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Abstract 
 
I det här arbetet har GastroNovums projekt Smakskolan som bygger på sapere-metoden 
utvärderats. Projektet sträckte sig över två terminer där två klasser på en skola i Hässleholms 
kommun deltog. Projektet startade när eleverna gick vårterminen i skolår ett och avslutades 
när de gick höstterminen i skolår två.   
     Ordet sapere betyder att smaka och att kunna. Att hitta rätt ord för att beskriva hur något 
smakar, luktar eller känns är inte lätt, det är bland annat detta som sapere-metoden handlar 
om och vill lära ut. Metoden utvecklades av fransmannen Jacques Puisais som ville motverka 
den smaklikriktning som han menar har infunnit sig i västvärlden idag.  
     Syftet med studien var att undersöka om Smakskolan är användbar som pedagogisk och 
didaktisk lärandemodell enligt tidigare forskning och enligt lärare och pedagoger, och om 
elevernas inställning till skolmåltiden, respektive intresse för mat och matvanor har 
förändrats efter deltagandet i Smakskolan. I syftet rymdes även att undersöka om det är 
möjligt att integrera Smakskolan med undervisningen i andra ämnen än hem- och 
konsumentkunskap, samt om Smakskolan har haft någon betydelse för elevernas förmåga att 
uttrycka sig verbalt och skriftligt.  
     I projektet deltog fyra pedagoger där kvalitativa intervjuer ligger till grund för 
utvärderingen. Resultatet visade att både de deltagande pedagogerna och eleverna ansågs ha 
utvecklats mycket under den period då Smakskolan har pågått. Elevernas intresse för mat och 
matvanor ansågs också ha ökat och det hade skett en positiv utveckling av deras förmåga att 
uttrycka sig både verbalt och skriftligt enligt pedagogernas bedömning. 
 
Ämnesord: barn, hälsa, mat, sapere-metoden, smaklektioner. 
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1 Introduktion 
 
1.1 Inledning 
Vi behöver mat för att leva. Så enkelt är det. Vi behöver mat för att kunna röra våra muskler, 

för att kunna pumpa omkring blodet i våra ådror och för att kunna tänka våra tankar (Willet, 

2004). Ett annat sätt att tänka vad det gäller mat är att det inte bara är en källa till liv utan 

även en källa till ett hälsosamt liv. Mat är något man ska kunna njuta av, samlas kring och 

känna glädje inför. Många av våra högtider firar vi genom att samla släkt och vänner kring ett 

uppdukat bord. Kanske trängs då maträtter tillagade med hjälp av flera generationer gamla 

recept med maträtter gjorda efter tv-kockens mer nyskapande idéer. Kanske möts genuint 

svenska maträtter med rätter från andra kulturer och världsdelar.  

     Tyvärr är dock mat för många idag förknippat med något negativt. Mat kan skapa ångest, 

oro och rädsla av många olika anledningar. En del svälter sig för att leva upp till samhällets 

rådande skönhetsideal medan andra överkonsumerar socker och fett för att döva sina känslor.   

     I Sverige är det idag enligt Abrahamsson et al. (1999) ovanligt med undernäring och 

bristsjukdomar av det slag som förekommer i utvecklingsländerna. Däremot menar de att 

antalet överviktiga har ökat, och att det inte bara är vuxna som blir tjockare, utan även barn. 

En undersökning som gjordes 2004 i Malmö (Nowicka och Flodmark, 2006) visade att 25 % 

av 10-åringarna var överviktiga. I slutet av 1980-talet var, enligt samma författare, endast 5 % 

av barnen överviktiga, vilket innebär en betydande ökning. En del övervikt bland unga menar 

Nowicka och Flodmark beror på läkemedelsanvändning, sjukdomar i hormonsystemet, 

kromosomavvikelser, hjärntumörer eller nyupptäckta rubbningar i mättnadssignalerna. Men 

faktum kvarstår, den primära anledningen till övervikt bland barn och ungdomar beror på en 

kombination av arv och miljö. Därför har åtgärder för att förebygga fetma bland barn och 

ungdomar blivit allt viktigare. Att bromsa trenden i viktökning kräver en hel del insatser, men 

är av stor betydelse inte bara för den enskilda individen utan även ur samhällssynpunkt 

(Abrahamsson et al., 1999).   

     Då studier visar att vanor och beteenden som grundläggs i unga år ofta blir bestående är 

det viktigt att ge barn goda matvanor redan från start (Bengtsson och Johansson, 2001). Ett 

sätt att på ett lustfyllt och lärorikt vis lägga grunden för bestående bra matvanor hos barn är att 

låta dem uppleva mat genom sina sinnen med hjälp av den så kallade sapere-metoden som 

introducerades i en svensk skola för första gången hösten 1997 (Hagman och Algotson, 2000) 
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och som därefter kommit att bli allt mer vanligt förekommande som kostundervisningsmetod 

inom hem- och konsumentkunskapsundervisningen i våra svenska skolor.  

     Idén om att använda sig av smaklektioner i skolans kostundervisning kommer 

ursprungligen från Frankrike. En av initiativtagarna till metoden var kemisten Jacques 

Puisais, vars sensoriska erfarenhet av livsmedel och viner sedan tidigare var stor. Han menade 

att livsmedelsindustrin likriktar matens smaker och att detta på sikt kommer att leda till en 

utarmning av våra sensoriska matupplevelser (a.a).  

     Något Puisais särskilt ville motverka var det faktum att franska barn valde söta och mjuka 

livsmedel framför beska, syrliga och hårda. Han hade en önskan om att de franska barnen 

skulle upptäcka mat med alla sina sinnen och därmed inte bara få bredare smakpreferenser 

utan även lära sig beskriva och känna igen dofter från olika livsmedel. Tack vare Carl Jan 

Granqvist, professor i matkonst vid Stavangers högskola, som efter ett möte med Jacques 

Puisais bestämde sig för att föra metoden vidare, får idag även många svenska elever ta del av 

undervisning som bygger på sapere-metoden (a.a). 

     Själv väcktes min nyfikenhet på sapere-metoden då jag vid ett tillfälle under mina studier 

till hem- och konsumentkunskapslärare deltog i en föreläsning om den. Vid detta tillfälle fick 

vi studenter delta i olika lukt- och smakövningar som utarbetats efter det tänkande som 

sapere-metoden bygger på. Vi fick även hitta på egna övningar som vi testade på varandra. 

Detta fick mig att fundera över om metoden skulle kunna vara användbar för mig i mitt yrke 

som lärare i hem- och konsumentkunskap. När jag senare blev tillfrågad av Katarina 

Stigsdotter på GastroNovum om jag som examensarbete kunde tänka mig att utvärdera deras 

sapere-projekt Smakskolan tackade jag ja. Tillsammans med Katarina utarbetades också de 

frågeställningar som ligger till grund för undersökningen. 
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1.2 Syfte, problem och frågeställningar 
Det övergripande syftet med den här studien är att utvärdera GastroNovums sapere-projekt 

Smakskolan som genomfördes år 2006 på en skola i Hässleholms kommun och därigenom 

undersöka om Smakskolan är användbar som pedagogisk och didaktisk lärandemodell enligt 

tidigare forskning och enligt de pedagoger som intervjuats i undersökningen. Projektet 

sträckte sig över två terminer där två parallella klasser deltog. Projektet startade när eleverna 

gick vårterminen i skolår ett och avslutades när de gick höstterminen i skolår två.   

 

Problem och frågeställningar: 
1) På vilket sätt är Smakskolan användbar som pedagogisk och didaktisk lärandemodell enligt 

tidigare forskning och enligt verksamma pedagoger? 

2a) Hur upplever pedagogerna att elevernas inställning till skolmåltiden, respektive intresse 

för mat och matvanor har förändrats efter deltagandet i Smakskolan? 

2b) Hur upplever pedagogerna möjligheten att integrera Smakskolan med undervisningen i 

andra ämnen än hem- och konsumentkunskap? 

2c) Vilken betydelse upplever pedagogerna att Smakskolan har haft för elevernas förmåga att 

uttrycka sig verbalt och skriftligt?  

 
1.3 Disposition 
I litteraturöversikten i kapitel två kommer först en förklaring av vad sapere-metoden är och 

hur man kan arbeta med metoden i skolorna. Vidare i kapitel två följer en redogörelse av 

GastroNovums variant av Smakskolan och därefter kommer ett avsnitt om hur barns matvanor 

ser ut. I samma kapitel tas även tidigare användning av sapere-metoden upp samt hur metoden 

kan kopplas till läroplanen. Sist i litteraturöversikten kommer en preciserad forskningsfråga. 

     Kapitel tre utgörs av en empirisk del där val av metod, urval och genomförande, 

databearbetning, etiska ställningstaganden och en metoddiskussion ingår. I kapitel fyra 

redovisas resultatet av undersökningen och i kapitel fem diskuteras undersökningen och den 

slutsats som undersökningen har lett fram till. I kapitel sex kommer en sammanfattning av 

arbetet. 
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1.4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt Smakskolan är användbar som pedagogisk 

och didaktisk lärandemodell enligt tidigare forskning och enligt de pedagoger som intervjuats 

i undersökningen.  

     I studien valdes att utgå från den amerikanske filosofen och pedagogen John Deweys 

tankar och teorier om lärande. Dewey förespråkade redan i början av 1900-talet att elever ska 

lära genom att göra, och hans tankar har varit av stor betydelse även för den läroplan vi har 

idag (Dewey, 2004).  

     Enligt Dewey (1985) måste det finnas utrymme för aktiva sysselsättningar i 

undervisningen. Han menade att det är önskvärt att utgå från de lärandes erfarenheter och 

förmågor och på så sätt väva samman undervisningen i skolan med liknande former av 

aktiviteter som barn och ungdomar sysselsätter sig med utanför skolans väggar. ”Erfarenheten 

visar att när barn har möjlighet till fysiska aktiviteter som låter deras naturliga impulser 

komma till uttryck, blir det ett nöje att gå till skolan, verksamheten i skolan blir inte en börda 

och lärandet blir lättare” (a.a., s 241). Vidare ansåg Dewey att när eleven får möjlighet att 

utforska, hantera verktyg och material, och ge uttryck för leklust blir eleven engagerad och 

gapet mellan livet i skolan och livet utanför skolan reduceras. ”Motivet att ge lek och aktivt 

arbete en bestämd plats i läroplanen är intellektuellt och socialt, och inte grundat på någon 

tillfällig nyck. Utan inslag av lek och arbete går det inte att skapa förutsättningar för effektivt 

lärande” (a.a., s 242). 

     I undersökningen har det utgåtts från en fenomenografisk forskningsansats. Detta är en 

ansats som inriktar sig på att identifiera, formulera och hantera vissa typer av 

forskningsfrågor, framför allt frågor som är betydelsefulla för lärande och förståelse i en 

pedagogisk miljö och som fokuserar på att studera människors uppfattningar och erfarenheter 

snarare än fakta (Marton och Booth, 2000). Enligt Hartman (2004) är det viktiga i en 

fenomenografisk undersökning att förstå tolkningsprocessen. Han menar att kvalitativa 

intervjuer är en viktig del av den fenomenografiska undersökningen då de ger förståelse för 

individens tolkning av sina erfarenheter.  

     Som metod i undersökningen valdes kvalitativa forskningsintervjuer. Denna metod har 

enligt Patel och Davidson (2003) en låg grad av standardisering vilket innebär att intervjuaren 

i sina frågor ger intervjupersonerna stor möjlighet att svara med sina egna ord.  

 
”Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 

hos något, t ex den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. Detta innebär 
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att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenten eller avgöra vad som är 

det ”sanna” svaret på en fråga” (a.a., s 78).   
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2 Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten inleds med ett kapitel som tar upp vad sapere-metoden innebär, vad syftet 

med metoden är, hur man kan arbeta med metoden i skolan samt hur den uppkom. Därefter 

kommer ett kapitel som beskriver GastroNovums variant av Smakskolan. Det tredje kapitlet 

innehåller en beskrivning av barns och ungdomars matvanor men tar även upp olika faktorer 

som påverkar barn och ungdomar i deras val av livsmedel. Det fjärde kapitlet tar upp tidigare 

användning av sapere-metoden. I kapitel fem kopplas sapere-metoden samman med 

läroplanen och den amerikanske filosofen och pedagogen John Deweys tankar om lärande tas 

upp. Sist i litteraturöversikten kommer en preciserad forskningsfråga.  

