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Introduktion: Karies står för den största problematiken avseende förskolebarns 

munhälsa. Förskolebarn tillbringar mycket tid i förskolemiljö, därför har förskolepersonal 

en viktig roll i att grundlägga barns kostvanor och medvetenhet om god munhygien. 

Förskolepersonalens attityder och kunskaper kan speglas i deras pedagogiska arbete i 

verksamheten om munhälsa och goda kostvanor. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonals kunskaper och 

attityder om barns kost- och munhygienvanor relaterat till verksamheten. 

Metod: En enkätundersökning genomfördes med förskolepersonal vid 6 förskolor i 

Sverige. Totalt deltog 60 individer i undersökningen. Ett internt bortfall resulterade i 59 

enkäter som underlag för dataanalys. 

Resultat: Majoriteten av förskolepersonal har goda kunskaper och attityder om barns 

munhälsa, skillnader mellan personal förekom dock gällande attitydfrågor om kost. 

Majoriteten av deltagarna angav att medbestämmanderätt gällande förskolans kost var 

ovanligt och användning av kunskaper om munhälsa ute i verksamheten utövas genom 

sång, sagor och vid samlingar. De flesta deltagarna visade sig vara intresserade av 

fortbildning gällande munhälsa och kostvanor hos barn. 

Konklusion: Då studiens resultat visar på generellt hög kunskapsnivå inom barns 

munhygien- och kostvanor men låg förekomst av praktisk användning i arbetet, kan 

tandvårdsorganisationen vara en resurs för att integrera god munhälsa i undervisningen. 

Hälsopromotionsåtgärder bör riktas till personal på förskolor och därigenom kan ett 

samarbete på sikt byggas upp mellan förskolor och tandvård så att god oral hälsa kan 

främjas hos förskolebarn.  
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1. INTRODUKTION  

1.1 Förskolebarn 

Enligt Skolverket (2016) var totalt 493 609 barn inskrivna vid förskolenheter i Sverige 

hösten 2015, vilket innebär att 83 % av alla Sveriges 1-5 åringar går på förskola. 

Bronfenbrenner (1986) skriver i sin ekologiska utvecklingsmodell att det är miljöerna 

runt omkring barnet som har den största inverkan på hur barnet utvecklas. De flertaliga 

miljöerna delas in i olika system. Den miljön som barnet ständigt befinner sig i är 

mikrosystemet och innefattar bland annat familj, vänner och förskola. De övriga 

systemen; meso, exo och makro samspelar tillsammans med mikrosystemet och med 

varandra samt är beroende av varandra. Mesosystemet är kopplingar mellan de olika 

relationerna i mikrosystemet. Händelser i hemmet och inom familjen inverkar på barnet 

i förskolan och tvärtom åt andra hållet. Exosystemet innefattar miljöer som kan kopplas 

till och påverkar barnet indirekt, utan att barnet behöver befinna sig i den exakta miljön, 

till exempel föräldrars arbetsställe. Makrosystemet innehåller de relationerna inom till 

exempel politik och samhälle som påverkar barnets uppväxt. Bronfenbrenner (1986) 

beskriver även att samspel mellan barnet och andra individer spelar stor roll. Genom 

aktiviteter som barnet har en positiv känsla av, kan beteende spegla av sig och bidra till 

en utveckling hos barnet. 

Enligt Pavičin et al. (2016) är munnen en av de mest betydelsefulla och livsviktiga delarna 

i kroppen. Redan i första åren av livet använder spädbarnet munnen för att kunna äta, 

smaka, upptäcka och kommunicera med sin omgivning. I samma studie Pavičin et al. 

(2016) undersöktes eruption av primära tänder hos barn och i resultatet visade det sig att 

den genomsnittliga tiden för eruption av den första primära tanden var 7,55 ± 2,67 

månader. Detta betyder att de flesta barnen som börjar förskolan har den första tanden 

erupterad i det primära bettet.  

Pinkham (2005) skriver att förskoleåldern är en mycket kritisk period med betydande 

förändringar i barns liv. I den här åldern utvecklar barnen sina personligheter genom att 

imitera modeller, främst av föräldrar och förskollärare. Goda vanor och positiva attityder 

antas lättare av barnen i förskoleålder och kan dessutom hållas längre i livet (Fernando et 

al. 2013).  

Al-Tamimi & Petersen (1998) skriver att förskolepersonalens roll är viktig i allmänhet 

och i barnens munhälsa, därför är det av stor vikt att kunskap om kost och munhygien 

finns hos personalen som arbetar där. Personalens kunskaper om barns utveckling ger 

dem möjlighet att utbilda barn om hälsa och hjälpa dem att koppla dessa kunskaper till 

sitt dagliga liv genom roliga och intressanta aktiviteter. 

1.2 Förskolepersonalens roll i barns munhälsa 

I Sverige serveras alla barn gratis skolmat på grundskolan och förskolan. 

Livsmedelsverkets publicerade riktlinjer för måltider på förskolan betonar att högt intag 

av sockerhaltiga produkter ökar risken för kariesutveckling och konsumtionen av socker 

i olika former ska begränsas i maten på förskolan (Livsmedelsverket 2016).  

WHO (2015) rekommenderar att intaget av fria sockerarter ska vara mindre än 10 procent 

av energiintaget. Fria sockerarter definieras som; tillsatt socker, socker i sockerlag, 

honung, fruktjuice och fruktjuicekoncentrat. Det finns också ett tillägg i WHO:s 
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rekommendationer att intaget av fria sockerarter ska vara lägre än 5 procent av energin 

för att minska kariesrisk. 

Barn tillbringar mycket tid i förskolemiljö under veckodagarna så därför har 

förskolepersonal en central roll för att skapa medvetenhet om – och grundlägga barns 

kostvanor och att barnet har tillgång till hälsosam kost. Enligt riktlinjerna kan de 

offentliga måltiderna ses som ett undervisningstillfälle där barnen kan lära sig om 

måltider, näring och kostvanor. Detta kallas "pedagogiska måltider" med syfte att ge barn 

och lärare en chans att interagera och tala med varandra medan de äter tillsammans. 

Lärarna ses som förebilder för barnen när det gäller goda kostvanor (Livsmedelsverket 

2016). Persson Osowski et al. (2013) genomförde en observationsstudie med syfte att 

studera hur den pedagogiska måltiden praktiseras i förskol- och skolmiljö, med fokus på 

hur lärarna interagerar med barnen. Resultatet av studien visade att personalen antog tre 

olika roller utifrån situationerna vid måltiderna; den sociala rollen integrerade på hög nivå 

med barnen och gjorde att måltiderna blev ett socialt tillfälle med bland annat samtal, 

skratt och fysisk närhet. Den utbildande lärarrollen hade en medelhög nivå av interaktion 

med barnen och strävade efter att utbilda barnen, både om mat och näring specifikt men 

även i andra ämnen. Dessa lärare såg man försökte påverka vad och hur mycket eleverna 

åt samt integrera barnen i sysslor under måltiden. Den sista rollen som en del av lärarna 

tog, integrerade med barnen på en låg nivå. Deras agerande kunde inte förknippas med 

pedagogiska måltider, då det kunde innebära att de åt med andra lärare istället för barnen 

samt lät barnen bestämma under måltiderna. Rollen kom att kallas den undvikande rollen 

(Persson Osowski et al. 2013). 

Med utökad kunskap om munhälsa har det visat sig att förskolepersonal lättare kan arbeta 

hälsofrämjande med barnen i den dagliga verksamheten (Fernando et al. 2013). 

En ny måltidsmodell och uppdaterade råd som Livsmedelsverket har framställt ska 

fungera som stöd och vägledning på hur förskolan kan arbeta hälsofrämjande med just 

måltiderna. En av pusselbitarna i Livsmedelsverkets utformade modell är området 

“integrerad”, vilket innebär att måltiderna kan inordnas i undervisningen. En naturligt 

hälsosam livsstil med sunda matvanor från början kan på ett naturligt sätt främjas med 

pedagogiska verktyg, vilket förskolan har värdefulla möjligheter att ta tillvara på 

(Livsmedelsverket 2016).  

