
Doft – materia som sprids

”Luktvärlden är känslig,
rik och utan gränser, den

förnyar sig hela tiden.
Man kan lära sig

”plocka” lukter och
associera till den miljö

de upplevts i.
Kryddofter, lukten av

mogna frukter, sommar,
vinter, stadslukt,

tunnelbanelukt, lukten av
Bangkok, Melbourne,
Stockholm, lukten av
lantstället, öknen. Alla

lukter kan få en
identitet.”

Mat för alla sinnen

Erfarenheter och kunskaper barnen behöver

Att vi känner dofter genom att andas in dem genom näsan.

För att kunna para dofter måste barnet ha förståelse för begreppet par.

Begrepp

Doft/lukt
Luktsinnet

Para, identifiera och sortera
Molekyler

flyktiga
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”Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka
och lära" - produktiva frågor

• utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga" - ge
barnen metoder för utforskande.

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser
samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld," -
introducera nya begrepp som barnen genom upplevelser

fyller med innehåll.

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck
för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv”

– diskussioner kring experimenten, dess resultat och
kamraters uppfattningar.

• utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp
samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar,
ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” –
introducera nya begrepp, diskutera, lyssna, öppna frågor.

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt
sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”

– dokumentation i olika former.

• utveckla sin förmåga att urskilja , utforska, dokumentera,
ställa frågor om och samtala om naturvetenskap” - lita på

sina egna, upplevda, erfarenheter och upptäckter.

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap…liksom sitt
kunnande om…enkla kemiska processer” – utveckla
strategier för hur man kan göra naturvetenskapliga
undersökningar, ställa frågor och göra jämförelser.

• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och
använda matematiska begrepp – para, sortera, jämföra och

identifiera.

• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa
resonemang – se samband, likheter och olikheter,

argumentera, generalisera och dra slutsatser.



Hur barn tänker om doft

Utifrån vår egna undersökning kunde vi se att;

• barn från 1 års ålder vet att det är näsan som ska användas för
att känna dofter. Barnen sätter doftburkarna under näsa utan att

vi vuxna behöver säga hur de ska göra.

• barn från 3 års ålder uttrycker verbalt att doften finns i luften
runt omkring oss. De har också uppfattningen att doften finns

utan att man kan se den.

• barnen kopplar samman dofter med känslouttryck, som t ex
ljuvlig, härlig, äcklig eller den här doften älskar jag.

Dofter och vårt luktsinne

Doft är flyktig materia i form av små molekyler som sprids i luften omkring oss. Varje ämnes
molekyl är uppbyggd av atomer och har sitt speciella utseende. När molekyler avges från det

doftande ämnet kan det liknas vid när vatten avdunstar från ett vattenglas.

När de små molekylerna når näsan fäster de på doftreceptorer i näsans slemhinna, där de
omvandlas till en signal som via luktnerven når hjärnan, vilken tolkar det till en specifik doft.

Receptorerna har förmåga att passa ihop med en viss molekyl och genom att kombinera olika
receptorers egenskaper i ett kodsystem har vi människor möjlighet att känna igen och minnas

ca 10 000 olika dofter. För bild se bilaga, sid 9.

Luktsinnet är ett sinne som är aktivt utan att vi behöver vara medvetna om att det påverkar oss.
Luktsinnet är det äldsta av alla sinnen som utvecklades hos de första ryggradsdjuren. Hjärnan

sorterar bort de sinnes intryck som pågått länge för att kunna medvetandegöra de som är
viktigast för stunden. Detta kallas för adaption.

Vi människor uppfattar dofter olika beroende på uppsättning av receptorer och minnen
kopplade till speciella dofter.

Djuren använder luktsinnet i betydligt större utsträckning än människor, bl a till att hitta mat,
upptäcka faror och orientera sig för att hitta tillbaka till speciella platser.

Fram till 1991 visste forskare väldigt lite om hur luktsinnet fungerade men det året presenterade
forskarna Richard Axel och Linda Buck sin forskning som handlade om kartläggning av hur
luktsinnet är uppbyggt. 2004 belönades dessa två med Nobelpriset i medicin för sitt arbete.