 
2.1 Sapere-metoden  
Ordet sapere är latin och betyder att smaka och att kunna (Hagman och Algotsson, 2000). Att 

hitta rätt ord för att beskriva hur något smakar kan ibland upplevas som svårt och det är bland 

annat detta som sapere-metoden handlar om och vill lära ut. För att kunna beskriva en 

smakupplevelse måste man enligt Hagman och Algotsson (a.a.) ha ord att beskriva 

upplevelsen med och för att hitta orden måste man våga smaka på olika livsmedel.  

     Mycket av arbetet med sapere-metoden går ut på att eleverna både individuellt och 

tillsammans med sina klasskamrater aktivt och nyfiket ska utforska och söka svar på frågor 

som har med livsmedel att göra. Att arbeta på detta sätt stämmer enligt Askland och Sataoen 

(2003) väl överens med dagens rådande syn på barn och deras utveckling där man menar att 

barn är aktiva, kompetenta, utforskande, undrande, konstruerande, sökande och ivriga att 

engagera sig i världen och omgivningen. 

     Syftet med sapere-metoden är bland annat ”att lära känna sina sinnen och sin egen smak, 

att träna sin förmåga att uttrycka sig verbalt, att våga prova nya produkter och rätter, att öka 

variationen i det man äter och att utvecklas till en medveten konsument” (Hagman och 

Algotson, 2000, s 4). När eleverna arbetar med sapere-metoden i skolan använder de flera av 

sina sinnen, något som enligt Boström (1998) är av mycket stor betydelse för inlärningen. 

Hon menar att det är viktigt att hitta den perceptuella dominansen hos varje elev, det vill säga 

det sinne som dominerar hos eleven för att största möjliga lärande ska kunna ske. Allra bäst 

lär eleven sig dock när flera sinnen är inblandade, det vill säga så kallat multisensoriskt 

lärande. I sapere-metoden tränas luktsinnet upp till exempel genom att man låter eleverna 

lukta på burkar med olika kryddor eller frukter i. Känseln tränas bland annat när eleverna får 

prova att smaka livsmedel med olika konsistens eller när de får känna och smaka på samma 
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livsmedel fast med olika temperaturer. När eleverna tillagar mat uppstår en rad olika ljud och 

när de tuggar olika sorters livsmedel låter det olika. Allt detta hjälper till att göra eleverna 

medvetna om hörselns medverkan i matlagningen. Genom att låta eleverna prova många olika 

livsmedel och maträtter lär eleverna sig känna igen de fyra grundsmakerna sött, salt, surt och 

beskt. Synen, som enligt Hagman och Algotson (2000) är det mest dominanta sinnet och som 

ger oss den mesta informationen om vår omgivning, används hela tiden i sapere-

undervisningen och målsättningen är att eleverna ska träna upp sin förmåga att beskriva vad 

synen registrerar.  

     Att lära sig hitta rätt ord för att beskriva en smakupplevelse är enligt sapere-metodens 

grundare, fransmannen Jacques Puisais, ett måste för att motverka den smaklikriktning som 

han gradvis menar har infunnit sig i västvärlden. Bland annat har han lagt märke till att 

franska barn allt mer inriktar sig på söta och mjuka livsmedel istället för på beska, syrliga och 

hårda livsmedel som de har mycket svårare för att acceptera. Denna smaklikriktning, menar 

Puisais, gör att våra sensoriska upplevelser utarmas vilket på sikt kan ha negativa 

konsekvenser för våra val av livsmedel (a.a.). Även i Sverige har det, enligt Borelius och 

Bloom (2002), skett en likriktning smakmässigt på grund av att vi äter allt mer industriellt 

tillagad mat. De menar att gemensamt för i stort sett all industriell mat är att den är framtagen 

för att stimulera vårt ursprungliga mänskliga behov av fett, sött och salt. Med andra ord 

stimulerar denna mat de biologiska instinkter som förr gav överlevnad men som idag leder till 

diabetes, övervikt och annan ohälsa bland våra unga. Vidare skriver Borelius och Bloom att 

av Sveriges barn och unga lider idag 1 av 25 av ren fetma, en siffra som har fördubblats de 

senaste 20 åren, och cirka 20-25 procent räknas som överviktiga. 

     Via Grythyttan och dåvarande gästgivaren Carl Jan Granqvist kom sapere-metoden till 

Sverige 1994 då han tillsammans med Stiftelsen för Måltidforskning och 

Restauranghögskolan tog initiativet till ett möte med Jacques Puisais. Mötet ledde till att 

materialet översattes till svenska och har därefter använts både i landstingsprojekt för bättre 

matvanor och i skolor som undervisningsmetod. Så småningom utvecklades, tillsammans med 

Livsmedelsverket – inom ramen för regeringsuppdraget, handledningen Mat för alla sinnen 

som kan användas i skolor för att främja bra och näringsriktiga matvanor hos barn och 

ungdomar. Ett mål med handledningen Mat för alla sinnen är ett ökat samarbete mellan 

skolmåltidspersonal och lärare (Hagman och Algotson, 2000). Men även i arbetet mot en god 

och rak föräldrasamverkan har materialet visat sig vara framgångsrikt. Detta har man enligt 

Björkman (2001) exempelvis lagt märke till på Banvaktens förskola i Valbo där man prövat 

på att ha studiecirkel med matlagning tillsammans med barnens föräldrar.   
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     Arbetet med sapere-metoden inleds med att eleverna tilldelas så kallade ”smakböcker” 

som de skriver ner sina smakupplevelser i. Det handlar om elevernas egna uppfattningar och 

det finns inte något rätt eller fel då smakupplevelsen är unik för varje individ. Uppgifterna ska 

i så stor utsträckning som möjligt vara praktiska och svårighetsgraden ska inte vara för hög då 

målet är att arbetet ska leda till en ökad självkänsla hos eleverna (Jonsson et al., 2000). Ett led 

i arbetet med sapere är också att eleverna ska våga framföra sina egna åsikter och våga stå för 

dem. Målet är att eleverna ska våga ta för sig av skolmaten även om kompisarna före inte 

gjorde det. På sikt vill man skapa medvetna konsumenter som kan stå emot 

livsmedelsindustrins feta och sockrade mat (Gabrielson, 2002). Det praktiska arbetet 

tillsammans med diskussioner och reflektioner kring vad man har kommit fram till leder 

också, enligt Jonsson et al. (2000), till att skapa ett språk som hör ihop med det man gör.  

   

2.2 GastroNovums variant av Smakskolan 
GastroNovum i Hässleholm har som övergripande målsättning att bidra till att stärka den 

regionala tillväxten vad det gäller områdena mat och måltider. Deras vision är att erbjuda 

kurser, utbildningar och andra upplevelser för olika målgrupper och därigenom öka 

kunskapen om och intresset för vardagsmaten (www.gastronovum.se).  

     På GastroNovums hemsida kan man vidare läsa att en viktig målgrupp för GastroNovum 

är barn och föräldrar, vilka de möter i arbetet med Smakskolan. Smakskolan bygger på 

sapere-pedagogiken där man använder sig av praktiska och konkreta övningar med mat för att 

få barn och ungdomar att förstå hur sinnena fungerar och vilken betydelse de har för 

måltidupplevelsen. Inledningsvis arbetar man grundläggande med smaksinnet och bygger 

sedan på med de övriga sinnena. Dessutom ingår det praktisk matlagning där de teoretiska 

kunskaperna kopplas samman med praktiskt arbete.  

     Till grund för undervisningen ligger handledningsmaterialet Mat för alla sinnen (Hagman 

och Algotson, 2000) som ges ut av Livsmedelsverket och Stiftelsen för Måltidsforskning. 

Utifrån detta material anpassas därefter undervisningen efter vilken årskurs man arbetar med. 

Med i arbetet är oftast klasslärare, hem- och konsumentkunskapslärare och personal från 

skolrestaurangen. Målet är att eleverna ska träna upp sin förmåga att känna olika smaker och 

därigenom bli medvetna om sin egen smak. De ska lära känna sina fem sinnen, bli modiga 

och våga smaka för dem nya rätter. Förhoppningsvis leder arbetet till att eleverna väljer mer 

hälsosam mat än vad de har gjort tidigare. (www.gastronovum.se) 



 13

     Enligt Katarina Stigsdotter på GastroNovum är ytterligare ett mål med Smakskolan att 

eleverna ska utveckla sitt språk, det vill säga utveckla sin verbala förmåga. På så sätt blir 

Smakskolan inte bara något som kan genomföras i hem- och 

konsumentkunskapsundervisningen utan även något som kan kopplas till undervisningen i 

ämnet svenska.  

 

2.3 Barn och mat 
Enligt Livsmedelsverkets kostundersökning Riksmaten – barn 2003 (Livsmedelsverket, 

2007), där 4-, 8- och 11-åringars matvanor undersöktes, äter barn och ungdomar i Sverige 

alldeles för mycket godis, läsk, glass, snacks och bakverk. Ungefär en fjärdedel av kalorierna 

kommer från dessa livsmedel och de bidrar också med en stor andel socker och mättat fett. 

Under en vecka var konsumtionen av godis 1-2 hg, fördelat på 3-5 gånger. Andelen barn som 

åt godis varje dag var 13 %. Bullar, kakor, kex eller skorpor åts i genomsnitt 3-5 gånger i 

veckan och i snitt drack barnen 2 dl saft eller läsk varje dag. Skolbarn åt glass 1-2 gånger i 

veckan och 4-åringarna åt glass 2-3 gånger i veckan. Tillsammans utgjorde dessa livsmedel de 

största källorna av tillsatt socker, fett, mättade fettsyror och transfettsyror. 

     Vidare visade undersökningen att barnen bara åt hälften av den rekommenderade mängden 

frukt och grönsaker och att de därför fick i sig för lite fibrer. Fördelningen mellan protein, fett 

och kolhydrater var bra, men däremot var inte typen av fett och kolhydrater tillfredsställande. 

Barnen åt för mycket mättade fettsyror och socker, och för lite fleromättade och 

enkelomättade fettsyror och fibrer. För att förbättra fettkvalitén i kosten menar 

Livsmedelsverket att man bör välja lättmjölk istället för mellan- eller standardmjölk, välja 

magrare ostsorter istället för fetare, välja magrare köttpålägg som skinka istället för ost och 

välja flytande fetter i matlagningen istället för fasta fetter. Bra är också att byta ut en korvrätt i 

veckan mot en fiskrätt. Men framför allt bör konsumtionen av godis, glass och kakor halveras. 

Vidare visade undersökningen att barnen i alla tre åldersgrupperna hade ett för högt intag av 

natrium. De största källorna till salt i barnens kost var kött- och korvrätter, friterad potatis och 

bröd. För att kunna minska ner saltintaget krävs en allmän sänkning av saltnivån i många 

livsmedel, samt att man är mer återhållsam med saltningen vid matlagning. Vad det gäller 

intaget av vitaminer och mineraler var resultatet enligt Livsmedelsverket på det stora hela 

tillfredsställande. Vissa brister fanns vad det gäller intaget av vitamin D och järn, men här 

behövs mer data för att några vidare slutsatser ska kunna dras.   
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     Om man jämför Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten från 2003 med en tidigare 

stor undersökning som Livsmedelsverket gjorde i början av 1980-talet visar det att det har 

skett en del förändringar vad det gäller barns kostintag (Livsmedelsverket, 2007). Andelen 

fett har minskat sedan 1980 medan andelen kolhydrater har ökat. Vidare är det enligt 

livsmedelsverket tydligt att andelen sackaros har ökat, men också att andelen mono- och 

disackarider har haft en tendens att öka. Intaget av vitamin D, vitamin C, vitamin B6 och zink 

var högre, medan intaget av vitamin B12 och järn var lägre. Bland 4-åringarna var halten av 

kalcium i kosten densamma, medan den var lägre bland de äldre barnen. 

     Vilken mat föräldrar väljer att servera sina barn menar Koivisto och Sjödén (1996) har 

mycket att göra med vilken kultur de kommer ifrån. Även inom kulturer menar de att valet av 

mat varierar. Men enligt Livsmedelsverkets undersökning Riksmaten från 2003 var det inga 

stora skillnader i livsmedelsval eller näringsintag mellan barn från olika socioekonomiska 

grupper. Vad undersökningen dock visade var att barn till föräldrar med utländsk bakgrund åt 

mer frukt och drack mindre mjölk, och att barn till föräldrar med högskoleutbildning 

konsumerade mer frukt och grönt och hade en något bättre näringstäthet i kosten än de andra 

barnen i undersökningen (Livsmedelsverket, 2007). 