I Sverige finns det olika riktlinjer när det gäller kost på olika institutioner. En av dessa är 

kostpolitiska program, vilket är politiskt förankrade mål och riktlinjer som olika 

kommuner tagit fram när det handlar om måltider på exempelvis förskolor. Det kan till 

exempel betyda att så mycket som möjligt av maten som serveras ska vara lagad från 

grunden (Skolmatens vänner 2014). Livsmedelsverket (2017) skriver att kostpolitiska 

program för måltider inom förskolor bedrivs i 62 % av Sveriges kommuner. 

1.3 Rättigheter och skyldigheter  

I Sveriges finns 9774 stycken förskolor varav 73 % av dessa drivs av kommunal 

huvudman. Hösten 2015 fanns 102 352 lärare anställda i förskola. Av dessa har 42 % 

förskollärarexamen, 3 % har lärar- eller fritidspedagogexamen och 21 % har en slutförd 

gymnasial utbildning för arbete med barn. 34 % har ingen eller viss pedagogisk utbildning 

(Skolverket 2016). 
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Det finns olika rättigheter för barn och skyldigheter för de som verkar runt om barnen, en 

av dessa är FN:s konvention som antogs 1989. Skollagen och Läroplan för förskolan är 

ytterligare två skrifter som styr verksamheten i förskolan.  

1.3.1 Barnkonventionen 

Sverige är ett av de 196 länder som skrivit under Barnkonventionen, vilket är ett avtal 

som innehåller bestämmelser för barns rättigheter. Konventionen är uppdelad i 54 artiklar 

som var och en belyser olika områden. Del 1, artikel 3 lyder;  

Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som 

ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda 

normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal, och lämplighet samt 

behörig tillsyn. (Barnombudsmannen 2015). 

1.3.2 Skollag 

I Sverige tar kapitel 1 10 § i Skollagen även upp barns rättigheter med att utgångspunkten 

i all utbildning och annan verksamhet, ska vara barnets bästa. Kapitel 8 2 § betonar att 

verksamheten ska stå för en helhetssyn på barnet och barnets behov, stimulera 

utvecklingen och lärandet samt erbjuda en trygg omsorg (SFS 2010:800).  

1.3.3 Läroplan förskolan  

Sveriges regering har utfärdat en förordning som, i detta fall, förskolan ska följa. Mål och 

riktlinjer för verksamheten beskrivs i läroplanen och även värdegrunder och uppdrag. I 

läroplanen går att läsa bland annat att all personal inom förskolan ska arbeta enligt de 

riktlinjer som är avsatta för att uppnå målen i läroplanen. Pedagogiken i förskolans 

verksamhet ska bilda en helhet avseende omvårdnad, omsorg, fostran och lärande. 

Förskolan ska även eftersträva att varje barn utvecklar bland annat sin förståelse om 

värnande av sin hälsa och sitt välbefinnande. Verksamheten ska utmärkas av omsorg om 

den enskilda individens välbefinnande och utveckling. Vuxna i förskolan ska vägleda och 

stimulera barnen till att öka och utveckla nya kunskaper och insikter (Skolverket 2010).  

1.4 Munhälsa och munhälsovård för barn 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2012) definierar god munhälsa som ett tillstånd med 

fullgoda orala funktioner som möjliggör individens förmåga att tugga, tala och umgås 

utan smärta och obehag, samt frånvaro av orala sjukdomar och besvär. 

Tandvårdslagen (SFS 1985:125) syftar till att hela befolkningen på lika villkor ska få 

tandvård och uppnå en god munhälsa. I samband med tandvårdsförsäkringen 1974 

introducerades kostnadsfri tandvård för barn och ungdomar upp till 19 års ålder (Persson 

2006). De ger rätt till undersökningar och eventuella behandlingar (inklusive 

tandreglering) på individualiserade intervaller i samband med behandlingsbehov. 

Förebyggande tandvård är allmänt tillgänglig för alla barn (Widström et al. 2005). 

December 2016 tog regeringen beslutet att all tandvård är avgiftsfri upp till 21 års ålder 

från och med 1 januari 2017, som ett första steg i ett förslag för förhöjd ålder inom 

barntandvården. Detta beslut gäller både folktandvården samt privata aktörer 

(Regeringskansliet 2015). I Västra Götaland är gränsen för barntandvård höjd till 24 år, 

detta gäller både folktandvården och de privata vårdgivare som har avtal med landstinget 

(Västra götalandsregionen 2015).  
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1.5 Karies  

Karies står för den största problematiken beträffande förskolebarns munhälsa och är en 

oral sjukdom med kemisk upplösning av tandsubstanser som påverkar förskolebarn i stor 

utsträckning över hela världen (Elidrissi & Naidoo 2016). Sjukdomen orsakas av samspel 

av olika faktorer. En väldokumenterad riskfaktor är förekomst av kariogena bakterier, 

främst mutans streptokocker och lactobaciller. Tillsammans med faktorer som dålig 

munhygien, högt och/eller frekvent intag av socker och nedsatt salivssekretion skapar 

dessa faktorer en större risk att utveckla kariessjukdom. På grund av dåliga 

munhygienvanor gynnas tillväxt av bakteriebeläggningar på tandytan. Från saliven och 

kolhydrater i kosten kan bakterierna få sin näring och producera syror på tänderna och i 

sin tur gradvis bryta ner tandemaljen. Kariessjukdom kan uppstå i både det primära och 

permanenta bettet (Featherstone 2008; Selwitz et al. 2007; Tanaka et al. 2008). 

De primära tänderna är mer känsliga för kariesskador eftersom dessa tänder har tunnare 

och mindre mineralisation i emaljen och kariesutvecklingen i primära tänder går snabbare 

än i permanenta tänder (Taji & Seow 2010). Kariesförekomst i primärbettet indikerar 

kariesförekomst i framtiden samt en sämre prognos för munhälsa senare i barndoms- och 

ungdomsåren (Socialstyrelsen 2015). En longitudinell studie av Alm et al. (2012) syftade 

till att analysera förhållandet mellan påverkan från den tidiga karieserfarenheten i 

barndomen och kariesprevalens på approximalytor hos 15 åriga ungdomar. Studiens 

resultat tyder på att tidig karieserfarenhet och högt sockerintag i tidig ålder har en stark 

inverkan på högre prevalens av approximal karies i tonåren. Även Socialstyrelsens 

rapport (2017) om karies hos barn betonar vikten av goda tandvårdsvanor i 

förskoleåldern.  

Karieserfarenhet i tidiga år kan även ha psykologisk påverkan. Corrêa‐Faria et al. (2015) 

gjorde en tvärsnittsstudie och hade som syfte att ta reda på om karies, bettavvikelser eller 

utvecklingsdefekter i emalj hade någon inverkan på livskvaliteten hos barn i 

förskoleåldrarna 2-6 år. Det visade sig att karies var den faktorn som hade störst effekt på 

barnens och deras familjers livskvalité. Tandvärk, svårt att dricka kallt och varmt samt 

svårt att äta var några av de vanligaste faktorer som bidrog till en lägre livskvalitet. 

Corrêa‐Faria et al. (2015) skriver även att barn med kariesskador också kan visa 

försämrade psykologiska perspektiv, svårt att sova samt irritabilitet. I en enkätstudie som 

genomfördes av Källestål et al. (2000) om samband mellan dålig munhälsa och 

psykologisk ohälsa hos skolbarn visade det sig att en negativ självkänsla var förknippad 

med bland annat dålig munhälsa och sämre munhälsovanor hos både flickor och pojkar. 

En god munhälsa främjar livskvalitet och kan förstärka barnens självkänsla och 

välbefinnande. 

