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Forord
Dette projekt beskæftiger sig med meningsfuldt samvær gennem madoplevelser;
men også arbejdet med projektet i sig selv har været meningsfuldt. Jeg føler mig
privilegeret af, at så mange mennesker så velvilligt har stillet deres tid og engagement
til rådighed.
Der er mange, jeg har lyst til at takke, for uden jer havde der ikke været noget Food
Design Lab.
Tak til samarbejdspartner Kunsthøjskolen Holbæk – ikke mindst til rektor Michael
Nielen, Keramiklærer Christin Johansson, Kokken Ole og medarbejderne i køkkenet:
Morten, Kamilla, Kirsten og Birthe.
Stor tak til eleverne på Kunsthøjskolen årgang E19 og F20 samt de 12 deltagere fra
sommerhøjskolen 2020.
Tak til venner og familie som har bistået med sparring og opmuntring i specialeforløbet.
En særlig tak skal lyde til min vejleder Eva Brandt.

Kapitel 1 Introduktion
Dette afgangsprojekt er skabt ud fra et ønske om at udforske madoplevelsers potentiale.
Jeg er optaget af, hvordan man med basis i måltidet kan understøtte nærvær, sanselighed og samvær, og jeg er nysgerrig på at undersøge, hvad der sker med mennesker, når
de spiser sammen på en anden måde, end de plejer, hvordan der kan skabes muligheder
for nye måder at være sammen på, og hvordan meningsfulde madoplevelser kan opnås
ved at foreslå andre måder at spise på.
Gennem et samarbejde med Kunsthøjskolen Holbæk har jeg oprettet et Food Design
Lab, faciliteret designeksperimenter, undersøgt måltidskultur og benyttet oplevelses-,
performance- og participatory designteori.
I denne rapport beskrives den teoretiske tilgang, fire udvalgte eksperimenter, samt
designforslaget ”A recipe for eating together”, der kan tages i brug i skabelsen af og
samtalen om madoplevelser.
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1.1 Food design som afsæt
Gennem mit designstudium har jeg med forskellige indgangsvinkler og perspektiver
interesseret mig for måltidet, mad og fødevarer, samt at understøtte meningsfulde
møder mellem mennesker.
I mit bachelorforløb gennemførte jeg et projekt i samarbejde med FødevareBanken,
en NGO-organisation der forsøger at bekæmpe madspild ved at bruge overskudsmad
fra større engrosvirksomheder til måltider for hjemløse. Senere har jeg som en del af
kandidatuddannelsen læst et semester på Food Non Food-linjen på Design Academy
Eindhoven med fokus på omsorg og mad. Jeg har også arbejdet som kommunikationsdesigner og som en del af visionsgruppen i Folkehuset Absalon på Vesterbro i København.
I Absalon er fællesspisningen på daglig basis et centralt samlingspunkt for brugerne og
en af grundsøjlerne for folkehusets kultur. Food Design er på mange måder blevet mit
fokusområde som designer.
Institutbestyrer ved Food Non Food-linjen på Design Academy Eindhoven, Marije
Vogelzang, har været definerende for disciplinen Food Design og nytænkningen af
mad og måltider. Vogelzang ønsker at anvende mad som afsæt til at få mennesker til
at relatere sig til og kommunikere med hinanden. Hun beskriver mad som centrum for
menneskers behov, der linker til alt og alle:
“Food is at the center of people’s needs. Food links everything and everyone.
We will always need food and because of this it will always be relevant”
(Vogelzang, 2008, s. 4).
Vogelzang blev min underviser i foråret 2019 på Design Academy. Hun har med sit
arbejde inspireret mig til at se mad som ”social lim” og til at kigge på betydningen af,
hvordan måltider designes og kan blive til madoplevelser.
Food Design er et forholdsvist uudforsket felt. Det, oplever jeg, giver en åbenhed og
frihed til at gå nye veje.

1.2 Mad og måltidskultur
Dette projekt sætter fokus på måltidet. Et måltid er meget mere end maden. Det er
godt nok det, man samles om ved middagstid, men rammerne om måltidet og de
normer, der knytter sig til, hvordan man skal opføre sig ved middagsbordet, er ifølge
Naja Buono Stamer et al. også vigtige for at forstå måltidet som et kulturelt fænomen
(Stamer et al., 2017).
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Madens historie er sammenflettet med udviklingen af samfundet og kulturen. Viden og
traditioner om mad overføres fra generation til generation. Mennesker lærer, hvordan
man skaffer mad, og hvordan man tilbereder måltider gennem observation og gentagelse, mundtligt og skriftligt eller gennem visuelle fremstillinger som eksempelvis
kogebøger. Metoderne, hvorpå denne arv bliver bevaret, har ifølge forfatter til bogen
”Food & Drink infographics”, Simone Klabin, varieret markant alt efter æra, region,
socioøkonomiske omstændigheder og tilgængeligheden af forskellige kommunikationsformer (Klabin, 2018). Måltidet får samtidig også en særlig betydning, hvis det
deles med andre, som Klabin skriver:
”If we cook our food and share it with the people we care about, even the
gravest problems become more manageable in a world fraught with peril and
filled with wonder” (Klabin, 2018, s. 5).
”The Futurist Cookbook” fra 1932 af den italienske digter og redaktør Filippo Tommaso
Marinetti er en fremtrædende inspirationskilde i mit arbejde. Denne udgivelse er et
eksempel på en kogebog, der beskæftiger sig med oplevelsen omkring maden, og den
placerer sig i skæringspunktet mellem mad, design og kunst. Her beskrives, hvad der
skal til, for det perfekte måltid. Det, der gjorde futuristisk madlavning så revolutionerende, var, at det fremstillede mad som et råstof til kunst og kultur, hvilket afspejler
den futuristiske idé om, at oplevelser styrkes og frigøres ved tilstedeværelsen af kunst
(Filippo, 1932).
Filippo beskriver i bogen et ønske om at ændre vores spisevaner, fremme fantasi og
intelligens samt skabe harmoni mellem menneskets gane og det levede liv. Et af grundelementerne i Filippos tænkning træder frem i sætningen:
We propose as an antidote to this panic a Futurist way of cooking, that is:
optimism at the table (Filippo, 1932, s. 12).
Nogle af de parametrer, Filippo nævner som vigtige for det perfekte måltid, er originalitet og harmoni i bordsætningen, original mad, brug af musik under serveringerne,
samt afskaffelse af kniv og gaffel.
En dansk inspirationskilde i mit arbejde med madoplevelser er Takt og Tone –
hvordan vi omgaas (1918) af Emma Gad. Takt og tone er siden indgået i sproget, som
et synonym for at følge ”reglerne” for høflighed, skik og brug ved forskellige lejligheder,
hvor mennesker omgås hinanden. Bogen er inspirerende i arbejdet med madoplevelser,
da den i sin manifest-form har haft stor indvirkning og ikke beskriver opskrifter; men
derimod, som The Futurist Cookbook, sætter fokus på interaktion og rammer omkring
et måltid.
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I arbejdet med madoplevelser har jeg benyttet følgende definitioner af måltidskultur,
måltidets rammer og værdier, med et udgangspunkt i Madindeks 2017 (Stamer et al.,
2017) som fremgår af nedenstående.

Måltidskultur defineres ved det, som mennesker rent faktisk gør, når de
spiser, hvilke rammer de indtager maden i, og hvilke værdier og idealer, de
knytter til måltidet (Stamer et al., 2017, s. 9).
Måltidets rammer defineres bredt som sociale og fysiske omgivelser.
De sociale rammer handler om fællesskab, trivsel og samvær ved måltidet.
De fysiske rammer handler om mere materielle forhold såsom, hvor måltidet
fysisk foregår, hvor lang tid der spises, og om der bruges medier samtidig
(Stamer et al., 2017, s. 9).
Værdier bruges til at beskrive menneskers holdninger til, hvilke forhold
ved måltidet der anses som vigtige; er det vigtigt at sidde ved et spisebord,
at der bliver sagt ”tak for mad”, at der ikke bruges telefoner osv. (Stamer et
al., 2017, s. 9).
Madindeks er Madkulturens årlige undersøgelse af danskernes mad- og måltidpraksis, som pejler sig ind på den madkulturelle udvikling i Danmark.
Madkulturen er en organisation under Miljø- og Fødevareministeriet
(Stamer et al., 2017).
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1.3 Måltidet som basis for fællesskab
En følelse af fællesskab er vigtigere for en stor del af den danske befolkning end maden
i sig selv. Det ved vi fra de undersøgelser, som er foretaget af Madkulturen i 2015 og
2017, hvor deltagerne angiver, hvad de mener er et godt måltid. Rapporten fra 2015 er
udarbejdet af Judith Kyst et al., og rapporten fra 2017 er som tidligere nævnt udarbejdet af Naja Buono Stamer et al. Undersøgelserne dokumenterer, at man generelt spiser
bedre, længere og sundere, når man spiser i fællesskab med andre. Ca. en tredjedel af
danskerne mener, at godt selskab er vigtigere end selve maden; mens kun en femtedel
mener, at maden er vigtigst (Stamer et al., 2017).
Fællesskab omkring et måltid er en væsentlig del af den danske måltidskultur.
I Danmark gør vi meget ud af samværet og at nyde hinandens selskab; men måltidskulturen er i disse år under pres. Flere og flere mennesker spiser alene, og mange er
ensomme ved måltidet (Stamer et al., 2017). Der er et samfundsmæssigt behov for at
udvikle måltidskulturen; og det vil jeg gerne medvirke til.

