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Sammanfattning 
 
Kunskap om barns orala hälsa hos förskollärarstudenter 

- En kvantitativ tvärsnittsstudie 

Bakgrund: År 2016 var det över en halv miljon barn inskrivna på förskola i Sverige. Barnen har bl.a. 

förskolepersonal som förebilder vad gäller kost och attityder kring munhygienen. Eftersom barn 

spenderar en stor del av sin tid på förskola är det av stor vikt att belysa kunskapen om barns munhälsa 

hos förskollärarstudenter. Syftet med studien var att undersöka förskollärarstudenters kunskap om 

munhälsa hos barn. Material och metod: Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med en enkät 

som mätinstrument. Enkäten bestod av 20 frågor där kunskap och attityder om barns munhälsa och 

kostvanor mättes. Urvalet baserades på samtliga studenter från termin sex på förskollärarprogrammet 

i Jönköping University vårterminen 2018, totalt 82 studenter. Det insamlade datamaterialet 

analyserades med hjälp av datorprogrammen SPSS och Excel. Resultat: Totalt deltog 55 studenter i 

studien. Majoriteten av deltagarna hade hög kunskap och goda attityder gällande barns munhälsa och 

kostvanor. Dock var det endast 18 % av deltagarna som svarade rätt på frågan angående upp till vilken 

åldern barn behöver vuxenhjälp vid tandborstning. Slutsats: Studiens resultat konstaterade att 

förskollärarstudenter hade hög kunskap om barns munhälsa och kostvanor men att denna kunskap inte 

kom från utbildningen. 
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Summary 

 
Preschool students’ knowledge on children’s oral health 

- A quantitative cross-sectional study 

Background: In 2016, there were over half a million children enrolled in preschools in Sweden. 

Preschool staff are role models concerning diet and attitudes about oral hygiene, for children. Because 

children spend a lot of time in preschool it is important to highlight the knowledge of preschool students. 

The aim of this study was to investigate preschool students’ knowledge of oral health in children. 

Method: The study was a quantitative cross-sectional study with a survey as a measuring instrument. 

The survey consisted of 20 questions where knowledge and attitudes about children’s oral health and 

dietary habits were measured. The selection was based on all students from term six at the preschool 

teacher program at Jönköping University spring term 2018, a total of 82 students. The data collected 

was analyzed using computer programs SPSS and Excel. Result: A total of 55 students participated in 

the study. The majority of participants showed high knowledge and good attitudes regarding children’s 

oral health and dietary habits. However, only 18 % of the participants responded correctly on the 

question about what age children needed adult care when tooth brushing. Conclusion: The study 

found that preschool students had high knowledge regarding children’s oral health and dietary habits, 

but this knowledge did not come from the education.  
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Inledning 

Totalt var det 501 013 barn inskrivna på förskolan i Sverige år 2016. Detta innebar att 84 % av alla 1–5 

åringar i Sverige gick på förskola (1). Enligt Rikshandboken ska barnen borsta sina tänder själva med 

fluortandkräm en gång om dagen på förskolan. Detta ersätter dock inte föräldrarnas/vårdnadshavares 

ansvar att borsta barnens tänder både morgon och kväll hemma. Syftet med att barnen får borsta 

tänderna själva på förskolan är att skapa en god vana för deras munhälsa för kommande framtid (2). 

Bakgrund 

Oral hälsa 

Enligt World Health Organisation (WHO) är en god oral hälsa avgörande för att ha en god allmän hälsa 

och livskvalitet. En god oral hälsa ses också som ett tillstånd av att vara fri från mun- och ansiktsvärk, 

huvud- och halscancer, orala infektioner och sår, parodontala sjukdomar, karies, tandförlust samt andra 

sjukdomar och störningar i munnen. Dessa sjukdomar hämmar individens förmåga till att bland annat 

bita, tugga och le samt det psykosociala välbefinnandet (3). 

Munhälsans påverkan på den allmänna hälsan hos barn 

Munhälsa är en grundläggande del för den allmänna hälsan. Jackson et al. säger "you're not healthy 

without good oral health" som fritt översatt betyder ”du är inte frisk utan en god oral hälsa”. Munhälsan 

speglar den allmänna hälsan och säger mycket om det som sker i kroppen, munnen anses vara en dörr 

för mikroorganismer in i kroppen (4). 

Trots att karies går att motverka, menar Albert et al. att över 40 % av alla femåringar i USA var drabbade. 

Vid mer frekvent smärta och infektion kan karies ha en signifikant inverkan på barns beteende, vilket 

resulterar i problem med att äta, sova, koncentrera sig och utveckla talet. Utöver detta säger författarna 

i studien att barn som drabbas av en kronisk sjukdom tidigt i livet har en ökad kariesrisk. Den ökade 

kariesrisken ger fler obehandlade kariesskador och det leder till dålig mun- och allmän hälsa senare i 

livet (5). 

Även Abanto et al. (6) tar upp munhälsans påverkan på den allmänna hälsan. Barn som tidigt får karies 

påverkas negativt på så sätt att de får svårt att tugga, tappar aptit, går ner i vikt, får svårt att sova och att 

de presterar sämre i skolan. Det är inte bara karies som påverkar barns allmänna hälsa, det finns andra 

orsaker som till exempel traumaskador och bettavvikelser. Studien ville undersöka kopplingen mellan 

barnens munhälsa relaterat till deras familjs socioekonomiska status och deras allmänna hälsa. 

Föräldrarna fick fylla i ett formulär med frågor som rörde hur barnet påverkades av munhälsan. Det 

besvarades oftast med koppling till smärta, irritation, svårigheter med att äta en viss mat och kall/varm 

dryck samt svårigheter att sova. Det framkom även att bland karies, traumaskador och bettavvikelser 

var det karies som gjorde den största påverkan på barnen. Föräldrarna tyckte det var jobbigt att hantera 

situationen då barnen upplevde bland annat smärta. 
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Förskolebarn 

Förskolebarn är barn under sex år. Den svenska förskolan är frivillig att gå på från att barnet fyller ett 

år. Syftet med förskolan är att stimulera barns utveckling i form av lek, sång, dans och möten med andra 

barn. Den finns även för att föräldrarna ska få möjlighet att fortsätta arbeta eller studera. Beroende på 

föräldrarnas situation, om de studerar/arbetar eller inte, erbjuds barnet att vara en viss tidsperiod per 

dag på förskolan. Om föräldrarna arbetar eller studerar har barnet rätt till att gå på förskola hela dagar. 

Däremot om föräldrarna inte har en sysselsättning så erbjuds barnet inte att vara på förskolan på heltid 

utan 15 timmar i veckan från det att barnet fyller tre år. Allmänna förskolan är öppen för barnen måndag 

till fredag och har stängt helger (7). Enligt skollagen behöver inte barnet erbjudas förskola under kvällar, 

nätter, veckoslut eller större helger (8). Dock finns det förskolor som är öppna dygnet runt 

under hela året. På de förskolorna erbjuds barn från 1–12 årsålder vars föräldrar arbetar kvällar, nätter 

eller helger (9).  

Fram tills att barnet fyller fem år går hen i förskolan. Därefter, när barnet fyller sex år, går hen ett år i 

förskoleklass som är en sorts skolform. Tidigare har förskoleklass varit frivilligt att gå på men från och 

med höstterminen 2018 är det obligatoriskt. Riksdagen har därmed beslutat att alla barn som bor i 

Sverige får skolplikt från hösten det år de fyller sex år istället för sju år. Även här ska barnets utveckling 

stimuleras och samtidigt förberedas för vidareutbildning i grundskolan. Därmed blir varje elevs lärande 

mer individuellt för att främja och gynna deras utveckling. I förskoleklassen är det läroplanen som styr 

arbetsplatsen och finns till hjälp för läraren som håller i undervisningen (10). 

Förskolebarns rättigheter 

Barnkonventionen (11) innehåller 54 artiklar som tillsammans bildar ett internationellt avtal om alla 

barns självständiga rättigheter. Fyra huvudprinciper som alltid ska vara till grund när barn är i centrum 

är följande: 

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

Även inom tandvården har barnrättigheter, till exempel gäller Tandvårdslagen (1985:125) 2 § som säger 

att "målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen". 

Lagen nämner också att barnets bästa ska beaktas när tandvård ges, att barnets inställning till den 

aktuella behandlingen ska förklaras och sättas i förhållande till deras ålder samt mognad (12). 