1.6 Kariesförekomst hos barn i Sverige 

I Sverige är karies en av de vanligaste folksjukdomarna eftersom den drabbar mer eller 

mindre alla människor under deras livstid. Epidemiologiska data från Socialstyrelsen 

2015 visar att 96 % av alla 3-åringar är kariesfria dock så visar samma data att 

kariesförekomsten har ändrat sig något och att det finns en tendens att kariesförekomsten 

ökar i vissa åldersgrupper till exempel hos 6-åringarna (Socialstyrelsen 2013; 

Socialstyrelsen 2017). WHO har ett mål för munhälsa i Europa vilket är att 80 procent av 

alla 6-åringar ska vara kariesfria år 2020 (Socialstyrelsen 2013). Sverige har varit nära 

WHOs mål då 75 % av 6-åringarna var kariesfria år 2015. Trots detta har drygt var femte 
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6-åring kariesskadade tänder, vilket betyder att karies är ett hälsoproblem bland barn i 

Sverige (Socialstyrelsen 2017).  

1.7 Samband mellan karies, kost- och munhygienvanor 

En tidig etablering av goda munhygienvanor och låg konsumtion av söta drycker har 

långsiktig positiv effekt på kariesutvecklingen. Det visade en kohortstudie som 

genomfördes i Norge (Wigen & Wang 2015). Syftet var att studera samband mellan 

frekvensen av tandborstning, användning av fluortabletter och låg konsumtion av söta 

drycker hos barn vid 1,5 år med kariesförekomst vid 5 års ålder. Studien visade att 

frekvensen av tandborstning och konsumtion av söta drycker i tidig barndom var 

relaterade till kariesutveckling under förskoleåldern, oberoende av munhälsovanor vid 5 

års ålder.  

1.8 Kunskaper och attityder hos vuxna som arbetar med barn 

Under 2010 utfördes en pilotstudie i Malaysia där syftet var att bedöma orala 

hälsofrämjande kunskaper, attityder och praktiskt användande av dessa, hos 

daghemspersonal. I den tvärsnittsstudien deltog totalt 34 individer som arbetade med barn 

mellan 1-5 år. Resultatet visade att större delen av personalen hade goda kunskaper om 

vad som orsakar karies, men inte använde sina kunskaper i praktiken särskilt ofta. I sin 

inledning skriver författarna att det saknas studier med personal, som har ansvar för 

barnen under tiden att föräldrar arbetar och deras kunskaper och attityder (Mani et al. 

2010). 

Liontou et al. (2016) gjorde en undersökning i Aten, med syfte att undersöka kunskapen 

hos förskolelärare om munhälsa i tidiga barndomen och dess samband med deras 

utbildning samt samband med personalens personliga orala hälsovanor och attityder. 

Resultaten av denna studie visade en brist av kunskap bland förskolepersonal i munhälsa 

för barn i denna åldersgrupp. Dessutom, hade personalen begränsningar i genomförandet 

av munhälsoutbildningar, orsaken till detta uppgavs som osäkerhet i kunskaperna. 

Däremot var deltagarna medvetna om betydelsen av god munhälsa och var villiga att delta 

i relevanta utbildningar. 

1.9. Problemformulering 

Kariesprevalensen bland små barn har förbättrats genom åren, men än kvarstår 

problematiken med karies i primära tänder i vissa grupper och hos vissa individer. 

Eftersom majoriteten av förskolebarnen oftast äter två av huvudmålen (frukost och lunch) 

samt även mellanmål under dagtid då de är på förskolan, spelar kosten på förskolan en 

roll i risken för utveckling av karies. Därför är det intressant att studera vilka kunskaper 

som personalen i förskolan har om barns kost- och munhygienvanor och om dessa 

används i praktiken. Förskolepersonalens attityder och kunskaper kan speglas i om 

personalen arbetar pedagogiskt i verksamheten med munhälsa och goda matvanor. Det är 

också intressant att studera om personalen har möjligheter att styra och påverka barnens 

kost på förskolan eftersom vuxna individer kan fungera som förebilder och hjälpa till att 

etablera goda vanor hos barn i låga åldrar. 

 



 

6 
 

2. SYFTE 

Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonalens kunskaper och attityder 

om barns kost- och munhygienvanor relaterat till verksamheten. 

2.1 Frågeställningar 

1. Har förskolepersonal medbestämmanderätt i beslut om vilken kost som serveras på 

förskolan?  
2. Hur använder förskolepersonal eventuella kunskaper om barns kostvanor i 

verksamheten?  

3. MATERIAL OCH METOD 
3.1. Design 

Studien är en empirisk tvärsnittsstudie med enkät som mätinstrument. 

3.2 Urval 

Studiens deltagare omfattades av personal anställda på förskolor i två regioner i Sverige. 

Förskolorna är till för barn från 1 till 5 år. I regionerna finns sammanlagt 152 stycken 

förskolor, där 1460 förskolepersonal är anställda (Skolverket (2016).  

Bekvämlighetsurvalet har skett i både kommunala och fristående förskolor och 

involverades de 10 första förskolorna i bokstavsordning i varje berörd region, alltså 20 

förskolor.  

I enlighet med informationskravet innebar första steget i datainsamlingen att författare 

tog kontakt med berörda förskolechefer via mail, för att få godkännande att genomföra 

studien på dessa förskolor. Förskolecheferna mottog ett informationsbrev (Bilaga 1) om 

syfte och tillvägagångssätt. En första påminnelse (bilaga 2) skickades ut via mail cirka en 

vecka efter första kontakten med förskolechefer, om inte svar om intresse att delta 

anhållits. Mailet skickades till förskolechefer som fått första informationsbrevet. 

Författarna kontaktade totalt de 20 förskolor och fick godkännande från sex förskolor.  

Inklusionkriterie för deltagare på de sex förskolorna var att dessa antingen var utbildade 

förskolelärare eller barnskötare samt hade en tillsvidareanställning. Vikarierande 

personal exkluderades på grund av begränsade och vanligtvis oregelbundna arbetstider i 

barnens omsorg. Det slutliga urvalet utgjordes därmed av 60 individer. 

3.3 Enkät 

En enkätundersökning innebär att deltagarna av studien fyller i ett formulär, som 

innehåller frågor med fasta eller öppna frågor och som motsvarar studiens syfte 

(Ejlertsson, 2014). 

Enkäten (Bilaga 3) innehöll 22 strukturerade frågor med två till fem svarsalternativ, 

mestadels slutna frågor med fasta svarsalternativ men även enstaka frågor med fritt 

svarsalternativ förekom. Frågorna handlade om deltagarnas utbildningsnivå, deras 

kunskap och attityder om barns munhälsa och eventuellt deltagande i beslut om kosten på 

förskola samt användande av kunskapen. Enkäten beräknades att ta ungefär 20 minuter 

att besvara. 
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3.4 Pilotstudie 

En pilotstudie, en förberedande studie med syfte att mätinstrumentet prövas i en mindre 

skala (Olsson & Sörensen 2011), gjordes för att undersöka om enkätfrågorna uppfattades 

korrekt och om förskolepersonal tolkade frågorna på samma sätt som författarna. 

Pilotstudien utfördes innan enkäten delades ut till deltagare av studien. Pilotenkäten 

delades ut till -och genomfördes av två individer med förskole utbildning, som var 

bekanta med författarna och, tackade ja till att delta i pilotstudien. De fick besvara 

enkäten, därefter hade författarna möjlighet att fråga hur enkätfrågorna uppfattades. 

Svagheter och synpunkter i enkäten framfördes muntligt till författare som därefter 

utförde justering och modifiering av frågornas ordningsföljd. Svaren i denna enkät 

medverkar eller redovisas inte i resultatet av studien. Insamlat material till pilotstudien 

kommer att elimineras efter studien godkänts och publicerats.  

3.5 Datainsamling 

En enkätundersökning utfördes på de sex utvalda förskolorna med totalt 60 deltagande 

individer (n=60).  

Efter godkännande av berörda förskolechefer fick författarna tillstånd till att besöka och 

själv dela ut informationsbrev (Bilaga 4), samtyckesblankett (Bilaga 5) samt enkät på 

respektive förskolor. På samtyckesblanketten fick deltagarna information om syftet av 

studien och fick även intyga att de har tagit del av informationen samt godkände 

deltagandet. I samband med att samtyckesblankett undertecknats och återlämnats till 

författarna, delades enkäten ut. Vid detta tillfälle fanns författare tillgängliga för 

eventuella frågor och muntlig information. Författare var ej närvarande då enkäten fylldes 

i, däremot fanns kontaktuppgifter i form av mailadress i informationsbrev om eventuella 

frågor från deltagare uppkom under datainsamlingens gång.  