Fakta om måltidskulturen i Danmark:
• 55 pct. mener, at et godt måltid er hjemmelavet, med friske råvarer, hvor man sidder
med andre og spiser (Stamer et al., 2017).
• 29 pct. mener, at det at spise sammen med andre i høj grad er vigtigt for, at et måltid
er godt. Det er vigtigere end, at der f.eks. er rigeligt med mad, at maden ser flot ud, eller
at den er lavet af økologiske råvarer (Judith et al., 2015).
• Det danske aftensmåltid er for mange en social begivenhed, hvor man spiser med
andre. Dog er der 25 pct., der spiser alene på en given dag i ugen og generelt lidt flere
blandt de unge (Stamer et al., 2017).
• Hele 40 pct. af de, der spiser aftensmad alene, spiser på under 15 minutter, og efter 30
minutter er de fleste (88 pct.) af måltiderne overstået. Dem, der bruger længst tid på at
spise, er dem, der spiser sammen med andre (men ikke med egne børn) (Judith et al.,
2015).
Data kommer fra Madindeks Madkulturen. I 2015 var madlavning og køkkenfærdigheder i fokus og i 2017 måltidet og fællesskaber. Begge undersøgelser består af en kvantitativ analyse af en spørgeskemaundersøgelser med over 2.000 danske respondenter.
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1.4 Forskningsspørgsmål
Dette projekt behandler følgende forskningsspørgsmål:
Hvad gør en meningsfuld madoplevelse, og hvilke potentialer har
madoplevelser for social interaktion?
Hvilke designforslag kan tages i brug for at understøtte en madoplevelse?

1.5 Samarbejdspartnere
Jeg har i dette projekt været så heldig at kunne etablere et tæt samarbejde med Kunsthøjskolen Holbæk i projektforløbet.
På Kunsthøjskolen Holbæk har jeg skabt eksperimenter og prototyper med flere forskellige grupper, boet og observeret livet på stedet; herunder været gæsteunderviser og
deltagende observatør i køkkenet på højskolen.
Kunsthøjskolen Holbæk (også benævnet højskolen i dette projekt) er en folkehøjskole,
som siden 1962 har ligget lige uden for Holbæk i landlige omgivelser. Skolen modtager
to gange årligt et hold af 75 elever. Skolen har 21 ansatte, hvoraf ni står for driften af
skolen, seks er faste undervisere og seks er køkkenpersonale. Udover de seks faste
undervisere, inviterer skolen hvert semester en håndfuld gæstelærer til at undervise.
På skolen bliver eleverne undervist i kreative fag som arkitektur, grafisk design, keramik og maleri. Både morgen, middag og aften spiser eleverne sammen. De seks ansatte i køkkenet tilbereder stedets måltider i det fælles køkken på skolen. Køkkenet
og spisesituationerne har i dette projekt været betragtet som et værksted og et sted
for eksperimenter. Skolen og især køkkenet, keramikværkstedet og spisesalen har
fungeret som et designlaboratorium (Halse et al., 2011), hvor jeg sammen med køkkenpersonalet, keramik-eleverne og sommerkursisterne har co-designet og undersøgt
madoplevelser.
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Kapitel 2 Teoretisk fundament
I dette kapitel præsenteres de teorier og tilgange, som er bærende for dette Food Design
Lab. Disse tilgange og referencer har på kryds og tværs paralleller og kobles sammen i
et møde mellem designantropologi, etnografi, performance, oplevelsesdesign og
participatory design.

2.1 Oplevelsesdesign
Jeg ønsker som designer at påvirke og bevæge mennesker gennem design af rammerne
omkring oplevelser. Når der tales om oplevelser, tænker jeg på en aktivitet, der har
en begyndelse, midte og afslutning, som for eksempel et måltids begyndelse, midte og
afslutning.
“Our experiences are a powerful and important part of everyday life and if
designers can understand them well and utilise that understanding properly,
we will add considerable meaning and value to people’s everyday life-worlds”
(Benz, 2015, s. 21).
Jeg er især optaget af at designe kraftfulde fuldskala-oplevelser, hvor krop og sanser er
med og påvirkes, og jeg vil forsøge at tilføre mening og værdi til menneskers liv. I den
sammenhæng har jeg søgt inspiration inden for performance-verdenen; hvilket uddybes
i det følgende afsnit.

2.2 Performance design
2.2.1 Aktivering af det poetiske selv
Performancegruppen Sisters Academy er en af mine inspirationskilder på grund af
deres ambition om at skabe sanselige og poetiske møder for og mellem mennesker.
Sisters Academy er en prisvindende gruppe, der arbejder i krydsfeltet mellem
performancekunst, uddannelse, forskning og aktivisme. Deres grundlæggende formål
er at undersøge fremtidens læring med fokus på sanser. Som de selv skriver:
Sisters Academy is a project or experiment to explore new and more sensuous
and poetic modes of learning and also being and being together
(Hallberg, 2018, s. 2).
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Der arbejdes på at gøre det sanselige tilgængeligt for så mange mennesker som muligt
(Hallberg, 2018). Der opbygges interaktiv performancekunst, hvor omgivelser omdannes til sanselige og poetiske total-universer.
Som deltager i Sisters Academy bliver du en aktiv del af en total-oplevelse af minimum
24-timers varighed. Personalet, som er de faste performere, introducerer forskellige
sanselige øvelser for deltagerne.
Stifter af Sisters Academy, Gry Hallberg, beskriver deres tilgang Sanselig læring, som
særlig potent til at styrke mennesket indefra (Hallberg, 2017). Denne tilgang tager sit
udgangspunkt i det Hallberg kalder Det Poetiske Selv. Det Poetiske Selv, forstås som
vores allerede iboende poetiske potentiale.

Sisters Academy staff og deltagere.

Hallberg understreger, at arbejdet med Det Poetiske Selv ikke er at fjerne os fra os
selv; men at arbejde med en udvidelse af vores potentiale – en ekspansion, hvor vi ikke
lader os begrænse af vores hverdags-selv. Denne dimension, mener hun, åbner for, at
vi også kan være sammen med andre på nye og mere fordybede måder, hvor vi som
mennesker er mere investerede og engagerede i vores mellem-menneskelige udveksling (Hallberg, 2018).
Det handler om at gøre deltagerne til medskabere af oplevelsen, i stedet for blot at lade
dem opleve kunsten på kontemplativ afstand. Sanselig Læring er den læring, der åbnes
i de sanselige læringssituationer, vi skaber sammen (Hallberg, 2018).
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2.2.2 Relationel æstetik
En anden væsentlig inspiration er kunstkritiker Nicolas Bourriaud. Han anvender
termen relationel æstetik. Denne æstetik beskæftiger sig med det mellemmenneskelige
møde som kunstens sted. Dermed kan man argumentere for, at kunsten får en funktion
og et formål, der rækker ud over iagttagelsen og bliver eksistentiel og social
(Bourriaud, 2005).
”Det relationelle kunstværk repræsenterer mellemrum. Mellemrummet er et
rum for menneskelige forbindelser, et rum, der, alt imens det mere eller
mindre harmonisk og åbent indgår i det globale system, foreslår andre
udvekslingsmuligheder end de, som er fremherskende i dette system”
(Bourriaud, 2005, s. 15).
Jeg finder Bourriauds term relationel æstetik interessant i modsætning til mere traditionelle opfattelser af æstetik. At kunst har potentiale til at skabe menneskelige forbindelser og muligheder for nye udvekslingsmuligheder. Dette ønsker jeg at udforske ved
at lade deltagerne komme i spil i designet af oplevelserne. Dette vil også ske gennem
participatory design, som jeg vil beskrive i næste afsnit.
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2.3 Participatory design
2.3.1 Designlaboratorier
I teksten ”Living the (codesign) lab” beskriver Ph.D. i design antropologi Joachim Halse
et al., hvordan man inden for participatory design laver designresearch, hvor
designforslag, prototyper og brug af interventioner og eksperimenter forstås som centrale elementer i designarbejdet (Halse et al., 2011).
”The Design:Lab is neither a particular set of methods and techniques nor a
particular place or event; it is a platform for a collaborative inquiry that is
based on design experiments” (Binder & Brandt, 2008, s. 121).
Dette citat af professorer Thomas Binder og Eva Brandt fra teksten “The Design:Lab
as platform in participatory design research” peger på designlaboratoriet som en term,
der kan beskrive en proces båret af designeksperimenter. Betegnelsen Laboratorium,
forkortet Lab, er de seneste år blevet populær også inden for områder, der ikke er videnskab eller teknologi (Binder & Brandt, 2008).
Binder og Brandt beskriver, hvordan laboratoriet kan være en platform for samarbejde
og vidensproduktion baseret på designeksperimenter (Binder & Brandt, 2008).
Jeg har med inspiration fra dette etableret et ”Food Design Lab” med fokus på eksperimenter til generering af viden om madoplevelser. En vægt på proces og ikke kun
resultat og en tilgang, hvor deltagelse og medejerskab af og for relevante aktører er
væsentlig.

Fig. 1: Fundamentet i co-design laboratorier er en række af ”collaborative events”
(Halse et al., 2011, s. 2).

