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Abstract 

Individual experiences of taste differs greatly and is partially due to both the ability 

to detect basic taste and the intensity at which it is interpreted. Compared to grown-

ups, children tend to show a higher preference toward sweet and a greater aversion 

towards bitter. The purpose of this study was to examine 4-6-year old pre-school 

children’s ability to identify basic tastes in food before and after training with basic 

taste solutions. The children’s ability to articulate their taste experiences were also 

studied before basic taste training. The research were conducted at a single pre-

school, eleven children participated in the study which involved four different parts. 

A group discussion about (basic) tastes, testing of ten different foods accompanied 

by continued conversations about what the food tasted like. The third part was 

training with basic taste solutions where the children got to practice recognizing 

sweet, sour, salty, bitter and umami. The last part were a basic taste test in which 

the children were asked to answer what basic tastes they could identify in each food. 

The results showed a significant difference in the children’s ability to identify salty 

tastes compared to other basic tastes, also a notably improved ability to detect and 

articulate all basic tastes after basic taste training. The children went from naming 

“tasty” and “disgusting” as tastes, to being able to put words on, and identify, many 

of the basic tastes in each food. A short training session with basic tastes is a simple 

method which can benefit young children by contributing to a more positive and 

curious approach towards new flavours and food in general.  

Sammanfattning 

Individuella smakupplevelser varierar stort och är delvis beroende av hur väl och 

intensivt individen kan urskilja grundsmaker. Jämfört med vuxna uppvisar barn en 

högre preferens för sött och starkare aversion mot bittert. Syftet med denna studie 

var att undersöka 4-6-åriga förskolebarns förmåga att identifiera grundsmaker i 

livsmedel före och efter träning med grundsmaklösningar. Även barnens förmåga 

att verbalisera smakupplevelser innan grundsmakträning undersöktes. Studien 

genomfördes på en förskola, totalt elva barn deltog i studien som bestod av fyra 

moment. En gruppdiskussion om (grund)smaker, provsmakning av tio olika 

livsmedel med fortsatt samtal om vad dessa smakade. Tredje momentet var träning 

med grundsmaklösningar där barnen fick öva på att känna igen sött, surt, salt, bittert 

och umami. Sista momentet var ett grundsmaktest där barnen fick svara vilka 

grundsmaker de kunde identifiera i varje livsmedel. Resultaten visade på en 

signifikant skillnad förmåga att uppfatta salt jämfört med övriga grundsmaker, samt 

en markant ökad förmåga att både identifiera och verbalisera samtliga grundsmaker 

i livsmedel efter grundsmakträning. Från att ha benämnt ”gott” och ”äckligt” som 

smaker kunde barnen efter träning i större utsträckning sätta ord på och identifiera 

flera olika grundsmaker i livsmedlen de smakade. En kort grundsmakträning är en 

enkel metod som kan bidra till att få små barn att inta ett positivt, nyfiket 

förhållningssätt till nya smaker och mat i allmänhet.  
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Definition av begrepp 

Smakperception avser den totala smakupplevelsen av de substanser som förtärs. 

Smakupplevelsen utgörs av en sammansättning av intryck från bland annat lukt- 

och smaksinnet. 

Grundsmakperception avser i denna studie individuella upplevelser av 

grundsmaker. Denna upplevelse är bunden till både interna faktorer (såsom genetik, 

ålder, kön) och externa faktorer (såsom social miljö, uppfostran och individuella 

erfarenheter).  

Neofobi är motvillighet till att testa nya saker, i detta fall åsyftas ovilja att testa ny 

mat. 

 

Nyckelord 

Grundsmakperception  förskolebarn  grundsmaker  smaksensitivitet  livsmedel  

smakidentifikation 

Basic taste perception  pre-school children  basic tastes  taste sensitivity  food  

taste identification 
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1 Inledning 
Hos människor i alla åldrar är smak en av de mest avgörande faktorerna när det 

kommer till vilken sorts mat vi väljer att stoppa i munnen (Mennella, Pepino, & 

Reed, 2005). Ett stort antal studier har gjorts på människans medfödda preferens 

för sötma och aversion mot bitter smak. Ur ett evolutionärt perspektiv har dessa 

egenskaper varit en ren överlevnadsstrategi: toxiska ämnen tenderar att ha en bitter 

smak medan energirika och ätbara livsmedel tenderar att smaka sött (Breslin, 2013; 

(Drewnowski et al., 2012; Reeda et al., 2006; Mennella, 2014).  

När man talar om smak syftar man oftast inte på den strikt fysiologiska definitionen 

av smak, det vill säga grundsmaksperception. Mer troligt talar man om smak som 

ett begrepp för en kombinerad upplevelse av både smak-, lukt- och känselsinnet. 

Det svenska språket saknar ord för dessa två skilda betydelser av ordet ”smak”. I 

engelskan talar man däremot om ”taste” och ”flavor” som två olika begrepp där den 

förstnämnda refererar till den fysiologiska definitionen av smak, medan ”flavor” 

avser den totala smakupplevelsen (Woods, 1998).  

Individuell upplevelse av smak varierar och är delvis beroende av hur väl individen 

kan urskilja grundsmaker, samt vid vilken intensitet dessa uppfattas (Hartvig, 

Hausner, Wendin, & Bredie, 2014). Stora individuella skillnader har tidigare 

påvisats, både i smaksensitivitet och huruvida grundsmaker uppfattas 

som ”angenäma” eller ”oaptitliga” (Keller et al., 2002; Reeda et al., 2006). Barn 

tenderar att vara mer styrda av smak än vuxna, och uppvisar högre preferens och 

förhöjd sensitivitet för framförallt sötma än vad vuxna gör (Mennella et al., 2005; 

Segovia et al., 2002). Vad dessa skillnader beror på är inte helt kartlagt men 

troligtvis beror de på en sammanvävning av genetiska skillnader, medfödda 

preferenser och aversioner, kön, ålder och mognad (Reeda et al., 2006).  

I vårt moderna samhälle riskerar dock dessa medfödda preferenser skapa ett hinder 

för ett hälsosamt leverne. Mycket av den mat som idag anses hälsosam, exempelvis 

många grönsaker, vissa frukter och fullkorn, har en naturligt bitter smak (Hartvig 

et al., 2014; Breslin, 2013). Samtidigt har vi kvar den medfödda preferensen för 

söta smaker så som frukt och bär, men även sockrade produkter med högt 

energiinnehåll men desto lägre näringsdensitet. 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det således betydelsefullt att undersöka hur 

individuella upplevelser av mat och smak spelar in i individuella kosthållningar och 

matvanor. Det är inte orimligt att tänka sig att genetisk predisposition för vissa 

smakpreferenser, och –aversioner, potentiellt skulle kunna ligga till grund för varför 

somliga individer, både barn och vuxna, har mer eller mindre svårt att nå upp till 

rekommenderade intag av exempelvis frukt och grönsaker (Beauchamp & Mennella, 

2009; Lim et al., 2008).  

Smakpreferenser är dock inte enbart en fråga om interna faktorer så som 

fysiologiska funktioner, genetik och evolution; studier pekar på att externa faktorer 

så som föräldrarnas matvanor och beteenden kring mat är avgörande för barnens 



7 

 

konsumtion av exempelvis grönsaker och frukt. Tillgängligheten av olika livsmedel 

är också betydande, sådan mat som inte erbjuds kommer förbli okänt och sannolikt 

ratas när barnet väl kommer i kontakt med den. Restriktion av vissa livsmedel och 

påtryckningar att äta andra, riskerar dessutom att leda till ett framtida osunt 

förhållande till mat (Blissett & Fogel, 2013). För barn är sådan kunskap av extra 

relevans då de matvanor som grundas i barndomen följer med upp i vuxen ålder och 

har i förlängningen betydelse för framtida hälsa (Mennella, 2014). 

Vår upplevelse av smak, oavsett om den är genetiskt betingad eller ett uttryck för 

den sociala kontext vi befinner oss i, är långt ifrån konstant (Beauchamp & 

Mennella, 2009; Blissett & Fogel, 2013). Trots att de flesta har en medfödd aversion 

mot bittert är det fullt möjligt att genom upprepade exponeringar ”lära om” 

smaksinnet till att uppskatta väldigt bittra smaker som kaffe, öl och spenat.  