     Överlag tenderar människor, enligt Koivisto och Sjödén (1996), att välja bort mat som de 

är ovana vid, men även väl kända livsmedel kan av olika orsaker väljas bort. Några av 

anledningarna till att olika livsmedel ratas är att de inte anses smaka bra, att de av en eller 

annan orsak väcker avsky eller kväljningar eller att de av t ex kulturella skäl inte anses 

passande att ha som livsmedel. Även mat som aldrig provats kan väljas bort.  

     Enligt Johansson (2004) är den absolut vanligaste orsaken till att barn och unga i Sverige 

väljer bort vissa livsmedel att de helt enkelt anser att de inte smakar bra. Johansson hävdar 

vidare att forskare tror att människan alltid har haft en förkärlek för den söta smaken och att 

en förklaring till detta kan vara modersmjölkens söta smak som kommer från mjölksocker. 

Detta tros enligt Johansson därför kunna vara en av anledningarna till att barn ofta väljer söta 

livsmedel framför andra livsmedel om de själva får bestämma. Enligt Jonsson, Ekström och 

Gustafsson (2005) är välsmakande mat tyvärr inte alltid synonym med hälsosam mat vilket 

kan vålla problem när man vill försöka få barn att äta mer nyttig mat.    

     Ytterligare ett hinder i kampen för ett nyttigare kostintag är att många människor är rädda 

för att äta mat som de inte är vana vid, och särskilt gäller detta barn (Svenska 

kommunförbundet, 1996). Barn, liksom de flesta allätande djurarter, föds enligt Svenska 

kommunförbundet nämligen med en neofobi, d v s en avvisande och negativ inställning till 

maträtter och födoämnen som de tidigare inte stött på, vilket gör att de ibland vägrar att prova 
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ny mat. Denna egenskap förklaras med principen att det är bäst att hålla sig till det man har 

ätit förut och vet att man mår bra av (a.a). Men enligt Bengtsson och Johansson (2001) spelar 

även psykologiska faktorer in när det gäller vad människor tycker om eller inte tycker om att 

äta. Har en person vid ett enda tillfälle i barndomen haft en negativ upplevelse av en viss 

maträtt eller ett visst livsmedel kan detta enligt Bengtsson och Johansson följa med många år 

framåt i tiden. Har personen t ex vid något tillfälle under barndomen blivit illamående efter att 

ha ätit ärtsoppa kan detta utveckla en så stark aversion mot just denna maträtt att han eller hon 

aldrig mer vill smaka på den. Bengtsson och Johansson menar att det bästa är att på sikt 

försöka få barnet att åter smaka på maträtten för att lära sig att tycka om den igen.  

     När det gäller barns smakpreferenser spelar föräldrarna enligt Bengtsson och Johansson 

(a.a.) också en mycket viktig roll. Föräldrarnas aversioner och preferenser vad det gäller mat 

påverkar i hög grad barns möjligheter att få olika erfarenheter. Därför är det enligt dessa 

forskare mycket viktigt att föräldrar strävar efter att servera en så allsidig och varierad kost 

som möjligt. Får barn en allsidig kost menar dessa även att chansen är större att de äter 

allsidigt som vuxna. Vanor och beteenden som grundläggs i unga år blir enligt dem nämligen 

ofta bestående.  

 

2.4 Tidigare användning av sapere-metoden 

Sapere-metoden har under de senare åren kommit att användas i en rad olika skolor runt om i 

Sverige. Anledningen till att smaklektioner från början introducerades i skolan var att behovet 

av nya metoder att använda sig av i hälsoundervisningen var stort. Dåliga matvanor i 

barndomen tenderar nämligen att följa med upp i vuxen ålder och utbildning anses vara 

nyckeln till en hälsosammare livsstil (Jonsson, Ekström och Gustafsson, 2005).  

     År 1999 fick Inga-Britt Gustafsson i uppdrag av Livsmedelsverket att utvärdera sapere-

metoden. Denna satsning var ett led i Regeringsuppdraget ”God mat i skolan” och målet var 

att ”samla in praktiska erfarenheter från fältet, berika och tydliggöra budskapet i metoden, ge 

en bild av metodens tillämplighet och presentera preliminära data som visar effekten av 

metodens användning” (Jonsson et al., 2000 s 3). I undersökningen medverkade 48 

femteklassare, sju klasslärare, fem hemkunskapslärare, fyra måltidspersonal och fem 

skolledare från fyra olika skolor. Resultatet av denna forskning visade att sapere-metoden är 

ett positivt och lustfyllt sätt att arbeta med mat, och att metoden tilltalar både elever och 

skolpersonal. Metoden visade sig också vara bra för att träna upp handens kunskaper och 

sinnenas förnimmelser, något som är ett viktigt komplement inte minst för många elever med 
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olika begåvningar teoretiskt och praktiskt. Elevernas ordförråd och kunskaper om smak och 

smaksinnena förbättrades. Efteråt upplevde lärarna dessutom att de elever som deltagit i 

sapere-undervisningen lättare kunde beskriva och sätta ord på olika upplevelser än vad de 

elever som inte deltagit i undervisningen kunde, något som Jonsson et al. (2000) menar kan 

leda till en förstärkt vi-känsla och skolutveckling. Vidare anser Jonsson et al. att då metoden 

innehåller både praktiska och teoretiska moment passar den också för elever med olika slags 

begåvningar.  

     I Västerbottens läns landsting har man som mål att uppnå världens friskaste befolkning år 

2020. För att nå detta mål är det viktigt att få barn och ungdomar att äta hälsosamt. Förutom 

goda matvanor menar man att det är viktigt att ha bra självkänsla, ha tid för att reflektera över 

sin egen åsikt och ha förmågan att kunna uttrycka sig med beskrivande ord för att man ska 

uppleva hälsa. Forskning visar att alla dessa områden stärks hos barn genom att arbeta med 

sapere-metoden. Därför valde Västerbottens läns landsting att arrangera en utbildningsdag 

hösten 2002 med syfte att skapa ett större intresse för sapere-metoden, eller ”Mat för alla 

sinnen” som man i Västerbottens län valt att kalla metoden. Det hela resulterade i ett 

samarbete mellan landsting och skola med målet att främja barns hälsa genom att använda sig 

av sapere-metoden i skolorna. I undersökningen deltog åtta skolor med sammanlagt 373 

elever i åldrarna förskoleklass till åk 6 och resultatet blev positivt. Bland annat stärktes 

elevernas självförtroende genom att de egna åsikterna och språket utvecklades. Eleverna 

vågar smaka nya rätter i högre utsträckning och de har blivit mer positivt inställda till 

skolmaten. Skollunchen har också blivit lugnare då den har blivit en stund för reflektion, 

upplevelse och inlärning (Karlsson, 2004). 

 
Den allmänna uppfattningen bland skolorna är att man bör arbeta med Mat för alla sinnen så 

tidigt som möjligt. Eleverna är då väldigt mottagliga för just den här inlärningen via upplevelse 

och när intresset väl är väckt är det också lättare att kontinuerligt underhålla detta i de senare 

årskurserna (a.a., s 4).  

 

     Vidare har undersökningar gjorts på hur sapere-metoden fungerar i särskolan. Även här var 

resultaten enligt Lindh (2005) positiva då metoden bland annat visade sig få eleverna till att 

prata mer om sina sinnesupplevelser och bli mer nyfikna på att prova nya maträtter. Eleverna 

fick enligt Lindh större självförtroende och vågade experimentera mer på egen hand i köket 

efter att ha fått undervisning enligt sapere-metoden. Att övningarna fungerar väl i särskolan 

tror Lindh beror på att de är konkreta, enkla och anpassningsbara efter elevernas olika 
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kunskapsnivåer. Det finns enligt Lindh också möjlighet att plocka bort mer teoretiska 

övningar och istället lägga större fokus på det praktiska för att få en större 

verklighetsanknytning. 

     Ett tidigare projekt av GastroNovum är SAPERE OCH ”SKÅNSK SMAK” som 

genomfördes på fyra skolor i Hässleholms kommun våren 2003. Med i undersökningen var 

150 elever i årskurs fem och sex. I detta projekt var utgångspunkten sapere-metoden men en 

skånsk profilering lades till. Även utvärderingen av detta projekt visade att elever och 

personal upplevde sapere-metoden som lärorik och utvecklande. En stor vinst med projektet 

var att ett ökat samarbete mellan de olika yrkesgrupperna på skolan uppstod. Den skånska 

profileringen upplevdes inte som så stark av den inblandade personalen, men trots detta var de 

flesta nöjda då de inte upplevde profileringen som det viktigaste i projektet. En negativ aspekt 

av projektet var att klasslärarna upplevde att det fanns för lite tid för planering, något som får 

stöd av Livsmedelsverkets utvärdering av sapere-metoden från år 2000. Ytterligare en negativ 

aspekt som togs upp var att sapere-metoden inte innehåller någon grundläggande 

matlagningsteknik. Detta var enligt hemkunskapslärarna konstigt då projektet vänder sig till 

elever i årskurs fem och sex (Hansson, 2003). 

 
2.5 Sapere-metoden kopplad till läroplanen 

Då sapere-metoden bygger på kunskap inom flera olika ämnesområden som till exempel 

svenska språket, hemkunskap, geografi, historia, kemi och biologi är det inte svårt att 

integrera metoden i den svenska skolans läroplan (Hagman och Algotson, 2000). Bland annat 

kan man läsa i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) att ett av skolans uppdrag är att uppmärksamma de intellektuella såväl 

som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna (Lärarförbundet, 2001). När eleverna 

arbetar utifrån sapere-metoden finns alla dessa delar med (Hagman och Algotson, 2000). 

     Vidare står det i Lpo 94 att ytterligare ett av skolans uppdrag är att varje elev ”genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 

därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lärarförbundet, 2001, s 11). När man arbetar 

utifrån sapere-metoden läggs stor vikt vid just språkträningen, då eleverna under hela arbetet 

måste försöka sätta ord på vad de upplever och känner med sina olika sinnen (Hagman och 

Algotson, 2000). Genom att skriva i sina smakböcker tränar eleverna sig också enligt Hagman 

och Algotson på att uttrycka sig i skrift. Även arbetsmetodens möjlighet att på egen hand och 
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tillsammans med andra utforska och skapa stämmer väl överens med det uppdrag som skolan 

har (Lärarförbundet, 2001). 

     I Lpo 94 kan man vidare bland annat läsa att ”skolan skall sträva efter att varje elev 

utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära samt tillägnar sig goda 

kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för 

livet” (Lärarförbundet, 2001, s. 14-15). I sapere-metodens arbetssätt använder och utvecklar 

eleverna enligt Hagman och Algotson (2000) alla sina sinnen. Stor vikt läggs enligt dem vid 

att eleverna ska lära känna sina sinnen med hjälp av laborativa arbetsmetoder och därigenom 

lära sig förstå vilken roll de spelar i matupplevelsen. Det viktiga i metoden, menar Hagman 

och Algotson, är inte att eleverna ska lära sig vad som är nyttigt eller onyttigt, utan att de ska 

få en grundläggande nyfikenhet och ett intresse för livsmedel och hur kroppen fungerar, något 

som de sedan förhoppningsvis tar med sig ut i livet. Vidare framhäver Hagman och Algotson 

att på sikt hoppas sapere-metodens grundare att metoden ska kunna få eleverna att bli 

medvetna konsumenter. Detta kan kopplas till läroplanen där det markeras att skolan ansvarar 

för att varje elev efter genomgången grundskola ”har grundläggande kunskaper om 

förutsättningarna för en god hälsa samt har förståelse för den egna livsstilens betydelse för 

hälsan och miljön” (Lärarförbundet, 2001, s 15). Smaklektioner kan också, enligt Jonsson 

(2004), användas som undervisningsmetod vid större hälsoprojekt som involverar både elever, 

lärare och annan personal på skolor. Hon menar att med tanke på det ökande problemet med 

unga överviktiga i dagens samhälle stämmer smaklektionerna väl överens med de globala 

strategier som finns för både kost och fysisk aktivitet. I Frankrike har sapere-metoden enligt 

Hagman och Algotson (2000) dessutom visat sig kunna överbrygga smak- och kulturgränser 

då eleverna behöver kunna referera till sin egen smak och matkultur för att kunna förstå andra 

smakkulturer och smakpreferenser. Att använda sig av sapere-metoden som 

undervisningsmetod menar de vidare handlar mycket om att sudda ut gränsen mellan teori och 

praktik, eller kanske rättare sagt att väva samman teori och praktik. Meningen är enligt 

Hagman och Algotson inte att eleverna ska matas med fakta som de sedan ska plugga in, utan 

målet är att eleverna ska undersöka så mycket som möjligt på egen hand och därefter dra egna 

slutsatser. Eleverna ska lära genom att göra, något som den amerikanske filosofen och 

pedagogen John Dewey förespråkade redan i början av 1900-talet, och vars tankar har varit av 

stor betydelse även för den läroplan vi har idag (Dewey, 2004).  