Kost på förskolan 

Kosten på förskolan i Jönköpings kommun serveras enligt riktlinjerna och omfattar näringsrika och 

varierande måltider. Målet med måltiderna är att främja goda matvanor för barnen samt ska vara 

utspridda över hela dagen. Det som serveras är frukost, mellanmål, lunch, mellanmål och till all mat 

serveras mjölk och vatten som dryck. De äldre barnen på förskolan klarar av att ha ungefär tre timmar 
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mellan måltiderna. Eftersom de yngre barnen behöver äta lite oftare brukar de få en extra frukt på 

eftermiddagen och mellan måltiderna får det gå ungefär två timmar. Förskolelärare är viktiga förebilder 

till goda matvanor hos barn eftersom många måltider intas där (13). 

Karies 

Etiologin av kariessjukdomen involverar ett komplext samspel mellan mikrobiella, genetiska, 

biokemiska, sociala-, miljö- och hälsorelaterade beteende faktorer. Både nya och befintliga kariesskador 

kan uppstå eller progrediera på grund av samspelet mellan patologiska faktorer och försvarsfaktorer. 

Minskning av de beteendefaktorerna, till exempel frekvent intag av söt kost, bristande munhygien samt 

dålig tillförsel av fluor och ökning av försvarsfaktorerna, till exempel regelbunden kost, god munhygien 

och extra tillförsel av fluor gör att kariesskadorna till början är reversibla. Reversibla skador kan 

bromsas upp och inte utvecklas till större skador. Om de angreppsfaktorerna tar över, fortsätter 

kariesutvecklingen som sedan blir irreversibel och skadan behöver då lagas. Kosten är en stor del av 

utvecklingen av karies, orala bakterier producerar frätande syra vid varje kostintag oavsett hur stor 

måltiden är eller vad den innehåller. Jäsningsprocessen, där bakterierna producerar syra, äger rum i 

den dentala biofilmen d.v.s. plack (14,15). 

Plack bildas i flera olika steg, som sker strukturerat och resulterar i organiserad och artrik plack. Direkt 

efter att tänderna har borstats så dras molekyler till den rena tandytan. Dessa molekyler kommer från 

både saliven och från gingivalexudat. Biofilmen ändrar ytans egenskaper så att bakterier dras mot dessa 

molekyler. Till en början är vidhäftningen av bakterierna svagt och reversibel, vanligtvis transporteras 

dessa overksamma bakterier med hjälp av salivflödet. När den senare blir irreversibel innebär det att 

specifika molekyler och receptorer på tandytan och bakterier gör sig redo för vidhäftning av nya 

bakterier. Nästa steg innebär vidhäftning av sekundära och sena kolonisatörer (bakterier) på de 

befintliga bakteriernas receptorer. Sekundära bakterier ökar oftast snabbt och därefter mognar placket 

över tid samt till slut sker en deminerialisering av tandemaljen (16). 

 

Under mjölktänderna finns anlag för permanenta tänder som väntar på att få eruptera. Stora 

kariesangrepp i mjölktänderna kan skadegöra utveckling av de permanenta tänderna. Om det går så 

långt att en mjölktand måste extraheras, kan luckan/öppningen för de nya tänderna förändras och 

påverka bettutvecklingen (17). 

Kariesprevalens hos förskolebarn 

Karies är det vanligaste sjukdomsproblemet hos förskolebarn sett i hela världen (2). I Sverige var år 

2016 andelen kariesfria treåringar 95 % och andelen kariesfria sexåringar 75 % (18). Enligt WHO har 

60–90 % av alla förskole- och skolbarn i världen karies som ofta leder till obehag och smärta (1). 

Förskolebarn i Sverige kommer från olika länder och har olika socioekonomisk bakgrund. Dessa 

kulturella skillnader ger skillnader i bland annat attityder och inställningar till tandhälsan. Barn till 

invandrarföräldrar har oftast högre kariesprevalens på grund av bland annat att dessa föräldrar inte 

betraktar kosten som en viktig del för tandhälsan. Förskolebarn till invandrarföräldrar uteblir i större 
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utsträckning inom tandvården än vad barn till svenskfödda gör på grund av att traditionen av 

regelbundna kontroller inte finns i många andra länder (19). 

Kostens påverkan på karies 

Yngre barn som får karies har oftast fått det på grund av sockerrika matvanor, till exempel ökat 

sockerintag i flaskan eller amning under lång tid. Chapple et al. visar att över 100 års forskning av karies 

att det finns en tydlig koppling mellan kolhydrater (stärkelse och sockerarter) och karies. Eftersom 

karies är en multifaktoriell sjukdom kan kosten inte ensam vara en orsak till att kariesskador uppstår 

och progredierar (14). Kostråden är att man ska försöka skjuta på introduktionen av socker så länge det 

går, både söt mat och söta drycker. Vatten är den bästa törstsläckaren enligt bland annat 

rekommendationerna från Folktandvården i Region Jönköpings län (20). En annan studie visar att barn 

som konsumerade läsk och juice var 1,8 gånger mer benägna att drabbas av karies än barn som 

konsumerade vatten och mjölk (15). 

Munhygienvanor hos förskolebarn 

När barn börjar på förskolan har de oftast fått mjölktänder. Vid 9–12 månaders ålder har barn oftast två 

mjölktänder i överkäken och två i underkäken. Senare vid 1–1,5 års åldern har barn fått fyra mjölktänder 

i vardera käken. Runt tre års ålder har barn fått alla mjölktänder, tio tänder i vardera käke. 

Folktandvården i Region Jönköpings läns rekommenderar att tandborstning bör introduceras vid 

eruption av den första primära tanden. Mjölktänder är känsligare än permanenta tänder och bör därför 

tas om hand extra noga. Andra råd är att borsta barns tänder både morgon och kväll, använda 

fluortandkräm och tandkrämsklicken ska vara lika stor som barnets lillfingernagel (20). 

Gällande äldre barn på förskolan, tre till fem år, är det likadana regler som gäller vid skötsel av tänderna. 

Likt yngre barn rekommenderas tandborstning både morgon och kväll med fluortandkrämsklick lika 

stor som barnets lillfingernagel på en mjuk barntandborste. Det kan vara besvärligare med tanke på att 

barn kan bråka och gärna "vill själva" i den här åldern (17). Generellt behöver barn vuxen hjälp med 

tandborstning upp till 12 årsåldern (21). 

Fluor 

Fluor är ett grundämne som finns naturligt i bland annat berggrund, vatten och mat. Fluor kan hjälpa 

mot små, befintliga kariesskador och förebygga mot att nya inte ska uppstå. Det mesta av fluor som tas 

in i kroppen via mat och dryck, lagras bland annat i ben, tänder och saliv. Däremot när fluor kommer i 

direkt kontakt med tanden, till exempel när tänderna borstas med tandkräm eller sköljs med munskölj 

fastnar det på tandytan. Att kontinuerligt få en liten dos av fluor, i låg koncentration, antingen i eller på 

tandytan ger tanden det bästa skyddet mot karies. Ämnet fungerar på så sätt att det hämmar 

demineralisering av tandytan som sker vid intag av föda. Efter syraattacken påbörjar en reparation av 

tandytan som med hjälp av fluor påskyndas (22). Fluor i form av tandkräm stärker tändernas yta (20). 

Eftersom mjölktänder är känsligare mot karies än permanenta tänder är fluor det bästa skyddet. 

Konsumering av stora mängder fluor kan vara skadligt för kroppen. De toxiska effekterna av fluor kan 

orsaka att vävnaderna bränns (det bildas en syra när fluor kommer i kontakt med fukt som har en 
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frätande inverkan), förhindrar att nervfunktionen fungerar korrekt, att det sker en cellförgiftning och 

hindrar hjärtfunktionen genom att orsaka elektrolytobalans. För att dessa skadliga effekter ska uppstå 

krävs väldigt höga doser av förtäring av fluor. Den minsta dosen som kan orsaka symptom till 

fluorförgiftning är 5mg/kg kroppsvikt, den dödliga dosen ligger på 15mg/kg kroppsvikt. Det vill säga om 

ett barn väger 10-12kg så krävs det att barnet ska svälja en hel tandkrämstub för att förgiftningssymptom 

ska framkallas i form av bland annat illamående och magkramper (22).  

 

Den mest använda metoden att applicera fluor är med hjälp av tandkräm. I Sverige innehåller 95 % av 

alla tandkrämer fluor. Studier visar att användning av fluortandkräm dagligen har minskat 

karieserfarenheten 15–30 % hos barn i tre till sex årsålder. De flesta personer rapporterade att ha borstat 

tänderna minst en gång om dagen, men mer frekvent användning av fluortandkräm kan ge ytterligare 

skydd. Med en modifierad tandborstningsteknik som består av att sprida ut tandkrämen jämnt på 

tänderna med hjälp av tandborsten, att borsta i två minuter och att avstå från sköljning med vatten 

efteråt minskar kariesrisken. Denna metod har visat sig minska andelen kariesskador med genomsnitt 

26 % jämfört med barn som också borstar tänderna med fluortandkräm men som inte fått instruktioner 

om spridning av tandkräm och avstå från sköljning med vatten efteråt (23). 

