
	 	 	
	

	

 
SMAGSKARAVANEN 
Smag for Livet ved Forskningens Døgn 
Sidder smagen på tungen eller mellem ørerne? Kan man spise en vandmand? Og hvordan kan du 
bruge sanserne til at forske og udvikle din egen smag? 
 
Det er en lille bitte smagsprøve på alle de spørgsmål, som Smag for Livets kokke og kemikere, 
forskere og fødevareeksperter, madglade madkundskabslærere og studerende vil fortælle om, når de 
til Forskningens Døgn besøger folkeskoleklasser i hele landet med Smagskaravanen. 
 
Med Smagskaravanen ønsker Smag for Livet at præsentere skoleeleverne for 1) hvad forskning er, 2) 
hvad forskning kan fortælle om smag, sanser og smagsoplevelser, og 3) hvordan eleverne selv kan 
bruge sanserne til at undersøge, eksperimentere med og udvikle deres egen smag. 
 
Det vil vi, fordi smag ikke bare handler om at spise og drikke, men også om at kunne træffe valg og 
vælge det rette for sig selv. At forstå sin smag er en måde at forstå sig selv og sin omverden. Lærer 
børn deres smag at kende, kan de bedre foretage bevidste og begrundede valg. 
 
Sådan foregår det 
Smagskaravanen består af små hold af 2-4 forskere, formidlere og studerende, som besøger 
skoleklasser (3.-9. årgang) i almindelig skoletid under Forskningens Døgn d. 25.-29. april 2016. Her 
fortæller vi om smag gennem øvelser, eksperimenter og smagsprøver – for på den måde at give 
mulighed og plads til elevernes læring om smag, sanser og videnskab. Aktiviteterne varierer med 
Smagskaravanens deltagere, men de vil med sikkerhed handle om smag og videnskaben bag – og 
eleverne vil blive stærkt inddraget i leg og læring med deres egen smag. Der skal afsættes 2 
skoletimer til besøget. Indholdet er tværfagligt og kan understøtte flere fag, fx madkundskab, 
Natur/teknologi, dansk, m.m. Detaljer for forberedelse følger i programmet for de enkelte besøg.  
 
Hvis du er interesseret i et besøg af Smag for Livets Smagskaravane i din klasse, eller blot vil 
høre nærmere, bedes du kontakte projektkoordinator Mikael Schneider på mikaels@sdu.dk 
snarest muligt. Oplys gerne klassetrin og hvilke(t) fag, I underviser i, og hvilke 
dage/tidspunkter, I har mulighed for besøg. 
 
 
 
Fakta om Smag for Livet 
Smag for Livet er et center uden mure støttet af 
Nordea-fonden med 38 mio. kr. til 4 år. Vi vil åbne 
danskernes øjne for smag og med eksemplets kraft 
gøre smagen central, når vi spiser, og når vi lærer. 
Centrets deltagere kommer fra universiteter, 
professionshøjskoler, innovationskøkkener og 
ungdomsuddannelser. Alt hvad vi laver, 
dokumenteres og gøres tilgængeligt for alle på 
www.smagforlivet.dk. I kan også følge os på 
facebook.dk/smagforlivet, @smagforlivet og #smag 