Inspireret af denne tilgang har jeg i dette projekt arbejdet med en serie af eksperimenter centreret om madoplevelser. Jeg har benyttet en række designgreb for at understøtte deltagelse på forskellig vis. I næste afsnit vil jeg beskrive udvalgte designgreb og
tilgangen: ”tell-make-enact” af professor Eva Brandt et al. (Brandt et al. 2013).
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2.3.2 Designgreb ved participatory design
I teksten ”Tools and techniques: Ways to engage telling, making and enacting” af Eva
Brandt et al. (Brandt et al. 2013) beskrives participatory design som en bred designpraksis, der indeholder mange forskellige designagendaer og et varierende sæt af tools
(Brandt et al. 2013). Der gives værktøjer, teknikker og eksempler på, hvordan designere
og ikke-designere kan skabe participatory design gennem aktiviteter, der fokuserer på
modellen: tell-make-enact (Brandt et al. 2013).

make

tell

enact

Fig. 2: Diagrammet tell-make-enact er cirkulært med dobbelthovede pile, der illustrerer, at
handlingerne er forbundede, og indikerer, at designprocessen har iterationer, der går begge
veje rundt i cirklen (Brandt et al., 2013, s. 150).

Tilgangen foreslår, hvordan ”the making of things, the telling of stories and the enactment of possible futures” tilsammen danner grundlaget for at skabe et midlertidigt
fællesskab, hvor nyt kan skabes (Brandt et al. 2013, s. 145).
Jeg har hentet inspiration fra Brandt et al. til at skabe co-design, hvor deltagelse er i
højsædet. Jeg vil i næste afsnit beskrive nogle af de teknikker og værktøjer, som jeg har
brugt.
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2.3.3 Det fælles tredje
Jeg har arbejdet med at skabe et fælles tredje for deltagerne at mødes om. Det fælles
tredje kan ifølge interaktionsdesigner Michael Muller et al., eksempelvis være det
fysiske rum, hvor et eksperiment foregår, det sociale rum, der omfatter spillerne i et
designspil eller den fælles konstruktion af en prototype (Muller et al. 2002).

Fælles tredje

Marie og Benjamin spiser med de prototyper, de har lavet under et af eksperimenterne.

I følge læringsteoretikerne Etienne Wenger og Jean Lave kan det fælles tredje forstås
som skabelsen af praksisfællesskaber (Wenger et al., 1998). Wenger og Lave
argumenterer for, at praksisfællesskaber er overalt, hvor mennesker samarbejder om
en aktivitet, og at denne praksis skærpes ved at gå frem og tilbage mellem det, som
Wegner og Lave kalder deltagelse og tingsliggørelse (Binder, 1996).
Deltagelse er den direkte interaktion mellem mennesker i et fællesskab, og tingsliggørelse dækker over, hvordan oprettelse og brug af artefakter kan pålægge eller påvirke
adfærd (Wenger et al., 1998).
Jeg finder Wenger og Lave interessante i deres måde at forstå og bruge deltagelse og
tingsliggørelse i en designproces. Lave, Wenger og Brandt et al. beskriver på forskellige
måder effekten af at skabe noget sammen, ikke kun at snakke. At der efter et eksperiment er noget fysisk tilbage i rummet. Jeg vil med mine eksperimenter invitere til, at
skabe fysiske prototyper sammen.
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2.3.4 Arbejde med scenarier/fremtidsbilleder
Joachim Halse et al. skriver i bogen ”Rehearsing the Future” om vigtigheden af at øve
sig på fremtiden ved at gennemspille eller improvisere scenarier frem i situationer gennem fysisk, kropslig og mental deltagelse af det, som designkonceptet vedrører (Halse
et al. 2010). Jeg vil i næste kapitel komme med eksempler på, hvordan jeg gjorde dette.
Derudover har jeg i mine interventioner brugt tilgangen estranging the familiar, der
skaber nye blikke på det kendte gennem eksperimenter, hvor fokus lægges på at skabe
designforslag, der bygger på udlevede oplevelser (Halse et al. 2010).
Estranging the familiar og rehearsing the future kan bl.a. forstås som teknikker med
fokus på enacting fra den førnævnte tilgang af Brandt et al. Begge er aktiviteter, hvor
en eller flere mennesker forestiller sig og etablerer en generalprøve på en eller flere
mulige fremtidsbilleder (Brandt et al, 2013).

2.3.5 Sensorisk paradigme
I mit Food Design Lab har jeg, udover at foretage eksperimenter, været en deltagende
observatør på højskolen. I observatørarbejdet har jeg fundet inspiration hos design
antropolog Sara Pink. Pink foreslår at nytænke interviewet gennem et sensorisk paradigme ved at forstå interviewet som en mulighed for at lade verbale, oplevelsesmæssige,
følelsesmæssige, sansemæssige, materielle og sociale faktorer mødes (Pink, 2015).
Pink skriver, at det gode interview afhænger af kontakt og kontekst. Møder skal være
karakteriseret ved at være sociale, sensoriske og effektive. Ved at fjerne computer og
notesbog bliver møder mere naturlige, og det bliver dermed nemmere for researcheren
at være en del af mødet (Pink, 2015).
Pink beskriver sensorisk etnografi som en forståelse af research som værende deltagelse
frem for observation (Pink, 2015). Dette betyder, at man som researcher ikke kun skal
have som mål at ”være fluen på væggen”; men snarere at være en deltager i rummet.
Det er dog afgørende, at researcheren er reflekterende i forhold til betydningen af egen
rolle og indflydelse på situationen.

16

2.4 Teoretisk tilgang – en opsummering
Opsummerende skal her fremhæves de greb og opmærksomhedspunkter, jeg har udledt
af ovennævnte teori, og derfor har sat mig for at anvende.

Designgreb og opmærksomhedspunkter i projektets eksperimenter:
Jeg vil:
• skabe et Food Design Lab - Laboratoriet skal bygges på samarbejde og vidensproduktion baseret på designeksperimenter
• designe kraftfulde fuldskala-oplevelser, hvor krop og sanser er med og påvirkes
• søge at skabe sanselige og poetiske møder for og mellem mennesker og skabe rammerne for, at deltagerne kan være sammen på nye og mere fordybede måder, hvor vi
som mennesker er investerede og engagerede i vores mellem-menneskelige udveksling
• etablere kunstneriske mellemrum
• anvende prototyper, så deltagere får ejerskab til det, der bliver udviklet i processen
• inspireret af tilgangen ”tell-make-enact” vil jeg forsøge at skabe midlertidige fællesskaber, hvor det nye kan udvikles og testes
• iscenesætte møder om det fælles tredje
• undersøge potentielle fremtidsscenarier
• være en deltagende observatør
Jeg har også benyttet designvirkemidler fra min kommunikationsuddannelse; herunder anvendt grafik, videos og probes. Hertil kommer, at der er anvendt discipliner
som formgivning, undervisning, eventplanlægning, performance og middage.
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Kapitel 3 Designprocessen
De næste to figurer er visualiseringer af designprocessen.

Fig. 3 Processen i billeder
d. 26. nov:
Giver og Modtager middag
/ 28 deltagere
d. 20. jan - 31. jan:
Sensorisk workshop
– Nye måder at spise på
16 deltagere

d. 3 - 6 + 17 - 21. feb:
Deltagende observatør
i køkkenet på
Kunsthøjskolen Holbæk

d. 27. feb: Food+Clay
udstilling på
Kunsthøjskolen Holbæk

d. 8 + 9. juni:
Samtale om
madoplevelser med
køkkenet

d. 13. feb: Besøg på Moesgaard
Museum
- Danmarks første skeer
er udstillet her

d. 22. nov: Workshop
”Vigtige madoplevelser”
/ 51 deltagere

d. 15. jan:
Møde med ernæringsekspert
Alberte

d. 8 - 12. feb: Fem dages retreat og
kursus på Vækstcenteret

d. 20. maj: Møde med
Christin Johansson og
Gry Hallberg ang. fremtidigt
samarbejde med Sisters Academy

d. 27 - 31. maj. Udvikling af prototyper
til ”A recipe for eating together”

d. 2. juli:
Test af designforslaget:
”A recipe for eating together” samt
prototyper
12 deltagere

Fig. 4 Et overblik over møder med stakeholders og designeksperimenterne
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Fire udvalgte eksperimenter:
•

Vigtige madoplevelser
– En undersøgelse af måltidskulturen på Kunsthøjskolen Holbæk
D. 22. november 2019 afholdte jeg workshop for 51 elever og lærere med
temaet ”vigtige madoplevelser”.
D. 26. november 2019 afholdte jeg i samarbejde med køkkenet på
Kunsthøjskolen Holbæk en middag om madkulturen på højskolen for 28
deltagere. Middagen tog afsæt i deltagernes besvarelser om madoplevelser fra
workshoppen d. 22. november 2019.

•

Sensorisk workshop – Nye måder at spise på
D. 15 - 31. januar 2020 tilrettelagde og afholdte jeg i samarbejde med
keramikunderviser Christin Johansson et forløb om madoplevelser, sanselig
formgivning og nye måder at spise på. Vi underviste 16 elever i fire hele dage
(d. 20, 21, 29 og 31. januar) og afsluttende med en middag d. 31. januar 2020.

•

Madoplevelser fra køkkenets perspektiv
D. 3 - 6. februar samt d.17 - 20. februar 2020 var jeg deltagende observatør i
køkkenet på Kunsthøjskolen Holbæk.

•

A recipe for eating together
D. 27 - 31. maj 2020 arbejdede jeg med keramiker Christin Johansson i
keramikværkstedet på højskolen, samt planlagde testmiddag
D. 2. juli 2020 afholdte jeg og Christin Johansson testmiddag for 12 deltagere,
som en del af sommerkurserne på højskolen.

Medarbejdere og elever ved Kunsthøjskolen Holbæk har medvirket i en stor del af
designprocessen. De har velvilligt, sammen med mig, undersøgt, hvad der gør en
meningsfuld madoplevelse, hvad der kendetegner måltidskulturen på skolen og hvilke
udviklingspotentialer, der ligger i spisesituationen.
Jeg har haft gode muligheder for at gå i dybden med arbejdet, idet jeg har fået stillet en
gæstelærelejlighed til rådighed i uge 6, 8 og 9. Ligesom jeg i hele kandidatperioden har
været i tæt kontakt med højskolen.