Ett sätt att positivt påverka barns matvanor är genom smakutbildning. Ett av målen 

med en sådan utbildning är att göra mat och ätande till något medvetet och njutbart 

snarare än något som görs i förbifarten eller framför tv:n (Woo & Lee, 2013). Att 

låta barn i edukativt syfte bekanta sig med olika livsmedel genom att se, känna, 

lukta och smaka har visat sig kunna minska neofobi samt medföra en mer varierad 

kosthållning. En ökad medvetenhet hos barnen om vad maten faktiskt smakar, 

bortom ”gott” eller ”äckligt”, kan dessutom leda till en större uppskattning för olika 

sorters livsmedel såväl som olika smaker (Mustonen & Tuorila, 2010; Woo & Lee, 

2013).  

En större förståelse behövs för hur barn uppfattar alla fem grundsmaker, och hur en 

enkel grundsmakutbildning kan inverka på deras förmåga att urskilja dessa i maten 

de äter. Att barn kan uppfatta grundsmaker i mer eller mindre samma utsträckning 

som vuxna är sedan länge fastställt (Wendin, Allesen-Holm, & Bredie, 2011) men 

till skillnad från vuxna står små barn inför en utmaning: att sätta ord på vad de 

egentligen smakar. En grundläggande träning i att känna igen och namnge 

grundsmaker har potential att uppmuntra små barn att inta ett nyfiket, medvetet 

förhållningssätt till mat och kanske komma till insikt om att det finns fler nyanser 

av smak än bara ”superdupergod” eller ”jätteäcklig”.  

Utan ord är det svårt att beskriva en smakupplevelse.  

Utan smakupplevelse är det svårt att hitta orden. 

(Livsmedelsverket, 1999) 
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2 Bakgrund 
Människan kan uppleva en stor mängd olika smaker, vi kan skilja på jordgubbar 

och päron trots att båda är karakteristiskt söta till smaken. Trots detta kan vi bara 

känna av fem olika grundsmaker: sött, surt, salt, bittert och umami; resten av 

smakbilden byggs på framförallt luktsinnet och det trigeminala sinnet. Det 

trigeminala sinnet är mycket känsligt för kemisk irritation i vår omgivning. 

Luktsinnet består av receptorceller och sitter högt upp i näsan och kan upptäcka 

mycket små koncentrationer av luftburna ämnen. Dessa doftämnen triggar 

luktreceptorerna som i sin tur skickar nervimpulser till hjärnan som slutligen 

producerar ett doftintryck. Det vi upplever som smak bygger till största del på 

luktsinnet (Woods, 1998; Reed & Knaapila, 2010; Beauchamp & Mennella, 2011; 

Mennella, 2014). 

2.1 Grundsmaker 

Det som gör vissa smaker till just grundsmaker är att de är karakteristiska, unika 

smaker som differentierar från, och kan ses som oberoende av andra grundsmaker. 

En grundsmak ska även gå att identifiera i flera olika livsmedel. Hittills har man i 

smaklökarnas receptorceller funnit specifika receptormolekyler för alla fem 

grundsmaker (Segovia et al., 2002; Erickson, 2008). I dagsläget talar man om fem 

grundsmaker men mycket pekar på att det åtminstone finns ett par andra smaker 

som borde ingå här, fett- och metallsmak är exempel på sådana som ännu inte blivit 

accepterade som grundsmaker (Chaudhari & Roper, 2010; Reed & Knaapila, 2010; 

Segovia et al., 2002; Reeda et al., 2006; Reed & Knaapila, 2010; Breslin, 2013). 

2.1.1 Smaklökar och smakperception 

På tungans ytskikt finns en mängd små upphöjningar, så kallade papiller vari ett 

hundratal smaklökar är samlade. Varje smaklök innehåller mellan 50-150 

smakceller (Reeda, Tanakab, & McDaniela, 2006). Receptorcellerna fångar upp 

smakämnen i saliven med hjälp av mikrovilli och skickar nervimpulser vidare via 

smaknerver till hjärnan som tolkar smaken. 

Tidigare trodde man att tungan var uppdelad i zoner där endast specifika 

grundsmaker uppfattades men senare studier har påvisat att alla smaklökar kan 

registrera alla grundsmaker (Segovia et al., 2002; Chaudhari & Roper, 2010).  

2.2 Smaksenstivitet hos barn 

Man har identifierat gener som är direkt kopplade till bitter smakperception vid test 

med 6-n-propylthiouracil1 (PROP). Genom att studera dessa gener kan man förutse 

                                                 
1  6-n-propylthiouracil är en kemisk substans som bland annat används för att behandla vissa 

sjukdomar kopplade till sköldkörtlen. Substansen har en mycket bitter smak och används även för 

att testa smaksensitivitet för bittert (Anliker, Bartoshuk, Ferris, & Hooks, 1991). 
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olika grader av smaksensitivitet gentemot bittert. Vid test med PROP undersöker 

man vid vilken nivå en individ kan känna av den bittra smaken. Man talar här 

om ”smakare” som kan känna av PROP vid detektionsgränsen och ”icke-smakare” 

som är (mer eller mindre) smakblinda för PROP, fördelningen tros vara 75 

respektive 25 procent. Man kan även urskilja så kallade ”supersmakare” som kan 

känna av PROP vid betydligt lägre gränsvärden än normalt. Den variation som finns 

individer emellan tros bero till 70 % på receptorgenen. I tester med PROP har man 

gjort jämförelser mellan barn och vuxna, som båda identifierats som ”smakare”, 

och upptäckt att barn tenderar att vara mer bittersensitiva än vuxna, trots likadan 

genuppsättning (Reeda, et al., 2006; Keller et al., 2002; Reed & Knaapila, 2010). 

Vissa studier har funnit stöd för, att barn är mer smaksensitiva än vuxna för sött och 

bittert på grund av en högre densitet av smakpapiller på tungan (Segovia, 

Hutchinson, & Laing, 2002).  

PROP-sensitiva barn tenderar att äta signifikant mindre grönsaker jämfört med 

PROP-okänsliga barn på grund av att de kan uppfatta bittra smaker. De uppvisar 

även en starkare preferens för högre koncentrationer av sötma. PROP-okänsliga 

barn tenderar att i större utsträckning gilla grönsaker eftersom de inte upplever dem 

som bittra (Bell & Tepper, 2006; Keller et al., 2002; Reeda et al.,2006). Studier har 

även visat på att individer som är PROP-okänsliga löper större risk att bli 

nikotinberoende eftersom nikotin har en bitter smak som de inte känner av (Reeda, 

Tanakab, & McDaniela, 2006).  

Smaksenstivitet för bittert och sött är tämligen väl undersökt både hos barn och 

vuxna. Det man har sett är att barn uppvisar högre sensitivitet än vuxna för i 

synnerhet sött, men också bittert och salt. Samtidigt har barn en klart högre 

preferens för sött och salt och uppvisar kraftigare aversion gentemot bittert (Reeda 

et al., 2006; Mennella et al., 2005; (Beauchamp & Mennella, 2011; Keller et al., 

2002). Barns generella förmåga att identifiera grundsmaker är däremot inte lika 

studerat men ett fåtal studier hypotiserar att sensitivitet för exempelvis sött eller 

bittert borde korrelera med sensitivitet även för ytterligare grundsmaker (Hartvig et 

al., 2014; Lim et al., 2008).  

Resultaten har gett implikationer för specifika ätbeteenden hos barn såsom neofobi 

och ”kräsenhet” men också förklaringar till varför vissa bittra grönsaker, 

exempelvis spenat och rå broccoli, är universellt ratade av barn (Drewnowski, 

Mennella, Johnson, & Bellisle, 2012).  

