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Överraska dina elever med att ta fram väskan ”Sinnenas äventyr”.
Dramatisera gärna och låt eleverna gissa vad som finns i väskan och låt
deras tankar om vad Sinnenas äventyr är för något flöda fritt.

Ta fram den medföljande presentationspärmen
och vänd fram första bilden ”Sinnenas äventyr”.
Starta sedan lektionen med att ta fram en
”smakburk” ur väskan. Låt dig inspireras av hur
du kan använda burken kopplat till smak, lukt
o.s.v. I denna handledning får du tips på hur
du kan arbeta med sensoriska upplevelser av
samtliga sinnen.
I pärmen finns bilder som gestaltar varje sinne.
I handledningen finns sedan idéer och tips på
hur du kan jobba och samtala med eleverna,
kopplat till varje bild.
För att informera föräldrar/vårdnadshavare
och underlätta din kommunikation och dokumentation till hemmet medföljer ett förslag på
föräldrabrev, se bilaga 1.

Att diskutera:
• Vad är ett sinne för något?
• Vilka sinnen känner ni till?
• Vad tänker ni på när ni hör ordet sinne?
• Var ska vi sätta affischen?
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Smaksinnet är det ena av våra två kemiska sinnen. Smaksinnet sitter i munnen, framför allt på tungan men också i gommen och i svalget.

Det här behöver du till lektionen:

• Upplevelseschema, bilaga 2

Du använder burkarna i väskan och fokuserar
på smaken i ett antal sensoriska övningar. Målet
är att eleven får träna i att separera och
upppleva grundsmakerna samtidigt som elevernas intresse för Sinnenas äventyr väcks.

• Smakburkar

Övning: Smaksinnet

• Ingredienser till smakburkarna

Upplevelseschema, bilaga 2 och Lilla ordlistan,
bilaga 3.
Till denna övning finns ett upplevelseschema
och en liten ordlista. Dessa kan användas i
övningar för alla sinnen i kommande lektioner.

• Presentationspärm
• Lilla ordlistan, bilaga 3

• Små skedar
• Ögonbindel, en eller flera
Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr
Grundsmaker är smaker som människan kan
känna med hjälp av smaklökar på tungan, i
gommen och i svalget. Jämfört med luktsinnet
tycks smaksinnet bara särskilja ett fåtal olika
smaker. Hos människor samverkar det dock
med lukt- och känselsinnet för att i hjärnan
skapa den totala smakupplevelsen.
Traditionellt har man i västvärlden brukat särskilja på fyra olika grundsmaker - sött, salt, surt
och beskt, medan man i Orienten sedan länge
även har räknat med en femte smak som sedan
också kommit att bli allmänt accepterad och
känd under sitt japanska namn - umami.

Före lektionens början har du gjort i ordning
en eller flera burkar beroende på hur mycket
du väljer att genomföra vid ett tillfälle. Du preparerar varje burk med en grundsmak genom
att fylla varje burk med ett innehåll. Ett exempel kan vara:
a. Citron (syrlig)
b. Kakao (besk)
c. Socker (söt)
d. Kaviar (salt)
e. Soja (umami *)
Börja med att lyfta fram väskan utan någon annan introduktion.Väskan öppnas och burkens

innehåll fördelas till eleverna. Eleverna får börja
fundera och beskriva innehållets smak under
tystnad utan att för varandra avslöja vad burken innehåller. För att isolera smaken kan det
vara bra att låta eleverna först med förbundna ögon smaka och beskriva smaken varefter
sinne för sinne adderas på.
Låt först eleverna beskriva smaken fritt. Smak
kan beskrivas genom att använda beskrivande
meningar. Därefter kan eleven beskriva smaken med hjälp av Lilla ordlistan, bilaga 3, som
med fördel även kan användas för att träna
på stavning. Ordlistan kan också användas på
motsatt sätt, det vill säga utgå från ett beskrivningsord och låt eleverna ge sig ut på jakt bland
frukter, frukost, mellanmål, bröd, luncher och
bakverk för att finna den smak de tycker hör
ihop med ordet i listan.
Eleverna för in sina tankar och beskrivning i
upplevelseschemat, bilaga 2.
Viktigt är att man börjar fokusera på smaken
och sedan adderar på de övriga sinnena ett i
taget och hela tiden använder sig av upplevelseschemat. Det vill säga smaka först, sedan
lukta, höra, känna och slutligen titta.
Du väljer själv om du vill arbeta igenom en
burk i taget och alla sinnen för att sedan börja
om med en ny burk eller om du jobbar igenom
smaken med alla burkar först, därefter lukt osv.
I upplevelseschemat för eleven in sina egna associationer till smaken, d.v.s. vad man kommer
att tänka på när man upplever smaken. Kanske
är det något tillfälle, kanske är det någon produkt man vet innehåller detta ämne, en årstid,
en person eller en plats o.s.v. Kopplingar kan
även göras till bild och ämnet svenska där man
ska illustrera sin association i bild eller form
eller varför inte skriva en berättelse. På så sätt
kan elevens egen smaktavla eller upplevelsetavla byggas upp.