Förskollärarprogrammet 

Förskollärarprogrammet är en tre och ett halvt år lång utbildning som motsvarar 210hp. 

Förskollärarprogrammet består av tre områden: allmänna fältstudier, som är gemensamma för alla 

studentlärare (90hp inklusive minst 15hp praktiska erfarenheter). Större orienteringsstudier med 

specialisering inom ett visst ämne eller kunskapsområde (minst 60hp inklusive 15hp praktiska 

erfarenheter). Till sist specialisering för att fördjupa eller bredda de tidigare studierna (30hp). Under 

2011 introducerades ett nytt förskollärarutbildningsprogram i Sverige. Nu måste alla universitet och 

högskolor ha samma program för att ge likvärdig och högkvalitativ utbildning för framtida 

förskolelärare. Det nya programmet betonar starkt den vetenskapliga grunden och samarbetet med 

samhället (24). 

Förskolpedagoger inom verksamheten 

Läroplanen för förskolan grundas på bland annat mål och riktlinjer, normer och värden, utveckling och 

lärande (25). 

Förskoleåldern är en kritisk period på grund av betydande förändringar i barnets liv. I denna ålder 

utvecklar barnet sin personlighet genom att imitera eller härma andras beteende bland annat föräldrar 

och förskolelärare (26). Skollag kap 8 gäller för förskolan, 2 § säger att ”förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 

på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” 

(25,27). 

Enligt Livsmedelsverket har förskolan möjligheter att på ett bra och positivt sätt uppmuntra en nyttig 

livsstil med goda matvanor hos barnen. Nyttiga och varierande måltider ger energi till barn som ökar 
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möjligheterna för lek och lärande. När hen får äta tillsammans med sina lärare så signalerar det en 

positiv attityd till regelbundna måltider som kan vara till nytta för både barnets mun- och allmänna 

hälsa (28). 

Förskolelärarnas roll är lika viktig i hela världen i munhälsofrämjande arbete hos barn. Deras kunskaper 

om barnpsykologi gör det möjligt för dem att utbilda barn på hälsofrågor och hjälpa dem att införliva 

dessa i sin vardag genom sinnesstimulerande och intressanta aktiviteter (29). 

En studie som utfördes i Grekland gällande den orala hälsan, visar att det finns brist på kunskap bland 

förskolelärare. Det fanns inte möjlighet till att tillföra kunskap om barns munhälsa för att detta inte var 

prioriterat på förskoleprogrammet. Däremot var det flera av deltagarna i studien som ville ha mer 

kunskap i form av fler undervisningar om barns munhälsa i deras förskollärarutbildning (30). 

Barn spenderar mycket tid i skolan, särskilt under åldersperioder när deras vanor bildas. Därför är 

lärarnas roll under dessa utvecklingsstadier av stor betydelse (31). 

Tandvårdens omhändertagande 

Alla barn i Jönköpings län i åldrarna 0–5 år besöker regelbundet Barnvårdcentralen (BVC). BVC 

erbjuder kostnadsfri hälsoövervakning och rådgivning om barnets hälsa. Där kan barnets föräldrar få 

information och råd om bland annat kost och munhälsa. Personalen vid BVC får handledning av 

barnhälsovårdens utvecklingsenhet, som även tar fram riktlinjer och bedriver fortsatt utbildning i 

Region Jönköpings län. Utöver detta arbetar BVC, som använder barnkonventionen som grund och lutar 

sig tillbaka på vetenskapligt bevis, med att utveckla barns hälsa (32). 

 

Tandvården är gratis för alla mellan 0–23 år i hela Sverige, därefter betalar man själv för sin tandvård. 

I Region Jönköpings län börjar barn kallas regelbundet från tre årsåldern för undersökning. Däremot 

besöker ett till tvååringar folktandvården för information om bland annat kost och munhygien (33).  

 

Utöver besök på BVC besöker Folktandvården barn på förskolor och skolor med information om bland 

annat kost och karies. Tillsammans med förskolor, fritidshem och familjedaghem har Folktandvården i 

Region Jönköpings län ett projekt som kallas för "Tillsammans mot tandtrollen”. Syftet med projektet 

är att ge barnen friskare tänder, detta genom att barn borstar sina tänder efter 

frukosten på förskolan. Projektet pågår från 2004 och har visat sig haft bra resultat, eftersom andelen 

kariesfria sexåringar har ökat från 73 % 2004 till 81 % 2016 (34). 

Problemformulering 

Studier visar att även om lokala variationer finns och för olika grupper i samhället, anses karies vara ett 

stort problem hos förskolebarn (1,2). Däremot finns det inte många studier som visar om förskolelärare 

har kunskap om barnets munhälsa, därför är detta ämne intressant att studera. En studie som gjordes 

2017 i Karlstad, undersökte förskolepersonals kunskaper och attityder om barns kost- och 

munhygienvanor. Resultatet visade att förskolepersonalen hade generellt hög kunskapsnivå om barnets 
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munhygien- och kostvanor, men denna kunskap användes inte i praktiskt arbete (35). Sverige är ett 

multikulturellt samhälle. Förskolelärare träffar samtliga barn med olika socioekonomiskstatus och 

härkomst, därmed är det viktigt att lärarna har kunskap om munhälsa hos barn för att bevara det friska 

friskt och skapa goda munhälsovanor (19). Med tanke på bristfälligt underlag inom ämnet, är det av stor 

vikt att belysa hur mycket kunskap om munhälsa förskolelärarstudenterna får med sig från utbildningen 

eftersom barn spenderar en stor del av sin tid på förskola samt under en tid då många vanor grundläggs. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka förskollärarstudenters kunskap om munhälsa hos barn. 

 

Frågeställningar: 

1. Varifrån inhämtar förskollärarna kunskap om barns munhälsa?  

2. Vad är förskollärarstudenters kunskaper om barns kost- och munhygienvanor samt attityder till 

munhälsa? 

Material och metod 

Design 

Studiens design var en kvantitativ tvärsnittsstudie som genomfördes med en enkät (Bilaga 1) som 

mätinstrument. En tvärsnittsstudie är en undersökningsform som inte är tidsberoende, undersökningen 

utförs vid ett visst tillfälle utan någon koppling framåt eller bakåt i tiden (36). 

Urval 

I Sverige fanns totalt 25 högskolor/universitet som erbjöd förskollärarprogram till hösten 2018 (37). 

Deltagarna i studien omfattades av samtliga förskolelärarstudenter som går i termin sex på Högskolan 

för lärande och kommunikation (HLK), Jönköping University. Detta bekvämlighetsurval valdes då 

deltagarna hade, enligt deras utbildningsplan, genomgått den mesta av sin praktik. I 

förskollärarprogrammet på HLK finns 120 antagningsplatser, där programmet tar in studenter en gång 

om året (38). Vid tiden för studiens datainsamling var 82 studenter inskrivna på termin sex. 

Inklusionskriteriet för deltagarna var att de skulle vara förskolelärarstuderande på termin sex i 

Jönköping University. Exklusionskriteriet var studenter som inte behärskade svenska språket skriftligt 

och muntligt. 

Enkät 

Enkäten (Bilaga 1) var uppdelad i fyra olika områden; varav fem frågor var bakgrundsfrågor, fyra frågor 

rörde förskollärarutbildningen, sju frågor handlade om barns munhälsa och fyra frågor om kosten på 

förskola. Frågorna sex till 20 handlade om kunskap och attityder till barns munhälsa samt utbildningens 

påverkan på denna kunskap. Fråga 6 och 7 handlade om undervisning om barns allmänna- och 

munhälsa hade erhållits från utbildningen. Frågorna 9 och 10 handlade om deltagarnas attityder och 
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frågorna 11 till 20 var kunskapsfrågor. Enkäten innehöll 19 slutna frågor där två frågor (fråga 1 och 19) 

var med tre svarsalternativ, 17 frågor (fråga 3–18 och fråga 20) var med fyra svarsalternativ och en öppen 

fråga (fråga två). Fem frågor (fråga 9, 11, 13, 18 och 20) var flersvarsfrågor och resterande frågor kunde 

deltagarna svara med ett alternativ. Studenterna svarade med ett kryss i ett eller flera svarsalternativ. 