19

Kapitel 4 Fire eksperimenter
4.1 Introduktion til fire udvalgte eksperimenter
Jeg har i det skabte Food Design Lab gennemført en række designeksperimenter og
derigennem arbejdet med projektets forskningsspørgsmål:
Hvad gør en meningsfuld madoplevelse, og hvilke potentialer har
madoplevelser for social interaktion?
Hvilke designforslag kan tages i brug for at understøtte en madoplevelse?
Den meningsfulde madoplevelse er belyst ved at sætte fokus på, hvad der er meningsfuldt for den enkelte deltager og i samværet med andre, samt ved at lade deltagerne
være aktive i oplevelsen, spørge og undersøge, hvordan de oplever aktiviteterne.
Den social interaktion er belyst ved at sætte rammer op for deltagernes møder med sig
selv og de øvrige deltagere. Der er arbejdet med tingsliggørelse gennem udviklingen af
prototyper, der inviterer til nye måder at spise og være sammen på. Designforslagene
er udviklet til understøttelse af de konkrete eksperimenter på højskolen og til fremtidige
madoplevelser.
I dette kapitel beskrives fire udvalgte eksperimenter, og der diskuteres og reflekteres
over, hvad læringen og udbyttet er af disse eksperimenter. Der er sammenhæng mellem eksperimenterne, således af det ene eksperiment har givet bolden op til det næste.

d. 26. nov:
Giver og Modtager middag
/ 28 deltagere

d. 3 - 6 + 17 - 21. feb:
Deltagende observatør
d. 20. jan - 31. jan:

i køkkenet på

Sensorisk workshop

Kunsthøjskolen Holbæk

– Nye måder at spise på
16 deltagere

d. 8 + 9. juni:

d. 27. feb: Food+Clay
udstilling på

Samtale om
madoplevelser med
køkkenet

Kunsthøjskolen Holbæk

d. 13. feb: Besøg på Moesgaard
Museum
- Danmarks første skeer
er udstillet her

d. 22. nov: Workshop
”Vigtige madoplevelser

d. 20. maj: Møde med
Christin Johansson og

/ 51 deltagere

d. 15. jan:
Møde med ernæringsekspert

d. 8 - 12. feb: Fem dages retreat og
kursus på Vækstcenteret

Gry Hallberg ang. fremtidigt

d. 27 - 31. maj. Udviling af prototyper
til ”A recipe for eating together”

samarbejde med Sisters Academy

Alberte

d. 2. juli:
Test af designforslaget:
”A recipe for eating together” samt
prototyper
12 deltagere

Fig. 5: En visuallisering af de iterationer der har været i processen.
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Jeg har konsekvent videofilmet, taget billeder og optaget lyd af samtlige undersøgelser,
interviews, workshops, præsentationer, middage og performances samt indsamlet
prototyper, modeller, skitser, tegninger og skriftlige besvarelser, for at sikre den bedst
mulige dokumentation af arbejdet. Der er benyttet de greb og opmærksomhedsområder,
som fremgår af opsummeringen i afsnit 2.4.

Vigtige madoplevelser

Sensorisk workshop
– Nye måder at spise på

Madoplevelser fra
køkkenets perspektiv

A recipe for eating
together

Fig. 6: Food Design Lab med en række ”collaborative events” (Binder & Brandt 2008, s. 2).

4.2 Vigtige madoplevelser
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4.2 Vigtige madoplevelser
De står og venter ude foran. De har tilmeldt sig ”Giver og modtager–middagen” efter
oplægget om Food Design for et par dage siden. Da dørene går op, bydes de velkommen; herefter modtager de hver en fortune-cookie. Inde i den kan de se, hvor de skal
sidde. De sætter sig på deres pladser. Vi starter ud med mini-retten ”Landing”, der er en
citron glaceret karamel. Med lukkede øjne, imens vi tygger, hører vi nummeret: ”When
we were brand new” af bassist Spencer Zahn. Der slås på syngeskålen og ”Hilse-retten”
serveres. Alle rejser sig og hilser på hinanden, imens de skåler i deres ingefærshot. Vi
fortsætter med retten ”Lytte”, hvor en deltager er giver og en anden modtager. Først
fortæller den ene om en vigtig madoplevelse, imens den anden lytter, og så skifter vi.
Hovedretten serveres, og vi er nået til retten ”Myte”. Myten om de lange skeer fortælles:
Det er sådan, at i både Himlen og i Helvedet har de enormt lange skeer. I Helvedet sulter
de, fordi de desperat prøver at få mad ind i deres egne munde. I Himlen sulter de ikke,
for dér mader de hinanden. Deltagerne mader hinanden med lange skeer… *

4.2.1 Formål
•

at undersøge, hvad der kendetegner, en vigtig madoplevelse for eleverne

•

at belyse måltidskulturen på Kunsthøjskolen Holbæk

•

at give inspiration til samarbejde om udviklingen af måltidskulturen på stedet

•

at eleverne oplever, at der bliver lyttet til dem, og at de bliver medskabere og
aktive deltagere i eksperimentet

4.2.2 Tilgang
D. 22. november gav jeg et introducerende oplæg om Food Design, og undersøgte, ved
hjælp af probe-spørgsmål de 51 deltageres oplevelse af vigtige madoplevelser. Ud fra
disse oplevelser blev 12 temaer identificeret. Disse 12 temaer skabte grundlaget for
menuen og madoplevelser for 28 deltagere d. 26. november.
Jeg etablerede sanseoplevelser, undersøgte fremtidsscenarier sammen med deltagerne,
anvendte prototyper og benyttede tilgangen tell-make-enact.

* Bemærk: Tekst i stiplede bokse er supplerende tekst og er ikke talt med i optælling af tegn. Det vedrører de fem
essay-fortællinger i beskrivelsen af eksperimenter samt anekdoter i modellerne på s. 38 - 41.
+ I enkelte tilfælde i eksperimentbeskrivelserne er original navnet ændret.
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4.2.3 Aktiviteten
Til oplægget om Food Design havde jeg designet et probe bestående af ”en jordbærdrøm og et spørgsmål”. Deltagerne besvarede spørgsmålet: En vigtig madoplevelse –
hvad havde indflydelse på oplevelsen? Alt imens de tyggede på en jordbærdrøm.
De, der ville, skrev sig op til at deltage i et eksperimentet ugen efter. 28 elever deltog
i dette eksperiment. Her afholdte jeg i samarbejde med køkkenet en middag, hvor jeg
præsenterede de tematikker, der fremgik af elevernes besvarelser om vigtige madoplevelser. Disse blev materialiseret gennem en oplevelse med mad og prototyper. Der
blev afslutningsvist spurgt ind til den eksisterende måltidskultur på højskolen, og hvad
eleverne ville ændre, hvis de kunne.
Besvarelserne på spørgsmålet ”En vigtig madoplevelse – hvad havde indflydelse på
oplevelsen?” resulterede i 51 oplevelser. På næste side er indsat et udpluk af disse.
I bilag 1. fremgår alle besvarelser.

Elever, der besvarer spørgsmål under Food Design oplæg.
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Ud fra en systematisk analyse af de 51 oplevelser identificerede jeg følgende temaer i
deltagernes besvarelser:
Omsorg • Sanser • Oplevelser • Godt selskab • Lytte • Tid • Forventning
Ændring af vaner • Overraskelser • Smag • Fællesskab • Venskab
I analysen af de forskellige besvarelser brugte jeg co-creation cards af Silje Friis et
al., (Friis et al., 2011) bl.a. kortet clustering – vha. af klyngedannelse.
Jeg er opmærksom på, at dette valg har influeret projektet. Trods et selvfølgeligt
nuancetab ved udvælgelsen, så jeg det som nødvendigt at kategorisere i temaer for
at finde et fælles udgangspunkt, som jeg og køkkenpersonalet kunne udarbejde det
næste eksperiment ud fra.

Ud fra temaerne skabte jeg denne menu til næste eksperiment:

Giver & modtager middag
Program
Lykkelig velkomst
Landing
Hilse
Lytte
Myte
Landing
Bevæge
Bro
Sød afslutning

Med fokus på aktiv deltagelse og indsamling af data gennem sensoriske aktiviteter
og prototyper, spiste eleverne sig igennem denne 9-retters menu af mad og sensoriske øvelser.
Vi enactede scenarier i deres vante omgivelser. Afslutningsvis reflekterede eleverne
over, hvad de ville ændre ved måltidskulturen på højskolen, hvis de kunne.
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Giver og Modtager middagen.
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4.2.4 Læring
Nedenfor ses et udpluk af elevernes besvarelser om madkulturen på højskolen.
I bilag 2. fremgår alle besvarelser.
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Besvarelserne viste, at eleverne savnede mere tid, fordybelse og kontakt omkring
måltidet.
Tanker om måltidskulturen ifølge eleverne:
•