Personalen fyllde i enkäten på plats vid lämpligt tillfälle utsett av dem själva inom en 

vecka, till dess att insamlandet skedde. Varje besvarad enkät lades ned i enskilt bifogat 

kuvert för att stärka konfidentialiteten ytterligare. En vecka efter utlämnandet av 

enkäterna samlade författarna in de förseglade kuverten från deltagarna och kuverten 

förvarades oöppnade tills databearbetningen påbörjades. Det var helt frivilligt för 

förskolepersonal att delta i studien och enkätsvar behandlades konfidentiellt under hela 

bearbetningen.  

3.6 Bortfall 

Alla tillfrågade fast anställda på samtliga sex förskolor tackade ja och totalt deltog 60 

personal i studien och svarade på enkäten. Endast en av alla deltagare var varken 

förskollärare eller barnskötare vilket gör att det externa bortfallet blev 1,67 %. Inget 

internt bortfall förekom, således var det 59 stycken enkäter som analyserades inför 

resultatredovisningen. 

3.7 Databearbetning  

Insamlade data har bearbetas och analyseras med hjälp av dataprogram Microsoft Excel 

2016. Dataanalysen redovisas som deskriptiv statistik i absoluta och relativa frekvenser 

med hjälp av tabeller, figurer och löpande text. Öppna svarsalternativ redovisas kortfattat 

i textform eller beskrivs i tabeller eller löpande text. I analysen ingår inga jämförelser 

mellan olika förskolor eller regioner. Variabler som redovisas är på nominalskala och 

ordinalskala. Nominalskala innebär att resultatet är indelat i grupper av svarsalternativ 
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men inte rangordnas på något sätt medan ordinalskala innebär att variablernas olika 

värden rangordnas, men det går inte att ange avstånd eller någon skillnad mellan olika 

värden (Ejlertsson 2014). 

I fortsättningen omnämns deltagarna även som personalen. 

3.8 Etiska överväganden 

För att projektet skulle genomföras på en etisk värdegrund skickades en 

etikprövningsansökan tillsammans med sammanfattning av projektet till etiska rådet vid 

ämne Oral Hälsa, institution för hälsovetenskap vid Karlstad Universitet i september 

2016.  

Informationskravet och samtyckeskravet uppnåddes i och med att förskolechefer och 

deltagarna fick information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt att deltagarna 

även fick skriva under ett samtycke, se bilaga 2, 4 och 5. Enskilda individer eller grupper 

av individer ska inte kunna identifieras, detta uppfylldes genom att anonym besvarad 

enkät förvarades i förseglat kuvert tills databearbetning skedde, enligt 

konfidentialitetskravet. Ingen koppling mellan deltagare och enskild förskola ska kunna 

göras i resultatet. Nyttjandekravet tillgodoseddes genom att endast författarna av studien 

och handledaren tog del av svaren i enkäterna, insamlat material eliminerades efter 

studien godkändes och publicerades. Resultatet av enkäterna redovisas i ett 

examensarbete med vetenskaplig ansats som publiceras i DiVA - Digitala Vetenskapliga 

Arkivet, en ämnesövergripande databas med avhandlingar och andra publikationer från 

svenska universitet och högskolor. Deltagare blev upplysta om detta i informationsbrev. 
Allt detta genom rådande Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002).  

4. RESULTAT 

4.1 Bakgrund 

Det slutliga resultatet utgjordes av 59 enkäter, varav 32 (54,2 %) besvarades av utbildade 

förskollärare och 27 (45,8 %) av barnskötare. I enkäten ingick tre bakgrundsfrågor (fråga 

1, 2 och 3) om personalens utbildningsnivå, yrkesverksamma år och eventuell utbildning 

inom barns munhälsa.  

Tabell 1. Fördelning av yrkesverksamma år bland förskolepersonal  

redovisat i absoluta och relativa frekvenser. 

Antal år i yrket Antal= (n) Procent (%) 

    

Mindre än 3 år 10 17,0 

3 - 5 år  13 22,0 

>5 - 10 år  8 13,6 

Mer än 10 år 28 47,4 

Merparten av personalen hade lång erfarenhet inom yrket. Övriga svarsalternativ 

fördelades relativt jämt utan någon större skillnad mellan personalen.  
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Av deltagande personal var det tio stycken (17 %) som svarade att de hade fått utbildning 

inom barns munhälsa under sin grundutbildning. Åtta av dessa var förskollärare, två var 

utbildade barnskötare. Trettiosju personal (62,7 %) inte hade någon utbildning alls och 

ingen av personalen i studien hade fått utbildning om barns munhälsa via sin arbetsgivare. 

Tolv deltagare, vilket motsvarar 20,3 %, svarade att de fått utbildning på andra sätt. Andra 

sätt som personalen fått sin utbildning inom barns munhälsa sorterades in i tre kategorier: 

”Egna erfarenheter eller egna barns munhälsoundervisning” innefattade åtta stycken 

personal och ”Eget ansvar” innefattade fyra stycken personal. 

4.2 Kunskap 

I enkäten ingick nio frågor om kunskap om barns kost – och munhygienvanor hos 

förskolepersonal.  

4.2.1 Kunskap om kostvanor 
 

 

Figur 1. Fördelning av kunskapen om det fanns riktlinjer om kost på förskolan.  

Majoriteten av personalen (66 %) visste att det fanns riktlinjer medan 17 % svarade att 

det inte fanns någon riktlinje för kosten på förskolan. Lika många personal visste inte om 

det fanns någon/några riktlinjer.  

Tabell 2. Fördelning av kostriktlinjer på förskolor.  

   Antal (= n) 

Kostpolitiska program  10 

Livsmedelsverket  9 

Vegetariskt, ekologisk  12 

Hemlagat   1 

Kommunala riktlinjer  1 

Biodynamiskt  1 

Bland de av personalen som svarade att det fanns riktlinjer var det 34 stycken som 

namngav riktlinjerna. 
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Majoriteten av personalen (67,8 %) gav till svar att tre huvudmål per dag är det mest 

rimliga. Därefter svarade 30,5 % av personalen att två huvudmål var bästa alternativet. 

Ingen av personalen svarade fyra huvudmål och bara en (1,7 %) svarade ett huvudmål om 

dagen. När det handlade om frekvens av mellanmål var det två mellanmål per dag som 

gav den högsta svarsfrekvensen (61,0 %). Ingen av personalen svarade att barn bör äta 

mer än fem mellanmål medan en dryg femtedel svarade att tre-fem mellanmål per dag 

passade bäst. 

Tabell 3. Bäst lämpade mellanmål enligt personal. 

   Antal = (n) Procent (%) 

Frukt/Smörgås  25 42,4 

Kombinerat med 

RisiFrutti/MannaFrutti 
11 18,6 

     

Övervägande delen av personalen svarade att ”Frukt” och ”Smörgås med pålägg ost 

och/eller skinka” är ett bra förslag till mellanmål, eller de båda alternativen för sig 

(vardera 16,9 %). Ingen av personalen svarade att enbart ”Kakor/ Kex” är ett lämpligt 

mellanmål för barn och bara en svarade enbart ”RisiFrutti/MannaFrutti”.  

Däremot ansåg 18,6 % av personalen att RisiFrutti/MannaFrutti och/eller kakor/kex 

kunde fungera som mellanmål tillsammans med något av de andra mer nyttiga 

alternativen. 

4.2.2 Kunskap om barns munhygien 

All deltagande personal kände till att karies är orsaken till varför tänderna bör borstas. 

Mer än hälften av personalen (62,7 %) svarade både för att undvika karies och för att få 

en ren munhåla. Enbart för att undvika karies, var det 35,6 % som svarade. Ingen av 

personalen svarade uteslutande för att få en ren munhåla eller endast för att få vita tänder.  

Majoriteten av personalen (84,7 %) ansåg att föräldrar bör börja borsta tänderna på barnen 

så snart de bryter fram, ingen av personalen svarade att man kan vänta till barnet är två 

eller tre år gammalt. Emellertid tyckte 15,3 % att ett år var en lämplig ålder för att börja 

borsta tänderna.  