      Enligt Stensmo (1994) myntade Dewey uttrycket ”learning by doing” (lärande genom 

praktiskt arbete) och med det menade han att det är den lärande eleven som ska vara aktiv i en 

undervisningssituation. Läraren ska mer fungera som en handledare eller en vägledare vars 
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uppgift är att skapa ett intresse hos eleverna och stimulera dem att finna lösningar på olika 

problem som de ställs inför. Enligt Dewey är elever motiverade av fyra olika behov eller 

intressen; ett socialt behov av gemenskap, en nyfikenhet att utforska, en lust att skapa och 

tillverka samt ett estetiskt intresse. Arbetet ska vara laborativt och undersökande och varje 

problem som eleverna ställs inför ska kunna relateras till ett sammanhang. Dewey (2004) 

betonade vikten av att överge det ämnesindelade lärostoffet och istället arbeta mer med 

praktiska problem som eleverna skulle komma att möta i samhället. ”Skolan måste föras 

närmare det samhälle vars syften den skall tjäna. Skolan är samhällets styrinstrument både när 

det gäller elevernas egen utveckling och samhällets framtid. Den skarpa uppdelningen mellan 

teori och praktik måste därför överges” (a.a., s 19). Kan eleverna inte se något sammanhang i 

undervisningen menar Dewey att lärandet endast blir ett informationsinsamlande (Stensmo, 

1994). Arbetet ska röra sig från det konkreta till det abstrakta. Stor vikt läggs även vid att 

eleverna ska arbeta kollektivt, d v s att eleverna arbetar tillsammans i grupp för att lösa 

problem som intresserar dem. Dewey ansåg att ”elever som arbetar tillsammans kontrollerar 

varandras problemlösande tänkande, korrigerar varandra och lär sig samverka” (a.a., s 186).    

 

2.6 Preciserad forskningsfråga 
Med stöd av genomgången litteratur utkristalliserades följande forskningsfråga i vilken 

pedagogernas perspektiv ställs i centrum. 

• Hur upplever lärare och fritidspedagoger möjligheten att använda sig av sapere-

metoden som pedagogisk och didaktisk lärandemodell i sin undervisning? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20

3 Empirisk del 
Den empiriska delen innehåller en presentation av vad den kvalitativa intervjun innebär, 

varför den har valts som undersökningsmetod i den här studien, hur de intervjuade valdes ut 

samt hur intervjuerna genomfördes och bearbetades. Därefter kommer ett stycke där det etiska 

ställningstagandet diskuteras. Sist kommer en metoddiskussion. 

 
3.1 Val av metod 
Denscombe (2000) framhåller att det är viktigt att veta varför en viss undersökningsmetod 

väljs i en studie och varför den lämpar sig bra just för den studien.  

     I den här undersökningen har det utgåtts från en fenomenografisk forskningsansats. 

”Fenomenografin har sin grund i ett intresse för att beskriva fenomen i världen såsom andra 

betraktar dem, och att avtäcka och beskriva variationer i det avseendet, i synnerhet i ett 

pedagogiskt sammanhang” (Marton och Booth, 2000, s 146). Enligt Hartman (2004) är det 

viktiga i en fenomenografisk undersökning att förstå tolkningsprocessen. Han menar att 

kvalitativa intervjuer är en viktig del av den fenomenografiska undersökningen då de ger 

förståelse för individens tolkning av sina erfarenheter.  

     Den kvalitativa intervjun kan enligt Denscombe (2000) beskrivas som en slags styrd 

konversation där en i förväg framtagen intervjuguide bestämmer åt vilket håll konversationen 

ska gå. Det som bland annat skiljer den kvalitativa intervjun från den mer standardiserade 

kvantitativa intervjun är att den inte har några angivna svarsalternativ utan att den mer 

fungerar som ett stöd under samtalet (Lindh, 2005).  

     I det här fallet arbetades frågorna fram tillsammans med Katarina Stigsdotter på 

GastroNovum utifrån studiens syfte och frågeställningar. Men en intervju är enligt 

Denscombe (2000) mycket mer än bara en konversation. ”Intervjuer innefattar en rad 

antaganden och kunskaper om situationen, vilka normalt inte associeras med en tillfällig 

konversation” (a.a., 2000, s 130). Vid en intervju menar Denscombe vidare att det finns ett 

medgivande att delta, det vill säga att den intervjuade är medveten om att det han eller hon 

säger kommer att dokumenteras och användas i forskningssyfte, samt att det är forskaren som 

styr dagordningen för diskussionen. 

     Det finns olika typer av kvalitativa forskningsintervjuer. I den här studien har 

semistrukturerade, personliga intervjuer använts. Den personliga intervjun innebär ett möte 

mellan en forskare och en informant. Med semistrukturerad intervju menas att intervjuaren 

har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras, men att han 
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eller hon ändå är flexibel vad det gäller ordningsföljd, tankar och idéer. Önskar den 

intervjuade gå in djupare i ett ämne är det välkommet. (a.a., 2000) 

     Att kvalitativa intervjuer valdes beror på att det anses särskilt lämpligt då man vill få fram 

djupgående information. Den här undersökningsmetoden är också bra i undersökningar där 

man prioriterar informanternas erfarenheter, åsikter och idéer framför mer detaljerade fakta 

(a.a.). Enligt Hartman (2004) karakteriseras kvalitativa undersökningar av att man försöker 

skaffa sig förståelse för den värld som en individ eller en grupp av individer lever i.   

     Frågorna i den här undersökningen har varit öppna för att inte styra svaren i någon 

riktning.  

 

3.2 Urval och genomförande 
Studien är en utvärdering av GastroNovums projekt Smakskolan som bygger på den så 

kallade sapere-metoden. Projektet sträckte sig över två terminer där två klasser på sammanlagt 

30 elever på en skola i Hässleholms kommun som deltog. Projektet är ettårigt och startade när 

eleverna började vårterminen i skolår ett och avslutades vid höstterminens slut i skolår två. De 

två klasserna arbetade med projektet parallellt med varandra, vilket innebar att samma 

”smaklektion” hölls samma vecka i de båda klasserna. Förutom Katarina Stigsdotter på 

GastroNovum, som hade huvudansvaret för upplägget av lektionerna, var fyra pedagoger 

delaktiga i projektet, två klasslärare och två fritidspedagoger. Det är också dessa fyra 

pedagogers erfarenheter av projektet som ligger till grund för undersökningen. 

     Då det övergripande syftet med studien är att utvärdera GastroNovums sapere-projekt 

Smakskolan och därigenom försöka få svar på huruvida Smakskolan är användbar som 

pedagogisk och didaktisk lärandemodell, om elevernas inställning till skolmåltiden, 

respektive intresse för mat och matvanor förändrats efter deltagandet i Smakskolan, om det är 

möjligt att integrera Smakskolan med undervisningen i andra ämnen än hem- och 

konsumentkunskap, samt om Smakskolan har haft någon betydelse för elevernas förmåga att 

uttrycka sig verbalt och skriftligt ansågs kvalitativa intervjuer, eller så kallade djupintervjuer, 

med de fyra deltagande pedagogerna vara den bästa undersökningsmetoden. Detta beslut togs 

i samråd med Katarina Stigsdotter på GastroNovum och grundades på vår uppfattning om att 

pedagogerna troligtvis kan ge en både djupare och bredare bild av projektets utgång än vad 

eleverna skulle kunna. Svaret på frågan om det är möjligt att integrera Smakskolan med 

undervisningen i andra ämnen än hem- och konsumentkunskap ansåg vi endast att 
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pedagogerna skulle kunna ge. På grund av dessa anledningar valdes alltså intervjuer med 

eleverna bort. 

     Tankar om att ta del av elevernas åsikter, antingen med hjälp av intervjuer eller med 

enkäter har funnits, men valdes efter övervägande bort. Anledningen till detta var främst att 

det var pedagogernas erfarenheter, tankar och åsikter som eftersöktes och inte elevernas, samt 

att det ansågs svårt för eleverna att svara på frågan om det är möjligt att integrera Smakskolan 

med undervisningen i andra ämnen än hem- och konsumentkunskap. Ytterligare en anledning 

till att intervjuer med eleverna valdes bort är att studien då skulle bli för omfattande 

tidsmässigt. 

     Varje informant intervjuades var för sig, vilket resulterade i att samtliga informanter utan 

påverkan från varandras åsikter kunde ta ställning till de olika frågorna. Alla informanter fick 

samma frågor men beroende på vilka svar de gav ställdes olika följdfrågor. Vilka följdfrågor 

som har ställts framgår inte av intervjuenkäten (se Bilaga). 

     Utvärderingen av GastroNovums projekt smakskolan påbörjades i maj 2007. Tre av de 

fyra intervjuerna med de inblandade pedagogerna genomfördes på skolan där de arbetade. 

Varje intervju tog mellan 30-40 minuter. Den fjärde och sista intervjun som genomfördes per 

telefon tog ungefär 20 minuter. Sammantaget bygger således studien på fyra kvalitativa 

intervjuer med de fyra pedagoger som deltog i projektet.  

 
3.3 Databearbetning 
Direkt efter att intervjuerna blivit gjorda och bandade skrevs de ut i sin helhet ord för ord. Då 

informanterna inte alltid talade i fullständiga och avslutande satser har några delar av 

intervjuerna fått rekonstruerats för att göra dem begripliga i skriftlig form. För att göra 

texterna mer lättlästa har även meningsbyggnad ändrats och skiljetecken lagts till vid ett par 

tillfällen. Enligt Bjurwill (2001) ska källornas ursprungskaraktär bevaras vid utskriften, det 

vill säga svaren får redigeras till sin språkliga form men inte ändras i sitt innehåll eller på 

annat sätt förvanskas, och detta har det lagts stor vikt vid under bearbetningen av intervjuerna.      

Vid några tillfällen under intervjuerna har oväsen runt omkring gjort att ljudkvalitén på 

banden blivit dålig. Allt har dock ändå gått att tolka och ingenting har behövt kasseras.  

     Den intervju som genomfördes per telefon kunde inte bandas och har därför inte skrivits ut 

i sin helhet. Under tiden som intervjun genomfördes skrevs anteckningar och stödord ner. 

Emellanåt fick informanten vänta medan svaren skrevs ner. Därefter skrevs anteckningarna 

samman till en hel text med fullständiga meningar för att lättare kunna läsas och bearbetas.  
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     Efter att intervjuerna blivit nerskrivna lästes texterna flera gånger, för att som Denscombe 

(2000) uttrycker det, kunna få syn på eventuella övergripande mönster och teman i de olika 

intervjuerna. Denscombe menar vidare att man i den mån det går ska försöka undvika att 

basera resultaten på en enda intervju.  

     Utifrån studiens syfte och frågeställningar har olika rubriker skapats. Dessa rubriker 

presenteras i resultatdelen.  

 

3.4 Etiska ställningstaganden 
Vid kvalitativa intervjuer händer det att intervjuaren kommer informanterna mycket nära. 

Därför är det viktigt att intervjuaren följer de forskningsetiska principer som finns, samt även 

låter informanterna ta del av dem. Denscombe (a.a.) framhåller vikten av att försäkra 

informanterna om att allt som sägs under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. 

Han menar vidare att tillit och en god relation är grunden till en lyckad intervju då det är först 

när detta har uppnåtts som informanterna kan känna sig avslappnade och fria att tala öppet om 

det ämne som avhandlas. 

     Vid utskrifterna av svaren har källornas ursprungskaraktär bevarats, vilket Bjurwill (2001) 

påpekar är av stor vikt för att informanterna inte ska känna sig felciterade. Svaren har 

redigerats till sin språkliga form men har inte ändrats till sitt innehåll. 