At det er stressende at spise

•

At der bliver spist for hurtigt

•

At der ikke spises samlet

•

At mange gerne vil spise ved langborde

•

At der ønskes større indflydelse i køkkenet

•

At der er dårlig akustik i spisesalen og derfor for meget larm

•

At der ønskes mulighed for at nyde maden mere

•

At der ønskes dybere samtaler rundt om bordet

•

At mange gerne vil sidde ved siden af forskellige og ikke de samme hver dag

Besvarelserne om måltidskulturen blev delt med skolens ledelse, som valgte at tage
eleverne alvorligt. Højskolen står overfor at skulle bygge skolens køkken om og ønsker
at anvende undersøgelsens resultater i den forbindelse.
Ud fra dette eksperiment besluttede jeg, sammen med køkkenet og skolens ledelse, at
fortsætte samarbejdet. Dette eksperiment blev derfor starten på samarbejdet i dette
masterforløb og starten på mit Food Design Lab.
En interessant læring for mig personligt ved dette eksperiment var betydningen af
ejerskab. Det havde en positiv effekt, at eleverne havde delt deres historier med mig,
og at middagen og prototyperne var blevet lavet ud fra deres historier. De var meget
engagerede og nysgerrige på at vide, hvordan disse temaer kom i spil.
Overordnet var der efter min vurdering både repræsenteret tell, make og enact i dette
eksperiment i en vekselvirkning mellem de tre. I det næste eksperiment forsøgte jeg
at bringe ”make” delen mere frem, med et ønske om at skabe prototyper sammer med
deltagerne.
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4.3 Sensorisk workshop – Nye måder at spise på
Da vi åbner døren, står alle 16 højskoleelver samlet ude foran. De har modtaget en
invitation i forvejen, der har givet dem information om, at vi vil starte her. Keramikunderviser Christin Johansson og jeg fører dem ind i salen én ad gangen med bind for
øjnene. Hver enkelt bliver placeret på en stol rundt om bordet. Jeg har sat et helt roligt
musiknummer på med den franske kunstner Marie Laforët Un kaldet Tu Fais Semblant.
Efter nummeret slår jeg på syngeskålen, og alle tager deres øjenbind af.
De bydes velkommen til workshoppen Food+Clay, en undersøgelse af madoplevelser.
Jeg fortæller dem om den franske kage Kongenskage, som er kendetegnet ved at have
en lille keramikskulptur inde i sig, som det gælder om at få fat i. Kagen er placeret
på midten af bordet. Den yngste deltager skal efter traditionen, gå under bordet og
sige navnet på hvert stykkes ejermand, mens den ældste skærer for. Når hver enkelt
deltager modtager et stykke kage, inviterer jeg denne til at fortælle om en anderledes
madoplevelse, som han/hun har haft i sit liv. Mange interessante anekdoter og
historier bliver delt. Både historier om fremmede lande, nye smage og særlige fællesskaber. En pige fortæller om æblegrød med æbler fra hendes mormors have.
Afslutningsvis finder Marie den lille keramikskulptur i sin kage og vinder kronen, som
følger med kagen ifølge fransk måltidskultur.
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4.3.1 Formål
•

At undersøge meningsfulde madoplevelser og sensorisk læring

•

At anvende madoplevelser som udgangspunkt for performance og formgivning

•

At udfordre den måde vi har spist på igennem mange år for at give deltagerne
nye oplevelser

•

At skabe møder om et fælles tredje

•

Anvendelse af prototyper, så deltagere får ejerskab over det, der bliver udviklet
i processen

4.3.2 Tilgang
Fra d. 15 - 31. januar 2020 tilrettelagde jeg og afholdte i samarbejde med keramikunderviser Christin Johansson, et forløb om madoplevelser og nye måder at spise på.
Jeg underviste fire hele dage (d. 20, 21, 29 og 31. januar) 16 deltagere og afsluttede
med en middag og performance d. 31. januar 2020.
I dette eksperiment var sanselig læring, deltagelse og tingsliggørelse i højsædet.
Deltagerne delte historier om meningsfulde madoplevelser, lavede keramik-prototyper
til nye måder at spise på gennem sanselig formgivning og afsluttede med en middag,
hvor de spiste med deres prototyper. Altså kan der argumenteres for at både tell, make
og enact var en del af eksperimentet, forstået i iterationer hvor de tre områder besøges
flere gange (Brandt et al. 2013).
I arbejdet blev der endvidere sat fokus på deltagelse gennem enacting af mulige fremtidsscenarier til den afsluttende middag.
Et afsæt i dette eksperiment var de 51 personlige historier om madoplevelser, hvor der
på baggrund af en analyse blev identificeret 12 temaer i det foregående eksperiment
”En vigtig madoplevelse”. De 12 temaer blev i nærværende eksperiment, ud fra feedback og ny analyse af meningsfulde madoplevelser, samlet i fire temaer, som præsenteres
senere i dette kapitel.
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4.3.3 Aktiviteten
Til dette eksperiment startede vi alle dage med et åbningsritual med fokus på madoplevelser og nye måder at spise på.

Billeder fra morgenritualer

Derefter havde vi en introduktion til sanselig læring og keramikmetoder.
Deltagerne spiste mad med forskellige konsistenser med bind for øjnene og
gennem smag formgav deltagerne prototyper til nye måder at spise på, samt lavede
blindtegninger ud fra konsistenser.
Derudover blev de introduceret til andre forskellige kompositions- og formgivningsøvelser. (Forløbsbeskrivelse kan læses i bilag 3).

Gennem smag formgav deltagerne forskellige prototyper og lavede blindtegninger ud fra
konsistenser. Et udpluk af disse blindtegninger er brugt som illustrationer i denne rapport.
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Som en videreudvikling af de første prototyper, blev skabt nye prototyper, for nye måder at
spise på.

Der blev udviklet følgende prototyper gennem eksperimentet:
Drømmen: Inspireret af fortune-cookies og den franske kage: Kongenskage. Et lille
keramik objekt, hvor der kan puttes en seddel ind i, hvorefter det kan bages ind i mad
De lange skeer: Forskellige keramiske ender på pinde, til at made en anden
Piedestaler: En piedestal skabt i keramik, som platau for mad
Sanse-beholdere: Forskellige beholdere skabt ud fra konsistenserne: blødt, flydende, sprødt og fast
Øjenbind: Et stykke stof til at dække øjene
Afslutningsvis afholdte vi en middag, hvor der blev spist med prototyperne, hvilket
illustreres på de næste sider.
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Øjenbind

Piedestal

Sanse-beholdere

De lange skeer

Drømmen

De fem forskellige prototyper i brug.
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Deltagerne sidder ved borde to og to. De sidder i stilhed og kigger på hinanden. Alle er
de blevet ført ind til middagen med bind for øjnene og fordelt i par. Anden ret i menuen:
Kartoffelsuppe, er netop blevet serveret i de beholdere, de selv har skabt. Malthe sænker
den lange ske med en trekantformenet spids ned i suppen og fører den langsomt op til
hans middagspartners mund, mens han smiler. Han udstråler, at han vil hende det
bedste, og når hun åbner munden, åbner han også sin egen helt ubevidst, som prøver
han at vise, hvad hun skal gøre. De prototyper, de mader hinanden med, når de spiser,
har deltagerne selv udformet. Alt er formgivet efter deres egne sanseindtryk med
inspiration fra kartofler i forskellige konsistenser.
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Spise på nye måder
I løbet af eksperiment-dagene og efter middagen delte deltagerne deres tanker omkring
meningsfulde madoplevelser og om at spise på nye måder med mig. Jeg analyserede
deres tilbagemeldinger og ud fra klyngedannelse (Friis et al., 2011) kategoriserede jeg
historierne og feedbacken i fire temaer, som var særligt fremtrædende i deltagernes
besvarelser. (I bilag 4 og 5 ses både feedback fra deltagerne under undervisningsforløbet, samt feedback efter middags-performance d. 31. januar).
Omsorg: En kærlig og omhyggelig behandling
Sanser: Særlige sanseoplevelser, smage og/eller indtryk
Tilstedeværelse: Samvær på en nærværende måde
Tid: Nogen har gjort sig umage, brugt tid på tilrettelæggelsen og der er god tid
til oplevelsen
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Eksempler på den systematiske kategorisering gennem klyngedannelse
(Friis et al., 2011):

Hvad er for dig væsentligt for en god madoplevelse?
Tror det for mig er bedst, når der er ro på, og jeg er sammen
med en eller flere, jeg er tryg ved og glad for.
(Feedback efter middag, bilag 5).

Hvad er væsentligt for en god madoplevelse?
At være sammen med folk man holder af.
(Feedback efter middag, bilag 5).

Omsorg
Hvad er væsentligt for en god madoplevelse?
Omgivelserne. Godt mad kan blive dårlig, hvis ikke man er et sted,
hvor man føler sig tilpas. På samme tid kan semi dårligt mad, blive
godt, et sted hvor man har det godt.
(Feedback efter middag, bilag 5).

Hvad gør det ved dig at blive madet?
Omsorgsfuldt. Spændende. En god oplevelse. Intimt. Inspirerende.
(Feedback sensorisk workshop, bilag 4).
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Hvad har du bedst kunne lide ved vores dage sammen, og er der noget, der
kunne gøres bedre eller anderledes?
Jeg kunne godt lide, at vi startede ud med en slags “ritual,”
og det at prøve at få bind for øjnene og bare mærke. Havde
nogle gange lidt svært ved at følge med; men overordnet
rigtig fedt at prøve sanser af og ikke have høje
forventninger. (Feedback sensorisk workshop, bilag 4).

Hvad gjorde omgivelserne og objekterne ved madoplevelsen?
Det gjorde det til en oplevelse frem for et måltid. Maden var egentlig
underordnet, men samspillet mel. objekterne og deres funktion var
interessant. (Feedback efter middag, bilag 5).

Sanser
Hvordan var det, at spise med keramik-objekterne i stedet
for bestik?
Anderledes, udfordrende, men meget sjovt at prøve. Nogen gange
tænker man ikke over, hvor mange vaner (som bestik), vi har i hverdagen. (Feedback efter middag, bilag 5).