Enkäten bedömdes att ta cirka 10 minuter att svara på. Frågorna var baserade av liknande studie 

genomförd i Karlstad (36) men justeringar gjordes för att passa denna studies syfte. 

Pilotstudie 

För att beakta validitet (39), utfördes en pilotstudie på fem studenter som gick på valfritt program på 

HLK exklusive förskollärarprogrammet, innan enkäten delades ut till förskolelärarstudenterna på 

termin sex. Pilotstudien utfördes för att granska enkäten, ifall andra tolkade den på samma sätt som 

författarna gjorde. Dessa fem studenter tillfrågades om de läste på HLK, vilket program samt om de var 

intresserade av att svara på frågor om barns munhälsa. Författarna förklarade att det var frivilligt att 

delta och att de närsomhelst kan avbryta studien utan några som helst konsekvenser. Därefter 

besvarades enkäten och författarna hade möjlighet att ställa frågor om hur enkäten uppfattades efteråt. 

Deltagarnas synpunkter skrevs ner och diskuterades muntligt. Inga förändringar av frågorna gjordes 

efter pilotstudien då deltagarna upplevde frågorna som tydliga. Svaren i pilotstudien ingår inte i 

studiens resultat. Pilotenkäterna förstördes när studien var godkänd och publicerad i Digitala 

Vetenkapliga Arkivet (DiVA). 

Genomförande 

Första steget i processen om datainsamling var att ta kontakt med programansvarig via mail för att 

informera, få godkännande och tillstånd att genomföra studien. Programansvarig fick ett 

informationsbrev angående studiens syfte och tillvägagångsätt (Bilaga 2). Efter godkännande via mail 

från programansvarig hänvisades författarna att kontakta aktuell kursansvarig för att boka in besök. 

 

Första besöket skedde på HLK vid ett tillfälle när studenterna var på plats för undervisning. Innan 

presentation av författarna och studiens syfte samt information om studien gavs hade de flesta 

deltagarna redan hunnit gå samt att några tackade nej till deltagandet. Det informerades muntligt om 

studiens syfte samt utdelades skriftlig information (Bilaga 3) till deltagarna som de kunde behålla. 

Information om etiska rättigheter, att deltagandet var frivilligt och kunde närsomhelst avbrytas utan 

några konsekvenser gavs muntligt och enkäten delades ut för att besvaras. Genom att besvara enkäten 

gavs samtycke till deltagandet. 

För att nå så många deltagare som möjligt bokades in ett nytt besök. För att boka ett nytt besök 

kontaktades aktuell föreläsare via mail för att återigen dela ut enkäten. Processen upprepades där 

författarna presenterade sig, gav information muntligt och skriftligt om studien och dess syfte och 

enkäten delades ut. Författarna delade ut och samlade in enkäterna när deltagarna var färdiga vid båda 

besöken. Informationsbladet som samtidigt delades ut, kunde deltagarna behålla. Enkäterna bevarades 

i kuvert som inte öppnades tills databearbetningen skulle sättas igång. 
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Databearbetning 

All insamlat data analyserades och behandlades med hjälp av datorprogrammen IBM SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) version. 25 och Microsoft Excel 2016. Dataanalysen genomfördes 

genom deskriptiv statistik och redovisas med antal (n) och andel (%) i tabeller, figurer och i löpande 

text. För att granska enkätsvaren utformades en mall (Bilaga 4) för rättning. I mallen bedömdes 

deltagarnas kunskap/okunskap och attityder utifrån svarsalternativen de kryssat i (fråga sex, sju, nio 

och tio). Dessutom gav frågorna 11–20 poäng där maxpoäng var 15. En gradering gjordes; mindre än 

fem poäng bedömdes som låg kunskap, fem till nio poäng bedömdes som måttlig kunskap och 10 till 15 

poäng bedömdes som hög kunskap. Det som var fetmarkerat i mallen räknades som rätt svar. Första 

steget i databearbetningen började med att koda deltagarna med siffrorna 1–55 för att författarna skulle 

kunna särskilja enkäterna. Därefter lades de med respektive svar in som variabler i SPSS för vidare 

analys.  

Etiska överväganden 

De etiska principerna (40); informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, fanns för 

vägledning under studiens gång. För att uppfylla informationskravet skickades informationsbrev (Bilaga 

2) om studien och dess syfte till både programansvarig och kursansvariga via mail. Information gavs till 

studenterna muntligt och skriftligt (Bilaga 3) på HLK om studiens syfte, frivilligt deltagande samt rätt 

till avbrytande närsomhelst under studiens gång. För att uppfylla samtyckeskravet bestämde deltagarna 

individuellt om de ville delta i studien eller inte. För att uppfylla konfidentialitetskravet förvarades 

enkäterna i kuvert som endast författarna hade tillgång till under studiens gång samt att enkäterna 

besvarades anonymt för att inte kunna identifiera enkät med deltagare. Genom att använda enkäternas 

information till att endast besvara syftet uppfylldes nyttjandekravet. All resultats material samt 

pilotstudieenkäterna förstördes efter att studien blivit genomförd, godkänd och publicerad i DiVA där 

deltagarna kunde ta del av studiens resultat. Genom att deltagaren besvarade enkäten gavs samtycke till 

deltagandet. Hälsohögskolans etiska egengranskning gjordes tillsammans med handledare innan 

påbörjad studie och det bedömdes att ingen deltagare kunde skadas under studiens gång. 

Resultat 

Deltagare 

Av de totalt 82 studenterna, besvarade 55 studenter (67 %) enkäten. Vid första besöket var det 

21 studenter (38 %) som besvarade enkäten. Vid andra besöket var det 34 studenter (62 %) som valde 

att besvara enkäten.  

Externt- och internt bortfall  

Det totala bortfallet bestod av 27 studenter (33 %). Dessa studenter var inte närvarande vid besöken 

eller tackade nej till deltagandet. Det var 52 deltagare som besvarade samtliga frågor på 

enkäten medan två deltagare inte besvarade fråga åtta och en svarade inte på fråga nio. Totalt 

blev det interna bortfallet 5 %. 
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Deltagarna i studien var 53 kvinn0r (96 %) och två män (4 %) mellan 21–40 år gamla och medelåldern 

låg på 26 år. Hälften av deltagarna, 27 (49 %) hade tidigare studerat på universitet/högskola (Tabell 1).   

 

Av de 55 deltagande var det 48 (87 %) som valde befintlig utbildning för att arbete med 

barn intresserade dem. Tabellen presenterar deltagarnas svar på hur lång erfarenhet de hade i form av 

yrkeserfarenhet eller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det var 34 deltagare (62 %) som hade sex 

månader eller mer erfarenhet inom yrket eller VFU.   

 

Tabell 1. Deltagare, N=55, fördelat på utbildningsbakgrund, utbildningsintresse och yrkeserfarenhet/VFU presenterat i antal 

(n) och andel (%). 

Utbildning 

Deltagarna tillfrågades om de hade fått någon undervisning om barns allmänna hälsa där 33 deltagare 

(60 %) inte hade fått någon form av undervisning under förskollärarutbildning. Gällande frågan 

om deltagarna hade fått någon undervisning om barns munhälsa (fråga 7), svarade 44 deltagare (80 

%) att de inte fått (Figur 1). Angående fråga sju där deltagarna svarade ”annat” på frågan om 

undervisning om barns munhälsa erhållits uppgavs att de hade egna barn som varit hos tandvården och 

fått information samt att de fått information på förskolan vid arbete via tandvården (Figur 1).  

 N (%) 

Utbildningsbakgrund: 
 

Komvux 2 (4) 

Folkhögskola 4 (7) 

Gymnasium 22 (40) 

Universitet/högskola 27 (49) 

  

Utbildningsintresse:  

Arbete med barn intresserar mig 48 (87) 

En akademisk utbildning är viktig för mig 4 (7) 

Utbildningen är ett sätt för mig att försörja mig när jag är 
färdigutbildad 

2 (4) 

Annat 1 (2) 

  

Yrkeserfarenhet/VFU:  

Mindre än sex månader 21 (38) 

Sex månader – ett år 17 (31) 

Ett – två år 2 (4) 

Mer än två år 15 (27) 
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Figur 1. Antal deltagares svar på frågorna 6 och 7 om någon undervisning erhållits om barns allmänna- och munhälsa (N=55).  