På frågan hur ofta personalen ansåg att barnens tänder behövde borstas, svarade 84,7 % 

morgon och kväll, 6,8 % tyckte enbart på kvällen. Ingen av personalen svarade ”Morgon” 

eller ”Efter lunch” som ensamt alternativ. 

Övervägande delen av personalen (64,4 %) tyckte att barn behöver hjälp med att borsta 

sina tänder upp till 12 års ålder. Dock ansåg 10,7 % att barnen klarar det från när de är 

hälften så gamla. Med vilken tandkräm som ska användas på barn svarade övervägande 

delen (69,5 %) av personalen att barnens tänder ska borstas med fluortandkräm med låg 

fluorhalt medan 22,0 % uppgav att barnen inte ska använda fluortandkräm. Ingen tyckte 

att fluortandkräm för vuxna ska användas på barn medan 8,5 % inte visste vilken 

tandkräm som lämpar sig bäst för barn. 

4.3 Attityder 

I enkäten ingick sju frågor om attityder om barns munhygien- och kostvanor hos 

förskolepersonal. Enkätfråga nummer 4, vilken fungerade som en inledande fråga 
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handlade om personalens övergripande inställning om barns munhälsa. Svarsresultatet 

visar att samtlig personal (100 %) tyckte att det är mycket viktigt att barn ska vara friska 

i munnen. 

4.3.1 Kost 

Vid frågan på hur ofta personalen ansåg att det är lagom för barn att äta/dricka sötsaker 

menade majoriteten (86,4 %) att det räckte med sötsaker en gång i veckan. Två-tre gånger 

i veckan bedömde 8,5 % av personalen vara lagom. Ingen av personalen tyckte att barn 

ska äta sötsaker varje dag. Vatten visade sig vara det alternativ som de allra flesta (96,6 

%) tyckte var bäst när barnen är törstiga.  

4.3.2 Förskolans kost 

När det gällde kosten på förskolan ansåg större delen av personalen (80,0 %) att det som 

serveras på förskolan är bra för barns munhälsa. Några av personalen (12,0 %) tyckte att 

förskolan ibland serverade en mindre bra kost. Mjölk och vatten var det alternativ som de 

flesta (62,7 %) svarade serverades till måltider. Juice och saft förekom i 8,5 % av svaren 

som ett komplement till mjölk och vatten. Endast en (1,7 %) personal uppgav att sötsaker 

aldrig serverades på förskolan, av de 94,9 % som svarade att sötsaker förekom så var det 

vid högtider såsom julfest, sommarfest och Halloween etcetera som var det vanligaste. 

Tio procent svarade att det serverades både vid födelsedagar och högtider. 

4.3.3 Fortbildning 

I enkäten ingick en fråga om personalen önskade mer information/utbildning om barns 

munhälsa och/eller bra kostvanor för barn.  

Figur 3. Intresset av mer information/utbildning hos förskolepersonalen. 

Av samtliga deltagare önskade 40,7 % mer information/utbildning om både munhälsa och 

kostvanor. Därutöver var det 39 % som önskade antingen mer information/utbildning om 

barns munhälsa eller kostvanor, medan en femtedel inte önskade någon 

information/utbildning i något av alternativen.  

4.4 Medbestämmanderätt 

Större delen (67,8 %) uppgav att de inte fick delta i beslut om barnens kost på förskolan, 

medan en fjärdedel (25,4 %) inte visste om de hade medbestämmanderätt. Endast 6,8 % 

uppgav att de fick vara med att bestämma vilken kost som ska serveras. 
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4.5 Användning av kunskaper i verksamhet 

 

Figur 4. Användandet av kunskaper om kostvanor. 

Av personalen uppgav 42,4 % (n=25) att de pedagogiskt använde sina kunskaper om 

kostvanor i verksamheten, bland dem uppgav 10 stycken personal att de använde 

kunskaperna med hjälp av böcker/sagor/sånger och 5 stycken personal använde 

kunskapen på samlingar. Däremot så uppgav 30,5 % (n=18) av personalen att de aldrig 

använde kunskaperna i verksamheten. Sexton stycken av personalen, 27,1 %, visste inte 

om de använde kunskaperna eller inte. 

Majoriteten av personalen (98,3 %) svarade att de deltar i pedagogiska måltider i 

verksamheten medan 1,7 % (n=1) av personalen uppgav att de inte visste om de deltar.  

5. DISKUSSION 

Huvudresultatet av studien visar att all personal tycker att det är viktigt att barn har en 

god munhälsa, kunskaperna och attityderna om barns munhälsa är förhållandevis goda. 

När det gäller frågor om kost skiljer det lite mellan de olika deltagarna och deras svar. 

Kunskapsnivåerna är mer utspridda och attityderna än mer sammanhållna, men 

majoriteten har en god kunskap om bra kostvanor för barn.  

Personalens svar visade på att få av dem fick vara med att bestämma vilken mat som 

serveras på förskolan, men de allra flesta visste att förskolan följde diverse riktlinjer när 

det gäller kosten. De allra flesta tyckte även att maten som erbjöds barnen innefattade bra 

alternativ och god sammansättning. Mindre än hälften av personalen använde sina 

nuvarande kunskaper som pedagogiska verktyg i verksamheten. Däremot när det gällde 

mer information och utbildning om barns munhälsa och kostvanor var majoriteten av 

personalen intresserade. 

5.1 Metoddiskussion 

Studien utfördes i två län i Sverige, bekvämlighetsutvalda av författarna ur en geografisk 

synpunkt. Författarnas val av kvantitativ metod till studien ansågs bäst kunna besvara 

studiens syfte och öka studiens bredd eftersom studier med enkät som mätinstrument 

grundar sig på ett större antal deltagare än andra metoder. Däremot var risken större för 

internt bortfall då författarna inte var närvarande under tiden när personalen svarade på 

enkäten. Fördelar med en enkät är att det är ett strukturerat frågeformulär med flertal 
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frågor som belyser syftet samt frågeställningarna ur flera personals perspektiv. En 

ytterligare fördel under datainsamlingen var att deltagarna kunde välja tidpunkt för att 

besvara enkäten. Däremot kan det vara till nackdel att författarna inte vet vem som fyllt i 

enkäter, utan de kan ha fyllts i av en och samma individ (Ejlertsson 2014).  

En enkät med strukturerade frågor innebär en begränsning för deltagarnas tankar och 

känslor eftersom svarsalternativen är förvalda, vilket medför att information blir mer 

översiktlig än djupgående. Därför är det bra med fritextfältet som ett komplement. Öppna 

frågor kan verka motivationshöjande då deltagarna själva kan uttrycka sig fritt i 

frågeställningarna. Möjligheten att få ta del av resultatet kan även de göra att 

motivationen att delta ökar (Ejlertsson 2014). Frågorna i enkäten var egenkonstruerade 

av författarna. Författarna använde delvis öppna svarsalternativ i form av fritextfält i 

denna studie för att få ytterligare och vidare information om personalens kunskaper och 

attityder. Enligt Trost & Hultåker (2016) ska det också finnas gott om plats att skriva 

svaren på öppna frågor, vilket författarna upplever att fritextfälten vid vissa frågor i denna 

studie hade kunnat vara mer omfattande. Detta upptäcktes inte vid pilotstudien. En enkät 

med lättförståeliga frågor som beräknades ta cirka 20 minuter att besvara, bedömde 

författarna vara lämpligt för att deltagarna inte skulle uppleva att fylla i enkäten var något 

som distraherade verksamheten. Ejlertsson (2014) beskriver även en gruppenkät som den 

mest lämpade för anställda på en arbetsplats, eftersom enkäten kan delas ut till flera 

samtidigt, på samma plats. Med en gruppenkät brukar svarsfrekvensen vara 

förhållandevis hög. Rimlig tid för att fylla i en enkät uppskattas vara 15-30 minuter, därför 

ska antalet frågor begränsas. Enligt Trost & Hultåker (2016) kan detta mätinstrument 

innebära en lägre grad av reliabilitet och validitet och detta kan medföra att resultatet inte 

blir tillräckligt uppbyggt. Trost & Hultåker (2016) tycker även att enkäten ska vara 

lättläst, svåra ord eller termer bör undvikas och frågorna ska kunna uppfattas bland olika 

deltagarna på samma sätt. Således gjordes ett pilottest för att upptäcka och rätta till 

eventuella brister i enkäten. För många sidor i enkäten kan medföra att intresset att 

besvara minskar. Ju lättare det är att fylla i enkäten desto större chans finns det att 

resultatet blir pålitligt.  