     I den här studien har HSFR:s forskningsetiska principer, vilka består av fyra huvudkrav, 

följts. Dessa fyra huvudkrav är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (HSFR, 1991). Informanterna blev informerade om att alla de svar som 

de ger endast kommer att användas av mig som intervjuar, samt att svaren inte kommer att 

föras vidare. Dessutom upplystes de om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst 

kunde välja att avbryta intervjun eller att avstå från att svara på en fråga.    

 
3.5 Metoddiskussion 
I den här studien användes kvalitativa intervjuer och samtliga informanter intervjuades var 

och en för sig. Till alla informanter ställdes samma frågor, men då alla inte gav samma svar 

fick de följdfrågor som skiljde sig åt. Resultatet av detta blev att en del informanter fick 

följdfrågor som ledde in på sidospår som andra informanter inte kom in på, vilket i sin tur 

ledde till att alla informanter inte hade möjlighet att göra ett ställningstagande i samtliga 

följdfrågor som togs upp under intervjuerna. Dessa frågor var dock bara följdfrågor och borde 

därför vara av underordnad betydelse för undersökningens resultat. 
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     Tyvärr kunde inte intervjuerna genomföras i helt lugna lokaler, utan en viss störning fanns 

från elever och annan personal emellanåt. Att bli avbruten eller störd under en intervju kan 

leda till att både informanter och intervjuare kommer av sig och tappar koncentrationen, vilket 

i sin tur kan leda till att viktig information missas eller glöms bort. Om så har varit fallet i den 

här studien är svårt att svara på. 

     Att intervjuerna bandades upplevdes till en början av en del informanter som stressande 

och lite nervöst, något som också måste tas i beaktande i resultatet.  

     En av intervjuerna genomfördes per telefon och kunde inte bandas, utan har fått skrivas ner 

i efterhand med hjälp av anteckningar. Detta beror på att denna pedagog inte hade möjlighet 

att träffas personligen. Även detta måste tas i beaktande i resultatet. Enligt Bjurwill (a.a.) har 

telefonintervjuer begränsningar då intervjuaren inte kan se informanten i ögonen. Intervjuer 

ska enligt honom helst genomföras på plats och spelas in på band. En annan nackdel vid en 

telefonintervju är enligt Bjurwill att intervjuaren inte har möjlighet att se informantens 

kroppsspråk.   
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4 Resultat 
Resultatdelen är indelad i fyra underrubriker som är utarbetade utifrån undersökningens syfte 

och olika frågeställningar. Först kommer en rubrik som redovisar Smakskolans användbarhet 

som pedagogisk och didaktisk lärandemodell, därefter kommer ett avsnitt som redovisar 

elevernas attitydförändringar efter deltagandet i Smakskolan. Efter det redovisas möjligheten 

att integrera Smakskolan i annan undervisning än hem- och konsumentkunskap och till sist 

kommer ett avsnitt där Smakskolans betydelse för elevernas förmåga att uttrycka sig verbalt 

och skriftligt redovisas. 

 

4.1 Smakskolan som pedagogisk och didaktisk lärandemodell 
I analysen av frågan om hur pedagogerna upplever att Smakskolan har fungerat som 

undervisningsmetod framkom det att två av pedagogerna har varit mer inblandade i upplägget 

av lektionerna tillsammans med Katarina än vad de andra två pedagogerna har varit. En av de 

två pedagoger som inte har haft så stor inblandning i lektionsupplägget nämner att hon inte 

har haft möjlighet att vara med under alla tillfällen då eleverna har arbetat med Smakskolan. 

Hon menar att det har varit svårt för henne att få en helhetsbild av projektet då hon har missat 

en del lektioner. Detta upplever hon som mycket tråkigt men framhåller dock att det har 

fungerat bra för klassen även om hon inte själv har kunnat delta i alla moment. 
     Även den andra pedagogen som inte har varit fullt inblandad i lektionsupplägget menar att 

det som inte har fungerat för hans del är just att han har haft alldeles för liten delaktighet i 

projektet. Han menar att alla som från början var delaktiga skulle ha givits möjlighet att vara 

med under hela arbetet från början till slut.  

     Alla pedagogerna ansåg att själva lektionsupplägget har fungerat bra. En pedagog nämner 

till och med att lektionsupplägget är just det som har varit projektets styrka. Tre av 

pedagogerna menar att en av anledningarna till projektets lyckade utgång är Katarinas 

kunskaper, stöd och all tid som hon lagt ner på projektet. Bland annat menar de att det fanns 

en samstämmighet mellan henne och pedagogerna i deras bild av hur projektet skulle se ut 

och läggas upp.  

 

Allt har fungerat bra, men framför allt är det Katarinas kunskap och ödmjukhet som gjort det 

så bra. Vi har kommit mycket bra överens med henne och vi har bestämt tillsammans med 

henne hur passen skulle läggas upp. Vi har väl haft ungefär lika tankar kring hur vi har velat 

jobba med Smakskolan. (Pedagog 3) 
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Att Katarina tog ansvar för praktiska bitar som att till exempel ordna med inhandling av 

matvaror nämndes också som mycket positivt då pedagogerna kände att de inte kunde ta på 

sig för mycket. 

     En av pedagogerna upplevde till en början en stor osäkerhet kring hur de skulle kunna 

arbeta med sapere-metoden. Hon kände att hon hade alldeles för lite kunskaper med sig i 

bagaget för att kunna hålla i undervisningen på egen hand. Att Katarina var med och höll i 

undervisningen tror hon var av stor vikt för att projektet skulle kunna genomföras över huvud 

taget.   

     En sak som tas upp av två av pedagogerna är det positiva sambandet mellan teori och 

praktik som har funnits i lektionsupplägget och som enligt dem bidragit till att undervisningen 

har fungerat så bra. Kopplingen mellan teori och praktik har varit stark vilket de menar är av 

stor vikt för att projektet ska kännas naturligt och skapa intresse och engagemang bland 

eleverna. Även att lektionerna har innehållt många konkreta arbetsmoment där eleverna har 

fått använda sina sinnen för att kunna besvara frågor eller beskriva saker upplevs som positivt.  

     En av pedagogerna menar att Katarinas praktiska lektioner har varit mycket bra på det vis 

att de har gjort eleverna motiverade att fortsätta arbeta med den teoretiska delen som annars 

kan upplevas som ganska tung för dem. Vidare nämner samma pedagog att det även för dem 

som pedagoger har varit lättare att hålla i den teoretiska delen då de har haft den praktiska 

erfarenheten med sig.  

 

Den teoretiska delen är ju en viktig del, men den har känts naturlig då den föregåtts av 

praktiska delar. (Pedagog 1) 

 

En av pedagogerna menar att det inte har varit så mycket teori i förhållande till det praktiska 

och det upplever han som mycket positivt. Allt har varit förankrat i konkreta saker och då har 

eleverna lättare för att ta till sig budskapet. 

 

Just att eleverna fått vara med om den praktiska upplevelsen, att få smaka och känna tror jag 

är viktigt. Det har inte varit så mycket teori och det tror jag är positivt. (Pedagog 4) 

 

Vidare nämner en av pedagogerna att det inte bara har funnits en bra balans mellan teori och 

praktik utan att lektionerna dessutom har legat på en alldeles rätt nivå vad det gäller 

svårighetsgrad. Hon menar att lektionerna och uppgifterna som eleverna har fått varken har 
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varit för lätta eller för svåra för dem och att detta har gjort att hela projektet har präglats av en 

känsla av spänning och förväntan bland eleverna. 

     På frågan om hur eleverna har upplevt projektet och vilka reaktioner pedagogerna har fått 

ifrån dem var alla fyra pedagogerna överens. De har enbart fått positiv respons från eleverna. 

De har verkligen uppskattat att jobba med Smakskolan och hade kunnat arbeta med det hur 

mycket som helst. De har varit spända och förväntansfulla inför varje tillfälle och en 

bidragande anledning till detta tror en av pedagogerna är just att arbetsmetoderna har varit så 

konkreta. Att eleverna dessutom har valt att berätta för sina föräldrar och involverat dem i 

Smakskolan ses som ännu en positiv aspekt av projektet. 

 

Eleverna har varit så förväntansfulla och lyckliga. Positiva på alla sätt och vis. De har ofta 

också gjort samma övningar hemma som de har gjort i skolan. Så föräldrarna har ju också 

varit involverade i arbetet med Smakskolan. Barnen har berättat väldigt mycket hemma och 

haft föräldrarna till att testa olika smaker precis som de själva har fått göra. (Pedagog 1) 

 

Samma pedagog menade vidare att det inte bara är eleverna som har förändrats och börjat 

tänka i andra banor efter deltagandet i Smakskolan.  

 

Men en fantastisk sak med Smakskolan är ju just att man kan förändras och utvecklas själv 

också. Det är inte bara barnen som utvecklas utan även pedagogerna. (Pedagog 1) 

 

På frågan om det finns något som inte har fungerat med själva lektionsupplägget av 

Smakskolan eller om det finns något som de kunde ha gjort annorlunda skiljer sig svaren åt 

mellan de olika pedagogerna.  

     En pedagog svarade att hon inte kunde komma på något alls som inte har fungerat. En 

annan svarade att det inte finns något som inte har fungerat, men att det självklart finns saker 

som hon skulle göra annorlunda om hon gjorde om projektet. Hon menade att om hon fick en 

chans att göra om projektet med en ny klass skulle hon givetvis sätta sig ner och titta tillbaka 

på vad de gjort och vad de skulle kunna förändra. Hon skulle fundera över om hon kunde 

vidareutveckla arbetet på något sätt 

 

Vi skulle ju ha helt andra kunskaper med oss från start om vi gjorde om det än vad vi hade 

den här gången. Visst finns det saker som man kan förändra och kanske förbättra, men det 

finns inget som har varit misslyckat eller som inte har fungerat väl. (Pedagog 1) 
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Två av pedagogerna menade att det enda de kunde komma på som inte har fungerat är just 

deras bristande medverkan. Den ena av dessa båda pedagoger nämner också att det på grund 

av detta är svårt att ge ett rättvist svar på frågan.  

  

Det är svårt för mig att se helheten. Men jag hade ju önskat att jag hade kunnat vara med lite 

mer. Då hade jag nog också haft en klarare bild av vad man hade kunnat förändra till det 

bättre. (Pedagog 2) 

 

I slutet av intervjun framkom det dock av samma pedagog att det visst finns saker som har 

varit problemfyllda med projektet. Bland annat upplevdes projektet av henne i början, då 

Smakskolan hölls varannan vecka, som stressande. Projektet tog för mycket tid från övrig 

undervisning. Denna pedagog menade också att det är för mycket att ha en smaklektion 

varannan vecka då det är så mycket annat som måste hinnas med. Hon menade vidare att man 

inte behöver lägga ner så mycket tid på Smakskolan som de har gjort, men ändå få ut något av 

det. Dessutom nämnde samma pedagog att planeringen inte alltid var den bästa, vilket 

resulterade i att de inte alltid hann avsluta och knyta samman lektionerna på ett 

tillfredsställande sätt. Hon ansåg att en lektion på cirka en timme var lite för kort tid då det 

först går tio minuter till att samla eleverna, sedan en liten stund till att förklara vad det är de 

ska göra och därefter ska själva smaklektionerna genomföras. Men hon tycker ändå att det 

hela i slutändan blev ganska bra, även om det inte blev riktigt som hon hade tänkt sig då hon 

från början trodde att pedagogerna skulle få en större delaktighet i projektet än vad de fick. 

 

Tyvärr har planeringen varit lite dålig och det har blivit lite stressigt på slutet av lektionerna. 

Så kanske lite mer tid för varje lektion eller att man hade dragit ner på antalet moment. För 

det är viktigt att avslutningen blir bra. Att eleverna ges tid till att prata färdigt, förklara och 

säga vad de har lärt sig. Eller ställa frågor om de har det. (Pedagog 2) 

 

Att Smakskolan kunde upplevas som stressande och lite för tidskrävande var en åsikt som 

delades även av två av de andra pedagogerna. 

 

Sen vet jag att min kollega kunde känna sig lite stressad över att det tog så mycket tid. Men 

jag tycker nog att den här senaste versionen vi hade, att Katarina dök upp en gång i månaden 

fungerade bäst. Då hade vi tid att bearbeta det vi hade gjort i klassen. Sen blev det ett lite 
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snöpligt slut. Jag hade ju hoppats på att vi hade kunnat fortsätta med Smakskolan även i 

trean. (Pedagog 1) 

 

I början gick vi ut ganska hårt, vi hade pass varannan vecka, tror jag. Vi hade då ganska högt 

tempo och vi jobbade mycket kring smakskolan, både före och efter varje pass. Men vid 

terminens slut kände vi att det hade tagit lite för mycket av den andra undervisningen. 

