
 

  

 

 

 

 

Lege med mad og sanser 

  



Introduktion 

 

Må man lege med maden?  
 

Med dette hæfte vil Københavns Madhus inspirere pædagogisk personale til at styrke børns sanser 

og lyst til at smage gennem aktiviteter og leg med mad.  

Hæftet er udarbejdet til børn i daginstitutioner fra 2-6 år. Nogle lege egner sig til de mindste, 

imens andre er bedre til de største. Nogle lege egner sig til mindre grupper af børn, imens andre 

fungere for hele stuen.  

 

En del af legene kræver rekvisitter, som I kan finde i jeres køkken. Mange steder har vi forslag til 

råvare, men ofte kan de byttes ud med det, I lige har ved hånden.  

Gennem leg med maden, vil børnene udvikle et andet forhold til mad. Måske bliver den mad, de 

førhen ikke har turdet smage på mindre farlig - og måske vil det give dem lyst til at prøve nyt.  

De vil i hvert fald få afprøvet deres sanser og finde ud af, at man kan lære og lege  gennem maden.  

 

Kobling mellem læringsmål og madlege 

Sprog: Børnene lærer at tale om mad og udtrykke deres oplevelse af smag, duft, lyd og følelse.  

 

Sociale kompetencer: Gennem legen styrkes børnenes sociale kompetencer; de lærer at vente på 

tur, samarbejde og lytte til hinanden.  

 

Krop og bevægelse: Børnene lærer at aktivere alle fem sanser – samt at adskille sanserne fra 

hinanden.  

 

Alsidig personlig udvikling: børnene får lyst til at prøve og smage på nye ting. 

 

Naturen og naturfænomener: I vendespillet vil børnene lære at koble råvarer til der, hvor de 

kommer fra eller vokser: fx hønen til ægget eller melet til kornet – således øges forståelsen for 

’jord til bord’-bevægelsen.  

 

Kulturelle udtryksformer og værdier: I restaurant-frokosten er der mulighed for at udforske 

forskellige kulturer gennem maden.  

 

  

 

Materialet er udviklet af Københavns Madhus med støtte 
fra Børne og ungdomsforvaltningen i Københavns 
Kommune under projektet ’Styrket Madindsats – Børn 
udvikler deres smag’.  
 

 



 

 

Find to ens grundsmage 

 

Det skal du bruge: To søde råvare, to sure råvare, to salte råvare, 

to bitre råvare og to umami råvare.  

 

Forberedelse: anret et fad med de forskellige råvare og 

smagsprøver, så alle børn kan smage.  

 

Leg legen: Start med at fortælle børnene om de 5 grundsmage, for 

de mindste børn kan det være nok, at starte med 3 (sødt, surt, 

salt). Start med at servere en sød ting for børnene, og se om de 

kan gætte, hvilken en af de andre ting på fadet, der smager sødt? 

Lad dem smage på det, de gætter på - tror de stadig, de passer 

sammen?  

Præsenter dem herefter for en sur ting, og lad dem gætte, hvor 

den anden sure ting på tallerkenen er.  

Fortsæt legen på denne måde, til I er igennem alle grundsmage.  

 

Tip: Tag samtalen om grundsmage med til frokostbordet.  

 

 

 

  

Få inspiration til de forskellige smage 
her:  
 
Surt:  
Fx citron, eddike, kærnemælk, yoghurt 
naturel, et syrligt æble, sur agurk 
Sødt:  
Fx sukker, sirup, tørret frugt, honning, en 
skrællet gulerod, et sødt æble,  
Salt:  
Fx salt, kapers, fetaost, spegepølse, 
bacon, saltchips, soya. 
Bittert:  
Fx ren kakaopulver, mørk chokolade, 
valnødder, grape, grøn peberfrugt, 
rucolasalat, rosenkål, radiser 
Umami:  
Fx parmesan, Soltørret tomat, modne 
oste, stegt kød, svampe, asparges, tang, 
oliven 



 

 

Dyp æbler i grundsmage  

- og smag hvad det gør ved æblet. 

 

Det skal du bruge: Æbler, grapefrugt, citron, salt, sirup/honning – og eventuelt revet parmesan, hvis I vil 

have umamismagen med.  