 

I fråga åtta som handlade om var de har fått sin nuvarande kunskap om barns munhälsa ifrån besvarade 

53 deltagare (96 %) på frågan. Det framkom att 34 deltagare (64 %) hade fått den via information i 

skolan när tandvården varit på besök eller när de själva varit hos tandvården på besök. Nio deltagare (17 

%) som svarade ”annat”, skrev bland annat ”har fått information via arbete på förskola från 

tandvården”. Deltagarna som svarade ”vet ej” var 10 till antalet (19 %). 

 

Fråga nio gällande om deltagarna önskade mer information/utbildning om barns munhälsa och 

kostvanor. Där hade deltagarna möjlighet att svara på ett eller fler alternativ. Tabell 2 anger antal (n) 

och andel (%) svar till varje svarsalternativ. Det var 27 av deltagarna (50 %) som önskade mer 

information om barns munhälsa och 32 (59 %) önskade även mer information om bra kostvanor. 

Motsvarande siffror som varken ville ha information/utbildning om barns munhälsa eller kostvanor var 

åtta (15 %) respektive fyra (7 %).   

 

Tabell 2. Deltagarnas svar till om mer information/utbildning önskas eller inte (N=54). 

Fråga 9: ”Önskar Du mer information och/eller 
utbildning om barns munhälsa och kostvanor?” 

Besvarat svarsalternativ 
n (%) 

Ej besvarat svarsalternativ  
n (%) 

Ja, jag önskar mer information/utbildning om barns 
munhälsa 

27 (50) 27 (50) 

Nej, jag önskar inte mer information/utbildning om 
barns munhälsa 

8 (15) 46 (85) 

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

32 (59) 22 (41) 

Nej, jag önskar inte mer information om bra kostvanor 
för barns munhälsa 

4 (7) 50 (93) 

3 06 8

33

44

13
3

HAR DU FÅTT NÅGON UNDERVISNING OM BARNS 
ALLMÄNNA HÄLSA?

HAR DU FÅTT NÅGON UNDERVISNING OM BARNS 
MUNHÄLSA?

Ja, under förskollärarutbildningen i termin (_)

Ja, annat sätt

Nej, jag har inte fått någon undervisning om barns allmänna hälsa

Nej, jag har inte fått någon undervisning om barns munhälsa

Vet ej
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Barns munhälsa 

Totalt sju frågor (10–16) ställdes om barns munhälsa. Fråga 10 om ”hur viktigt är det att barn är friska 

i munnen”, svarade 49 deltagare (89 %) att det var ”mycket viktigt”, fyra (7 %) svarade att det var 

”ganska viktigt” och två (4 %) svarade ”vet ej/ saknar kunskap och information”, Ingen av deltagarna 

angav svaret "inte alls viktigt".  

 

Fråga 11 om varför det är viktigt att borsta barns tänder, var en flersvarsfråga och tabell 3 visar antal (n) 

och andel (%) svar till varje svarsalternativ. På frågan svarade 53 deltagare (96 %) "för att undvika 

karies" och 33 (60 %) svarade "för att få rena tänder". De som svarade ”annat”, hade bland annat 

kommentarer om att det är viktigt att borsta barns tänder ”för att det är en del av personlig hygien”. 

 

Tabell 3. Deltagarnas svar på frågan "Varför är det viktigt att borsta barns tänder?" (N=55)  

Fråga 11: ”Varför är det viktigt att 
borsta barns tänder?” 

Besvarat svarsalternativ n (%) Ej besvarat svarsalternativ n (%) 

För att undvika karies 53 (96) 2 (4) 

För att få rena tänder 33 (60) 22 (40) 

För att få vitare tänder 4 (7) 51 (93) 

Annat 3 (6) 52 (94) 

  
Fråga 12 handlade om när barns tänder ska börja borstas där 48 deltagare (87 %) svarade att det är ”när 

den första tanden kommer fram”. Sju (13 %) svarade ”när barnet är 1år” och ingen deltagare angav svaret 

"när barnet är 2år" eller " när barnet är 3år".  

  

Vad gäller fråga 13, när på dygnet barns tänder ska borstas, var en flersvarsfråga, presenteras i tabell 4 

i antal (N) och andel (%) svar till varje svarsalternativ. På svarsalternativet ”på morgonen” svarade 48 

deltagare (87 %) och svarsalternativet ”på kvällen” svarade 48 deltagare (87 %).   

 

Tabell 4. Deltagarna svar på när på dygnet barns tänder ska borstas (N=55).  

Fråga 13: ”När på dygnet ska 
barnets tänder borstas?” 

Besvarat svarsalternativ n (%) Ej besvarat svarsalternativ n (%) 

På morgonen 48 (87) 7 (13) 

På kvällen 48 (87) 7 (13) 

Efter lunch 3 (5) 52 (95) 

Efter varje måltid 6 (11) 49 (89) 

 

På fråga 14 var deltagarnas svar mer utspridda angående till vilken ålder barn behöver vuxenhjälp vid 

tandborstning. Att barn behöver vuxenhjälp med tandborstningen "upp till 12års åldern" svarade 10 av 

deltagarna (18 %), 16 deltagare (29 %) svarade "upp till 8års åldern", 20 deltagare (37 %) svarade "upp 

till 6års åldern" och nio (16 %) svarade "upp till 4års åldern".  

 

Majoriteten av deltagarna uppgav att rekommendationen gällande mellanmål är tre huvudmål och två 

mellanmål (94 %) och rekommenderat intag av att äta/drick sött är en gång per vecka (85 %) (Figur 2a 

och 2b).  
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Figur 2a och 2b. Deltagarnas svar i andel (%) på hur många huvud- och mellanmål ett barn 

ska inta per dag samt hur ofta barn rekommenderas äta/dricka sötsaker (N=55). 

 

Förskolan 

De fyra sista frågorna i enkäten (fråga 17–20) handlade om förskolan och om förskolelärare kan göra en 

påverkan på barns munhälsa. Fråga 17, om förskolan serverade en varierande kost som är bra för barns 

tänder svarade 26 deltagare (47 %) att den gjorde det. Av övriga deltagare svarade två (4 %) ”nej”, 14 (25 

%) svarade ”inte alltid” och 13 (24 %) av deltagarna svarade ”vet ej”.  

Frågan som handlade om vad barnen får dricka på förskolan (fråga 18) var en flersvarsfråga, svarade 54 

deltagare (98 %) på svarsalternativet ”mjölk”, 54 (98 %) svarade på svarsalternativet ”vatten” och två (4 

%) svarade på svarsalternativet "juice/saft". Deltagarna som svarade ”annat” var tre till antalet (5 %) och 

de angav även att ”smoothies serverades på förskolan” samt att ”juice/saft endast serverades 

vid speciella tillfällen” (Tabell 5). 

Tabell 5. Deltagarnas svar på vad barnen får dricka vid måltider (N=55).  

Fråga 18: ”Vad får barnen dricka vid 
måltider på förskolan?”  

Besvarat svarsalternativ n (%) Ej besvarat svarsalternativ n (%) 

Mjölk 54 (98) 1 (2) 

Vatten 54 (98) 1 (2) 

Juice/saft 2 (4) 53 (96) 

Annat 3 (5) 52 (95) 

 

Fråga 19 angående om riktlinjer finns för vilken kost som ska serveras på förskolan svarade 26 deltagare 

(47 %) "ja" där det angavs att det var ”Livsmedelsverkets riktlinjer” som fanns för att följa, två deltagare 

(4 %) svarade "nej" och 27 (49 %) svarade "vet ej".  

 

Den sista frågan (fråga 20) i enkäten handlade om deltagarna kunde påverka barns munhälsa på 

förskolan (Tabell 6). Frågan var en flersvarsfråga och tabellen anger antal (N) och andel (%) svar till 

varje svarsalternativ. På frågan svarade 48 deltagare (87 %) att de kunde göra en påverkan genom 

2%

94%

2%2%2a

En huvudmål och tre mellanmål/dag Tre huvudmål och två mellanmål/dag

Fyra huvudmål och ett mellanmål/dag Annat

0%

85%

2%

13%2b

Varje dag En gång/veckan Två - tre gånger/vecka Annat
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tandborstningen, 21 deltagare (38 %) svarade att en påverkan kunde göras genom kosten på förskolan, 

14 (25 %) svarade att en påverkan kunde göras genom olika törstsläckare och fyra (7 %) svarade att de 

inte kunde göra en påverkan alls. 

 

Tabell 6. Deltagarnas svar på om de kunde göra en påverkan på barns munhälsa på förskolan eller inte (N=55).  

Fråga 20: ”Kan du påverka barns munhälsa på 
förskolan?” 