2.2.1 Sensoriska tester med barn 

Då det visat sig att både barns smaksensitivitet och –preferenser skiljer sig markant 

från vuxnas är det av intresse att hitta sätt att testa detta, även hos unga barn. Att 

utföra sensoriska tester på små barn innebär dock vissa svårigheter som behöver 

överkommas för att få ett användbart resultat. Det krävs en noga uttänkt 

studiedesign som tar i beaktning både barnens ålder och utveckling, uthållighet och 

koncentrationsförmåga. Om tester sker i grupp bör man ta grupptryck och 

kamratpåverkan i beaktning. I praktiken innebär detta att sensoriska tester med barn 
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behöver vara relativt korta, lättbegripliga och roliga för barnen (Vissera, Kroezeb, 

Kampsa, & Bijlevelda, 2000).  

2.2.2 SAPERE-metodik 

SAPERE är en metod som genom skolförlagda övningar låter barn utforska och lära 

känna sinnesupplevelser av mat. SAPERE-metodiken går ut på att låta barn på ett 

lustfyllt och nyfiket sätt utforska olika livsmedel med hjälp av både känsel, lukt, 

syn och smak. Det främsta målet med SAPERE-metoden är att väcka barns intresse 

för mat och i längden utbilda en ny generation av medvetna och analytiska individer 

med en positiv och nyfiken attityd till mat. Metoden bidrar även till att öka barns 

medvetenhet om (grund)smaker och ger dem ett utökat vokabulär för att sätta namn 

på sina sinnesupplevelser (Andersen, 2000).  

Flertalet studier har visat på att SAPERE-metoden kan bidra till att minska neofobi, 

öka intresset för mat och ge en ökad nyfikenhet och vilja att prova nya, okända 

livsmedel. Alla dessa faktorer kan i sin tur bidra till en mer variationsrik kost samt 

göra dem mer förmögna att uttrycka sina preferenser och diskutera kring maten de 

äter (Mustonen & Tuorila, 2010; Woo & Lee, 2013; Vissera et al., 2000). 

Uppföljningsstudier utförda tio respektive tjugofyra månader efter implementering 

av smakutbildning har dock visat på att tidigare påvisade positiva förändringar hos 

barnen inte förblir konstanta. Effekten av smakutbildningen, i synnerhet hos små 

barn, avtar om inte träningen fortlöper och barnens nyvunna insikter upprätthålls 

(Reverdy et al., 2008; Mustonen et al., 2009). 

2.3 Att studera smak 

International Standardisation Organisation (ISO) har tagit fram en internationell 

standard för sensorisk analys och metod (ISO 3972:2011). Standarden innefattar 

och specificerar en uppsättning objektiva testmetoder i syfte att förbereda inför 

sensoriska analyser. Dessa metoder kan bland annat användas för att träna 

sensoriska testpaneler i att urskilja och identifiera olika smaker, samt att testa 

individers smaksensitivitet. ISO rekommenderar citronsyra, koffein, natriumklorid, 

sackaros och natriumglutamat som prototyper för de fem vedertagna 

grundsmakerna, samt fastställer deras lägsta detektionsgräns, det vill säga vid den 

gräns människor normalt sett är förmögna att urskilja smaken. 
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3 Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka 4-6-åriga förskolebarns förmåga att 

identifiera grundsmaker i tio olika livsmedel före och efter en träning med 

grundsmaklösningar. 

3.1 Frågeställningar 

1. Vilka spontana ord använde barnen för att beskriva smak? 

2. Kunde barnen identifiera och verbalisera upplevda smaker i tio olika 

livsmedel, innan träning med grundsmaklösningar? 

3. Kunde barnen identifiera och verbalisera upplevda grundsmaker i samma 

tio livsmedel, efter en träning med grundsmaklösningar? 

4 Metod & material 
Syftet med denna studie motiverade ett tvärvetenskapligt angreppsätt där barnens 

objektiva resultat på grundsmaktestet, samt deras individuella kunskaper och 

reflektioner fordrades för att besvara studiens frågeställningar. Genom ett sådant 

tillvägagångssätt kunde en metodtriangulering användas för att anknyta kvantitativa 

resultat med kvalitativa (Eliasson, 2010).   

4.1 Litteraturgenomgång 

Den teoretiska grunden för denna studie byggdes på en narrativ litteraturstudie, det 

vill säga en icke-systematisk faktainsamling med det primära syftet att förse läsaren 

med en kontext och bakgrund till resultaten i denna studie, samt hur dessa förhåller 

sig till rådande kunskap (Green, Johnson, & Adams, 2006). Vissa kriterier var 

nödvändiga att upprätta för att sortera ut relevant litteratur bland resultaten av varje 

konstellation av söktermer (se bilaga I).  

Ett primärt urval gjordes genom att, bland det totala sökresultatet, identifiera de 

titlar vilka föreföll relevanta utifrån syftet i denna studie. Studier på (förskole)barn 

i kombination med smaksensitivitet, smakperception, smakpreferenser och 

smakacceptans inkluderades här. Även studier på smaksinnets fysiologi, utveckling 

och evolutionära aspekter på smak inkluderades. 

Studier på bland annat tandhygien, fetma och övervikt, studier på specifika 

sjukdomstillstånd samt vuxna och äldre exkluderades utan närmare granskning.  

I första urvalet granskades abstract på alla studier som uppfyllde ovannämnda 

inkluderingskriterier. De abstract som föreföll fortsatt relevanta granskades i sin 

helhet i andra urvalet. I tredje urvalet valdes de artiklar som kunde anses 
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ändamålsenliga i förhållande till syftet med denna studie, samt motsvarade uppsatta 

inkluderingskriterier. 

4.2 Studiedesign 

Barnens ålder grundades på att testet i fråga krävde att barnen behövde ha både 

tålamod och koncentrationsförmåga nog att genomföra testets alla delar. Barn yngre 

än fyra år inkluderades därav inte i denna studie. Denna åldersavgränsning styrktes 

även av Vissera et al. (2000) som tidigare studerat och utvecklat sensoriska 

tetstprocedurer för små barn. Ett åldersspann på två år valdes för att undvika alltför 

stora skillnader i barnens utveckling vilket annars hade gett missvisande resultat.  

Syfte och fokus motiverade en kvalitativ studiemetod genom analytisk induktion. 

Ett sådant tillvägagångssätt karakteriseras av en linjär arbetsprocess där tre olika 

faser kan urskiljas: planering, insamling och analys. Per definition avser en sådan 

metod att den ena fasen kronologiskt avlöser den andra, och inte förrän i slutskedet 

är det befogat att, utifrån analytisk induktion, stipulera teorier och hypoteser. Vilken 

typ av studie som används för datainsamling är baserat på vilken fråga eller syfte 

man har som utgångspunkt (Hartman, 2004).  

Resultaten omvandlades längre fram till numeriska värden vilket motiverade även 

ett kvantitativt angreppsätt och viss statistisk bearbetning gjordes för att belysa 

skillnader i barnens förmåga att urskilja olika grundsmaker (se kapitel 4.4).  

4.2.1 Urval och etiska överväganden 

Studien genomfördes på en förskola där pedagogerna identifierade de barn som föll 

inom det angivna åldersspannet. Totalt elva barn deltog i studien. Studien 

planerades och genomfördes i linje med forskningsetiska principer om krav på 

information, samtycke, konfidentialitet, nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002).  

De berörda barnens föräldrar tillhandahölls veckan innan skriftlig information om 

när och hur testet skulle genomföras (se bilaga II), de uppmanades kontakta barnens 

pedagog eller testansvarig om de hade frågor eller inte ville att deras barn skulle 

delta. De informerades även om att barnen inte skulle namnges eller på annat sätt 

kunna bli identifierade personligen i den slutliga rapporten. Pedagogerna ansvarade 

för att föräldrarna tilldelades den skriftliga informationen, samt undertecknade 

dokument (se bilaga III) som försäkrade att barnen hade tillåtelse utav sina föräldrar 

att delta. Pedagogerna försäkrade även att inga relevanta (för smaktestet) 

födoämnesallergier förekom bland de barn som deltog i testen.  