Forberedelse: Anret citronsaft, grapesaft, salt, honning og eventuelt parmesanost i små kopper eller skåle. 

Skær æbler ud i skiver.  

Leg legen: Fortæl børnene om de forskellige grundsmage: sur, sød, salt, bitter og umami.  

Nu skal børnene smage, hvad grundsmagene gør ved æblerne.  

Dyp æblerne i en grundsmag af gangen og tal om hvordan det smager.  

 

 

  



 

 

Lyt til maden 

 

 

Det skal du bruge: Forskellige madvarer med forskellig ’lyd’, når du tygger det, fx gulerod, cornflakes, 

knækbrød, banan, eller hvad I nu lige har. 

Forberedelse: Skær smagsprøver ud eller anret de forskellige madvare med et klæde over, så børnene ikke 

kan se hvad det er, når det kommer ind på stuen.  

Leg legen:  

Inddel børnene i grupper af to  

Det ene barn tager bind for øjnene. Den anden sidder ved siden af og spiser fx en gulerod, et stykke 

knækbrød eller noget andet. Kan barnet med bind for øjnene høre, hvad der spises? 

Hvis barnet ikke kan gætte, hvad der bliver spist, kan man udvide legen og lade det spisende barn beskrive 

enten smag eller udseende på maden.  

Børnene kan skiftes til at være spiser og lytter.  

 

Forslag til udvidelse af legen:  Man kan også prøve at lytte til, hvad der bliver hældt op i et glas. (Vand, 

juice, mælk, yoghurt)  

Tip: leg legen i forbindelse med eftermiddagsmaden.   



 
 

Mad-Billedlotteri  
 

 

Det skal du bruge: Billeder af madvarer (to af hver), eller billeder af madvarer og billeder af hvor 

madvarerne kommer fra. Fx korn og mel, høne og æg eller majskolbe og popcorn. (Se vedlagte billeder her i 

hæftet)  

 

Forberedelse:  Klip billederne ud, så de er klar til at spille med.  

 

Spil spillet: Alle billederne ligges på ud på bordet med bagsiden opad. Nu skal børnene på tur vende to 

billeder og se, om de passer sammen. Hvis et barn finder to billeder, der passer sammen, har barnet fået et 

stik og må få en tur mere. Det barn, der får flest stik, vinder.  

 

    

 

 

  



 

 

Lugtlotteri  
 

 

Du skal bruge Seks billeder af fødevarer, fødevarer der svarer til billederne og 6 små ikke-gennemsigtige 

bøtter lukket til med et klæde eller bagepapir med huller i.  

Forberedelse: Put de 6 fødevarer i hver sin bøtte. Det skal laves frisk hver gang, da duften hurtigt fortager 

sig. De yngste børn skal måske kun have 2-3 fødevarer ad gangen. Børnene kan godt være med til 

forberedelserne.  

 

Leg legen: Børnene skal nu matche billede med duft. Lad dem skiftes til at dufte til en dåse og snak så om, 

hvilket billede duften passer til.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Duft-vendespil 

 

 
 
Det skal du bruge:  
8-10 ikke-gennemsigtige dåser/beholdere  
4-5 forskelligt duftende råvare eller krydderier. (2 stykker af hver)  
lærred eller bagepapir (med huller i) til at lukke beholderne, så duften stadig kan slippe ud.   
 
Forberedelse:  
Put råvare med forskellig duft i ikke gennemsigtige dåser og luk dem til med lærred. 
Der skal være to af hver duft. Børnene kan godt være med til forberedelserne.  
 
Spil spillet: Nu skal dåserne blandes, og børnene skal på tur dufte til to dåser, og se om det passer 
sammen/dufter ens. De skal også gætte på, hvad de dufter til. Spillet spilles ligesom vendespil. Hvis 
børnene finder to ens, har de et sæt.  
 