Att diskutera:
• Vad är en smak för dig?
• Vet du vad en grundsmak är?
• Vilka smaker finns det?
• Hur beskriver du en grundsmak?
• Hur vill du beskriva smaken i burk a) o.s.v.

• Kan du komma på något annat som smakar
sött, syrligt o.s.v.?
• Vad kommer du att tänka på när du upplever smaken? Varför?
*) Umami= Kikunae Ikeda (1864-1936), professor i kemi vid
Kejserliga universitetet i Tokyo, slog 1908 fast att den kemiska smakstommen i kött och alger bestod av s k glutaminsyra,
och att man för att få fram likadan smak likaväl kunde
få fram syrorna och deras salter ur andra animaliska eller
vegetariska proteiner. Den smak han syftade till gavs namnet
umami, vilket kan översättas ungefär till god/färsk smak.
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Luktsinnet är vårt andra kemiska sinne. Luktsinnet ger oss information om
lukter som är på avstånd, till skillnad från smaksinnet, och som måste vara
i direkt kontakt med det som ger smak.

Det här behöver du till lektionen:

j. Honungsmelon

• Upplevelseschema, bilaga 2

k. Passionsfrukt

• Smakburkar

Endast fantasin sätter gränsen. Fler exempel
kan vara bitar av grönsaker som t.ex. lök, vitlök,
rotselleri eller färska örter som man hackar
grovt: rosmarin, timjan, basilika och persilja.

• Ingredienser till smakburkarna
Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr
När det gäller lukten finns en mängd spännande dofter, precis som smaker. Utöver de
tidigare nämnda ingredienserna kan burkarna
prepareras med:
a. Kanel malen/hel
b. Kryddnejlika malen/hel
c. Kardemumma malen/hel
d. Ingefära

Övning: Luktsinnet
Nu uppmanas eleverna att sätta lukten i fokus
och beskriva doften och på samma sätt som
tidigare föra in sina tankar i upplevelseschemat.
Låt eleven smaka på en blandning av socker
och kanel medan de håller för näsan. Låt eleven
sedan släppa näsan och beskriva vad som
händer? Varför upplevs det på detta sätt? Varför
känner man ingen kanelsmak när man håller
för näsan?

f. Vaniljsocker

(När man släpper taget om näsan kommer
luftströmmen till näsan igång och lukten går att
känna).

g. Kaffepulver

Övning: Gissa doften

Övningen kan sedan fortsätta med:

Plocka med ett antal kryddor, såväl torkade
som färska. Titta, smula sönder, lukta. Låt eleverna gissa dofter, vad är det för något. Gör ett
“doft quiz” med hemliga dofter.

e. Spiskummin

h. Ananas
i. Apelsin

Övning: Detektiven & Tjuven
En av eleverna går ut från rummet. Under tiden
får två eller tre av de andra eleverna gnida in
händerna med ex. citron, den andra eleven
gnider in händerna i kanel och den tredje med
grönsåpa. Detektiven kommer tillbaka in i
rummet och luktar sig fram till vem som stulit
citronen, kanelen och grönsåpan.

Att diskutera:
• Vad är lukt för dig? Hur beskriver du en
lukt?
• Hur vill du beskriva lukten i burk a) o.s.v.?
• Hur hänger lukt och smak ihop?
• Luktar du på det du äter? Kan du komma
på något du tycker om att äta och beskriva
lukten?
• Vad är skillnaden mellan doft och lukt? Betyder orden olika för dig?
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Synsinnet är det sinne de flesta av oss använder allra mest och synen har
också betydelse när vi äter. Det är viktigt hur maten och måltiden ser ut.
Människans ögon är bland de mest välutvecklade i djurriket, vi kan se bra
både på nära och på långt håll.
Det här behöver du till lektionen:

Att diskutera:

• Upplevelseschema, bilaga 2

• Spelar det någon roll för smaken hur det du
äter ser ut?

• Smakburkar
• Eventuellt ingredienser

• Vilket är ditt bästa uppläggningstips?

Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr

• Hur vill du att det ska se ut på din tallrik?

Fyll smakburkarna med nytt innehåll eller använd samma som i avsnitten innan om
övningarna görs direkt efter varandra under
samma lektion.

• Vill du se alla ingredienser var för sig på
tallriken eller tycker du det är spännande
när det är blandat?

Låt eleverna beskriva utseendet på burkens
innehåll och sedan fylla i sin beskrivning i
upplevelseschemat.

Övning: Hur ser smaken ut?
Låt eleverna beskriva utseendet i de olika
burkarna.