Besvarat svarsalternativ n (%) Ej besvarat svarsalternativ n (%) 

Ja, genom kosten på förskolan 21 (38) 34 (62) 

Ja, genom olika törstsläckare 14 (25) 41 (75) 

Ja, genom tandborstningen 48 (87) 7 (13) 

Nej, jag kan inte göra en påverkan på barns 
munhälsa 

4 (7) 51 (93) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien valdes att utföras i Jönköping University av bekvämlighetsskäl. En kvantitativ metod till 

studien och enkät som mätinstrument valdes för att på bästa sätt besvara studiens syfte. Detta ansågs 

vara en lämplig metod för att kunna få fram mer exakta svar från deltagarna vilket kunde minska risken 

för misstolkningar av svaren då svaren redan stod skrivna. Det positiva med enkäten var att risken 

för det interna bortfallet blev mindre då författarna valde att närvara när den besvarades. Detta var även 

till hjälp för deltagarna om de hade funderingar och frågor till författarna. Dock kan en nackdel vara att 

deltagarna kunde ha känt sig tvungna till att delta på grund av författarnas närvaro samt att samtliga i 

klassen besvarade enkäten och kände sig tvungna till att besvara den. Tack vare att enkäten delades ut 

under deltagarnas föreläsningstid så kunde så många som möjligt delta. En annan fördel med 

enkäten var att den hade slutna frågor som var kopplade till syftet och frågeställningarna, dessa typer av 

frågor går fortare att svara på. Resultatet ska ses med försiktighet på grund av att samma deltagare hade 

kunnat besvara enkäten vid båda tillfällena utan författarnas vetskap, detta var något författarna borde 

ha haft i åtanke innan utdelningen vid andra tillfället.  

 

Under tiden deltagarna besvarade enkäten dök samma fråga upp vid några tillfällen, om de kunde kryssa 

i flera alternativ på frågor med ensvarsalternativ. Frågor med möjlighet att kryssa i flera svarsalternativ 

hade en tydlig notering, om liknande notering hade gjorts på frågor med ensvarsalternativ hade 

missförstånd förmodligen ej uppstått. Deltagarna från pilotstudien varken uppmärksammade eller 

kommenterade detta, dock är detta något författarna själva borde ha uppmärksammat. Om 

flersvarsfrågorna hade formulerats om till ensvarsalternativ, till exempel att två olika svarsalternativ 

bildar ett, hade liknande information kunnat inhämtas. Därmed hade hela enkäten haft en likadan 

struktur med enbart ensvarsalternativ som hade underlättat för deltagarna att besvara frågorna. Dock 

var frågorna ställda på ett enkelt sätt där facktermer och svåra ord undveks för att inte tappa intresset 

hos deltagarna, detta ger ett mer pålitligt resultat (41). Författarna valde att inte ha några öppna frågor 
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där deltagarna fritt kunde uttrycka sina åsikter, detta kan ha varit en nackdel då slutna frågor begränsar 

deltagarnas förmåga att utveckla och uttrycka sig. 

 

Vid första tillfället missade föreläsaren att informera studenterna om att författarna skulle komma på 

besök för att utföra en enkätstudie efter föreläsningens slut. Vid andra tillfället var det sista tillfället 

inom författarnas tidsram samt innan studenterna skulle ut på en längre praktikperiod. Vid detta tillfälle 

fick författarna komma i början av föreläsningen, vilket upplevdes mycket smidigare och gav fler 

deltagare till studien. Båda tillfällena var inte obligatoriska föreläsningar, fler hade varit närvarande om 

tillfällena hade varit obligatoriska och därmed gett ett mer pålitligt resultat. 

 

Urvalet valdes med anledning att de hade kommit tillräckligt långt i utbildningen. Detta urval bedömdes 

besvara bäst på studiens syfte då de har läst de allra flesta av utbildningens kurser och har fått mer 

erfarenhet i form av VFU eller erfarenheter om professionen på annat håll. Detta ansågs vara en styrka 

i studien. Alla studenter på plats fick möjlighet att delta i studien, ingen exkluderades eller uteslöts då 

alla behärskade svenskaspråket och uppfyllde studiens inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Trots att diskussion kring att ett bättre resultat kunde ha uppnåtts var författarna tillfredsställda med 

det resultat som framkom. Reliabilitet togs i beaktning för att resultatet skulle vara pålitligt och 

trovärdigt i denna studie genom att tydliggöra genomförandet. Samtliga delar i genomförandet 

förklarades med noggrannhet så att liknande studie kan upprepas i framtiden och uppnå samma 

resultat. Validitet togs i beaktning när pilotstudien genomfördes för att kontrollera att enkäten mätte 

det som skulle mätas och inget annat (41). Resultatet bör ses med försiktighet då urvalet inte var 

tillräckligt stort för att kunna betraktas som generaliserbart. 

Resultatdiskussion 

Utbildning 

Av de deltagande studenterna framkom att 60 % inte hade fått någon form av undervisning om barns 

allmänna hälsa och 80 % hade inte fått undervisning om barns munhälsa under 

förskollärarutbildningen. Detta resultat var intressant då enligt studien utförd i Karlstad framkom i 

resultatet att förskolelärarpersonal hade hög kunskap om barns munhälsa men utövade inte detta 

praktiskt (35). Resultatet i denna studie visade att trots ingen tidigare undervisning kring ämnet under 

utbildningen, har information och kunskap erhållits från bland annat egna erfarenheter och 

erfarenheter med egna barn samt tandvårdspersonal som besöker arbetsplatser. Det är viktigt att 

förskolepersonal utövar sin kunskap om barns allmänna- och munhälsa på grund av att det finns 

koppling mellan barns munhälsa, allmänna hälsa och prestation i skola. En studie påpekade att 

munhälsan och den allmänna hälsan är sammankopplade och därmed har en inverkan på varandra. 

Brister i munhygienen ökar risken till dålig munhälsa som därmed kan påverka barnens skolgång 

negativt (4).   
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Trots att 87 % av deltagarna hade valt utbildningen på grund av att de var intresserade av arbete med 

barn, var siffrorna till frågan om deltagarna önskade mer information/utbildning om barns 

munhälsa och kostvanor förvånande lägre (50 % respektive 59 %) än intresset. Författarna tolkade detta 

som en attitydfråga. Deltagarnas attityd och ställning till intresset av munhälsa och kostvanor hos 

barn visade sig inte vara prioriterad. Studien som utfördes i Grekland kom fram till att 97 % av 506 

deltagare angav att en kurs om barns munhälsa borde vara obligatorisk under förskollärarutbildningen 

(30). Det kan tänkas leda till att om fler studenter skulle deltagit i studien kunde resultatet till frågan 

påverkats, mer pålitligt resultat kunde uppnåtts. Fler studenter kan ha en positiv attityd till mer 

information än vad som kom fram i studiens resultat. Ju fler intresserade av information/utbildning av 

allmänna- och munhälsa samt kostvanor hos barn, desto större är chansen att en kurs kan upprättas på 

utbildningen i framtiden. Ett samarbete med tandhygienistutbildningen eller annan föreläsare med 

kunskap om barns allmänna- och munhälsa kan vara intressant för at öka intresset av ämnet. 

Författarna kan se positiva aspekter i detta, intresset hos förskolelärarstudenterna kan öppnas om ny 

kunskap inom området presenteras och detta anses vara en mycket bra början. 

Barns munhälsa, kost- och tandborstsvanor 

Av de 55 deltagande tyckte 89 % att en frisk munhälsa hos barn är mycket viktigt. Författarna tolkade 

även denna som en attitydfråga. Detta tyder på att goda attityder kring barns munhälsa finns. Praktiskt 

var det inte lika många intresserade av att inhämta mer information eller gå utbildningar om barns 

munhälsa och kostvanor. Denna skillnad kan bero på att deltagarna redan kände att de besatt tillräckligt 

med kunskap och mer information inte var nödvändig då den redan hade inhämtats från egna 

erfarenheter som tandvårdsbesök eller egna barn. Det vore gynnsamt att få in någon kurs som ger mer 

praktiska erfarenheter om barns allmänna-, munhälsa samt kostvanor, detta skulle kunna bidra till en 

bättre och ökad förståelse samt motivation till att använda detta i praktiskt arbete. Barn spenderar en 

stor del av sin vardag på förskola där förskolepersonal ses som förebilder angående attityder till kosten 

och munhygien. Förskolelärarna bör ha mer information/utbildning om barns allmänna- och munhälsa 

med tanke på att barn även grundlägger flera av sina vanor och attityder under denna ålder (28,29,31).  