Även om föräldrasamtycke finns har alla barn rätt till sin egen uppfattning och 

deltagande i beslut som berör dem. Alla barn äger rätten att kunna säga nej till 

medvekan i forskning och studier,och få sina åsikter respekterade (CODEX: regler 

och riktlinjer för forskning, 2015). Alla barn i denna studie informerades om att 

deltagande var helt frivilligt och att inget tvång förelåg för dem att fullfölja testet.  
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Innan testets början tilldelades varje barn ett ID-nummer i form av en skylt de 

placerade framför sig, detta för att låta dem förbli neutrala även för författaren, samt 

undvika eventuella bias i senare analys.  

4.3 Genomförande 

Undersökningen genomfördes i grupper om fem respektive sex barn i åldrarna 4-6 

år. Undersökningen bestod av fyra olika moment som alla varade mellan fem till 

tio minuter, drygt fyrtio minuter totalt för varje grupp.  

Det första momentet bestod i en semistrukturerad gruppdiskussion där barnen fick 

svara på och diskutera kring frågorna ”vad är en smak” och ”vilka smaker kan ni 

komma på”. Svar och kommentarer dokumenterades skriftligt med hjälp av ett i 

förhand konstruerat svarsdokument (se bilaga IV) där möjlighet fanns för 

författaren att bland annat bocka av de grundsmaker som barnen nämnde, eller föra 

in övriga svarsalternativ.  

Under moment två fick barnen provsmaka tio olika livsmedel (se tabell 3) och 

resonera och diskutera kring vad dessa smakade. Dokumentation gjordes skriftligt.  

Moment tre var en grundsmakträning där barnen fick en genomgång över de fem 

grundsmakerna samt fick smaka på grundsmaklösningar för att kunna relatera till 

dem (se kapitel 4.3.1). Grundsmaklösningarna testades i tur och ordning för att i 

största möjliga mån hålla barnens fokus och ge dem en chans att reflektera över och 

förstå vad de egentligen smakade. Barnen hade efter genomgången möjlighet att 

återigen smaka på alla lösningar. Till varje specifik grundsmak tillhörde en färgad 

skylt med en symbol på som barnen fick bekanta sig med för att senare kunna 

använda som referens till just den smaken. Upplägget på grundsmakträningen 

skapades för att så mycket som möjligt göra det enkelt och begripligt för barnen. 

Både färg och symbol var tänkt att i största möjliga mån ha en logisk och 

pedagogisk koppling till den grundsmak de representerade (se bild 2). Salt 

representerades av en vit skylt med ett saltkar på, surt av en gul skylt med en citron 

på, sött av en rosa skylt med karameller på. Bittert och umami hade inte lika 

självklara associationer till färg och symboler som övriga, och fick således 

representeras av grönt respektive beige. Grönt eftersom många bittra grönsaker är 

bittra och beige eftersom buljongen som användes var beige till färgen. Den bittra 

smaken representerades av en bild på en grapefrukt medan umami föreställde en 

buljongtärning då det var det som användes som grundsmaklösning för umami. 

Bild 2:  
Smaksymboler  (fr v t h): bittert, salt, surt, sött, umami. 
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Alla val av både färg och symboler gjordes specifikt för detta test och har ingen 

vetenskaplig förankring annat än att bakomliggande tanke var att i största möjliga 

mån göra testet förståeligt och rationellt för barnen (Vissera, Kroezeb, Kampsa, & 

Bijlevelda, 2000).  

Fjärde och sista momentet innefattade att barnen individuellt fick smaka på de tio 

livsmedel de tidigare smakat och diskuterat kring. Barnen delades upp i par för att 

möjliggöra för dem att i lugn och ro smaka på alla livsmedel. De ombads att inte 

prata med varandra under testet vilket de till största del lydde. Inför testet fick de 

en uppsättning med tjugofem små lappar med samma bilder och färger som de 

skyltar som representerade grundsmakerna i moment tre, fem lappar för varje smak. 

Förhoppningen var att lapparna skulle göra det enkelt för barnen att minnas 

grundsmakträningen och koppla den både visuellt och smakmässigt till det 

livsmedel de smakade på i grundsmaktestet. Varje barns lappar var märkta med 

deras specifika ID-nummer. Vid varje livsmedel fanns under detta moment en 

behållare vari varje barn kunde placera ut sina lappar utifrån vad de kunde urskilja 

för smaker i just det livsmedlet. Grundsmaklösningarna var tillgängliga även under 

detta moment, utifall att barnen skulle önska jämföra ett livsmedel mot den lösning 

de trodde sig känna igen.  

Samtliga barn som deltog fullföljde alla delar av testet 

4.3.1 Grundsmaklösningar 

 De grundsmaklösningar som användes i denna studie baserades på ISO-standard 

(3972:2011) med avseende på sensorisk analys och de kemiska substanser som däri 

rekommenderas som indikatorer för grundsmakerna. Koffein är inte 

rekommenderat att ge små barn (Livsmedelssäkerhetsverket Evira, 2010)  varför 

tonic water användes som bitter smaklösning istället för koffein. Tonic water 

innehåller kinin vilket även det är en mycket bitter substans (Hartvig, Hausner, 

Wendin, & Bredie, 2014). I brist på mononatriumglutamat, som normalt används 

som kemisk smaksubstans för umami, användes en mörk oxbuljong. Denna studie 

hade inte som mål att definiera barnens detektionsgräns för grundsmaker, varför 

ISO rekommenderade koncentrationer (g/l) av sackaros, citronsyra och 

natriumklorid fördubblades för att uppnå, vad som Wendin et al. (2011), betecknade 

Tabell 2:  
Grundsmaklösningar använda vid grundsmakträning. Koncentration angivet i gram per liter vatten.  

   Substans g/l 

   Sött Sackaros 48 

   Surt Citronsyra 2,5 

   Salt Natriumklorid 8 

   Bitter Tonic water (Schweppes) Ej utspädd 

   Umami Mörk oxbuljong (Knorr) Enligt anvisning (1 tärning/0,5 l vatten) 
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som högkoncentrerad grundsmaklösning. De substanser och koncentrationer som 

användes i denna studie finns beskrivna i tabellen nedan. 

4.3.2 Livsmedel 

För att testa barnens grundsmaksperception valdes tio olika livsmedel ut, två för 

varje grundsmak (se tabell 3). Alla livsmedel som valdes ut, ansågs av författaren 

vara rimliga att anta att alla barn var någorlunda bekanta med. Detta togs i beaktning 

för att minska risken att något barn inte skulle vilja smaka något de aldrig sett förut.  

De två livsmedel som fick representera respektive grundsmak hade en smakbild 

som, enligt författaren, tydligt dominerades av en specifik grundsmak. Smaken av 

ett livsmedel är dock ofta en kombination av flera olika grundsmaker som 

tillsammans utgör den specifika smakupplevelsen (PubMed Health, 2012).  De 

flesta livsmedel i tabellen nedan inrymde fler än en grundsmak, varför det var 

möjligt för barnen att få olika graderingar av ”rätt” och ”fel”. Ett poängsystem (se 

kapitel 4.4) upprättades eftersom det var svårt att avgöra exakt vad som var ”rätt 

och fel” när det kom till individuella smakupplevelser. 

Poängskalan som skapades för denna studie hämtade inspiration från Hootman 

(1992) som menar att alla livsmedel har en indivuduell smakprofil som är uppbyggd 

av flera olika smaker som inte alltid enkla att separera och identifiera var för sig. 

Hootman (1992) beskriver dock att det är möjligt för en tränad panel att bedöma i 

vilken grad smakerna förekommer. 

Den grundsmak som bedömdes vara dominerade i ett livsmedel var det enda 

alternativ som ansågs vara ett fullständigt korrekt svar. För varje livsmedel fanns 

även en eller flera grundsmaker som inte kunde förekomma, dessa räknades som 

helt inkorrekta svar. Exempelvis hade ”surt” varit ett helt korrekt svar för citron 

medan salt och umami hade varit inkorrekt. Bittert och sött ansågs rimliga att 

Tabell 3:  
Livsmedel för test av grundsmaksperception 

   Livsmedel 1 Livsmedel 2 

  Sött Rödbetor (kokta) 

 (ICA, Spanien) 

Päron (Conference) 

(ICA, Holland) 

  Surt Gröna vindruvor  

(Garant Eko., Egypten) 

Citron 

(Garant Eko., Turkiet) 

  Salt Saltiner 

(Göteborgskex) 

Prästost (extralagrad) 

(Garant, Sverige) 

  Bitter Choklad (90 % kakaohalt) 

(Lindt, Tyskland) 

Grapefrukt 

(ICA, Israel) 

  Umami Sojasås 

(Kikkoman, Japan) 

Soltorkad tomat (naturell) 

(Fontana, Grekland) 
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uppfatta i citron och klassificerades således som delvis korrekta svar. Ett barn som 

svarade att citronen är bitter belönades med 3 poäng, även om hen inte svarade att 

citronen var sur, vilket hade gett 5 poäng (se bilaga V).  