(Pedagog 3) 

 

I slutet av intervjun ombads pedagogerna att svara på om de ansåg det vara realistiskt och 

meningsfullt att utifrån ett undervisningsperspektiv fortsätta arbeta med Smakskolan även i 

framtiden. Alla fyra pedagogerna var överens om att det är väl värt att satsa på ett projekt som 

Smakskolan. De menar att alla elever borde få ta del av Smakskolan någon gång under sin 

skolgång då det verkligen är en upplevelse. En av pedagogerna menade att det är väldigt 

utvecklande för en människa att få lära sig uttrycka hur han eller hon känner och upplever 

saker och att det är just det som de har arbetat med i Smakskolan.  

     Att kommunen har valt att lägga ner projektet tycker en av pedagogerna är mycket synd, 

särskilt som det har kostat en del pengar. Denna pedagog menar att projektet har gett mycket 

för eleverna och fortfarande gör det trots att det är ett tag sedan som de arbetade med det.   

 

Alla borde få ta del av Smakskolan. Kanske inte en gång i veckan, men jag tror att det är 

realistiskt att genomföra i alla skolor i lite mindre omfattning. Vi har mycket att tjäna på 

genom att lära barnen redan från början att äta allsidigt och våga smaka. (Pedagog 3) 

 

Två av pedagogerna menade att nu efteråt när Katarina har varit där och lärt upp dem skulle 

de själva kunna hålla i smaklektioner i framtiden. En av dem trodde att det hade varit en bra 

idé om det hölls kurser för pedagoger om arbetet med Smakskolan så att de sedan själva 

kunde arbeta med metoden. 

 

4.2 Elevernas attitydförändringar efter Smakskolan 
På frågan om pedagogerna upplever att elevernas inställning till skolmåltiden har förändrats 

efter deltagandet i Smakskolan eller om de har märkt någon annan förändring av elevernas 

intresse för mat och matvanor svarade tre av pedagogerna att de absolut har märkt en positiv 
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förändring. En svarade att hon har märkt en positiv förändring men att den kanske inte har 

varit så stor som hon trodde att den skulle bli.  

     Enligt en av pedagogerna har eleverna inte bara börjat intressera sig för hur maten smakar 

utan även för hur den ser ut, vilka färger den har och hur den är upplagd på tallriken. Hon 

menar att eleverna helt enkelt har fått upp ögonen för både mat och måltid och allt annat som 

hänger samman med det. En annan av pedagogerna anser att det har blivit en mycket större 

medvetenhet hos eleverna vad det gäller mat och att de tänker efter mer innan de äter det som 

serveras i skolmatsalen. Enligt ett par av pedagogerna har eleverna också blivit modigare vad 

det gäller att smaka på nya rätter. Är det någon elev som försöker hoppa över att smaka på 

något är det genast någon annan som påminner.  

     En av pedagogerna menar att viljan att testa nya saker även har spridit sig utanför det som 

har med matens värld att göra. Hon menar att de har sett en förändring över huvud taget vad 

det gäller att prova nya saker efter att eleverna deltog i Smakskolan, att eleverna har fått en 

mer öppen inställning till nya saker. 

  

Eleverna har blivit mer medvetna och gör mer medvetna val i matsalen. De påminner ofta 

varandra om att de ska smaka allting. Och efter Smakskolan har jag lagt märke till att de 

faktiskt vågar smaka på allt. (Pedagog 3) 

 

De har blivit mer villiga till att smaka nya maträtter i skolan i alla fall. De har blivit 

modigare och vågar mer. Förhoppningsvis är detta något som även märks där hemma. 

(Pedagog 4) 

 

En annan förändring pedagogerna har märkt efter Smakskolan är att eleverna pratar mycket 

mer om mat än vad de gjorde tidigare och att de ofta diskuterar med varandra vad det har ätit 

eller vad de ska äta. Ofta berättar de också för pedagogerna om de har smakat något nytt och 

spännande som de tyckte om eller om de har ätit något som de tyckte smakade illa.  

 

 Och eleverna påpekar ofta för mig att ”Du, jag har smakat på det här och det var jättegott 

fast jag inte trodde det från början”. Och just dessa samtal har gett upphov till mycket 

diskussioner kring det här med att våga prova nya smaker och dofter. (Pedagog 1) 
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Pedagogerna upplever också att det har skett en förändring av elevernas språk när de talar om 

mat. De säger inte längre bara att något var gott eller äckligt utan de beskriver maten på ett 

mer varierat sätt.  

 

De vågar smaka mer. Och eleverna beskriver smaker på ett mycket mer varierat sätt än vad 

de gjorde innan vi började med Smakskolan. Tidigare sa de bara att något var gott eller 

äckligt. Men nu säger de att det smakar sött eller surt. Eller att det är beskt och då gillar de 

det inte. Ibland kan de säga att det påminner om något som de har smakat tidigare. (Pedagog 

2) 

 

En av pedagogerna berättade också att hon genom utvecklingssamtalen fått reda på av 

föräldrar att det även har skett en positiv förändring hos eleverna hemma vad det gäller att 

våga smaka på nya maträtter.  

 

4.3  Möjligheten att integrera Smakskolan i annan undervisning 
På frågan om pedagogerna anser att det är möjligt att integrera Smakskolan med 

undervisningen i andra ämnen än hem- och konsumentkunskap svarade samtliga att det 

absolut är det. En av pedagogerna menade dessutom att det också är precis det de har gjort.            

En annan av pedagogerna menade att Smakskolan har påverkat svenskan i den mån att 

eleverna har skrivit en hel del både på tavlan och i sina smakböcker. Hon tror också att 

eleverna har fått ett rikare ordförråd då de har fått lära sig så många beskrivande ord.  

 

Framför allt i första klass när vi hade Smakskolan varannan vecka hade vi läs- och 

skrivinlärning med Smakskolan. Eleverna fick skrivläxor att svara på frågor. Jag och X skrev 

ner frågor som handlade om det vi gjort och så fick eleverna i läxa att svara på dessa. Så det 

har blivit mycket läsning och skrivning i samband med Smakskolan. Plus att de har fått i läxa 

att läsa in det vi har gått igenom i Smakskolan. (Pedagog 3) 

 

Samma pedagog tar även upp kopplingen mellan mat och traditioner och hur lätt det är att 

arbeta med olika kulturer utifrån ett matperspektiv, vilket är intressant särskilt i en klass med 

elever från olika länder.  
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En bra sak är ju att många av våra elever kommer från andra kulturer och då kan man väva 

in deras maträtter och mattraditioner i arbetet med Smakskolan. Det finns säkert många 

andra ämnen som man kan väva in. Vi hade till exempel en FN-fest i höstas och då fick alla 

familjer ta med sig maträtter från sin kultur. Men detta hade vi kanske genomfört ändå, även 

om vi inte hade varit engagerade i Smakskolan. (Pedagog 2) 

 

Andra ämnen som pedagogerna menar skulle vara möjliga att integrera Smakskolan i är 

matematik och biologi. 

  

Som exempelvis i NO eftersom vi har pratat mycket om kroppen och våra sinnen. Vi har även 

plockat in matematiken genom att använda oss av stapeldiagram. Sen har vi också till 

exempel räknat ut hur man späder saft. Om man har en del saft och tar tre delar vatten så blir 

det ju fjärdedelar. Och när man blandar teori och praktik på det här sättet fastnar det ju 

verkligen hos eleverna. (Pedagog 1) 

 

4.4 Smakskolans betydelse för elevernas förmåga att uttrycka sig 
verbalt och skriftligt 
På frågan om Smakskolan har haft någon direkt betydelse för elevernas förmåga att uttrycka 

sig verbalt och skriftligt svarade tre av pedagogerna att de absolut ser denna koppling medan 

en av de pedagoger som inte har haft möjlighet att vara med under alla lektioner var mer 

osäker. Två av pedagogerna tror att det skett en positiv utveckling särskilt bland de elever 

med utländsk bakgrund som många gånger har svårt för det svenska språket. Genom 

Smakskolan har de blivit tvingade till att sätta ord på vad de smakar, luktar och känner, men 

det har skett på ett positivt sätt.  

 

Så fort man använder ett språk förankrar man det. Särskilt de eleverna med utländsk 

bakgrund verkar ha fått ett större ordförråd efter att ha arbetat med Smakskolan. Att smaka 

på något och sedan sätta ord på vad man känner är ju ett ganska konkret sätt att lära sig nya 

ord på. (Pedagog 4) 

 

Två av pedagogerna nämner att Smakskolan lett till ett ökat självförtroende bland eleverna 

som gör att de vågar uttrycka sig mer. 
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Det är klart att Smakskolan har påverkat elevernas förmåga att uttrycka sig både verbalt och 

skriftligt. För de har ju varit tvungna att sätta ord på det de känner och det de smakar. 

Framför allt tror jag att det har varit bra för våra invandrarbarn som inte har så lätt för 

språket. De har lärt sig många nya ord. Jag tror också att det har stärkt deras självförtroende 

då de känner att de vågar och kan uttrycka sig lättare. (Pedagog 3) 

 

Framförallt har pedagogerna märkt en förändring av vilka ord eleverna väljer att använda sig 

av och hur de använder dem. Eleverna har fått ett större ordförråd vad det gäller ord som har 

med lukt och smak att göra och de har även fått ett större självförtroende att våga använda 

dessa ord när de beskriver sina smak- och luktupplevelser. 

 

Många av de elever som varit med använder ju de här orden som uttrycker dofter och smaker 

på ett helt annat sätt än vad de brukade göra tidigare. Alltså… de kan ju prata som en 

sommelier ibland. Hur en smak beter sig eller hur en doft är. De kan till exempel säga att 

doften är blommig eller sådär va. Till exempel satt vi och doftade på äpplen, och svenska 

äpplen doftar ju väldigt mycket medan utländska äpplen doftar väldigt lite. Och då satt de och 

luktade på varandras äpplen och kunde då säga att ”det där blommiga äpplet smakade 

mycket godare än det äpplet som inte doftade någonting alls”. Jag tror absolut att detta har 

stärkt deras självförtroende till att våga uttrycka sig mer. (Pedagog 1) 
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5 Resultatdiskussion 
  
5.1 Smakskolan som pedagogisk och didaktisk lärandemodell 
Resultatet av denna studie visar att Smakskolan över lag har fungerat väl som pedagogisk och 

didaktisk lärandemodell och att de inblandade pedagogerna ser positiva förändringar hos 

eleverna efter deltagandet i projektet. Reaktionerna från eleverna har enbart varit positiva och 

hade eleverna fått bestämma hade de kunnat arbeta oavbrutet med Smakskolan. 

Undervisningen har enligt pedagogerna legat på en nivå som har känts väl anpassad efter 

elevernas ålder och tidigare kunskaper. Att kunna anpassa undervisningen efter vilken årskurs 

man arbetar med eller vilken nivå eleverna ligger på är också ett av målen med 

handledningsmaterialet Mat för alla sinnen som ligger till grund för metoden (Hagman och 

Algotson, 2000). När den teoretiska delen föregås av praktiska erfarenheter tror pedagogerna i 

undersökningen att det är lättare för eleverna att ta till sig av teorin. Det blir en naturlig 

koppling som gör att elevernas förståelse ökar. Att den praktiska delen är större än den 

teoretiska ses också som positivt. 

     Eleverna har varit positiva och nyfikna inför varje ny lektion och engagemanget har varit 

stort. Mycket av arbetet med Smakskolan har gått ut på att eleverna individuellt eller i grupp 

ska söka svar på frågor som har med livsmedel att göra och målet har varit att uppgifterna 

som eleverna tilldelas ska väcka en nyfikenhet hos eleverna som gör att de vill lära sig mer. 

Att eleverna arbetar aktivt och utforskande stämmer enligt Askland och Sataoen (2003) väl 

överens med dagens rådande syn på barn och deras utveckling där man menar att barn är 

aktiva, kompetenta, utforskande, undrande, konstruerande, sökande och ivriga att engagera sig 

i världen och omgivningen. Enligt Dewey (2004) finns det fyra olika behov eller intressen 

som motiverar elever; det sociala behovet av gemenskap, nyfikenheten att utforska, lusten att 

skapa och tillverka samt det estetiska intresset. Alla dessa bitar finns med i Smakskolan och 

kanske är detta en av anledningarna till projektets lyckade utgång. Smakskolan har lyckats 

engagera samtliga elever som har deltagit i projektet och enligt mig är detta projektets 

absoluta styrka. Har pedagogerna kommit så långt att de har lyckats väcka ett intresse och 

skapa ett engagemang hos eleverna menar jag att de har kommit en bra bit på väg. Att skapa 

ett intresse, en nyfikenhet och ett engagemang menar jag är a och o för ett fortsatt lärande. 