 

Frågorna 11–19 som handlade om tandborstning visade deltagarna generellt hög kunskap på. Däremot 

frågan som berörde till vilken ålder barn behövde vuxenhjälp med tandborstningen hade de inte lika 

hög kunskap. Det var förvånande att endast 18 % svarade rätt på frågan att barn behövde vuxenhjälp vid 

tandborstning ”upp till 12 års ålder”. Detta kunde bero på att barn endast går i förskola upp till sexårs 

ålder (10) och det var 66 % som svarade upp till sexårs och åtta års åldern. En anledning till detta resultat 

kunde vara att barn kanske sågs som mer självständiga efter förskoleåldern. Antaganden kan vara, till 

exempel att barn klarar mycket mer i skolan än vad de gjorde i förskolan och att de har utvecklats under 

sin tid på förskolan. 

 

Majoriteten hade goda kunskaper om barnens kostvanor. Detta kan bero på att måltider serveras 

regelbundet på förskolan och deltagarna förmodligen har fått denna kunskap från erfarenhet i form av 

VFU eller arbete. Även frågan om hur ofta barn rekommenderas äta/dricka sötsaker per vecka svarade 

deltagarna rätt på, 85 % svarade en gång per vecka. Däremot de som angivit "annat" hade kommenterat 
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att ”barn ska aldrig rekommenderas sötsaker”. Vilket var en mycket bra kommentar men tyvärr ser 

vardagen inte ut så idag då barn introduceras tidigt till socker och söt mat. Detta bör skjutas på så långt 

det går (20), dock har författarna full förståelse att förskoleåldern är en kritisk ålder då förskolebarn 

strävar efter bekräftelse och får belöningar form av bland annat sötsaker. Detta resultat är betydelsefullt 

då kommande förskolepersonal tycker att det aldrig ska rekommenderas sött till barn. 

Förskolelärarpersonal har potential att påverka barns kostvanor genom att själva vara goda förebilder 

vid måltider samt informera föräldrar och vårdnadshavare om att sötsaker ej bör serveras vid till 

exempel födelsedagar/kalas. Deltagarna svarade även rätt på frågan om vilka 

dryck serveras på förskolan, 98 % svarade vatten och 98 % svarade mjölk, vilket var positivt då även 

Jönköpings kommun nämnde att dessa drycker ska serveras på förskolan (13). 

 

Fråga 19 angående om det finns riktlinjer om vilken kost som ska serveras på förskolan svarade 49 % 

av deltagarna "vet ej" och 47 % svarade "ja" där det nämndes bland annat "Livsmedelsverkets riktlinjer" 

och "tandläkarens rekommendationer", detta tydde på att dessa deltagare hade vetskap om att det fanns 

riktlinjer att följa men visste möjligtvis inte att det var Jönköpings kommuns riktlinjer som förskolorna 

följer för en varierande kost (13). Enligt Jönköpings kommuns riktlinjer serveras varierande och 

näringsrik kost på förskolan men i frågan angående om varierande kost serveras på förskolan svarade 

24 % "vet ej" och 25 % "inte alltid". Detta kan även kopplas till att kunskapen kring riktlinjerna brister 

trots att deltagarna hade haft flera praktikperioder och kommit långt i sin utbildning. Återigen, en kurs 

inom barns allmänna- och munhälsa samt kost där riktlinjerna ingår, hade bidragit till ökad kunskap 

och förståelse om vikten av vetenskaplig evidens att ha som stöd och kunna luta sig tillbaka mot. 

Förskolans samarbete med tandvården 

Projektet "Tillsammans mot tandtrollen" som var ett samarbete mellan Folktandvården och förskolor i 

Jönköpings län har tydligt gjort en påverkan på kariesprevalensen hos förskolebarn 

och förskolepersonalen då 89 % av deltagarna ansåg att de kunde göra en påverkan på barns munhälsa 

genom tandborstningen (34). Denna inställning kan ha påverkats av förskolepersonals attityder kring 

projektet och sett vikten av det goda samarbetet. 

Framtida forskning 

Resultaten i denna studie och resultatet i studien som utfördes i Grekland (30) gör att det föreslås att 

mer forskning behövs i fler högskolor/universitet med förskollärarutbildning. Detta för att se om 

liknande resultat framkommer. Eftersom detta ämne är viktigt och intressant behövs det en 

kartläggning för eventuella skillnader i olika orter och hur dessa skillnader skulle kunna motverkas. 

Detta kan leda till ett likvärdig omhändertagande av förskolebarn i Sverige. Utifrån detta skulle en kurs 

i programmet som berör förskolebarns allmänna- och munhälsa samt kostvanor komma som förslag. 

Dessa skulle kunna vara till hjälp för att öka motivationen till att förskolepersonal använder denna 

kunskap praktiskt eftersom förskolelärare har en inverkan på förskolebarns vanor inklusive kost- och 

munhygienvanor. 
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Slutsatser 

Studiens resultat konstaterade att förskolelärarstudenter hade hög kunskap om munhälsa hos barn. 

Denna studie visar också att förskolelärarstudenter hade hög kunskap om barns kost- och 

munhygienvanor samt hade goda attityder till barns munhälsa.   

Förskolelärare får sin kunskap om barns munhälsa genom egna erfarenheter och egna barns 

erfarenheter via tandvården genom besök på förskolor eller skolor och genom besök hos tandvården 

samt BVC/Familjecentral. Dock kommer inte denna kunskap från förskollärarutbildning. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – enkät 

Förskollärarstudenters kunskap om munhälsa hos barn 
 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön  

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Annat __________  

 

2. Ålder _________ 

 

3. Utbildningsbakgrund  

☐ Komvux    

☐ Folkhögskola   

☐ Gymnasium   

☐ Universitet/högskola (i andra ämnen eller program)  

 

4. Varför har Du valt den utbildning Du nu genomför:  

☐ Arbete med barn intresserar mig  

☐ En akademisk utbildning är viktig för mig  

☐ Utbildningen är ett sätt för att försörja mig när jag är färdigutbildad 

☐ Annat __________________________ 

 

5. Yrkeserfarenhet eller VFU (verksamhetsförlagd utbildning)? Ange vilken typ 

☐ Mindre än 6 månader _________  

☐ 6 månader till 1 år_________  

☐ 1–2 år________  

☐ Mer än 2 år_________  

 

Utbildning  

6. Har Du fått någon undervisning om barns allmänna hälsa?  

☐ Ja, under förskollärarutbildning i termin (____)  

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

☐ Nej, jag har inte fått någon undervisning om barns allmänna hälsa  

☐ Vet ej 

 

7. Har Du fått någon undervisning om barns munhälsa?  

☐ Ja, under förskollärarutbildning i termin (____) 

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

☐ Nej, jag har inte fått någon undervisning om barns munhälsa  

☐ Vet ej 

 

 

 

 



 

 
 

8. Utifrån den kunskap Du har om barns munhälsa, var har du fått den? 

☐ Information i skolan (lågstadiet-gymnasiet) via tandvården 

☐ Vid besök hos tandvården av tandläkare/tandhygienist 

☐ Annat _____________________________________ 

☐ Vet ej 

 

9. Önskar Du mer information och/eller utbildning om barns munhälsa och 

kostvanor? (mer än ett alternativ kan väljas) 

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

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

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

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

 

Barns munhälsa  

10. Hur viktigt är det att barn är friska i munnen?  

☐ Mycket viktigt  

☐ Ganska viktigt  

☐ Inte alls viktigt  

☐ Vet ej/saknar kunskap och information  

 

11. Varför är det viktigt att borsta barns tänder? (mer än ett alternativ kan väljas)  

☐ För att undvika karies (hål i tänderna)  

☐ För att få rena tänder  

☐ För att få vitare tänder  

☐ Annat (________________________)  

 

12. När ska man börja borsta barns tänder?  

☐ När den första tanden kommer fram  

☐ När barnet är 1 år  

☐ När barnet är 2 år  

☐ När barnet är 3 år  

 

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

☐ På morgonen  

☐ På kvällen  

☐ Efter lunch  

☐ Efter varje måltid 

 

14. Till vilken ålder behöver barn vuxenhjälp vid tandborstning?  

☐ Upp till 4-års ålder  

☐ Upp till 6-års ålder  

☐ Upp till 8-års ålder  

☐ Upp till 12-års ålder  

 

 

 



 

 
 

15. Hur många huvudmål och mellanmål rekommenderas ett barn inta per dag?  

☐ 1 huvudmål och 3 mellanmål/dag  

☐ 3 huvudmål och 2 mellanmål/dag  

☐ 4 huvudmål och 1 mellanmål/dag  

☐ Annat _____________________ 

 

16. Hur ofta rekommenderas barn äta/dricka sötsaker som till exempel godis, kakor 

och saft?  

