?  

 

 
 

Madkundskab: en ret. 

Matematik og historier: en opskrift – den 

historiske baggrund for retten. 

Engelsk: en engelsk udgave af opskriften. 

 

 

 

 Der vil løbende være respons på elevernes 

opskrifter.  
 Til fremvisningen har alle lavet en ret, og det er 

muligt for smagsdommerne at komme rundt og 

give point og vurderinger af retten. Opskriften 
er samtidig synlig til fremvisningen.  

 

  

 

  VEJLEDNING 
 

Hvad: En beskrivelse af alle elementer i LEAPS-forløbet til fælles planlægning i teamet. 
Hvorfor: Hjælp til planlægning og samtidig overblik til fremtidig videndeling. 
Tips: Dette er et dynamisk dokument, som bør opdateres løbende efterhånden som 
forløbet tager form. 

 FORLØBSNAVN: 

Smag på verden 

 LÆRERE/PÆDAGOGER: 

xx 

    

 ÅRGANG: 

4.-6. årgang 

 VARIGHED: 

8 uger 