Elever som inte finner någon motivation i undervisningen tror jag inte heller lär sig särskilt 

mycket. 
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     Just att Smakskolan bygger på väldigt konkreta arbetsuppgifter och att sambandet mellan 

teori och praktik är så starkt tror ett par av pedagogerna är en av anledningarna till att 

engagemanget från elevernas sida har varit så stort. Denna uppfattning stämmer också väl 

överens med de tankar och teorier som Dewey (1985) har om lärande. Han menar bland annat 

att elever lär genom att arbeta praktiskt och att det måste finnas utrymme för aktiva 

sysselsättningar i undervisningen för att lärandet ska bli så optimalt som möjligt. Vidare anser 

Dewey att när eleverna får möjlighet att leva ut sin leklust blir lärandet lättare, roligare och 

eleverna blir mer engagerade. I Smakskolan har eleverna getts möjlighet att tillaga, smaka, 

känna och lukta på många olika livsmedel. Eleverna har fått använda sig av alla sina sinnen 

och därefter har de fått dela med sig av sina tankar och upplevelser till klasskamrater och 

lärare. De har fått praktiska erfarenheter av hur man tillagar mat och de har fått en ökad 

förståelse för vilken betydelse maten har för kroppen och välbefinnandet. Det har enligt mig 

med andra ord funnits en stor verklighetsanknytning i undervisningen samtidigt som många 

av de praktiska uppgifterna har lösts med hjälp av elevernas leklust och nyfikenhet, något som 

jag tror är mycket viktigt för att eleverna ska finna undervisningen intressant och 

engagerande. I många av momenten har eleverna också kunnat dra paralleller till sina egna liv 

och sina egna intressen vilket jag tror leder till att kunskaperna lättare förankras och blir 

bestående. Det eleverna har lärt sig i Smakskolan har de också delat med sig av hemma vilket 

jag menar tyder på att eleverna upplever sina nya kunskaper som viktiga och värda att dela 

med sig av. Smakskolan ger enligt mig beredskap för livet, något som stämmer väl överens 

med det uppdrag som skolan har. I Lpo 94 står det bland annat att ”skolan skall sträva efter att 

varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära, utvecklar sitt eget sätt att lära samt tillägnar 

sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap 

för livet” (Lärarförbundet, 2001, s. 14-15). Även Dewey (2004) betonar vikten av att skolan 

skall arbeta mer med praktiska problem som eleverna kommer att möta i samhället. Dewey 

menar även att varje problem som eleverna ställs inför ska kunna relateras till ett 

sammanhang, vilket jag anser att arbetsuppgifterna i Smakskolan gör.  

     Ytterligare en positiv aspekt som ett par av pedagogerna nämner är just att Smakskolan 

bygger på att eleverna ska använda alla sina sinnen under lektionerna. Att träna upp sinnenas 

förnimmelser är enligt tidigare forskning också ett viktigt komplement i undervisningen inte 

minst för de elever som har svårt för teoretiska studier (Jonsson et al., 2000). Tidigare studier 

visar också att en allmän uppfattning bland de pedagoger som varit delaktiga i olika sapere-

projekt är att man bör arbeta med metoden i ett så tidigt skede av elevernas skolgång som 

möjligt. I yngre åldrar upplevs eleverna nämligen väldigt mottagliga för just inlärning via 
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upplevelse, och har intresset en gång väckts är det lättare att hålla det vid liv (Karlsson, 2004). 

Jag tror det är bra att börja arbeta med sapere-metoden och Smakskolan redan i yngre åldrar 

då jag precis som Karlsson (2004) menar att eleverna i den åldern är mer mottagliga, nyfikna 

och öppna för den här typen av experimentella och lekfulla arbetsuppgifter. Enligt mig måste 

man inte arbeta med Smakskolan intensivt under en viss tid utan jag menar att Smakskolan är 

något man kan arbeta med lite då och då under elevernas hela grundskoletid och kanske till 

och med på gymnasiet. På så sätt kan sapere-metodens tänkande kring mat och matvanor bli 

en naturlig del av elevernas liv. För trots allt är mat och hälsa en stor och viktig del av allas liv 

och inte bara något som avhandlas under en eller ett par terminer. Risken med ett projekt som 

Smakskolan som sträcker sig över en eller ett par terminer är att all ny kunskap faller i 

glömska efter ett tag. Då är det mycket tid och pengar som har gått till spillo. Jag menar att 

det är viktigt att skolan underhåller de kunskaper som eleverna har förskansat sig i 

Smakskolan så att de inte faller i glömska.  

     En av pedagogerna i den här undersökningen upplever att eleverna har blivit modigare inte 

bara vad det gäller att smaka på mat utan också vad det gäller att testa nya saker över 

huvudtaget. Hon menar att den positiva anda som arbetet med Smakskolan har gett har spridit 

sig till andra områden. Inte minst, menar hon, har arbetet gjort att eleverna har börjat 

diskutera saker som de aldrig annars skulle ha diskuterat. Förhoppningsvis kan denna anda 

följa med eleverna upp i vuxen ålder och på så sätt leda till en större förståelse för den egna 

livsstilens påverkan på kropp och hälsa.  

     Att det som det ser ut idag inte blir någon fortsättning på Smakskolan nämner ett par av 

pedagogerna som mycket negativt. De är alla överens om att det är synd att lägga ner ett 

projekt som har gett så mycket som Smakskolan har gjort. Projektet har tagit mycket tid och 

kraft, ibland lite för mycket, men de anser alla att de positiva aspekterna har varit större än de 

negativa. Ett par av pedagogerna säger dessutom att de inte alls tror att arbetet med sapere-

metoden behöver vara så omfattande som Smakskolan har varit. Att genomföra Smakskolan i 

lite mindre omfattning borde vara realistiskt på alla skolor även om de inte har så stora 

resurser. Två av pedagogerna menade dessutom att nu när Katarina har varit där och lärt dem 

hur de kan arbeta med Smakskolan skulle de själva kunna hålla i undervisningen i framtiden. 

En bra idé enligt en av pedagogerna vore att hålla kurser för lärare i hur man kan arbeta med 

sapere-metoden så att de sedan själva kan hålla i undervisningen utan någon hjälp utifrån. 

     Något som nämns som negativt med Smakskolan är att planeringen inte alltid har varit den 

bästa. Ibland har det blivit så stressigt mot slutet av lektionerna att det inte har funnits tid till 

att knyta samman lektionen på ett tillfredsställande vis. Just att pedagogerna inte hinner med 
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att planera lektionerna ordentligt visar även en utvärdering av ett tidigare projekt genomfört 

av GastroNovum i Hässleholm (Hansson, 2003). Liknande resultat visar enligt Hansson också 

Livsmedelsverkets utvärdering av sapere-metoden från år 2000. Att ha en noggrann planering 

av lektionerna och att se till att eleverna alltid ges möjlighet att komma till tals i slutet av 

lektionerna anser jag vara av stor betydelse för att inte de positiva bitarna av projektet ska gå 

förlorade. För precis som jag menar att det är viktigt att ett projekt som Smakskolan följs upp 

för att de nya kunskaperna inte ska falla i glömska och bli bortkastade menar jag att det är 

viktigt att varje pass knyts samman och diskuteras. Det måste finnas en mening och ett mål 

med ett arbete som Smakskolan för att eleverna ska förstå att det här är viktigt och inte bara 

något de gör för att det är kul. Faran med ett projekt som Smakskolan, i alla fall om det 

genomförs i grundskolans senare del, tror jag kan vara just att eleverna upplever det som en 

”kul grej” utan någon djupare mening eller mål.  

     En av pedagogerna nämnde under intervjun att när projektet drog igång och de hade 

smaklektioner varannan vecka upplevde hon att det tog för mycket tid. Hon menar att 

projektet inte får genomföras på bekostnad av annan undervisning. Det är alltså inte bara 

viktigt att göra lektionsplaneringar, utan också att planera in tid både för att kunna förbereda 

lektionerna och att utvärdera dem.  

     En annan negativ aspekt av projektet är att två av de deltagande pedagogerna inte har haft 

möjlighet att vara med under alla lektionspass. De menar att det är svårt att se helheten av 

projektet och vad det verkligen har lett till då de inte har kunnat delta i alla moment. Förvisso 

tror de inte att detta har påverkat eleverna i någon större utsträckning utan att det mest är de 

själva som har upplevt detta som negativt. Men kanske är det ändå något att ta i beaktande då 

jag tror att ett bristande engagemang hos pedagogerna troligtvis också leder till en mindre 

engagerande undervisning för eleverna. 

 
5.2 Elevernas attitydförändringar efter Smakskolan 

När man arbetar med sapere-metoden är inte det viktigaste att eleverna ska lära sig vad som är 

nyttigt eller onyttigt. Det viktigaste är att elevernas nyfikenhet och intresse för livsmedel 

väcks och att de får en förståelse för hur kroppen fungerar (Hagman och Algotson, 2000). 

Resultatet av den här studien visar att alla de fyra deltagande pedagogerna upplever en positiv 

förändring vad det gäller elevernas intresse för mat och matlagning även om en av 

pedagogerna hade förväntat sig en större förändring.  
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     Eleverna har enligt pedagogerna blivit modigare vad det gäller att våga smaka på maten i 

skolmatsalen och ofta påminner de varandra om att de ska smaka på allt. En av pedagogerna 

upplever också att eleverna gör mycket mer medvetna val i matsalen än vad de gjorde 

tidigare. Det handlar inte bara om vad det är som serveras utan även om hur det ser ut, hur det 

är upplagt och vilka färger maten har. Eleverna har helt enkelt börjat tänka mer på mat än vad 

de gjorde tidigare. Betydelsen av måltiden och allt som hänger samman med den har blivit 

större. Eleverna har också börjat prata mer om mat. Ofta berättar de för lärarna om de har 

vågat prova något nytt som de aldrig har smakat tidigare. De berättar hur det smakade på ett 

helt annat sätt och med helt andra ord än vad de gjorde innan deltagandet i Smakskolan. De 

har helt enkelt fått helt andra preferenser vad det gäller mat än vad de hade tidigare. 

     En annan mycket positiv aspekt av arbetet med Smakskolan är enligt en av pedagogerna att 

eleverna även har blivit bättre på att smaka nya maträtter hemma. Elevernas ökade intresse för 

mat har alltså spridit sig utanför skolan och hem till föräldrarna. Att eleverna väljer att dela 

med sig till sina föräldrar om vad de har arbetat med i skolan tror jag kan vara ett tecken på att 

eleverna har tagit till sig av undervisningen och att de vill dela med sig av sina nyförvärvade 

kunskaper. Kanske är det till och med så att elever som deltar i projekt som Smakskolan kan 

påverka sina föräldrar till att bli mer medvetna om vad de väljer att servera hemma. Är det så 

skulle Smakskolan enligt mig verkligen kunna fungera som en positiv spiral, då föräldrarna, 

enligt Bengtsson och Johansson (2001) spelar en mycket viktig roll vad det gäller barns 

smakpreferenser.  

 

5.3 Möjligheten att integrera Smakskolan i annan undervisning  
Alla de fyra pedagogerna som deltog i projektet var överens om att det visst är möjligt att 

integrera Smakskolan i annan undervisning än hem- och konsumentkunskap. En av 

pedagogerna menade dessutom att det också är precis det de har gjort när de till exempel har 

räknat ut hur mycket vatten det går åt när man blandar saft eller när de har talat med eleverna 

om hur kroppen fungerar eller vilka våra olika sinnen är. På så vis har till exempel 

matematiken och biologin integrerats i Smakskolan. Flera av pedagogerna nämner också 

svenskan som en självklar del av Smakskolan då så mycket av det de har arbetat med bygger 

på att eleverna skriver i sina smakböcker och på tavlan, beskriver sina smakupplevelser för 

varandra och sätter ord på vad det är de upplever.  