4.4 Bearbetning av material 

Kvalitativa data från gruppdiskussion och grundsmakträning kvantifierades inte, 

utan redogörs för i löpande text. 

Initial bearbetning av grundsmaktestet gick ut på att kontrollera vilka 

smaksymboler som tilldelats varje enskilt livsmedel och koppla dem till varje barns 

ID. Alla svar omvandlades sedan till numeriska värden utifrån en poängskala. 

Poängsystemet (se bilaga V) utgjordes av en graderad skala: ett helt korrekt svar 

gav 5 poäng och ett helt inkorrekt svar gav 0 poäng.  Övriga svar kunde ge 1 eller 

3 poäng. Det sammanlagda resultatet visar således inte på hur många helt korrekta 

svar (5 poängs-svar) varje barn fick, utan hur pass många poäng de fick totalt för 

respektive grundsmak, oavsett om det är 5:or, 3:or eller 1:or. Poängen utformades 

med avsikt att främja en märkbar skillnad i resultatet genom att minska risken att 

erhålla ett likställt resultat oberoende av huruvida barnen gett ett helt korrekt eller 

bara ett delvis korrekt svar. 

I resultatet angavs barnens totala poäng även procentuellt, detta för att kompensera 

för variation i antalet möjliga smakpoäng per grundsmak. 

Den statistiska analysen och bearbetning av testresultat gjordes i Microsoft® Excel 

2013. Ett parat t-test (TTEST i Excel) gjordes för att pröva huruvida det fanns någon 

signifikant skillnad i barnens förmåga att identifiera olika grundsmaker (se tabell 

7). Medelvärdet på sammanlagda smakpoäng för varje grundsmak prövades mot 

varandra och ett p-värde på <0,05 ansågs signifikant (Olsson, Englund, & 

Engstrand, 2005). Alla grundsmaker testades mot varandra utifrån nedanstående 

nollhypotes. 

H0: ingen skillnad i barnens förmåga att identifiera grundsmak X 

jämfört med grundsmak Z. 

H1: skillnad i barnens förmåga att identifiera grundsmak X jämfört 

med grundsmak Z. 
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5 Resultat 

5.1 Barnens syn på smak 

I den inledande gruppdiskussionen, före det att några livsmedel provsmakats, 

ombads barnen att fritt diskutera begreppet ”smak” och vilka smaker de kände till.  

Barnens uppfattning om vad ”smak” inbegriper varierade stort. En del av barnen 

gav diffusa svar och verkade bli förbryllade av frågan. Förslag 

som ”gott”, ”äckligt”, ”starkt”, ”nyttigt” och ”inte nyttigt” florerade i hög 

utsträckning när barnen fick diskutera sinsemellan. På frågan om vad ”nyttigt” 

smakar svarade några barn att ”nyttigt smakar som vatten”. Sött, surt och beskt 

(bittert) var de grundsmaker som barnen kunde resonera sig fram till med hjälp av 

uppföljande frågor och diskussion. Uppföljande frågor användes i de fall ett 

förtydligande krävdes (som vid frågan om vad ”nyttigt” smakar), dessa frågor 

baserades på diskussionssammanhanget och hade inget förkonstruerat upplägg . 

Ingen nämnde salt eller umami. Barnen verkade trots allt ha god koll på vad olika 

livsmedel smakar även om vokabulären ibland saknades för att uttrycka detta.  

I samband med första provsmakningen beskrevs många gånger produkternas 

fysiska egenskaper, såsom ”saftigt” och ”torrt”, som smaker. Även om dessa 

egenskaper inte kunde klassificeras som smaker i den bemärkelsen som åsyftades i 

denna studie, visar det på att barnen hade en god förmåga att faktiskt känna efter 

och smaka på vad de stoppade i munnen. Den spontana, initiala värderingen av ett 

livsmedel tenderade dock att kretsa kring ”gott” eller ”äckligt”. 

Av de grundsmaker barnen kände till verkade ”sött” agera synonym till ”gott”, 

oavsett om livsmedlet ifråga egentligen smakade sött eller inte; de som uttryckligen 

uppskattade den skarpa prästosten tenderade exempelvis att beskriva den i termer 

som sött och gott. Barnens sammanfattade reaktioner och kommentarer presenteras 

i tabellen nedan. 

Tabell 4:  
Barnens reaktioner på livsmedlen vid första provsmakningen.  

Livsmedel Barnens kommentarer 

Rödbeta 
”Jord”, ”sallad”, ”god” och ”sött”.  

 

Saltiner ”Torrt”, ”mjöl”, ”saltigt” och ”gott”. 

Choklad 

”Starkt”, ”torrt”, ”lakrits”, ”sött”, ”surt”, ”äckligt” och ”gott”.  

Precis som osten var den mörka chokladen uppskattad bland barnen. Ett fåtal 

uppgav att de inte tyckte om den, ingen reagerade så pass illa att de spottade ut 

den men desto fler tog för sig av chokladen både en andra och tredje gång. 

 

Ost ”Kladdigt”, ”gott”, ”sött” och ”karamell”. 



18 

 

Grapefrukt 
”God”, ”besksur”, ”söt”, och ”typ som apelsin fast surare”  

Generellt omtyckt bland barnen, många tog flera klyftor. 

Päron ”Gott”, ”saftigt”, ”godis”, ”jättegott” och ”sött”. 

Torkad tomat ”Starkt”, ”saltsurt”, ”gott”. 

Vindruvor ”Mest sött”, ”vatten”, ”gott”, ”surt”, och ”sockrigt”. 

Sojasås 

”salt och gott”, ”äckligt”. 

 

Medförde två typer av reaktion: ett fåtal spottade ut det medan andra sörplade i 

sig sked efter sked. Ett par barn meddelade kvickt att ”soja är sånt man äter med 

sushi!” och var även bland dem som uppskattade smaken. 

Citron 
”Gott”, ”syrligt”, ”saftigt” och ”sockrigt”.  

De flesta barnen visste redan innan provsmakningen att citronen skulle vara sur. 

5.2 Träning med grundsmaklösningar 

Vid genomgång av de fem olika grundsmakerna uttryckte nästan alla barn 

igenkänning för både sött, surt, salt och bittert. Ingen av dem hade hört talas om 

umami. De olika grundsmaklösningarna möttes med olika reaktioner från barnen. 

Nedan listas kommentarerna som uttrycktes för respektive smak, inom parantes 

anges barnens ID-nummer för att möjliggöra senare association med resultatet på 

grundsmaktestet. I denna del av testet förelåg inte något krav på barnen att uttrycka 

sin åsikt, alla barn finns således inte representerade i tabellen nedan som enbart 

beskriver spontana utrop och kommentarer under grundsmakträningens fortlöpande. 

