
 

Introduktion SAPERE 
 

Kan en citronkaramell vara röd? Vilken färg har nudlarna? Vad säger näsan?  

Hur känns de i munnen? Hur låter det när man steker fläsk? 

 

Sapere är latin och betyder ”att kunna”, ”att smaka”, ”att veta” och ”att känna”. Det är en 

alldeles utmärkt de nition av vad själva Sapere-metoden går ut på. Att kunna smaka och 

känna skillnader och veta vad som är vad – och inte minst att kunna sätta ord på sina 

sinnesupplevelser. Att visa att det faktiskt finns en hel värld bortom gott och äckligt. 

 

Sapere-metodens upphovsman Jacques Puisais är i grunden kemist med lång träning i 

vinkunskap och sensorik. Jacques Puisais tyckte sig se vad han kallar en ”smaklikriktning” 

gradvis inträda i västvärlden. Med detta menade han att barn hade allt svårare att acceptera 

beska, syrliga och hårda livsmedel och i stället inriktar sig på söta och mjuka produkter. 

Jacques Puisais konstaterar att våra sensoriska upplevelser utarmas genom likriktningen, 

vilket kan ha negativa konsekvenser bl. a. för livsmedelsvalet, hälsan och måltidskulturen. 

Även i Sverige är det tydligt att livsmedelsprodukter från industrin blir mer och mer sötade, 

recept för bl.a. glass och inlagd sill är sötare i dag än för tio år sedan. Metoden togs till 

Grythyttan under 1994 där den utvecklades för Svenska förskolor.  

 

Syftet med SAPERE-metoden kan sammanfattas i några punkter: 

 

- Lära känna sina sinnen och sin egen smak 

- Träna sin förmåga att uttrycka sin åsikt muntligt och skriftligt 

- Våga prova nya råvaror och rätter 

- Uppleva mat och måltider som något spännande och roligt 

- Relatera måltidens betydelse för vår kultur, natur, miljö och hälsa 

- Utvecklas till en medveten konsument 

 



 

Det är naturligt att vara lite tveksam till mat vi inte smakat tidigare. Eftersom okänd mat 

skulle kunna vara farlig, känner barn ofta en intuitiv misstänksamhet mot den. Det gäller både 

vuxna och barn, men främst små barn mellan två och sex år. Det kallas Neofobi. Vi har en 

medfödd preferens för sött och salt, medan sura och beska smaker ofta tar tid att lära sig att 

tycka om. Självklart måste vi inte äta allt som är ätligt, smaken är individuell, men vi kan 

träna upp vår förmåga att känna dofter och smaker.  

Att tvinga barn att äta en maträtt eller ett livsmedel kan resultera i att barnet förknippar maten 

med obehagliga känslor som minskar chanserna att barnet kommer acceptera maten i 

framtiden. De känslorna kan sitta kvar länge, i värsta fall livet ut. Neofobi övervinns istället 

bäst genom exempelvis: 

 

- Exponering – låt barnet se och bekanta sig med livsmedlet många gånger utan tvånget 

att smaka, det kan räcka med att lukta och peta till en början. Det kan behövas  mer än 

tio exponeringar innan barnet accepterar maträtten.  

- Positiv information – presentera okända maträtter på ett positivt och spännande sätt, 

ge information om var råvarorna kommer ifrån och hur de har tillagats. 

- Smakbryggor – koppla eller servera ett nytt livsmedel tillsammans med en mer 

välkänd och accepterad maträtt. Genom att associera maten till en välkänd maträtt 

förknippas de positiva känslorna för den välkända maträtten med den nya och det 

finns en större chans för acceptans av maträtten. 

 

Flera studier bland barn i både förskola och skola visar att Sapere-metoden ökar intresset för 

mat och minskar deras skepsis mot nya livsmedel. Barn blir engagerade och intresserade och 

tycker dessutom att övningarna är roliga. Vissa barn kan uppleva att det känns ovant att 

beskriva sin egen upplevelse och ståndpunkt eftersom de är vana att söka efter ”rätt” svar rent 

teoretiskt, i stället för att utgå från sin egen upplevelse. Det är avgörande att barnets 

upplevelser inte betraktas som rätt eller fel, utan deras personliga erfarenheter och 

uppfattningar respekteras.  
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