
 

Informationsblad och uppgift 

 

Syften med denna studien är att undersöka om sagor kombinerat med Sapere-övningar 

underlättar för måltiden i hemmet. Uppgiften går ut på att sagan ska läsas under kvällen 

dagen innan maten lagas. Anteckna gärna under tiden eller direkt efter om du har möjlighet, 

det underlättar för nästa intervju. Receptet till Misosoppan finns längst bak i häftet. 

 

Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 

Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 

kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig. 

Deltagande är frivilligt och Du kan välja att dra dig ur fram till dess att arbetet publiceras 

26/5 2018 

 

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta mig på: 

073-075 9228 eller elin.olga.magndahl@gmail.com 

 

DAG 1 (Kvällstid) 

 

Instruktioner Läs sagan om ”Den fruktade Broccolipiraten som seglade över det 

svarta havet på grund av en förskräcklig förkylning”. Låt barnen 

vara med och peka på bilderna.  

Exempel på frågor Vad är båten gjord av? Vad är det för skatt Broccolipiraten hittade? 

Vad är det för svärd? Vad är det för konstiga öar? 

 

 

DAG 2 (Lunch eller Middag) 

 

Under tiden ni lagar mat ihop, återberätta historien tillsammans med barnen. Koka vatten i 

kastrullen och berätta om när havet blev svart. Miso består av salta sojabönor som fått ligga 



 

länge, länge tills dom blir svarta. Chili gör att våra kroppar blir starka så vi kan slåss emot 

snoriga monster och förkylningar, men man måste vara försiktig så man inte tar för mycket. 

Broccolipiratens skatter är fyllda med smak och kommer från andra sidan världen. Skär 

tofubitarna i rektanglar och se om dom kan se att dom är lika Borccolipiratens nya kompis. 

Utforska skillnaden mellan en rå ingrediens tills det att den tillagas.  

Instruktioner (Köket) Lägg fram ingredienserna på köksbänken, ställ er tillsammans med 

barnen så dom har möjlighet att ta på ingredienserna och vara med 

under matlagningen.  

Exempel på frågor 
(Köket) 

Vad är detta? Hur känns svampen om du stryker den mot kinden? 

Vad luktar Miso? Vad händer med Broccolin när man kokar den? 

Hur ser nudlarna ut i soppan? Vilken färg har Tofun i stekpannan? 

 

När maten är klar, duka bordet med djupa skålar upp och ner. Lägg fram pinnar till den som 

vill försöka, annars passar sked och gaffel perfekt. Skär upp citron och lime och lägg i klyftor 

på bordet. Ställ en kruka med koriander så dom får plocka själv. Kom ihåg att det inte är 

något tvång att smaka. Med de äldre barnen  kan ni diskutera hur sinnena fungerar. Flugor 

kan känna lukt med sina fötter, ormar med sina tungor. Vissa djur ser inte bra alls, till 

exempel mullvadar som lever i mörkret.  

 

Instruktioner 
(Matbordet) 

Nu är sagan slut. Hjälp barnen att utforska maten med sina sinnen, 

Detaljnivån får bero lite på hur gamla barnen är.  

Exempel på frågor 
(Matbordet) 

Till de minsta (5-7 år) kan ni till exempel fråga: Var finns ögonen? 

Var finns öronen? Varför har du ögon och öron? Till de äldre kan ni 

fråga: Hur skulle det vara att äta om man var en mullvad? Hur känns 

nudlarna i munnen? Vad luktar koriander? Vilken färg har 

Broccolin? Kan du hitta alla skatterna från sagan i soppan?  

 

Bra jobbat! Vid nästa intervjutillfälle kommer vi utvärdera hur uppgiften har gått.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Misosoppa med Broccoli, Svamp och Tofu 
För 4 personer, Tillagningstid 45 minuter 

 
 
Detta behöver ni: 

 

250 g Broccoli 

2 stora Morötter 

½ Purjolök 

400 g Tofu 

250 g Svamp (valfri) 

½ msk färsk ingefära 

1 vitlöksklyfta 

4 msk svart eller brun Miso 

1 msk japansk soja 

2 msk neutral olja 

200 g Mungbönsnudlar (glasnudlar) 

 
Såhär gör ni: 

 
1. Skölj morötter, broccoli och purjolök. Putsa bort eventuell jord från svampen. 

2. Koka upp 2 l vatten. 

3. Skala vitlök och ingefära, pressa med vitlökspress ner i kastrullen. Rör ut misopastan i 

lite vatten för att bli av med klumpar, lägg ner i kastrullen. Sänk värmen så det kokar 

försiktigt. 



 

4. Skala morötterna, skär i tändsticksstora stavar eller så tunt det går. Var försiktig med 

kniven!  

5. Dela broccolin i små buketter, skala och skär stocken i lika stora stavar som 

morötterna. 

6. Dela purjolöken på längden och skölj ut eventuell jord mellan bladen. Skär halva 

purjolöken i tunna strimlor. 

7. Skär tofun i små kuber. Halvera svampen. Stek svampen och tofun i lite olja och 

sojasås tills dom får en krispig yta. Smaka av med salt och peppar.  

8. Lägg ner nudlar och grönsaker i misosoppan, koka upp och ställ bort från värmen. 

Känn med fingrarna om nudlarna är genomkokta. Det är viktigt att det inte kokar för 

länge så grönsakerna blir för mjuka. 

9. Finhacka chili. Var försiktig med var du stoppar fingrarna, chili är starkt och kan 

svida i både ögon och mun. Be dina föräldrar smaka hur stark chilin är så kan de som 

vill ha det i soppan. 

10. Skär citron och lime i klyftor. Ställ fram korianderkrukan på bordet så man får skörda 

bladen själv. 

11. Häll soppan i skålar. Garnera med Tofu, Svamp, Koriander, eventuellt chili och pressa 

över lite Citron eller Lime.  

 