Övning: Bilden av en god maträtt
Låt eleverna rita en maträtt de tycker ser
riktigt god ut eller ta med ett tidningsurklipp.
Undersök ett antal recept där bilder finns med.
Ser det gott ut? Vad ser godast ut? Hur presenteras maten? Bakverket? Skriv ner klassens fem
favoriter.

• Tycker du om när maten är färgrik, lockar
färgerna din matlust?
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Ljud bidrar till vår upplevelse av mat. Det låter från köket när vi lagar mat
och kroppen förbereder sig på att mat är på väg. Det låter när tänderna
biter i ett äpple och knakar när du äter en bit knäckebröd.

Det här behöver du till lektionen:

Att diskutera:

• Upplevelseschema, bilaga 2

• Låter mat?

• Smakburkar

• Hur beskriver du ett ljud?

• Ingredienser

• Hur vill du beskriva ljudet av ett smakprov i
burk a)?

• Små skedar
Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr
Använd smakburkarna: Låt eleverna beskriva
hur det låter när man tuggar på ett smakprov
och fylla i sin beskrivning i upplevelseschemat.

Övning: Hur låter maten?
Låt eleverna äta en bit äpple och en bit banan
samtidigt som de håller för öronen. Låt eleverna berätta hur de upplever skillnaden.
Fortsätt med till exempel knäckebröd och
något mjukare bröd o.s.v. Låter det gott?
Låt eleverna berätta genom att använda
beskrivande meningar: Som när man klafsar i
gyttja, som när en häst tuggar o.s.v.

• Hur påverkar ljud din upplevelse när du
äter?
• Det finns ett uttryck som lyder ”låt maten
tysta mun”? Varför då?
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Känseln använder vi för att bedöma temperatur och konsistens på mat
och dryck. Konsistensen har stor betydelse för hur vi upplever mat och
dryck.

Det här behöver du till lektionen:

Att diskutera:

• Upplevelseschema, bilaga 2

• Hur beskriver man en konsistens?

• Smakburkar

• Hur vill du beskriva konsistensen i burk a)?
o.s.v.

• Ingredienser
• Termosar med olika tempererat vatten
• Små skedar
• Små muggar, 4 stycken per elev
Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr

Övning:Vatten
Låt barnen smaka på vatten i olika temperaturer. Använd vatten med temperaturen 8 grader,
37 grader, 44 grader och entuellt även kolsyrat
vatten.Vad upplever de? Hur känns och smakar
det?

Övning: Kokt eller rå grönsak
Låt barnen prova till exempel morot i olika
form och konsistens. Känner de någon skillnad
i smaken? Be eleverna beskriva skillnaden i
konsistensen.Vilken föredrar de och varför.

• Hur hänger konsistensen ihop med smaken?
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Eleven får här använda sina nyvunna kunskaper om grundsmakerna och de
övriga sinnena och ge sig ut på sinnenas äventyr, kopplat till måltider och
produkter med sammansatta smaker.

Det här behöver du till lektionen:
• Upplevelseschema, bilaga 2
• Lilla ordlistan, bilaga 3
• Skollunchen
• Eventuellt samarbete med skolans kök
Övningar, bilagor och allt övrigt material finns
på: www.fazer.se/sinnenasaventyr
Eleverna får uppleva och beskriva hur smaker
och sinnesintryck fungerar tillsammans. Kan
något sinne förstärkas så de övriga blir svåra
att uppleva? Kan omvänt olika sinnesintryck
förstärka varandra?
Låt eleverna arbeta med utgångspunkt i skollunchen. Detta kan med fördel göras under
flera dagar. En bra ingång är Lilla ordlistan och
för att lösa uppgiften måste man smaka av allt.

Övning: Skollunchen
1. Hur smakar skollunchen?
Välj först om ni ska fokusera på maten på
tallriken, salladsbordet eller brödet, eller allt.
Använd sedan upplevelseschemat till hela
skollunchen. Hur smakar delarna var för sig
och tillsammans? Arbeta med att beskriva

grundsmak, utseende, doft och konsistens
genom att ta hjälp av Lilla ordlistan. Arbeta
med detta under flera dagar och dela upp
uppgifterna mellan eleverna i klassen.
2. Dela upp klassen i olika grupper där en del
beskriver utseende, en annan doft, en tredje
smak och en fjärde konsistens. Utnyttja
återigen upplevelseschemat.
3. Gissa receptet! Låt eleverna gissa ingredienserna i dagens skollunch, helst när det
serveras en rätt med flera, inte helt synliga,
ingredienser, som en gryta eller gratäng.
Efter lunchen får klassen skriva upp receptet på till exempel tavlan i klassrummet,
utan hänsyn till mängderna av varje råvara.
Någon ur måltidspersonalen kommer in
till klassrummet och låter barnen berätta
vad de tror att rätten innehöll. Personalen
redovisar det ”rätta” receptet och en dialog
kring maten kan ske.Varför inte göra detta
gemensamt i hela skolan.Vilken klass får
flest rätt?