Bland de 20 förskolor ville bara sex förskolor delta i studien. Alla tillfrågade fast anställda 

på samtliga sex förskolor tackade ja. Deltagande förskolepersonal var sextio stycken och 

bland dem var femtionio (n=59) enkäter kvalificerade för analys, så det externa bortfallet 

på personalnivå blev mycket lågt, endast 1,67 %. Möjliga anledningar till att så många 

förskolor tackade nej kan vara att datainsamlingen utfördes under en högtid då många 

förskolor hade minskade arbetstider i verksamheten eller att förskolechefer hade missat 

läsa/glömde att svara på informationsbrev. Studiens exklusionskriterier kan ha inneburit 

att all personal på förskolor inte kunde delta på grund av till exempel att de inte var fast 

anställda eller icke utbildade barnskötare eller legitimerade förskollärare. Vikariat kan 

variera i tidsbegränsning och kan innebära att personal som har ett längre vikariat har mer 

insyn i verksamheten än en nyanställd och nyutbildad förskollärare eller barnskötare.  

Eftersom studien hade en begränsad tid kunde författarna få godkännande från endast sex 

förskolor inom tidsramen för datainsamlingen, vilket innebär begränsade möjligheter att 

dra generella slutsatser till studien.  

5.2 Resultatdiskussion 

Fördelningen mellan förskollärare och barnskötare var relativt jämn, detta styrker 

trovärdigheten på resultatet då ingen av yrkesgrupperna är underrepresenterade. Det vore 
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ändock intressant att kunna jämföra de två grupperna sinsemellan vad gäller kunskaper 

och attityder, då enligt statistik av (Skolverket 2016) barnskötare representerar en något 

större grupp i denna studie, än vad som är fördelat yrkesmässigt generellt. De flesta av 

deltagarna hade längre yrkeserfarenhet än tio år, vilket kan innebära att de har mer insikt 

i till exempel riktlinjer om kosten och är mer bekväma i rollen som pedagogisk förebild, 

men det kan ha påverkan att ny kunskap inte delges i verksamheten på samma sätt som 

om fler nyutbildade skulle arbeta i verksamheten. 

Utbildning inom barns munhälsa var något som inte var vanligt inom personalens 

yrkesutbildning, men av de som uppgav att de fått utbildning var merparten förskollärare. 

Varför det var mest förskollärare, men inte alla deltagare inom yrket, som svarat att 

munhälsa fanns med i utbildningen kanske beror på att program utbildningarna har varit 

olika upplagda genom åren och att det skiljer i innehåll beroende på var utbildningen ges. 

Munhälsa bör i större utsträckning integreras i utbildningarna, eftersom det är en stor 

hälsofråga i hela världen och personal kan ledsaga i goda vanor som formas redan i tidig 

ålder. Denna studie uppvisar liksom Liontou et al. (2016) att munhälsoutbildning inte är 

vanligt inom yrkesutbildningarna för förskolepersonal. 

Resultatet av denna studie visar att förskolepersonal är medvetna om att barns munhälsa 

är viktig och att det finns en hög kunskap om munhälsa för barn, vilket Liontou et al. 

(2016) studie visade, men inför det sista påståendet studiens resultat motsäger sig. Detta 

kan ha att göra med att Liontou et. al (2016) studie gjordes i Grekland, vilket är ett land 

med annan tandvårds service än vad Sverige har. I Grekland etablerades år 1983, National 

Health System (Widström et. al 2004), vilket innebär att vanor och kunskap kanske inte 

är lika väl rotade. I Sverige är tandvården väldigt utåtriktad och syns i massmedia, på 

sociala nätverk och har en bra fungerande organisation där de flesta individer är inskrivna 

redan från 1 års ålder och därmed ökar kunskaperna om munhälsa successivt. 

Hälsofrämjande arbete i munhälsa genom bland annat “fluortanten” introducerades på 

skolorna under 1960-talet och fick en stor framgång.  

Drygt hälften av personalen ansåg att tre huvudmål och två mellanmål var det bästa för 

barnen, vilket är Livsmedelsverket (2016) rekommendation för att barn ska få 

regelbundna måltider vilket hjälper att kroppen mår bra. Nästan en fjärdedel av 

personalen ansåg däremot att ett sött mellanmål (RisiFrutti) är lämpligt att servera, 

tillsammans med smörgås med pålägg eller en frukt. Trots att “en gång i veckan” var det 

svar som var mest frekvent på frågan hur ofta personalen tyckte att barn bör äta sötsaker. 

De flesta svarade även att förskolorna serverade sötsaker vid festliga tillfällen, vilket 

innebär några gånger per år. Därtill var det en tiondel som även svarade att förskolan 

tillhandahöll sötsaker vid barnens födelsedagar, som i praktiken kan betyda 15-20 gånger 

på ett år. Detta kan tyda på en okunskap i produktinnehåll, det så kallade ”dolda sockret” 

och kan innebära att barn äter söta produkter med högt energiinnehåll varje dag eller fler 

gånger än nödvändigt under högtider och speciella tillfällen. Det borde ligga i förskolans 

intresse att inte servera sockerrika produkter och kost för att undvika en ökad kariesrisk 

hos barnen. Utifrån WHO:s rekommendationer har Saido et al. (2016) gjort en studie med 

syftet att undersöka förhållande mellan sockerintaget och karies bland förskolebarn i 

åldersgruppen 5-6 år i Japan. Resultatet av undersökningen visade sig att de senaste 

rekommendationer av WHO kan vara lämpade, eftersom en negativ effekt i form av ökad 

kariesrisk när det gällde relativt lågt energiintag (ungefär mindre än 5 %), inte upptäcktes 

bland barn i studien (Saido et al. 2016). 
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Kunskapen om varför barns tänder behöver borstas var hög, samtlig personal var 

medvetna om att det är för att undvika karies. Tandborstning två gånger per dag med 

fluortandkräm med låg fluorhalt, var de vanligaste förekommande svaren samt att 

tandborstning bör introduceras hos barnen vid den första tandens eruption och att 

övervakning behövs till barnet är 12 år. En dryg femtedel av personalen svarade att barns 

tänder bör borstas med tandkräm utan innehåll av fluor. Detta kan bero på att det finns en 

okunskap eller oro om fluoranvändning. Det är viktigt att tandvården på ett professionellt 

sätt, börjar lägga fokus på att uppmärksamma förskolepersonal om vikten av 

fluortandkräm. Personal i tandvården har en viktig roll som representanter för en god 

munhälsa genom att informera om det vetenskapliga underlag som framhäver fluorens 

positiva effekter för munhälsan. Eftersom personalen på förskolan kan anses som 

förebilder för barnen enligt modellen av Bronfenbrenner (1986) vore det ett ypperligt 

tillfälle att till exempel utöva tandborstning på förskolan och på så vis bidra till att barnens 

medvetenhet om god munhygien ökar. Detta vore även förenligt med förskolans läroplan 

och de vuxnas ansvar gentemot barnen att visa vägen för goda vanor (Skolverket 2010). 

Stecksén-Blicks et al. (2008) gjorde en tvärsnittsstudie och studerade kariesprevalensen 

hos 4-åriga svenska barn. Studien visade att kariesförekomsten blev betydligt lägre 

genom ökad frekvens av tandborstning och minskat intag av sockerhaltiga produkter. Ett 

flertal studier, däribland dos Santos et al. (2013) visar att just borsta med lågfluorhaltig 

tandkräm dagligen är att rekommendera för att få ett grundskydd mot karies. 