Tabell 5.:  
Sammanfattning över barnens reaktioner under grundsmakträning 

GRUNDSMAK SÖTT: SACKAROS 

Kommentar Barn (ID-nummer) 

”Godis och sött” (2) (1) (7) (6) 

”Gott” (1) (5) (3) 

”Vatten” (10) (8) 

”Äcklig” (8) (9) 

GRUNDSMAK SURT: CITRONSYRA 

Kommentar Barn (ID-nummer) 

”Gott” (8) (9) (3) (1) (5) 

”Äckligt” (6)  

”Jättesur” (2) (3) (6) 

”Salt” (2) 

GRUNDSMAK SALT: NATRIUMKLORID 

Kommentar Barn (ID-nummer) 

”Havsvatten” (2) (1) (7) (6) 

”Gott” (1) (5) (3) 
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”Surt” (10) (8) 

”Sött” (8) (9) 

”Äckligt” (6) (11) 

GRUNDSMAK BITTERT: TONIC WATER 

Kommentar Barn (ID-nummer) 

”Öl” (9) 

”Gott” (9) (7) (2) (5) (3) (1) 

”Surt” (8) 

”Äckligt” (6) 

GRUNDSMAK UMAMI: BULJONG 

Kommentar Barn (ID-nummer) 

”Surt” (10) (4) 

”Äckligt” (10) (11)  

”Gott” (2) (5) (3) (1) (7) (6) (8) (9) 

”Kaffe” (8) (9) 

”Soja och sushi” (2) 

5.3 Grundsmaktest efter övning 

Efter gruppdiskussion, provsmakning och träning med grundsmaklösningar 

genomfördes grundsmaktestet där barnen fick smaka på livsmedlen en gång till för 

att avgöra vilken grundsmak de kunde identifiera.  

Antalet smakpoäng varje barn fick på respektive grundsmak (se bilaga V), samt 

barnets totalpoäng på hela testet redovisas i tabellen nedan. Totalpoängen redovisas 

i högra kolumnen och avser barnens totala andel rätt i förhållande till maximalt 

antal poäng på testet.  

 

 

 Sött  

(%) 

Surt  

(%) 

Salt  

(%) 

Bitter 

(%) 

Umami  

(%) 

Totalpoäng 

(%) 

Barn 1 56,5 33,3 50,0 5,9 0,0 33,0 

Barn 2 43,5 70,8 50,0 5,9 0,0 39,6 

Barn 3 56,5 79,2 50,0 64,7 0,0 56,0 

Barn 4 47,8 70,8 81,3 58,8 45,5 61,5 

Barn 5 60,9 41,7 50,0 82,4 45,5 56,0 

Barn 6 34,8 54,2 100,0 35,3 0,0 47,3 

Barn 7 60,9 83,3 100,0 64,7 0,0 67,0 

Barn 8 73,9 54,2 100,0 70,6 45,5 69,2 

Barn 9 73,9 54,2 100,0 64,7 0,0 62,6 

Barn 10 56,5 79,2 100,0 70,6 0,0 65,9 

Barn 11 56,5 79,2 81,3 64,7 45,5 67,0 

Medelvärde 56,5 63,6 78,4 53,5 16,5 56,8 

Std.avvikelse 11,67 16,99 23,61 26,10 22,93 -- 

Tabell 6:  
Procentuell andel smakpoäng varje barn lyckades uppnå. 
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Medelvärdet av den procentuella andelen smakpoäng redovisas i grafen nedan där 

även felstaplarna indikerar + 1 standardavvikelse för varje grundsmak. 

 

Tabellen nedan presenterar resultatet från det parade t-test som gjordes för att pröva 

skillnader i barnens förmåga att identifiera grundsmakerna. identifiera 

grundsmakerna.  

Resultatet av t-testet tyder på att barnen i studien var signifikant bättre på att känna 

igen grundsmaken salt jämfört med både sött (p=0,012), bittert (p=0,029) och 

umami (p<0,001), däremot förelåg ingen signifikant skilland mellan surt och salt 

(p=0,108). Det fanns ingen signifikant skillnad i barnens förmåga att uppfatta sött 

jämfört med salt (p=0,266) eller bittert (p=0,728), de var dock signifikant bättre på 

att identifiera sött jämfört med umami (p<0,001). Vad gäller barnens förmåga att 

urskilja surt och bittert fanns det ingen signifikant skillnad (p=0,292), men de var 

signifikant bättre på att känna igen surt jämfört med umami (p<0,001). Barnen var 

även signifikant bättre på att känna igen bittert jämfört med umami (p=0,002).  

 

 

Tabell 7: 

P-värde för parvisa jämförelser mellan grundsmaker. 

 Sött Surt Salt Bitter Umami 

Sött - 0,266 0,012 0,728 <0,001 

Surt - - 0,108 0,292 <0,001 

Salt - - - 0,029 <0,001 

Bitter - - - - 0,002 

Umami - - - - - 

 

Figur 1:  
Presenterar medelvärdet för den procentuella andelen ansamlade smakpoäng per 

grundsmak. Felstaplarna indikerar + 1 standardavvikelse. 
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I studien användes huvudsakligen en graderad skala för att bedöma resultaten av 

grundsmaktestet, vilket presenterats hittills. Nedan presenteras antalet helt korrekta 

svar varje barn fick på testet, det vill säga i hur många av de tio livsmedlen de 

lyckades identifiera den dominerande grundsmaken. Lägsta och högsta antalet helt 

korrekta svar var tre respektive nio av tio. Genomsnittet var 7,2. 

 

6 Diskussion 
Studiens huvudfynd presenteras i detta kapitel utifrån studiens syfte och de 

frågeställningar de besvarar. 

6.1 Vad är egentligen en smak? 

Det framkom tydligt i inledande diskussion med barnen att begreppen ”smak” 

och ”grundsmak” medförde viss förvirring. Blissett och Fogel (2013) menar att små 

barn ofta är taktilt känsligare än vuxna vilket bidrar till att de i större utsträckning 

accepterar eller ratar mat utifrån dess fysiska egenskaper. Även i denna studie 

refererade barnen ofta till produkters fysiska egenskaper, så som ”torrt” och ”saftigt” 

i frågor om (grund)smaker. Barnen verkade generellt ha svårt att förhålla sig till 

abstrakta uppfattningar om smak och tenderade istället att associera smaker med 

specifika livsmedel (exempelvis ”jordgubbssmak” och ”banansmak”). De 

grundsmaker som trots allt framkom under diskussionen var sött, surt och 

bittert. ”Sött” verkade dessutom agera motsvarighet till ”gott”. Denna observation 

är intressant i ljuset av att flertalet studier visar på att just sött och bittert är de 

evolutionärt sett viktigaste grundsmakerna för människan att känna igen då de 

representerar ätligt respektive oätligt. Att barnen kopplar samman ”sött” med ”gott” 

skulle därför vara fullt naturligt (Beauchamp & Mennella, 2011; Breslin, 2013; 

Drewnowski et al., 2012; Reeda et al., 2006).  
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Figur 2:  
Antalet livsmedel som varje barn lyckades identifiera den dominerande grundsmaken i. 
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När barnen fick tillfälle att provsmaka livsmedel fick de frågan om att berätta vad 

de kände för smaker. Nästan alla barn fortsatte beskriva smaker utifrån textur, 

preferens och liknelser vilket tyder på att de inte var vana vid att prata om vad mat 

faktiskt smakar. Några av de barn som fick generellt höga resultat på smaktestet 

utryckte redan i den inledande diskussionen en djupare kunskap om både 

produkterna som testades och vad dessa smakade. Exempelvis det barn som visste 

att soja åts med sushi, kunde också identifiera soltorkade tomater, vilka båda kan 

upplevas som ”vuxna smaker”. Dessa iakttagelser överensstämmer med de av 

Blissett och Fogel (2013) som skriver att de livsmedel som finns tillgängliga i 

hemmet och som föräldrarna äter utav har större chans att accepteras även av barnen. 

Några av barnen ansåg att ”nyttigt” och ”onyttigt” var smaker, vilket verkar spegla 

vuxenvärldens definition av vad som bör och inte bör ätas. Även om barnen till en 

början hade svårt att sätta fingret på smakbegreppet lyckades de gemensamt 

resonera sig fram till både sött, surt och bittert.  

6.1.1 Träning med grundsmakslösningar 

Barnens förmåga att uppfatta och identifiera grundsmaker visade sig tydligt både 

under själva grundsmaktestet men också under träningen med grundsmaklösningar. 

Träningen verkade vara en ”aha-upplevelse för många av barnen när de på ett mer 

konkret sätt fick smaka på ”rena” grundsmaker och förstod vad som efterfrågades 

och många uttryckte igenkänning i det de smakade. Fortfarande var de spontana 

reaktionerna uttryck för preferenser (gott eller äckligt) men efter upprepade 

provsmakningar, förklaringar och diskussioner verkade grundsmaksbegreppet 

klarna för barnen.  