Hvordan var det at spise med keramik-objekterne i stedet
for bestik?
Det var lidt frustrerende, men fik mig også til at lægge mærke til,
hvordan jeg bruger min mund, når jeg spiser, og hvordan det føles.
Det var også ret sjovt at eksperimentere med dem, og bruge dem på
forskellige måder. (Feedback efter middag, bilag 5).
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Hvordan var det at spise med keramik-objekterne i
stedet for bestik?
Det var utroligt udfordrende, men vildt sjovt. Jeg har ikke
prøvet at spise med så alternativt bestik, men det giver det
at spise en helt anden oplevelse. Maden opleves på en helt
ny måde, fordi man er så opmærksom på, at den er der.
(Feedback efter middag, bilag 5).

Hvad gjorde omgivelserne og objekterne ved madoplevelsen?
Der var mere tid til at smage, mærke og anerkende maden
(Feedback efter middag, bilag 5).

Tilstedeværelse
Hvad gjorde omgivelserne og objekterne ved madoplevelsen?
Jeg var mere til stede pga. omgivelserne. Det gjorde maden smagte
af mere og næsten helt anderledes end hvad man følte det skulle
smage af. (Feedback efter middag, bilag 5).

Hvad gjorde omgivelserne og objekterne ved madoplevelsen?
It made it an intimate connection, with a calm experience
(Feedback efter middag, bilag 5).
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Hvad gjorde omgivelserne og objekterne ved
madoplevelsen?
Det føltes som et større ritual end normalt, musikken, lyset
og omgivelserne fik oplevelsen til at
føles som værende i et ukendt sted og uden fornemmelse
for tid (Feedback efter middag, bilag 5).

Er der noget der kunne være anderledes? Og kunne du
spise på denne måde hver dag - hvorfor/hvorfor ikke?
Langsomligheden og det højtidelige vil jeg gerne have mere af i
hverdagen; men ikke at spise med keramikken.
(Feedback efter middag, bilag 5).

Tid
Hvad gjorde omgivelserne og objekterne ved madoplevelsen?
Der var mere tid til at smage, mærke og anerkende maden
(Feedback efter middag, bilag 5).

Hvad gjorde omgivelserne og objekterne ved madoplevelsen?
Spiseredskaberne gjorde, at man spiste meget langsomt, hvilket er
rart. Så nyder man maden mere. (Feedback efter middag, bilag 5).
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4.3.4 Læring
I det videre arbejde har de fire temaer og deltagernes feedback i den sammenhæng vist
sig nyttige. Temaerne var et godt afsæt for dialog og en placeholder for videre undersøgelse og udgangspunkt for skabelse af de næste madoplevelser.
Feedbacken fra deltagerne efter eksperimentet viste mange interessante erfaringer og
perspektiver. Bl.a. var det interessant, at det var de færreste af deltagerne, der nævnte
maden som det væsentligste, når de skulle beskrive en meningsfuld madoplevelse, som
de havde oplevet. Dette betyder ikke, at maden er uvigtig, men det bekræfter at rammerne om en madoplevelse, og hvem den opleves med, er betydningsfulde. Derudover
var der refleksioner over at spise på nye måder, som var brugbare for udarbejdelsen af
næste middag.
Personligt var det lærerigt for mig at planlægge og tilrettelægge et længere
undervisningsforløb, og at det faktisk lykkes at udarbejde prototyper i fællesskab.
Deltagerne delte ud af deres tanker om madoplevelser, de skabte prototyper og vi skabte
en madoplevelse sammen, hvor prototyperne blev brugt.
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4.4 Måltidskultur fra køkkenets perspektiv
Jeg er startet i køkkenet på Højskolen. Jeg har fået mit eget forklæde og er i gang med
at putte grøntsager på store fade med tærtedej, som Kirsten har lavet. 80’popmusik
spiller fra radioen.
Ole kommer ind med et smil på læben, og det kan mærkes, at det her personale har
arbejdet med hinanden i mere end ti år.
Der er rutiner, og personalet er gavmilde med tricks til, hvordan man skærer sine
grøntsager bedst, vasker mest effektivt op eller anretter til over 100 mennesker i et
snuptag. Men mest af alt fylder humoren, der bliver gerne rystet en joke ud hver time.
Ole har fundet et billede frem på sin telefon af en strand. Her kunne han godt tænke
sig at lave en madoplevelse en dag, siger han til mig. Vi snakker om, hvordan man
kunne gøre det, og om man evt. kunne skabe stemningen et andet sted, så det føltes
som om, man var ved vandet, selvom man var indenfor. Kamilla råber, om fisken
er saltet? Ole råber tilbage, at det har han gjort; men bliver i tvivl. Alle griner, og vi
snakker om den kogebog, man burde lave, hvor man salter sin fisk, for så at glemme
at man har saltet den, og så salter man den igen efter en time, hvorefter den er lige
i øjet. Det er skide svært at lave, siger Ole og griner. Dialog-kogebogen kunne den
hedde, bliver vi enige om.
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4.4.1 Formål
•

At komme til at forstå måltidskulturen fra køkkenets perspektiv

•

At lære hvordan det er at arbejde i køkkenet på højskolen

•

At tale med køkkenets medarbejdere om deres overvejelser om meningsfulde
madoplevelser

•

At diskutere og evt. implementere elevernes ideer og forslag til måltidskulturen
på skolen

4.4.2 Tilgang
I uge 6 og 8 var jeg deltagende observatør i køkkenet på højskolen.
Som deltagende observatør forsøgte jeg at sætte mig selv i køkkenpersonalets sted
og at besøge køkkenet helt åbent. Inspireret af Sara Pink søgte jeg at lave sensorisk
etnografi.
Jeg fik mødetider og arbejdede i dagene sammen med medarbejderne.
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I de to seneste eksperimenter ”En vigtig madoplevelse” og ”Sensorisk workshop – nye
måder at spise på” blev de 51 personlige historier om madoplevelser analyseret og
kategoriseret til 12 temaer. Disse temaer blev derefter samlet i fire temaer ved hjælp
af analyse af den nye feedback om meningsfulde madoplevelser fra deltagerne fra den
sensoriske workshop. I mødet med køkkenet brugte jeg herefter de fire temaer: Sanser,
tid, omsorg og tilstedeværelse som et samtaleværktøj til at undersøge køkkenpersonalets
perspektiver på disse temaer og deres tilgang til madoplevelser.

4.4.3 Aktivitet
Jeg deltog i hverdagens gøremål; som at forberede grøntsager, vaske op, hente varer,
tilberede maden, dække bord og servere, alt i mens jeg lærte af og havde interessante
samtaler med køkkenpersonalet.
Jeg medbragte et fysisk probe bestående af de fire temaer på store stykker pap som
samtaleværktøj til at snakke med chefkok Ole om de fire temaer, der gør en meningsfuld madoplevelse.

Omsorg

Sanser

Tilstedeværelse

Tid

4.4.4 Læring
Den kropslige forskning gennem aktiv deltagelse gav nye indsigter. Jeg fik hands-on
forståelse for, hvordan måltider skabes i et produktionskøkken. Jeg fik interessante
snakke med personalet om deres overvejelser; bla. denne snak med Ole, der beskriver
hans tanker om udfordringerne ved at lave madoplevelser.
“Hver gang jeg har vilde ideer til madoplevelser, så tænker jeg, så skulle man
jo lave et samarbejde med dig. For når man bare er håndværker og har en
ide, så støder man ind i nogle barrierer og udfordringer. Hvordan fører man
det ud i verden, og hvad er det man skal overveje. Jeg har bare en forestilling
om, at det kunne være mega fedt; men jeg mener bare, jeg har simpelthen
ikke redskaberne til at gøre de rigtige overvejelser” Ole - Chefkok
(bilag 6, s. 46).
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Ole fortalte bl.a. at vores tid sammen og samtaler om madoplevelser, måltidskultur,
værdier og rammer omkring et måltid, samt tilbagemeldingerne fra eleverne har
givet ham nye ideer. Han tænker nu i højere grad på, hvordan han eksekverer måltidet. Hvordan eleverne ankommer, spiser og afslutter. Han fortalte, at han nu var helt
overrasket over, at de tidligere havde fokuseret så meget på at blive klar til tiden lige på
minuttet, frem for hvordan det opleves for eleverne at komme ind i rummet.
”Jeg blev faktisk mundlam første gang, jeg gjorde det. Det gør en stor forskel
at markere, hvornår et måltid starter og slutter”
- Ole, Chefkok, (bilag 6, s. 47).
Samtidig havde han interessante synspunkter på, hvad han mener, jeg gør med mit
arbejde:
”Din tilgang til måltidet er en meget filosofisk tilgang. Nogle gange står vi
der kvart i og skal have maden på bordet. Det lykkes på grund af rutinen.
Men de der langstrakte tankegange, som man er nødt til at gøre sig for at
udvikle noget nyt, det kræver andre redskaber. Noget af det vi har snakket
om. Det kræver jo tid til den del” – Ole, Chefkok (bilag 6, s. 48).
Ole nævner i vores samtaler både udfordringer, og økonomi og tid som faktorer, der kan
gøre det svært at skabe rammerne for en madoplevelse, samtidig siger han, at vores tid
sammen har inspireret ham. Ole nævner et behov for redskaber til at lave, hvad han
kalder, den langstrakte tankegang, samt redskaber til at filosofere over hvilken slags
madoplevelse, man ønsker at lave. Dialogen med udgangspunkt i det fysiske probe blev
vigtig i udviklingen af mit designforslag ”A recipe for eating together”, som vil blive
præsenteret i de næste afsnit.
Fra et personligt perspektiv var det interessant at mærke på egen krop, hvad det at lave
mad sammen gjorde for fællesskabet og min følelse af at være en del af holdet i køkkenet. Der lå en tryghed i, at det var muligt eks. at skrælle kartofler, mens vi snakkede,
hvilket tog en del af presset fra samtalerne, da jeg havde tryghed i at have noget imellem hænderne imens. Tiden i køkkenet skabte for mig grobund for venskaber.
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4.5 A recipe for eating together

