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Madkundskab i skolen handler ikke bare om, at eleverne skal lære 

at lave mad. De skal også lære at tage ansvar – for sig selv og for 

kloden. Det skriver Helle Brønnum Carlsen i sin nye bog Mad-

kundskab for livet. 

I bogen viser hun, at teoretiske, etiske og æstetiske erfaringer med 

råvarer og tilberedning er afgørende for elevernes maddannelse. 

Faget skal kunne mere end at klæde eleverne på til at bikse en spa-

ghetti-kødsovs sammen, når de flytter hjemmefra. Det skal give 

dem livsduelighed og mod til at bruge deres viden og evner til at 

træffe sunde og bæredygtige valg. Det kræver, at faget ikke alene er 

praktisk, men også teoretisk – og at de to sider beriger hinanden i 

en vekselvirkning.

Helle Brønnum Carlsens bog rejser vigtige spørgsmål om fagets 

status i grundskolen: Skal vi forstå ’praksisfaglighed’ som en prak-

sis, der hviler på et fundament af viden? Og hvordan lærer vi børn, 

at deres valg og handlinger ikke kun har betydning for deres egen 

sundhed, men også for klodens overlevelse? Desuden giver den 

konkret inspiration til madkundskabslærere, der oplever, at det er 

svært at få økonomien til at strække eller at nå alle fagets videns- og 

færdighedsområder.

 

OM FORFATTEREN
Helle Brønnum Carlsen er ph.d. og lektor i madkundskab på Køben-

havns Professionshøjskole og lærer på N. Zahles Seminarieskole. 

Her underviser hun i matematik, engelsk, historie og madkundskab. 

Desuden er hun madanmelder og forfatter til en lang række under-

visnings- og kogebøger.

OM PÆDAGOGISK RÆKKEVIDDE
Madkundskab for livet er bog 25 i Aarhus Universitetsforlags serie 

Pædagogisk rækkevidde, der udgives i samarbejde med Danmarks 

Lærerforening og Frie Skolers Lærerforening. I serien giver  

Danmarks førende pædagogiske forskere viden til skoledagen og 

inspirerer til praksisnær pædagogisk udvikling.
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