Under grundsmakträningen var det ett barn (9) som uppgav att den bittra 

grundsmaklösningen smakade som öl, umami smakade som kaffe och att båda var 

jättegoda, vilket återigen visar på att barnen föredrar att koppla samman smaker 

med faktiska livsmedel (Mustonen & Tuorila, 2010). Kaffesmak innefattar dock 

inte umami, men barnet uttryckte gillande för kaffe, vilket tyder på en uppskattning 

för bittra smaker. Samma barn (9) tyckte även att den söta grundsmaklösningen 

smakade äckligt och den sura smakade gott, samt kunde urskilja sötma i både 

grapefrukt och mörk choklad (vilka båda klassificerades som bittra livsmedel). 

Enligt Reeda et al. (2006) tenderar individer som är okänsliga för bittert (såkallade 

icke-smakare) uppskatta smaken i bittra livsmedel eftersom de inte upplever dem 

som bittra, vilket verkar vara fallet för barn 9. Bitterokänsliga individer tenderar 

även att visa mindre preferens för söta smaker vilket barn 9 också personifierar då 

hen tyckte att sockerlösningen var äcklig. Även barn 8 visade tendenser till detta 

och uppgav att den bittra smaklösningen (tonic water) smakade sött och gott, samt 

tyckte att sockerlösningen var ”för söt och äcklig” (Bell & Tepper, 2006; 

Drewnowski et al., 2012).  

6.1.2 Grundsmaksidentifikation 

Resultaten av grundsmaktestet visade på att barnen var överlag väldigt skickliga på 

att identifiera de dominerande grundsmakerna i livsmedlen efter träning med 
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grundsmaklösningarna. Tre av barnen fick nio av tio helt korrekta svar och fyra 

barn fick åtta av tio. Totalt fyra barn (4, 5, 8 och 11) identifierade umami, tre i 

sojasåsen och en i den torkade tomaten. Dessa fyra barn var bland dem som fått åtta 

eller nio helt korrekta svar på testet och även hade högst sammanlagda smakpoäng. 

Detta verkar vara i linje med både Hartvig et al. (2014) och Lim et al. (2008) som 

menar att sensitivitet för vissa grundsmaker eventuellt borde sammanfalla med 

sensitivitet även för andra grundsmaker. Att inte fler barn identifierade umami var 

inte oväntat då detta fortfarande är en relativt ”udda” grundsmak med en mer 

komplex smakbild. Ingen av barnen hade heller hört talas om umami tidigare vilket 

säkerligen försvårade för dem att relatera till den.  

Sött, salt och surt var de grundsmaker barnen generellt var skickligast på att 

identifiera. Det förelåg signifikant skillnad mellan barnens förmåga att identifiera 

salt jämfört med övriga grundsmaker vilket delvis återfinns i tidigare studier. 

Beauchamp och Mennella (2011) fann bland annat att barn tidigt utvecklar en högre 

sensitivitet och preferens för salt mat jämfört med vuxna. En möjlig förklaring till 

kan vara att flera av de livsmedel som användes i detta test hade en tydlig sälta där 

andra kompletterande grundsmaker inte var lika framträdande. Valet av livsmedel 

återspeglas rimligtvis i studiens resultat och det är möjligt att anta att  andra 

livsmedel hade medfört ett annorlunda utfall. De livsmedel som användes hade 

olika grad av komplexitet, bland annat saltin och torkad tomat, där den förstnämnda 

nästan enbart smakar salt medan den torkade tomaten har inslag av både sött, salt, 

surt och umami. Barnens sammanlagda smakpoäng visade en svag indikation på att 

surt identifierades i högre grad än både sött och bittert (dock ej signifikant) detta 

finns inte heller belagt i tidigare studier och orsaken till detta utfall är oklart.  

Barnen visade på en markant förbättrad förmåga att både identifiera och verbalisera 

grundsmaker i livsmedel efter träning med grundsmaklösningar. Från att mestadels 

ha talat om smak som något ”gott eller äckligt” kunde de efter en kort 

träningssession i större utsträckning sätta ord på och identifiera flera olika 

grundsmaker i livsmedlen de smakade. Dessa resultat tyder på att även en väldigt 

kort smakutbildning kan ge, tydliga förbättringar i barns förmåga att lära sig att 

faktiskt känna efter vad maten de äter smaker, och ge dem ett utökat vokabulär för 

att uttrycka sig om detta (Mustonen & Tuorila, 2010). Allt detta återfinns bland 

målen för SAPERE-metoden, som visat sig kunna ha väldigt positiv inverkan på 

barns inställning till både mat och ätande (Woo & Lee, 2013; Mustonen & Tuorila, 

2010). Till skillnad från SAPERE-metoden som ett tiotal lektionstimmar (Andersen, 

2000), visar denna studie på att även drygt fyrtio minuter är tillräckligt för att uppnå 

en, om än kortsiktig, klar förbättring i barns förmåga att både urskilja och uttrycka 

smakupplevelser. En liknande utbildning kan möjligtvis vara av intresse för skolor 

och förskolor som inte har möjlighet att avvara flera dagar åt utbildningsmetoder 

som SAPERE. 

Tidigare uppföljingsstudier på smakutbildningar med små barn pekar dock på att 

den positiva effekten avtar relativt snabbt om inte barnens nyvunna kunskap hålls 

vid liv och frekvent stimuleras (Mustonen & Tuorila, 2010; Woo & Lee, 2013; 

Reverdy et al., 2008). Detta bör tas i beaktning vid eventuell implementering av 
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smakutbildning för barn, att uppmuntra en fortsatt nyfikenhet och medvetenhet i 

samband med mat och måltider även efter det att utbildningen officiellt avslutats.  

6.2 Implikationer 

Flera studier visar på att barns matvanor inte enbart beror på yttre faktorer som 

exponering och träning. Mer eller mindre alla människor har en medfödd preferens 

för sött och salt och aversion mot bittert. Vuxna skiljer sig dock från barn i att de 

under flera år hunnit vänja sig och lärt sig acceptera och uppskatta andra smaker, 

även bittert. Barn har inte denna erfarenhet utan styrs i högre utsträckning av sina 

inre preferenser (Beauchamp & Mennella, 2011; Drewnowski et al., 2012; Keller 

et al., 2002). Andra studier visar även på skillnader i tungans papilldensitet vilken 

kan bidra till att barn är mer smaksensitiva för bittert och sött än vuxna (Segovia, 

Hutchinson, & Laing, 2002).  

Det råder inga tvivel om att de matvanor som grundas under barndomsåren har stor 

betydelse även för vuxenlivet (Beauchamp & Mennella, 2009). Tidigare studier 

visar på betydelsen av att tidigt introducera nya smaker för barn, detta eftersom 

frekvent exponering leder till igenkänning som i sin tur är en viktig faktor för att 

minska neofobi och annan matrelaterad problematik (Beauchamp & Mennella, 

2009; Blissett & Fogel, 2013; Mustonen & Tuorila, 2010; Reverdy et al.,2008; Woo 

& Lee, 2013). De livsmedel som ofta finns i hemmet blir naturliga för barnet vilket 

medför en större chans att barnet faktiskt ska testa och lära sig uppskatta olika 

smaker (Blissett & Fogel, 2013; Beauchamp & Mennella, 2009). SAPERE-

metoden är ett utmärkt exempel på hur man effektivt kan lära barn att inta ett 

positivt, nyfiket förhållningssätt till nya smaker och mat. 

Många barn ratar grönsaker och andra ”nyttiga” livsmedel och kanske visar dessa 

studier på att det finns bilogiska faktorer som gör det svårare för små barn att äta 

hälsosamt. En broccoli som av vuxna uppfattas som välsmakande och inte speciellt 

bitter till smaken uppfattas kanske väldigt annorlunda av ett litet barn. Istället för 

att försöka tvinga smaksensitiva barn att äta upp sin broccoli, kanske fokus bör ligga 

på att försöka införa dessa livsmedel på ett barnvänligt sätt, kanske att erbjuda 

ketchup eller dippsås att doppa broccolin i, prata om hur den smakar och ser ut, 

eller bara fortsätta servera broccolin utan tvång (Bell & Tepper, 2006). Tids nog 

kommer de flesta barn att lära sig acceptera de flesta av de smaker som initalt 

ogillades som barn, oavsett tvång eller ej.  