Deltagerne står klar ude foran rummet. Vi tager imod dem en ad gangen og giver dem
øjenbind på. De bliver ført ind til nummeret Feet. Et meget roligt musiknummer af
Hiroshi Yoshimura. Da de alle er sat på en stol med bind for øjnene rundt om langbordet, hører vi nummeret færdigt, og de får at vide, at de kan tage bindene af. De
blinker øjnene åbne og ser, at foran dem er lange skeer med smeltet chokolade drysset
med tørrede hindbær og prototypen: Håndkeramik. De kan genkende hovedet på den
ske, som de selv har lavet. De mader på skift den, de sidder overfor. Efter denne ret får
deltagerne at vide, at de snart vil møde noget bekendt. De får serveret en kage. Inde i
kagen er ”the fortune-dream”, en af de keramiske prototyper, de selv har lavet for to
uger siden. Alle 12 deltagere brækker deres kage åben og finder et lille keramiske objekt
med en drøm indeni. I starten af kurset skrev de deres drøm for workshoppen på en
seddel. Det er netop denne seddel, som de finder. På skift læser de en drøm højt for
hinanden uden at kommenterer på det. På skift binder de deres makkers ”hånd-keramik” på hinanden, og spiser derefter kage og flødeskum med prototypen.
Efter dette bliver de bedt om at udfylde den dækkeserviet, ”A recipe for eating
together”, som de har under deres tallerken.
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4.5.1 Formål
•

At afprøve designforslaget ”A recipe for eating together” og høre deltagernes
overvejelser om madoplevelser

•

At afprøve og undersøge fire prototyper for nye måder at spise på:
Drømmen, hånden, De Lange Skeer og Øjenbind.

•

Undersøge om designforslaget kan understøtte kraftfulde fuldskala-oplevelse,
hvor krop og sanser er med og påvirkes.

4.5.2 Tilgang
Dette eksperiment blev afholdt for 12 deltagere som en del af sommerhøjskolen på
Kunsthøjskolen Holbæk.
Til dette eksperiment havde jeg forberedt et designforslag kaldet ”A recipe for eating
together”. Designforslaget er blevet navngivet ”A recipe for eating together”, da det
sætter fokus på rammerne om måltidet. Hvor man igennem historien normalt har haft
mest fokus på at udforme opskrifter for maden og ikke for rammerne.
Designforslaget er en videreudvikling af samtaleværktøjet brugt i køkkenet. Til dette
eksperiment udformede jeg designforslaget som en dækkeserviet.
På forsiden af designforslaget er en inforgraphic med ordene: Sanser, tid, omsorg og
tilstedeværelse. På bagsiden spørgsmålene:
•

Hvordan vil du beskrive den spiseoplevelse, som du lige har oplevet?

•

Hvad mærkede du?

•

Hvad betød det for kontakten til personen overfor, at I madede hinanden med
de lange skeer?

•

Hvad gør det ved sansningen at spise med de anderledes redskaber?
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Til madoplevelsen blev der serveret med fire prototyper: Øjenbind, Drømmen, og De
Lange Skeer fra det tidligere eksperiment, samt den nyeste prototype Hånden.

De lange skeer

Drømmen

Hånden

Øjenbind

Keramikunderviser Christin Johansson og jeg havde tilrettelagt det sådan, at deltagerne
havde lavet prototyperne ”De lange skeer” og ”Drømmen” selv, som også blev en del af
madoplevelsen. Mens selve madoplevelsen var en overraskelse for de 12 deltagere.
Jeg ønskede til denne middag at teste tidligere erfaringer i at opsætte rammer for sanselige og poetiske møder for og mellem mennesker. Ved at anvende og teste designforlaget ”A recipe for eating together”, prototyper, opsætning af lys, musik og borddækning i et forsøg på at etablere et kunstnerisk mellemrum, hvor deltagerne kunne
være sammen på nye og mere fordybende måder, og hvor de kunne få lyst til investere
og engagere sig i en mellem-menneskelig udveksling.
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4.5.3 Aktivitet
Dette designeksperiment var en middag bestående af:
Velkomst: Påførelse af Øjenbind og landing med musik.
Midte: Made hinanden med De lange skeer som var med mørk og hvid chokolade med
citron og hindbær.
Servering af hjemmelavet hyldeblomst, makron/hindbær-flødeskum samt chokolade
muffin. Inde i denne muffin var Drømmen, med deltagernes drømme i.
Serveringen blev spist med prototypen Hånden.
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Efter serveringerne svarede deltagerne på, hvordan oplevelsen havde været ved hjælp
af ”A recipe for eating together”-dækkeservietten.
Deltagerne forholdte sig til de fire temaer og om graden af temaernes tilstedeværelse
i madoplevelsen, som vist på næste side, samt besvarede først i stilhed spørgsmålene,
hvorefter de delte refleksionerne omkring bordet.
(Alle besvarelser kan findes i bilag 7).
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Det var lærerigt både at se deltagernes besvarelse på graden af temaernes tilstedeværelse
i madoplevelsen, samt deres besvarelser på de tre før nævnte spørgsmål.
Sofie siger for eksempel:
”Det var simpelthen en sublim oplevelse, hvor alle mine sanser var i brug, og
jeg kunne høre, smage og lugte på nye måder. Jeg var fuldt til stede og derfor
helt i nuet. Omsorgen fra min gæst var meget rørende, lige fra vi ankom, og
det betød meget for min oplevelse” - Sofie (Bilag 7, s. 51).
Sofie har fyldt visualiseringen helt op inde i midten, da hun mener alle fire temaer var i
spil under madoplevelsen.
Kristian følte sig udfordret ved prototypen De lange skeer, hvor man skulle made
hinanden, samtidig fremhæver han, at De Lange Skeer skabte en connection med det
samme med den han sad over for:
”Man har connection med det samme, det tager jeg i hvertfald med mig, at
man får et rum i rummet” - Kristian (Bilag 7, s. 53).
Solvej oplevede, at hun lærte Niels, som hun madede og som madede hende, at kende
på en ny måde.
”Jeg synes, at jeg lærte noget at kende om personen over for, som jeg ikke havde
set før. Det var som jeg så Niels for første gang” - Solvej (Bilag 7, s. 60).

4.5.4 Læring
Designforsalget fungerede som et udgangspunkt for samtale om meningsfulde madoplevelser; og eksperimentet har ført til, at deltagerne har mærket sig selv, og de øvrige i
rummet på nye måder. Nogle oplevede tryghed, andre følte sig udfordrede.
Alle mærkede, at man var i stærk kontakt med de andre ved bordet og især det menneske,
man sad over for og sig selv.
Ved anvendelse af designforslaget og samtalen bagefter blev jeg gjort opmærksom på
sensitiviteten mellem tryghed og udfordring i disse nye måder at spise på.
Jeg blev gennem deltagerne gjort opmærksom på betydningen af at finde den rette
balance mellem for små og for store udfordringer.
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De forskellige prototyper skabte forskellige reaktioner. Det fremgår af den relativt store
diversitet i besvarelserne.
De lange skeer: Nogle oplevede, at de lange skeer gav en følelse af at være
barn igen, andre oplevede omsorg og seksuelle følelser.
Nogle fandt det udfordrende.
Hånden: Var for nogen sjov og legende, for andre forstærkede den strukturen i
maden og sanserne.
Øjenbind: Var en god måde at lande på og forstærkede sanseindtrykkene.
Krævede tillid.
Drømmen: Var energigivende og en nyttig samtalestarter.
En af deltagerne gav udtryk for, at øvelsen med at blive madet med De Lange Skeer var
grænseoverskridende. Det var meningen, at madoplevelsen skulle være udfordrende, for
at give deltagerne mulighed for at møde sig selv og andre på nye måder; men det skulle
dog ikke være for udfordrende. Prototyper, der skaber en grad af modstand fører til,
at deltagernes sanser aktiveres, og de bliver nødt til at tænke anderledes, og det er der,
læringen opstår. Det er således nødvendigt at skabe en sådan forstyrrelse, hvis deltagerne
skal få en kraftfuld oplevelse; men det skal være inden for nærmeste udviklingszone
(Smidt, 2011). Næste gang jeg gennemfører sådanne eksperimenter, vil jeg indlede
med at sige, at hvis nogle oplever, at eksperimenterne er (for) udfordrende, kan man til
enhver tid kontakte lederen af Lab’et og efterfølgende træde ud af øvelserne i en slags
”pausezone”.
Det, at madoplevelsen var en overraskelse, havde indflydelse på balancen mellem
udfordring og tryghed. Det oplevedes, som om deltagerne hurtigere følte sig udfordrede.
Kontrol er her et kernebegreb. Vi er som mennesker forskellige, hvad angår tillid og
kontrol. Det er blevet tydeligt, at madoplevelser kan røre ved noget både personligt,
poetisk og sårbart. Når du f.eks. skal made et andet menneske, ligger der også muligheden
for en afvisning. Hvad hvis personen ikke tager imod?
Forventningsdannelse og tid sammen inden var en væsentlig læring. I forrige eksperiment ”Sensorisk workshop” var vi sammen i mange dage, og der blev derfor mere plads
til reaktioner og samtaler, hvilket skabte tryghed. Da jeg blev klar over, at dette havde
indflydelse på oplevelsen, besluttede jeg mig for at blive på højskolen i yderligere to
dage, for at have mere tid til at snakke med deltagerne om, hvad de havde oplevet.
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Kapitel 5 Designforslaget i en større
kontekst
I Food Design Lab’et blev der udformet et designforslag, ”A recipe for eating together”,
for rammerne om madoplevelser. Dette designforslag har vist sig at kunne omsættes til
et koncept, der kan anvendes i andre sammenhænge.