Källor
Downer, J. (1988). Supersinnen

Sjölander, S.(2002). Naturens budbärare.
Läkartidningen Nr 42 2004 Volym 101

Samtal med Ulf Ellervik

Då doft är tätt förknippat
med luft kan det vara
intressant att veta att;

Luft existerar bara för
yngre barn när den är i

rörelse, t ex när det
blåser.

Källa
Kemiskafferiet



Så här kan läraren stödja
barnens lärande avseende

arbetssätt

• Ta reda på barns uppfattningar
och förförståelse för ämnet.

• Genom att låta barnen interagera
och samtala med andra,

experimentera och utforska skapar
barnen sig nya kunskaper.

• Genom sina sinnen får barnen
konkreta erfarenheter att utgå ifrån.

• Visa arbetsmetoder som förenklar
undersökandet.

Så här kan läraren stödja barnens
lärande i naturvetenskap

• Anpassa materialet och gruppstorlek
efter barnens ålder och erfarenheter.

• Yngre barn - mindre grupper och
mycket tid till att bara undersöka

materialet som ingår i experimenten.

• Upprepa experimenten - barnen gör
nya erfarenheter som de inte såg eller

upptäckte första gången.

• Dokumentation - hjälper barnen
återknyta till händelser eller tankar
som fanns vid experimenttillfället.

Barnen kan också ta hjälp av
dokumentationen när de vill beskriva

för andra.

• Läraren introducerar ord som
beskriver naturvetenskapliga fenomen.
Detta utvecklar barnets ordförråd och

förståelse då orden kopplas till
konkreta upplevelser.

Molekyl sången
Melodi ”Sätt ett finger” av Mora Träsk

Molekyler i näsan slinker in
Molekyler i näsan slinker in
Skickar meddelande till
hjärnan
Som ger oss svar på vad
som doftar
När molekyler i näsan
slinker in



Roligt att veta

2011 är kemins år! Läs mer om t ex dofter
och kemi på www.kemi2011.se

Barn har ett bättre luktsinne än vuxna. Vart
22:e år har luktcellerna halverats vilket gör

att förmåga att uppfatta dofter minskar.

Av alla sinnen är luktsinnet det som
adapterar snabbast, efter ca 30 sek

blockerar hjärnan lukten.

Avsaknad av luktsinne kallas anosmi

Vatten doftar men vi har inte förmågan att
känna det eftersom vi består av ca 70%
vatten och jhärnan då sorterar bort den

doften.

Djur har inte alltid näsor. Deras
luktreceptorer kan t ex sitta på antennerna.

Så är det hos myggorna.

Vårt kiss luktar olika beroende på vad vi ätit.

Vildsvin lockas av tjärdoft

Vissa sorter av inomhusfjärillar lockas av
chokladdoft

Experiment 1
Para doftburkar

Material som behövs:
Burkar med lock ex burkar från
Ikea 365+ Ihärdig eller tomma

kryddburkar 6-8st.
Ämnen som doftar t ex kanel,

vaniljsocker, kaffebönor, kakao,
fruktte, godis eller lavendel.

Tyg och snöre.
Utmaningen att para blir lättare

med två sorters tyg.
Förbered burkarna genom att lägga
”doftämnet” i tygbitar, knyt till och

placera i burkarna.

Låt barnen dofta och para
burkarna.

Man kan hjälpa barnen genom att
visa hur man metodiskt kan para
genom att ha en burk som man

jämför med och byta den andra tills
man hittar samma och inte lukta på

burkarna ”osystematiskt”.

Låt barnen försöka berätta vilka
dofter de kände, vilken var lättast

att känna igen, svårast, vilken
doftade godast, starkast osv.

Burkarna kan också användas till
en lek med 8 barn som får vars en

burk och som ska bilda par.

De yngsta barnen kan använda
burkarna för att få doftupplevelser

utan att para.

Syftet med detta experiment är att
barnen ska kunna identifiera,
urskilja och sortera dofter. De
kommer också att märka att

luktsinnet tröttas ut.



Experiment 2
Ballongen som doftar

Material som behövs:
Ballong
Kanel
Tratt

Förbered ballongen genom att med
hjälp av tratten hälla kanelpulver i
ballongen. Blås upp ballongen och

knyt om.
Låt ballongen ligga på en plats i
rummet där barnen är. Efter en
stund kommer kaneldoften att

spridas.
Syftet är att få förståelse för att
doftupplevelsen förmedlas av
mycket små bitar av ett ämne,

molekyler, som är så små att de kan
tränga genom ballongens ”väggar”.