     En av pedagogerna säger också att många av de elever som har deltagit i Smakskolan 

kommer från andra kulturer och därmed har mattraditioner som skiljer sig från våra svenska 
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mattraditioner. För att belysa detta valde skolan att arrangera en FN-fest där alla elever med 

familj fick ta med sig maträtter från sin kultur. Denna fest hade kanske, precis som pedagogen 

också säger, genomförts även om skolan inte varit engagerad i Smakskolan, men om man 

tänker utifrån ett mångkulturellt perspektiv skulle Smakskolan kunna vara en enorm möjlighet 

att använda sig av i arbetet med att bygga broar mellan olika kulturer. Eleverna skulle få 

möjlighet att dela med sig av sin egen matkultur samtidigt som de fick ta del av de andra 

elevernas olika matkulturer.   

 

5.4 Smakskolans betydelse för elevernas förmåga att uttrycka sig 
verbalt och skriftligt  
Flera av pedagogerna nämner svenskan som en självklar och viktig del av Smakskolan. Ett av 

skolans uppdrag enligt Lpo 94 är att ge varje elev rika möjligheter att samtala, läsa och skriva. 

Vidare ska eleverna ges möjlighet att lära sig kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga (Lärarförbundet, 2001). Eleverna har läst och skrivit mycket både under 

och efter Smaklektionerna, och då själva sapere-metoden handlar om att hitta rätt ord för att 

beskriva hur något smakar, luktar, låter eller känns har eleverna också blivit tvingade till att 

prata mycket under smaklektionerna. Stor vikt har alltså lagts vid just språkträningen.  

     Målet för smaklektionerna är också att det praktiska arbetet tillsammans med diskussioner 

och reflektioner kring vad man har kommit fram till ska leda till att skapa ett språk som hör 

ihop med det man gör (Jonsson et al, 2000). Två av pedagogerna som deltog i Smakskolan 

menar att de framför allt har sett en positiv utveckling vad det gäller elevernas ordförråd. Att 

smaka på något och sedan sätta ord på vad man känner menar en av pedagogerna är ett 

mycket konkret sätt att lära sig nya ord på. Vidare menar denna pedagog att det särskilt har 

märkts en positiv utveckling av ordförrådet hos de eleverna med utländsk bakgrund som 

annars kan ha svårt för att uttrycka sig. Just hur Smakskolan kan påverka invandrarelevers 

inlärning av det svenska språket tycker jag skulle vara intressant att studera mer ingående.  

     Men smaklektionerna har inte bara påverkat elevernas förmåga att uttrycka sig både 

verbalt och skriftligt, utan lektionerna har enligt tre av pedagogerna dessutom stärkt elevernas 

självförtroende vad det gäller att våga uttrycka sig. Eleverna har alltså fått en mycket större 

tilltro till sin egen förmåga, vilket enligt mig i sin tur borde leda till en ökad språkutveckling. 

För att lära sig ett språk måste man använda det.  
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5.5 Slutsatser 
Syftet med den här undersökningen var att utifrån en fenomenografisk forskningsansats ta 

reda på om Smakskolan är användbar som pedagogisk och didaktisk lärandemodell. 

Anledningen till att denna forskningsansats valdes var att fokus skulle ligga på 

respondenternas uppfattningar och erfarenheter snarare än på fakta. Den fenomenografiska 

forskningsansatsen inriktar sig nämligen enligt Marton och Booth (2000) framför allt på att 

identifiera frågor som är av betydelse för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö och där 

erfarenheter och uppfattningar efterfrågas snarare än fakta.  

     Resultatet av undersökningen visar att Smakskolan på många sätt är användbar som 

pedagogisk och didaktisk lärandemodell även om det kan finnas svårigheter med att 

genomföra ett projekt som Smakskolan på grund av tid, ekonomi och kunskap. Smakskolan 

har lyckats engagera samtliga elever som deltagit och responsen från eleverna har enligt 

pedagogerna enbart varit positiv. Möjligheten att anpassa undervisningen efter vilken ålder 

eleverna har eller vilken kunskapsnivå de ligger på är stor, vilket också är ett av målen med 

det handledningsmaterial som Smakskolan bygger på.  

     I Smakskolan ges eleverna möjlighet att arbeta aktivt och utforskande vilket enligt Askland 

och Sataoen (2003) går hand i hand med dagens rådande syn på barn och deras utveckling där 

man menar att barn är aktiva, kompetenta, utforskande, undrande, konstruerande, sökande och 

ivriga att engagera sig i världen och omgivningen. Dewey (2004) menar att det finns fyra 

olika behov eller intressen som motiverar elever; det sociala behovet av gemenskap, 

nyfikenheten att utforska, lusten att skapa och tillverka samt det estetiska intresset. Resultatet 

av denna undersökning visar att alla dessa bitar finns med i Smakskolan. Dewey menar också 

att barn lär genom att arbeta praktiskt, vilket eleverna ges möjlighet till under de flesta av 

Smakskolans lektioner. Sambandet mellan teori och praktik i lektionsupplägget upplevs av 

pedagogerna som starkt vilket de menar är positivt inte minst för de elever som annars kan ha 

det jobbigt med de mer teoretiska delarna av undervisningen.  

     Uppgifterna som eleverna ställs inför i Smakskolan är enligt de deltagande pedagogerna 

konkreta och lätta för eleverna att ta till sig av med alla sina sinnen. Det handlar mycket om 

att smaka, lukta, titta och känna för att på så sätt skapa sig en åsikt och därefter sätta ord på 

sina upplevelser. Det är med andra ord lätt för eleverna att se sambandet mellan sig själva och 

de uppgifter de ställs inför vilket gör att intresset för undervisningen ökar. Att träna upp 

sinnenas förnimmelser är enligt tidigare forskning också ett viktigt komplement i 
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undervisningen inte minst för de elever som har svårt för teoretiska studier (Jonsson et al., 

2000).  

     De negativa bitarna med Smakskolan menar pedagogerna är att det tar lite för mycket tid 

att planera och utvärdera smaklektionerna vilket kan resultera i att Smakskolan blir på 

bekostnad av annan undervisning. Att det kostar en hel del att köpa in råvaror till 

Smaklektionerna är även det en negativ aspekt av Smakskolan.  

     Många av de deltagande eleverna kommer från andra kulturer och andra länder och 

resultatet av denna undersökning visar att Smakskolan kan vara användbar i arbetet med att 

bygga broar mellan elever från olika kulturer. 

     Vad det gäller frågan om Smakskolans betydelse för elevernas förmåga att uttrycka sig 

verbalt och skriftligt visar resultatet av undersökningen att Smakskolan visst har haft en 

positiv inverkan. Enligt flera av pedagogerna är svenskan en självklar och viktig del av 

Smakskolan då eleverna har skrivit och läst mycket både under och efter smaklektionerna. 

Stor vikt har enligt pedagogerna lagts på just språkträningen då mycket av Smaklektionerna 

har handlat om att eleverna ska hitta rätt ord för att beskriva sina upplevelser av hur saker 

smakar, luktar, hörs eller känns. Inte minst har det enligt ett par av pedagogerna märkts en 

utveckling hos flera av de eleverna med invandrarbakgrund som annars kan ha svårt för det 

svenska språket. Smaklektionerna har dessutom stärkt elevernas självförtroende vad det gäller 

att våga uttrycka sig vilket borde kunna förbättra elevernas möjligheter att utvecklas inte bara 

inom svenskan utan även inom alla andra ämnen där muntliga framträdanden är 

förekommande.  

 

 

6 Sammanfattning 
Det övergripande syftet med den här studien är att utvärdera GastroNovums sapere-projekt 

Smakskolan som genomfördes år 2006 på en skola i Hässleholms kommun och därigenom 

undersöka om Smakskolan är användbar som pedagogisk och didaktisk lärandemodell enligt 

tidigare forskning och enligt verksamma pedagoger. Projektet sträckte sig över två terminer 

och startade när eleverna gick vårterminen i skolår ett och avslutades när de gick höstterminen 

i skolår två. Sammanlagt var det två klasser och fyra pedagoger som deltog. Det är kvalitativa 

intervjuer med dessa fyra pedagoger som ligger till grund för utvärderingen. 

     I undersökningen har det utgåtts från en fenomenografisk forskningsansats då fokus har 

legat på pedagogernas erfarenheter och upplevelser snarare än fakta. 
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     Resultatet av undersökningen visar att Smakskolan är användbar som pedagogisk och 

didaktisk lärandemodell och att de fyra intervjuade pedagogerna överlag ser positivt på 

projektet.  

     Lektionerna har enligt pedagogerna legat på en nivå som har varit väl anpassad efter den 

nivå som eleverna har befunnit sig på och responsen från eleverna har enbart varit positiv. 

Den starka kopplingen mellan praktik och teori i lektionsupplägget och den stora möjligheten 

för eleverna att använda alla sina sinnen under lektionerna är ett par av projektets starkaste 

sidor. Pedagogerna upplever att både de och eleverna har utvecklats enormt mycket under den 

period då Smakskolan har pågått. Planeringen av lektionerna har inte alltid varit den bästa och 

ibland har projektet upplevts som stressande för de inblandade pedagogerna, men på det stora 

hela har det positiva övervägt det negativa. 

     Pedagogerna upplever att eleverna som deltagit i projektet har genomgått en positiv 

förändring vad det gäller inställningen till skolmåltiden, mat och matvanor. Eleverna vågar 

prova nya maträtter i större utsträckning än tidigare och de pratar mer om saker som hör till 

maten och måltiden. Förhoppningsvis kan detta leda till att eleverna även i framtiden gör 

medvetna val vad det gäller livsmedel och att detta i sin tur kan bidra till en bättre hälsa i 

deras vuxna liv.  

     Vidare anser pedagogerna att det finns goda möjligheter att integrera Smakskolan i annan 

undervisning än hem- och konsumentkunskap och att det också är precis det de har gjort när 

de har talat med eleverna om hur kroppen fungerar, vilka våra olika sinnen är och hur de lär 

sig räkna ut hur mycket de behöver av olika ingredienser i maträtterna.  

     Pedagogerna upplever också att elevernas förmåga att uttrycka sig både verbalt och 

skriftligt har förbättrats efter deltagandet i Smakskolan. Inte minst märks detta bland eleverna 

med invandrarbakgrund. Dessutom har elevernas självförtroende inom flera olika områden 

förbättrats.  

     Då pedagogerna i studien upplever att Smakskolan generellt har haft betydelse för 

elevernas förmåga att uttrycka sig både skriftligt och verbalt, och två av pedagogerna särskilt 

lagt märke till att det har skett en språkutveckling hos eleverna med invandrarbakgrund hade 

det varit intressant att undersöka detta vidare. Intressant hade också varit att studera 

Smakskolan utifrån Vygotskijs teorier om barns språkutveckling. Vygotskij (1995) ansåg att 

den mest karaktäristiska formen av skapande för barn i skolåldern är det litterära, språkliga 

skapandet och att aktiviteten i barnets språk är en återspegling av den allmänna aktiviteten i 

denna ålder. Vidare menade Vygotskij bland annat att språket utvecklas som en konsekvens 

av behovet att få kontakt med andra människor och att all utveckling sker i två faser, först 
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kommunikation med omvärlden, det vill säga social aktivitet och sedan inre kommunikation, 

det vill säga tankeaktivitet (Stensmo, 1994).  
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Bilaga  
 

Intervjufrågor 
1. Hur kom det sig att du valde att arbeta med Smakskolan och sapere-metoden? Hur kom du i 
kontakt med Smakskolan? 
 
2. Hur upplever du att Smakskolan har fungerat som undervisningsmetod?  
 
3. Vad har inte fungerat och vad kunde ni ha gjort annorlunda? 
 
4. Vilka har elevernas reaktioner på Smakskolan varit? 
 
5. Hur upplever du att elevernas inställning till skolmåltiden, respektive intresse för mat och 
matvanor har förändrats efter Smakskolan?  
 
6. Har du märkt någon annan förändring av elevernas intresse för mat och matvanor? 
 
7. På vilket sätt känner du att det är möjligt att integrera Smakskolan med undervisningen i 
andra ämnen än hem- och konsumentkunskap? Finns det några direkta kopplingar? 
 
8. Vilken betydelse har Smakskolan haft för elevernas förmåga att uttrycka sig verbalt och 
skriftligt? 
 
9. Är det realistiskt att ur ett undervisningsperspektiv fortsätta arbeta med Smakskolan även i 
framtiden? Varför eller varför inte? 
 
 

 

 

 

 
 