 
Duftene kan kombineres efter sæson, type eller land.  
Fx Nordiske dufte: Kamille, fennikel, æble,  
Krydderier: Stjerneanis, vanilje, karry, ingefær, kanel.  
Frugter: appelsin, æble, citron, melon.  
Jul: kanel, kardemomme, appelsin, rosiner, nelliker 
 
 

  



 

Smag en farve  
 

 

Det skal du bruge: Appelsinjuice (alternativt almindeligt postevand), rød frugtfarve (uden smag), 

gennemsigtige drikkeglas, klæde til bind for øjnene.  

 

Forberedelse: Hæld to små glas juice op til hvert barn og put rød frugtfarve i det ene.  

 

Leg legen: Prøv at servere to glas juice for børnene. Det er vigtigt, at I ikke har snakket om smag inden. 

Spørg børnene om hvilken juice, der er sødest, og hvilken de bedst kan lide.  

Giv børnene bind for øjnene og bed dem smage på de to juice nu, kan de smage forskel?  

Tal herefter med børnene om, hvordan vi ofte smager med øjnene.  

Den eneste forskel på de to juice er en smule rød frugtfarve. Den med den røde farve vil måske føles mere 

sød. 

 

Tip: Legen kan også leges med mælk i forskellige farver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Smag en duft 

 

Det skal du bruge: Sukkerknald, stødt kanel, friske krydderurter såsom dild, persille, mynte eller koriander, 

et klæde til at give bind for øjnene.  

 

Forberedelse: Anret sukkerknalder, stødt kanel og friske krydderurter på et fad og dæk det til, så børnene 

ikke kan se det.  

 

Leg legen: Giv børnene bind for øjnene og lad dem smage en krydderurt, imens de holder sig for næsen. 

Kan de smage hvad det er nu? Lad dem tygge på den fire gange. Herefter skal de slippe grebet om næsen. 

Kan de smage forskellen nu, hvor de kan dufte? Og kan de smage, hvad det er nu?  

Til info de kan først smage noget, når de slipper næsen. 

Lav samme forsøg med en sukkerknald men kanel på. Imens børnene holder sig for næsen, vil det smage af 

sukker, men når de slipper grebet om næsen, vil de kunne smage kanelen.  

Tal med børnene om, hvor meget smag og duft hænger sammen.  

Tip: Legen kan også leges med bananskiver med karry på.  



 
 

Blindsmagning 

 

Det skal du bruge; Forskellige råvarer eller velkendte madder.  Et klæde til at lave bind for øjnene.  

 

Forberedelse: klargør smagsprøver på den mad og de råvare I har til rådighed 

Leg legen: Sæt børnene til bords og giv dem bind for øjnene. Giv alle børnene den samme smagsprøve, og 

lad dem både føle, dufte og smage på den, før de gætter på, hvad det er.  

Afhængigt af alder og koncentration, kan I starte med at bede børnene sætte ord på, hvordan maden føles: 

er den blød, sprød eller hård?  

Tal herefter om hvordan den smager: er den sur, sød, salt eller bitter?  

Lad til sidst et barn gætte på, hvad det er, de spiser.  

Hvis der er børn i blandt, som er nervøse for, at der er noget, de ikke kan lide, så lad dem se de forskellige 

råvare først – det kan stadig være sjovt at gætte, hvad man får i munden.  

 

Tip: Legen kan eventuelt leges i forbindelse med formiddags eller eftermiddagsmaden.  

 



 
 

Duftdetektiven og citrontyven  
 

 

 

Det skal du bruge: En citron, eller anden duftende råvare – fx kanelstang eller appelsin.   

 

Leg legen: Børnene vasker deres hænder (gerne i sæbe uden duft).  

Et barn skal være duftdetektiv og sendes uden for døren.  

Et anden barn tager en citron og gnider sine hænder godt i den, dette barn er citrontyven 

Nu bliver duftdetektiven lukket ind i rummet og skal finde citrontyven. I næste runde kan det være en ny 

råvare. 

 

 

 

 

  



 

 

Føl Maden  
 

 

Det skal du bruge: forskellige råvarer og ikke-gennemsigtige poser eller små kasser, bind til øjnene.    

 

Forberedelse: Put nogle råvarer i en kasse eller pose, hvor børnene ikke kan se det. 