Även om personalen hade tämligen hög kunskap kring munhygien- och kostvanor 

användes dessa i relativt låg frekvens i verksamheten. Resultatet visade att kunskaper om 

munhälsa användes av mindre än hälften av personalen och därtill en fjärdedel som inte 

visste om de använde sina kunskaper. Om personalen förmedlade kunskaperna var det 

vanligast vid samlingar, sagoläsning och sång, vilket alla tre kan ses som pedagogiska 

verktyg. Det kan vara så att det faller sig mest naturligt att munhälsan integreras via dessa 

tre redskap. När mer än hälften av personalen svarade att de inte använde kunskaperna 

eller inte visste om de gjorde så för att förmedla goda vanor, kan detta bero på att de inte 

alltid görs medvetet och därmed inte uttalat och planerat. En annan orsak till varför 

kunskaperna inte användes i så hög utsträckning kan vara att förskolor inte har några 

riktlinjer om personalens arbetsuppgifter i hälsorelaterade teman eller undervisning. 

Vidare hade det varit intressant att ta reda på mer exakt varför inte kunskaperna används 

mer i verksamheten. Några studier gjorda på förskolepersonal i Sverige och dess 

kunskapsanvändning har författarna inte lyckats hitta, men resultatet överensstämmer 

med den malaysiska studien av Mani et al. (2010) där de kom fram till samma slutsats – 

förskolepersonal hade goda kunskaper, men att dessa mestadels inte användes i 

verksamheten. Gill et al. (2009) gjorde en studie som visade att skolor har en 

hälsofrämjande syn med i undervisningen, men att den orala hälsan var ofta ett undantag, 

vilket bekräftas med denna studies resultat. Däremot framkom det i Gill et al. (2009) 

studieresultat att det värderades högt när tandvårdspersonal kom på besök på skolorna 

och informerade om munhälsa. Det visar att tandvården bör fortsätta arbeta med att 

integrera oral hälsa i skolundervisningen och fortsätta arbeta hälsofrämjande.  

En låg förekomst av medbestämmanderätt om barns kostvanor på förskolan förekom. Få 

av personalen i studien fick vara med och påverka barnens kost på förskolan. Detta kan 

betyda att de personal som tycker att kosten som erbjuds inte är särskilt bra, de kan ha 

svårare att verka som förebilder då det motsäger sig deras kunskaper och attityder, vilket 

resultatet visade i studien av Persson Osowski et al. (2013). 
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Pedagogiska måltider är något som de allra flesta deltar i, enligt resultatet. På förskolor 

är det en naturlig del att sitta med vid måltider och äta tillsammans med barnen, vilket 

troligtvis är anledningen till den höga svarsfrekvensen. Under dessa offentliga måltider 

borde det följaktligen vara ett mycket bra tillfälle för personal att på ett naturligt sätt 

samtala med barnen om goda kostvanor. Sepp et al. (2006) gjorde en undersökning som 

bland annat visade liknande slutsats som (Persson Osowski et al. 2013), men att med 

vetskapen om bristande kunskaper om kost – och näringsvanor, var personalen mer 

osäkra på sin roll som lärare och förebild under en måltidssituation. Detta även om de 

flesta i studien visste vad en pedagogisk måltid innebär, sålunda att bland annat vara en 

vuxen förebild. 

Resultatet av denna studie visar att ingen arbetsgivare står för fortbildning inom barns 

munhälsa men att merparten av personalen önskade mer information eller/och utbildning. 

Intressant är att alla personal som uppgav att de tidigare fått utbildning var intresserade 

av ytterligare fortbildning, medan de som inte fått utbildning inte heller visade att intresse 

fanns. Det kan tyda på att personal som fått utbildning har en bra attityd till att ta emot 

mer kunskap och tycker att utbildning är värdefullt. Genom utbildning kan det skapas fler 

förutsättningar för förskolepersonal att lättare och mer effektivt integrera 

oralhälsofrämjande aktiviteter i sin dagliga verksamhet. Tandvården och tandhygienister 

bör komma in i bilden, med att erbjuda fortbildning till lärare, vilket skulle kunna göra så 

att kunskaperna ökar. Önskvärt vore att tandvården även kan påverka arbetsgivare så att 

dessa kan erbjuda utbildning inom barns munhälsa till personal. I Liontou et al. (2016) 

studie uppgav personalen att de var beredda att delta i relevanta utbildningar och i studien 

av Fernando et al. (2013) visade det sig att kunskapen hos förskolepersonalen förbättrades 

genom att lärarna fick utbildning och information om munhälsa och om hälsofrämjande 

aktiviteter som kunde involveras i läroplanen.  

På grund av denna studies tidsbegränsning tycker författarna att fortsatta studier inom 

detta område behöver utföras för att kunna generalisera på en större population. 

6. KONKLUSION 
Studien visar att majoriteten av förskolepersonal har goda kunskaper om barns munhälsa, 

men delade kunskaper och attityder sinsemellan när det gäller kosten. Kunskaperna 

används genom pedagogiska verktyg såsom sång, böcker och vid samlingar, emellertid 

utnyttjas kunskaper om munhälsa av minoriteten av personalen. Majoriteten av 

personalen har inte bestämmanderätt i barns kost på förskola. Därutöver fanns ett stort 

intresse hos personalen, att få fortbildning inom barns munhälsa och kostvanor. Dock bör 

fortsatta studier inom detta område utföras för att kunna generalisera på en större 

population och om integrationen kan ha effekt på förskolepersonals attityder och 

kunskaper.  
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Bilaga 1    Informationsbrev 1 (till rektor/förskolechef) 

Vi heter Sia Ouyang och Eva Rönnlund och är två tandhygieniststuderande vid 

Karlstads Universitet. Vi genomför ett examensarbete i Oral Hälsa under våren 2017 

med titeln “ Förskolepersonals kunskaper och attityder om barns kost- och 

munhygienvanor”. Syftet med denna studie är att studera vilken kunskap 

förskolepersonal har när det gäller barns munhälsa och om den eventuella kunskapen 

används ute i verksamheten. Till denna enkätstudie önskar vi inbjuda fastanställda 

förskolepersonal från två län i Sverige att delta, medverka och besvara enkäten. 

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Om ni ställer er positiva till att 

er personal deltar kan vi informera vid ett tillfälle som passar er om vad studien handlar 

om och en samtyckesblankett kommer att delas ut till varje enskild deltagare för 

undertecknande. 

Enkäten innefattar 22 strukturerade frågor och beräknas ta ungefär 20 minuter totalt att 

besvara. Varje besvarad enkät ska läggas i ett enskilt kuvert för att stärka 

konfidentialiteten. Svaren kan inte kopplas till varken enskild personal eller förskola. 

Bearbetning av studiens material kommer att göras av författarna och efter godkännande 

publiceras resultatet offentligt i DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet, en 

ämnesövergripande databas med avhandlingar och andra publikationer från svenska 

universitet och högskolor. Därefter kommer allt material från studien att elimineras. 
 
Med denna information undrar vi om möjligheten finns att genomföra vår enkätstudie 

vid Er förskola. Ni är välkomna att kontakta oss vid eventuella frågor. 
 

Vänliga hälsningar, 

Sia Ouyang & Eva Rönnlund  Malin Stensson 

Tandhygieniststuderande   Handledare, Lektor i Oral Hälsa 

E-mail:      
eva_ronnlund@hotmail.com   Jönköping University  
sia.ouyang@gmail.com    malin.stensson@ju.se  
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Bilaga 2   Påminnelsebrev till förskolechef 

 

Hej, 

För ett tag sedan fick Ni en förfrågan om att medverka i en enkätundersökning med 

syftet att undersöka förskolepersonals kunskaper och attityder om barns kost- och 

munhygienvanor. Eftersom vi ännu inte fått något svar av Er, skickar vi en påminnelse 

om detta. Vi skulle vara enormt tacksamma om Ni ville medverka och delta i vår studie. 

Även fast enkäten är frivillig, är det av stor betydelse för oss att Er personal medverkar 

och fyller i enkäten, eftersom vi inte har fått in nog många svar för att undersökningen 

ska kunna genomföras. Om Ni har några frågor eller synpunkter, eller om Ni behöver 

hjälp kan Ni kontakta oss per mail. 