5.1 Om konceptet - A recipe for eating together

”A recipe for eating together” er en materialisering og visualisering af indsigter, der
giver mulighed for at drøfte formål, potentialer og begrænsninger omkring en
madoplevelse. Konceptet belyser de vigtige tematikker, der tilsammen kan skabe
madoplevelser, der kan deles. Ingredienser kan være maden, omgivelserne, menneskene,
objekterne, kulturen eller miljøet omkring et måltid.
Konceptet introducerer temaerne: sanser, omsorg, tid og tilstedeværelse. Temaer der
kan inspirere til at udvikle nye meningsfulde madoplevelser; ligesom det giver mulighed for, at konceptet kan anvendes som et fælles sprog om madoplevelser.
Konceptet kan anvendes af dem, der har ansvar for et køkken, en middag eller et event
til en refleksion over og samtale om, hvad de ønsker med den madoplevelse, de skaber.
En restaurant kan måske komme til at reflektere over, at de ikke alene er sat i verden
for at lave mad og tjene penge til livets opretholdelse; men derimod for at etablere måltider, der kan give oplevelser, og som kan danne ramme om menneskers livsudfoldelse.
Oplevelser der kan være holistiske eller sætte fokus på særskilte områder.
Samtidig er det et designkoncept, jeg selv vil undersøge og bringe videre i mit Food
Design Lab.
Visualisering og materialiseringen af designkonceptet kan ændres alt efter kontekst.
I eksamenssituationen og til udstillingen på Koldinghus vil jeg fokusere på tydelig
kommunikation og branding af konceptet.
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5.2 Forskellige anvendelsesmuligheder
Designkonceptet ”A recipe for eating together”, er blevet præsenteret for tre relevante
brugere. Jeg har snakket med hver af dem om deres behov, intentioner og drømme for
de madoplevelser, de ønsker at tilbyde.

Kunsthøjskolen Holbæk

Sisters Academy

Restaurant på
Vesterbro

Kunsthøjskolen Holbæk
Som højskole kan de skabe madoplevelser over tid og har bespisning af en stor gruppe
mennesker, som møder hinanden igen og igen. Det lange tidsperspektiv kan støtte
relationsdannelsen mellem deltagerne. Ved madoplevelser udover det sædvanlige, har
deltagerne mulighed for at mødes og snakke om det bagefter. Køkkenet på højskolen
har været en stor del af dette projekt og jeg håber på et videre samarbejde.
Sisters Academy
I løbet af mit arbejde med madoplevelser, fik jeg kontakt med Gry Hallberg, stifter af
Sisters Academy, og efter et møde, hvor jeg præsenterede mit projekt, har vi snakket,
om muligheden for et samarbejde til deres næste performance. Derfor har jeg gennem
projektet og ved brug af konceptdesignet ”A recipe for eating together” skabt fire prototyper med tanke på Sisters Academy. De fire prototyper er: De lange skeer, drømmen,
hånden og øjenbind. Konceptet kan indgå i en total-teateroplevelse. Her er deltagerne
indstillet på at opleve noget nyt, og det er derfor muligt at gå længere væk fra normalen. Udbyttet kan være, at deltagerne vil opnå tættere kontakt til sig selv og andre.
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Restaurant på Vesterbro
Kokken Martin, der skal åbne restaurant på Vesterbro, har et ønske om at skille sig ud i
restaurationsbranchen. Han har hidtil mest haft fokus på maden og ikke
oplevelsen. Han har med sit nye sted høje visioner og et ønske om at skabe en oplevelse
for gæsterne. Ved brug af ”A recipe for eating together”, fik vi en snak om deres vision
og værdier, samt ønsker for den oplevelse, de vil skabe. Det blev tydeligt, at de gerne vil
invitere til fællesskab, måske med langborde, overvejelser om, om man hos dem skulle
bestille eller indtage sin mad på en ny måde og invitere til at interagere på tværs.
De blev inspireret til at overveje, hvad der kan være meningsfuldt for gæsten, og om de
kan være med til at understøtte social interaktion blandt gæsterne.
Ved alle tre samtaler skabte designkonceptet ”A recipe for eating together” et fælles
sprog. De fire parametre inviterede til refleksion om måden at gribe oplevelserne an på.
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Kapitel 6 Konklusion
Dette projekt har belyst følgende forskningsspørgsmål:
•

Hvad gør en meningsfuld madoplevelse, og hvilke potentialer har
madoplevelser for social interaktion?

•

Hvilket designforslag kan tages i brug for at understøtte en madoplevelse?

Jeg har med afsæt i oplevelses-, performance- og participatory designteori skabt:
•

et Food Design Lab – Et laboratorium bygget på samarbejde og
vidensproduktion baseret på designeksperimenter

•

kraftfulde fuldskala-oplevelser, hvor krop og sanser er med og påvirkes

•

sanselige og poetiske møder for og mellem mennesker ved hjælp af rammer,
hvor deltagerne kan være sammen på nye og mere fordybede måder, hvor vi
som mennesker får mulighed for at være mere investerede og engagerede i
vores mellem-menneskelige udveksling

•

kunstneriske mellemrum

•

prototyper, så deltagerne får ejerskab over det, der bliver udviklet i processen

•

midlertidige fællesskaber, hvor det nye kan udvikles og testes inspireret af
frameworket: ”tell-make-enact

•

møder om det fælles tredje

•

potentielle fremtidsscenarier

De fire eksperimenter var:
•

En undersøgelse af 51 deltageres vigtige madoplevelser og en belysning af
måltidskulturen på Kunsthøjskolen Holbæk

•

Et forløb om madoplevelser, sanselig formgivning i keramik samt nye måder at
spise på afsluttende med en middag/performance for deltagerne.

•

Belysning af madoplevelser set fra køkkenets perspektiv på Kunsthøjskolen
Holbæk

•

Test af designforslaget: ”A recipe for eating together” samt prototyper ved
skabelse af madoplevelser

Den meningsfulde madoplevelse er blevet belyst ved at sætte fokus på, hvad der er
meningsfuldt for den enkelte deltager og i samværet med andre.
Den sociale interaktion er belyst ved at sætte rammer op for deltagernes møder med
sig selv og de øvrige deltagere. Der er arbejdet med at tingsliggøre gennem udvikling af
prototyper, der inviterer til nye måder at spise og være sammen på.
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Deltagelse og tingsliggørelse har vist sig at være brugbare greb i arbejdet med potentielle
fremtidsscenarier inden for madoplevelser og til at skabe rammerne for, at deltagerne
kan være sammen på nye og mere fordybende måder. Feedback fra deltagerne i projektet
har vist, at det er vigtigt at være opmærksom på balancen mellem tryghed og
udfordring. Det gælder om at ramme deltagernes nærmeste udviklingszone (Smidt, 2011).
Hvilket vil sige at udfordre; men ikke mere end at deltageren kan følge med. Det gælder
ikke om at springe grænser, men tilstræbe at flytte grænser sammen med deltagerne.
Ud fra en systematisk analyse af 51 personers madoplevelser identificerede jeg følgende
12 temaer som særligt betydningsfulde for den meningsfulde madoplevelse:
Omsorg - Sanser - Oplevelser - Godt selskab - Lytte - Tid - Forventning - Ændring af
vaner - Overraskelser - Smag - Fællesskab – Venskab.
Den meningsfulde madoplevelse har i forhold til social interaktion potentiale til, at deltagerne kan give og modtage omsorg, at de kan lytte og blive lyttet til, madoplevelsen
kan styrke fællesskab og danne grundlag for venskaber.
De 12 temaer blev ud fra feedback fra køkkenet og elever på højskolen og ny analyse af
meningsfulde madoplevelser samlet i designkonceptet: ”A recipe for eating together”
med fire overordnede temaer: Sanser, tid, omsorg og tilstedeværelse.
Designkonceptet er en materialisering og visualisering af indsigter, der giver mulighed
for at drøfte formål, potentialer og begrænsninger omkring en madoplevelse. Konceptet
belyser de vigtige tematikker, der tilsammen kan skabe madoplevelser, der kan deles.
Ingredienser kan være maden, omgivelserne, menneskene, objekterne, kulturen, miljøet
omkring et måltid.
Konceptet kan anvendes til refleksion i udarbejdelse af en madoplevelse og til efterrefleksion, omkring hvordan oplevelsen var. Derudover kan det være væsentligt at bruge
greb som tingsliggørelse og deltagelse, for at skabe et fælles tredje gennem prototyper
som inviterer til nye måder at spise på og være sammen på.
Designkonceptet har vist sig at være brugbart til at understøtte meningsfulde madoplevelser også i andre sammenhænge som et værktøj for restauranter og performancegruppen Sisters Academy.
Afslutningsvis vil jeg referere til Filippo der i The Futurist Cookbook foreslår
”Optimism to the table” (Filippo, 1932, s. 12) og tilføje min udgave anno 2020:
I propose as an antidote to our understanding of food experiences: togetherness at the
table”.
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