Leg legen: Put forskellige råvarer i en stofpose og giv børnene bind for øjnene. Lad dem føle, hvad der er i 

posen. Bed børnene om at sætte ord på, hvordan det føles: er det hårdt eller blødt, kradser det, er det glat?  

Måske børnene kan beskrive råvaren så godt, at de andre børn kan gætte hvad det er.  

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  

 

 

Grøntsags blingbling  

 

Det skal du bruge: Forskellige grøntsager; agurker, gulerødder, kålhoveder, radiser, peberfrugter og 

forskellige frugter.  

Værktøj: Kødnåle, nåle, elastiksnor og eventuelt en boremaskine til at lave huller i de hårde grøntsager.   

Forberedelse: Stil alle grøntsager og værktøj frem på et bord på stuen eller udenfor.  

 

Leg legen: Lav smykker af grøntsager, hvor i kun bruger tænderne, kødnåle og eventuelt en boremaskine 

til at lave huller som værktøj.  I denne øvelse skal der fokuseres 100% på at lave smykker, ikke på at 

smage. Kålbladene kan bruges til at lave flotte hatte. Sidegevinsten er, at børnene i deres egen tempo 

vænner sig til smagen af grøntsager, som de måske ellers ikke ville smage på. Man må acceptere et vist 

madspild i denne øvelse! 

 



 
 

Fabeldyr af grøntsager og frugter 

 

 
Det skal du bruge: Forskellige grøntsager og frugter, rosiner, nelliker, urteknive, tandstikker og kødnåle.  

Forberedelse: Kog eventuelt kartofler eller andre grøntsager, som ikke kan spises råt.  

Stil de frugt, grønt og værktøj på bordet. Hvis det er små børn, som skal lege legen, kan I eventuelt prikke 

huller i gulerødder, rosenkål og andre hårde grøntsager på forhånd.  

 

Leg legen: Ligesom når I laver kastanjedyr, skal I nu samle fine fabeldyr af frugt og grønt. Rosiner og nelliker 

er gode at bruge som øjne og andre små detaljer. Kun fantasien sætter grænser for hvilke skabninger I kan 

skabe. Det er helt okay, hvis der ryger smagsprøver indenbords undervejs.   



 
 

Restaurant-frokost 

 

 

Det skal I bruge: udstyr til at dække et flot bord: duge, lys, hjemmelavet pynt. Musik der passer til temaet. 

Forklæder og viskestykker, så nogle børn kan klædes ud som tjenere med et viskestykke over armen.  

Forberedelse: Aftal med køkkenmedarbejderen, at lave et restaurant-tema over et frokostmåltid. Spørg 

eventuelt børnene om, hvilket tema de kunne tænke sig: det kan være USA-tema, Italien-tema eller Lady & 

Vagabonden-tema. Maden skal passe til temaet.  

Dagen op til kan børnene lave pynt: fx tegne flag, lave guirlander, tegne på papirsduge, tegne menukort 

med mere.  

Leg restaurant: Indret stuen som en restaurant fx med små borde, duge, blomster og lys. Giv børnene roller 

som tjenere, kokke og gæster. Kokkene har måske været med i køkkenet med køkkenpersonalet, og 

tjenerne dækker bord og bringer mad ind.  

Sæt musik på, og nyd et særligt måltid sammen i hyggelige rammer.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

Tegn på tortilla med olie og pure 

 

Det skal du bruge: Dressingflasker, mexicanske tortilla pandekager (eller hjemmelavede fladbrød), 

forskellige dips i forskellige farver: fx en pesto, ærte pure, oliventapenade, tomatketchup, hummus, 

rødbedepure, gulerodspure, olivenolie, naturel yoghurt eller syrnet fløde, tallerkener. I kan også have 

forskelligt drys, der kan pyntes med: hakkede krydderurter eller ristede kerner.  

Forberedelse: Fyld dips på dressingflasker og varm brødene.  

Leg legen: Børnene skal male et kunstværk på deres pandekage med de forskellige dips. De skal have helt 

frie tøjler til at bruge de forskellige farver og smage – der skal også være plads til at stikke en finger i maden 

og smage undervejs. Til sidst kan I tage billeder af kunstværkerne og dernæst sætte tænderne i dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