 

Vi tackar på förhand för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Sia Ouyang & Eva Rönnlund  Malin Stensson 

Tandhygieniststuderande   Handledare, Lektor i Oral Hälsa 

E-mail:      

eva_ronnlund@hotmail.com   Jönköping University  

sia.ouyang@gmail.com    malin.stensson@ju.se 
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Bilaga 3    Enkät 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BAKGRUNDSFRÅGOR 

 

1. Du är 

☐ Utbildad förskolelärare  

☐ Utbildad barnskötare 

 

2. Antal år i yrket. 

☐ mindre än 3 år 

☐ 3 - 5 år 

☐ 5 - 10 år 

☐ mer än 10 år 

 

3. Har Du fått någon utbildning om barns munhälsa? 

☐ Ja, i min grundutbildning 

☐ Ja, genom fortbildning via arbetsgivaren 

☐ Ja, annat sätt: (ange vad/hur______________________) 

☐ Nej, jag har ingen utbildning inom barns munhälsa 

 

4. Hur viktigt tycker Du det är att barn ska vara friska i munnen? 

☐ Mycket viktigt 

☐ Ganska viktigt 

☐ Inte särskilt viktigt 

☐ Inte alls viktigt 

 

 

 

 



 

 

5. Varför behöver barns tänder borstas? (mer än ett alternativ kan väljas) 

☐ För att undvika karies (hål i tänderna) 

☐ För att få en ren munhåla. 

☐ För att få vitare tänder 

 

6. När bör föräldrar börja borsta barnets tänder? 

☐ När den första tanden kommer fram  

☐ När barnet är 1 år 

☐ När barnet är 2 år 

☐ När barnet är 3 år 

 

7. När på dagen ska barnets tänder borstas? (mer än ett alternativ kan väljas) 

☐ På morgonen  

☐ På kvällen 

☐ Efter lunch     

 

8. Hur länge behöver barnet hjälp med tandborstning? 

☐ Upp till 4-års ålder 

☐ Upp till 6-års ålder 

☐ Upp till 8-års ålder 

☐ Upp till 12-års ålder 

 

9. Vilken tandkräm tycker Du bör användas på barn?  

☐ Fluortandkräm för vuxen med högre fluorhalt 

☐ Fluortandkräm för barn med lägre fluorhalt 

☐ Tandkräm utan fluor  

☐ Vet inte  



 

 

10. Hur många huvudmål bör ett barn inta per dag? 

☐ 1 huvudmål/dag 

☐ 2 huvudmål/dag 

☐ 3 huvudmål/dag 

☐ 4 huvudmål/dag 

 

11. Hur många mellanmål bör ett barn inta per dag? 

☐ 0-1 mellanmål/dag 

☐ 2 mellanmål/dag 

☐ 3-5 mellanmål/dag 

☐ mer än 5 mellanmål/dag 

 

12. Vad bör ett barn få som mellanmål? (flera alternativ kan anges). 

☐ Frukt 

☐ Smörgås med pålägg ost och/eller skinka 

☐ Kakor/ Kex 

☐ Risifrutti/Mannafrutti 

☐ Annat: (ange vad__________) 

   

13. Hur ofta anser Du är lagom att barn äter/dricker sötsaker som till exempel 

godis, kakor och saft? 

☐ Varje dag 

☐ 1 gång/vecka 

☐ 2-3 gånger/vecka 

☐ 1 gång/månad 

☐ Aldrig      

 



 

 

14. Vad kan den bästa törstsläckaren vara för barn? 

☐ Mjölk 

☐ Vatten 

☐ Juice/saft 

☐ Läsk      

☐ Annat: (ange vad______________) 

 

15. Anser Du att förskolan serverar en varierande kost som är bra för barns 

munhälsa? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Inte alltid 

☐ Jag vet inte om detta     

      

16. Vad dricker barnen vid måltider på förskolan? (mer än ett alternativ kan 

väljas) 

☐ Mjölk 

☐ Vatten 

☐ Juice/saft 

☐ Yoghurt 

☐ Annat: (ange vad___________________) 

 

17. Serverar förskoleköket tårta/glass/annat sött bakverk på förskolan? 

☐ När något av barnen fyller år 

☐ Vid till exempel julfest, sommarfest, Halloween etc. 

☐ Nej, aldrig. 

☐ Vet inte. 

☐ Annat: (ange när___________________________) 



 

 

18. Får Du som personal delta i beslut om vilken kost som ska serveras på 

förskolan?  

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Vet inte 

 

19. Finns det riktlinjer om vilken kost som ska serveras på Din förskola? 

☐ Ja (ange vilken/vilka_____________________________) 

☐ Nej 

☐ Vet inte 

 

20. Använder Du Dina kunskaper om kostvanor pedagogiskt i verksamheten, som 

till exempel sagoläsning eller något tema som barnen kan lära sig och jobba med? 

☐ Ja (ange vad__________________________) 

☐ Nej      

☐ Vet inte. 

21. Deltar Du i pedagogiska måltider på din arbetsplats? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Vet inte.  

 

22. Önskar du mer information och/eller utbildning om barns munhälsa och 

kostvanor? 

☐ Ja, jag önskar mer information/utbildning om barns munhälsa 

☐ Nej, jag önskar ej mer information/utbildning om barns munhälsa 

☐ Ja, jag önskar mer information/utbildning om bra kostvanor för barns munhälsa 

☐ Nej, jag önskar ej mer information/utbildning om bra kostvanor för barns munhälsa 

  

Vik ihop enkäten och lägg i kuvertet som du förseglar och lämnar över till 

författaren. Tack för Din medverkan!  



 

 

Bilaga 4    Informationsbrev 2 (till deltagare)  

Vi heter Sia Ouyang och Eva Rönnlund och är två tandhygieniststuderande vid 

Karlstads Universitet. Vi genomför ett examensarbete i Oral Hälsa under våren 2017 

med titeln “Förskolepersonals kunskaper och attityder om barns kost- och 

munhygienvanor”. Vårt syfte med denna studie är att studera vilken kunskap 

förskolepersonal har när det gäller barns munhälsa och om den eventuella kunskapen 

används ute i verksamheten. 

Enkäten innefattar 22 strukturerade frågor om förskolepersonalens utbildning, barns 

munhälsa, och kostvanor på förskolan. Frågorna beräknas ta totalt ungefär 20 minuter 

att besvara. Det är helt frivilligt för Dig att delta och om Du önskar avbryta Din 

medverkan så har du rätt att göra det när som helst under tiden innan Du lämnar in 

enkäten. En samtyckesblankett kommer att undertecknas av Dig. Varje besvarad enkät 

ska läggas i ett enskilt kuvert för att stärka Din konfidentialitet, vilket innebär att inga 

svar i redovisningen kommer att kopplas till varken Dig eller den förskolan du arbetar 

på. Enbart författarna och handledare har tillgång till svaren som efter studiens avslut 

kommer att förstöras. Bearbetning av studiens material kommer att göras av författarna 

och efter godkännande publiceras offentligt i DiVA databas.  

Med denna information undrar vi om möjligheten finns att Du vill delta i studien och 

besvara enkäten. Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor. 
 

Vänliga hälsningar, 

Sia Ouyang & Eva Rönnlund         Malin Stensson 

Tandhygieniststuderande   Handledare, Lektor i Oral Hälsa 

E-mail:      
eva_ronnlund@hotmail.com              Jönköping University  
sia.ouyang@gmail.com             malin.stensson@ju.se 
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Bilaga 5    Samtyckesblankett  

 

Studien “ Förskolepersonals kunskaper och attityder om barns kost- och 

munhygienvanor”. 
 

Jag har tagit del av informationen om studiens syfte och innehåll samt att deltagandet i 

studien är frivillig. Jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under tiden innan jag 

lämnar in enkäten, utan att ange någon anledning om varför eller med någon 

konsekvens för min handling. Jag är medveten om att mina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. 
 

Härmed ger jag mitt godkännande att medverka i studien “Förskolepersonals kunskaper 

och attityder om barns kost- och munhygienvanor”. 
 
 
 

Ort, datum 

 

 
 

Underskrift  

 

 
 

Namnförtydligande 

 

 

 