Experiment 3
Doftsinnet tröttas ut

Material som behövs:
3 ogenomskinliga burkar med lock

Kanel och vaniljsocker
Förbered burkarna genom att lägga
kanel i en, vaniljsocker i en och i den
tredje burken läggs både kanel och

vaniljsocker.
Be barnen dofta på antingen kanel-

eller vanilj- doftburken en lång
stund. Be dem tala om vad de

kände för doft. Be dem sedan lukta
på blandningen och fråga vilken doft

de känner där. Jämför resultatet
med varandra och be de försöka

fundera på varför de tror att det blir
så.

Syftet är att visa att doftsinnet tröttas
ut. Hjärnan sorterar bort de sinnes

intryck som pågått länge för att
kunna medvetandegöra de som är

viktigast för stunden.

Tänk på
Tag alltid reda på att inte något barn är

överkänsligt mot något av ämnena.

Visa att man genom att dra in luften i korta
stötar, sniffa, gör det lättare att uppfatta dofter.

Använd ämnen som barnen kan smaka på om
de vill.

Om ett barn känner sig osäker kan man lära ut
att lukta "vetenskapligt" genom att hålla burken

10-15cm bort från ansiktet och vifta med den fria
handen över burken. Dofterna från burken

kommer då att blandas med luft och barnet får
en mildare dos av ämnet från burken. På detta

sätt slipper barnet bli överraskat av en stark doft
direkt in i näsan.



Barns naturvetenskapliga lärande

Barnen utvecklar sin förståelse för
doftsinnet och doft i samspel med andra, då
de får kommunicera sina erfarenheter och
upptäckter med flera barn och pedagoger.

Barnen får konkreta erfarenheter och gör
observationer som de kan beskriva och

berätta om verbalt, i bilder och foto eller i
texter.

Genom att para och sortera i experimenten
utvecklas en matematisk förståelse. Barnen
kan dra slutsatser och få förståelse för likhet

och olikheter.

Barnen kan göra doftundersökningar som
de kan överföra till diagram och tabeller.

Genom att barnen undersöker och ser
resultat i experimenten har de möjlighet att
komma underfund med hur de fenomen de

arbetar med är uppbyggda.

”För förskolebarnet kan ett experiment
göras flera gånger, nytt resultat kan alltid
jämföras med något annat. Detta leder så

småningom till sådana kunskaper hos
barnet att det kan ställa en hypotes och

testa den själv, med en eller flera kamrater
samt med läraren i förskolan.”

www.fysik.org

Begrepp och fenomen som
barnen kan få förståelse för

• Att det är små, små bitar (molekyler)
av ett ämne som kan hjälpa oss att

känna dofter.

• Få höra ordet molekyl.

• Doftmolekyler är flyktiga och förflyttar
sig i luften.

• Det är med hjälp av näsans luktorgan
vi kan känna skillnad på mängder av

dofter.

• Luktsinnet väljer selektivt den doft
som är viktigast för stunden och att

luktsinnet kan bli uttröttat.

• Dofter kopplas samman med minnen
och känslor.

Tips på barnlitteratur
Din fantastiska hjärna – L, Widen & T, Fröhling

Jag kan lukta – M, Suhr & M, Gordon
Myggmedlet- B, Rörvik & P, Dybvig

Skurken i Muminhuset- T, Jansson & P O, Jansson
Sniff, sniff – H, Östergren & E, Eriksson



Idéer att utveckla och arbeta vidare med

• Upptäck att lukt- och smak - sinnet hör ihop

• Plantera örter och göra en doftträdgård.

• Gå på ”doftupptäcksfärd” i naturen eller
inomhus. Fotografera eller rita av saker som

doftar.

• Låt barnen göra en bok om sin favoritdofter
eller lukter barnen inte tycker om.

• Göra tabeller och diagram över barngruppens
favorit respektive minst omtyckta doft.

• Diskutera situationer då barnen skulle kunna
känna en doft som varnar för fara, till exempel

rök.

• SAPERE är en laborativ metod för att uppleva
måltiden ur ett sensoriskt perspektiv. Det

pedagogiska materialet är råvaror och
livsmedel. www.slv.se

• Arbeta med djurs luktsinnen och luktorgan
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