6.3 Metoddiskussion 

Två korta frågeställningar formulerades inför gruppdiskussionen där fokus låg på 

att låta barnen att samtala fritt om ämnet. Diskussionerna genomfördes i grupp för 

att i största möjliga mån få barnen att känna sig trygga och bekväma tillsammans 

med sina kamrater, och på så vis finna det enklare att fritt uttrycka åsikter och tankar. 

Barnens pedagog närvarade för att ytterligare förstärka denna trygghet, men deltog 
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ej i konversationen. En nackdel med detta sätt att utföra gruppdiskussionen kan ha 

varit att barnen påverkades av varandra men i denna studie verkade inte detta vara 

ett problem då barnen svarade fritt och självständigt oavsett vad kamraterna sade. 

Grupperna bestod av fem och sex barn, färre barn per grupp hade möjligtvis varit 

önskvärt för att undvika inbördes påverkan. Även grundsmakträningen 

genomfördes också i grupp vilket kanske inte var helt idealiskt; barnen var 

entusiastiska vilket resulterade i en viss stökighet och stundtals högt tonläge när det 

blev bråk om vem som skulle få smaka först. Pedagogen som närvarande bidrog till 

att få ner barnen på en nivå där det var enklare att genomföra träningen. Överlag 

fungerade grundsmakträningen ändå bra och alla barn medverkade och försökte 

göra sitt bästa i alla moment. 

Efter det att barnen pratat generellt kring begreppet ”smak” fick de möjlighet att 

provsmaka de olika livsmedlen för att ge dem något konkret att diskutera kring. 

Detta moment dokumenterades enbart skriftligt och kortfattat utan krav på svar från 

varje enskilt barn. I efterhand hade en mer strukturerad dokumentation av detta 

moment varit önskvärt som underlag för resultatet. Ett annat alternativ hade varit 

att utföra det faktiska smaktestet både innan och efter grundsmakträningen.   

Vid varje livsmedel fanns en liten burk där barnen kunde placera sina kort utifrån 

vad de tyckte sig urskilja för smak. Detta moment visade sig vara det svåraste för 

några av barnen som frågade upprepade gånger vilket kort som representerade vad. 

De verkade däremot inte ha några problem att minnas det de lärt sig i 

grundsmakträningen, men för vissa blev det blev för invecklat att i praktiken koppla 

samman den kunskapen med rätt symbol. 

Totalt varade testet, med diskussion, provsmakning, grundsmakträning och 

grundsmaktest, i dryga fyrtio minuter vilket måste anses vara lång tid för en 

femåring att hålla fokus och uppmärksamhet, även barnens pedagog uttryckte 

förundran över hur duktiga barnen var under hela tiden.  

Poängsystemet som användes i grundsmaktestet var baserat på författarens omdöme, 

i samråd med handledare. Det är således ingen definition som är garanterat 

allmängiltigt korrekt, men som krävdes för att genomföra testet. För att göra testet 

så rättvist som möjligt skapades en poängstege där barnen kunde få poäng för fler 

än enbart den grundsmak författaren ansett var korrekt. Förhoppningen var också 

att resultaten skulle bli mer nyanserade än om enbart korrekt/inkorrekt använts för 

att bedöma barnens förmåga att identifiera grundsmaker.  

De resultat som presenteras i denna studie är svåra att applicera på en större 

population. Dels var urvalet litet och dels fanns inga indikationer på att gruppen av 

barn i studien skulle vara representativ för andra liknande grupper även om 

spridningen inom gruppen var stor, både gällande kön och etnicitet. Resultaten av 

studien bör således tolkas utifrån den kontext de presenteras häri.  

Om studier likt denna skulle upprepas, är testets tidsåtgång något att ta i beaktning 

och eventuellt sprida ut de olika momenten över ett par testtillfällen. Att göra 

smaktestet i två omgångar, både innan och efter grundsmakträningen skulle 
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eventuellt ge tydligare och underlättat utvärderingen av själva träningen. Ett större 

stickprov hade också varit av stort värde för att möjliggöra en generalisering på 

större grupper. Denna studie skulle i ett sådant syfte kunna betraktas som en 

pilotstudie. 

6.4 Framtida forskning 

Fler studier behövs för att utröna barns smaksensitivitet gentemot andra 

grundsmaker, inte bara sött och bittert. Genom utökad kunskap inom detta område 

finns möjlighet att ta fram bättre råd gällande barn och deras matvanor. Samma råd 

som gäller för vuxna kanske inte kan eller bör appliceras på barn. 

Även utökad kunskap om den skillnad som kan åstadkommas av smakträningar likt 

den i denna studie, eller mer etablerade metoder som SAPERE. Genom korta samtal 

och övningar med barn är det möjligt att åstadkomma stor förändring och locka dem 

till att testa nya livsmedel och maträtter som i förlängningen kan bidra till att ge 

dem en bred och variationsrik kost. Små medel skulle kunna bidra till en ny 

generation matmedvetna, nyfikna matälskare som kan uppskatta smaker från 

världens alla hörn.  

7 Slutsats 
Syftet med denna studie var att testa hur väl 4-6-åriga förskolebarn kunde identifiera 

sött, salt, surt, bittert och umami i olika livsmedel, före och efter en kort träning 

med grundsmaklösningar. Resultaten visade på en signifikant skillnad förmåga att 

uppfatta salt jämfört med övriga grundsmaker, samt en markant ökad generell 

förmåga att både identifiera och verbalisera grundsmaker i livsmedel efter 

grundsmakträning. Från att ha benämnt ”gott” och ”äckligt” som smaker kunde 

barnen efter träning i större utsträckning sätta ord på och identifiera flera olika 

grundsmaker i livsmedlen de smakade. Smakträning för små barn kan medföra ett 

positivt, nyfiket förhållningssätt till nya smaker och mat i allmänhet. Resultaten 

som presenteras här bygger på en relativt liten studie vid endast ett tillfälle, vilket 

bör tas i beaktning. För framtida, utökade studier inom samma ämnesområde kan 

denna studie med fördel ses som en pilotstudie. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga I 

 

 

  

Söksystem Söktermer Antal träffar Valda artiklar Sökdatum 

Scopus 
taste AND food AND sensitivity AND 

acceptance AND children 
11 3 2015-04-12 

PubMed 
taste AND food AND sensitivity AND 

acceptance AND children 
10 3 2015-04-12 

PubMed 
taste buds AND children AND taste 

AND flavor 
9 4 2015-04-12 

PubMed  

Central 

taste AND percepts AND children AND 

food 
22 2 2015-04-12 

PubMed  

Central 

taste AND flavor AND perception AND 

pre-school children 
12 3 2015-04-12 

PubMed  

Central 

flavor AND taste AND sensory AND 

food AND preference AND perception 

AND evolution AND children 

44 5 2015-04-12 

Manuell 

sökning i 

referenslistor 

Utifrån relevans för syfte och 

frågeställningar. 
X 7 2015-04-12 

Specifika 

sökningar i 

databaser 

Utifrån relevans för syfte och 

frågeställningar. 
X 4  

Tabell över litteratursökning utifrån databas och söktermer. 
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9.2 Bilaga II 
  

Informationsblad till föräldrar. 
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9.3 Bilaga III 
  

Informationsblad till pedagoger. Intyg av medgivande. 
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9.4 Bilaga IV 
  

Dokumentationsunderlag för gruppdiskussion. 
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Alla barns svar för varje livsmedel i grundsmaktestet. 

5 p = Helt rätt (dominerande grundsmak)

3 p

1 p = Skulle möjligtvis kunna urskiljas.

0 p = Fel (smaken bör inte finnas)

Poängsystem för grundsmaktest

= Inte fel (men inte dominerande grundsmak)
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9.5 Bilaga V 

Poängsystem för grundsmaktest. 
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Facit för alla livsmedel och deras grundsmakpoäng. 