☐ Varje dag  

☐ 1 gång/vecka  

☐ 2–3 gånger/vecka  

☐ Annat ____________________ 

 

Förskolan 

17. Serverar förskolan en varierande kost som är bra för barns tänder?  

☐ Ja  

☐ Nej  

☐ Inte alltid  

☐ Vet ej 

 

18.  Vad får barnen dricka vid måltider på förskolan? (mer än ett alternativ kan 

väljas)  

☐ Mjölk  

☐ Vatten  

☐ Juice/saft  

☐ Annat ___________________  

 

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

☐ Ja (ange vilken/vilka_____________________________)  

☐ Nej  

☐ Vet ej  

 

20. Kan du påverka barns munhälsa på förskolan? (mer än ett alternativ kan väljas)  

☐ Ja, genom kosten på förskolan  

☐ Ja, genom olika törstsläckare  

☐ Ja, genom tandborstningen  

☐ Nej, jag kan inte göra en påverkan på barns munhälsa 

 

 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 



 

 
 

 

 

Bilaga 2 – informationsbrev till programansvarig 

 

Hej! 

Vi är två tandhygieniststudenter på Hälsohögskolan i termin 6 som heter Karolina Elias och 

Selvinaze Murati. Vi genomför ett examensarbete i Oral Hälsa under våren 2018 där syftet med 

studien är att undersöka förskollärarstudenters på Högskolan för lärande och kommunikation 

kunskap om barns munhälsa. Detta ämne är vi intresserade av eftersom det finns bristfälligt 

med underlag om detta och det är viktig kunskap då barn spenderar en stor del av deras tid på 

förskolan. 

 

För att kunna utföra studien tillfrågar vi Dig som programansvarig om tillstånd att lämna ut 

enkät hos Era studenter på förskollärarprogrammet som går termin 6, då det är en lämplig 

målgrupp, eftersom de har kommit långt i deras utbildning. 

 

Enkäten består av 20 frågor, den beräknas att ta runt 10 minuter att besvara. Vid besöket 

kommer även information ges om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de 

närsomhelst utan som helst konsekvenser avbryta studien och att datamaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. För att på säkert sätt transportera datamaterialet kommer alla enkäter 

förvaras oåtkomligt för obehöriga. Efter ett godkänt examensarbete och när det är publicerat på 

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) kommer all data att förstöras. 

 

Om godkännande ges för studenterna att delta, är vi tacksamma för svar så snart som möjligt. 

Därefter behöver vi boka ett besök hos studenterna vid ett tillfälle som passar Er, där så många 

studenter som möjligt kan delta.  

 

Vi hoppas att Ni ställer er positiv till vår enkätstudie på Ert program. Om Ni har frågor och 

funderingar kontakta oss eller vår handledare. 

 

 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Karolina Elias och Selvinaze Murati  Susanne Einarson 

Tandhygieniststudenter   Handledare 

elka1477@student.ju.se   Jönköping University 

muse1385@student.ju.se   susanne.einarson@ju.se 

 

 

 

 

mailto:elka1477@student.ju.se
mailto:muse1385@student.ju.se
mailto:susanne.einarson@ju.se


 

 
 

 
 

Bilaga 3 – informationsbrev till deltagare 

 

 

Information om studien 

 

Vi är två tandhygieniststudenter som går vår sjätte termin på tandhygienistprogrammet och har 

påbörjat vårt examensarbete med titeln Förskollärarstudenters kunskap om barns munhälsa. 

Syftet med studien är att undersöka förskollärarstudenters kunskap om barns munhälsa. Detta 

ämne är vi intresserade av eftersom det finns bristfälligt med underlag om detta fastän det är 

viktigt då barn spenderar en stor del av deras tid på förskolan. 

 

Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studiens gång utan närmare 

motivering eller konsekvenser. Ditt deltagande är viktigt för att studien ska kunna genomföras 

och för att resultatet ska bli så representativt och pålitligt som möjligt. All insamlat datamaterial 

kommer behandlas konfidentiellt av studiens författare, alltså att svaren kommer förvaras på så 

sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig, du 

förblir anonym. Du ger ditt samtycke till att delta i studien genom att besvara enkäten. Enkäten 

innehåller 20 frågor och beräknas ta cirka 10 min att besvara. När du har svarat färdigt, lägger 

du enkäten tillbaka i kuvertet. När studien är godkänd och publicerad på Digitala Vetenskapliga 

Arkivet (DiVA) kommer all data förstöras. 

 

Vid frågor kontakta oss: 

 

Tandhygieniststudent    Tandhygieniststudent 

Karolina Elias    Selvinaze Murati 

 

elka1477@student.ju.se    muse1385@student.ju.se 
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Bilaga 4 – rättningsmall 

Förskollärarstudenters kunskap om munhälsa hos barn 

Bakgrundsfrågor 

1. Kön  

☐ Kvinna 

☐ Man 

☐ Annat __________  

2. Ålder _________ 

 

3. Utbildningsbakgrund  

☐ Komvux 

☐ Folkhögskola 

☐ Gymnasium 

☐ Universitet/högskola (i andra ämnen eller program) 

4. Varför har Du valt den utbildning Du nu genomför:  

☐ Arbete med barn intresserar mig  

☐ En akademisk utbildning är viktig för mig  

☐ Utbildningen är ett sätt för att försörja mig när jag är färdigutbildad 

☐ Annat __________________________ 

5. Yrkeserfarenhet eller VFU (verksamhetsförlagd utbildning)? 

☐ Mindre än 6 månader _________  

☐ 6 månader till 1 år_________  

☐ 1–2 år________  

☐ Mer än 2 år_________  

Utbildning  

6. Har Du fått någon undervisning om barns allmänna hälsa?  

☐ Ja, under förskollärarutbildning i termin (____) 

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

☐ Nej, jag har inte fått någon undervisning om barns allmänna hälsa 

☐ Vet ej 

Här räknas det som kunskap om deltagarna har fått någon undervisning om barns allmänna 

hälsa 



 

 
 

7. Har Du fått någon undervisning om barns munhälsa?  

☐ Ja, under förskollärarutbildning i termin (____) 

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

☐ Nej, jag har inte fått någon undervisning om barns munhälsa 

☐ Vet ej 

Här räknas det som kunskap om deltagarna har fått någon undervisning om barns 

munhälsa 

8. Utifrån den kunskap Du har om barns munhälsa, var har du fått den? 

☐ Information i skolan (lågstadiet-gymnasiet) via tandvården 

☐ Vid besök hos tandvården av tandläkare/tandhygienist 

☐ Annat _____________________________________ 

☐ Vet ej 

9. Önskar Du mer information och/eller utbildning om barns munhälsa och 

kostvanor? (mer än ett alternativ kan väljas) 

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

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

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

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

Om deltagarna svarar på första och/eller tredje svarsalternativen räknas dessa som goda 

attityder.  

Barns munhälsa 

10. Hur viktigt är det att barn är friska i munnen?  

☐ Mycket viktigt  

☐ Ganska viktigt  

☐ Inte alls viktigt 

☐ Vet ej/saknar kunskap och information  

Om deltagarna svarar på första svarsalternativet räknas det som god attityd. 

11. Varför är det viktigt att borsta barns tänder? (mer än ett alternativ kan väljas)  

☐ För att undvika karies (hål i tänderna) 

☐ För att få rena tänder 

☐ För att få vitare tänder 

☐ Annat (________________________)  

Här kan deltagaren få 2 poäng 



 

 
 

12. När ska man börja borsta barns tänder?  

☐ När den första tanden kommer fram 

☐ När barnet är 1 år 

☐ När barnet är 2 år 

☐ När barnet är 3 år  

Här kan deltagaren få 1 poäng 

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

☐ På morgonen 

☐ På kvällen 

☐ Efter lunch 

☐ Efter varje måltid 

Här kan deltagaren få 2 poäng 

14. Till vilken ålder behöver barn vuxenhjälp vid tandborstning?  

☐ Upp till 4-års ålder 

☐ Upp till 6-års ålder 

☐ Upp till 8-års ålder 

☐ Upp till 12-års ålder 

Här kan deltagaren få 1 poäng 

15. Hur många huvudmål och mellanmål rekommenderas ett barn inta per dag?  

☐ 1 huvudmål och 3 mellanmål/dag 

☐ 3 huvudmål och 2 mellanmål/dag 

☐ 4 huvudmål och 1 mellanmål/dag 

☐ Annat _____________________ 

Här kan deltagaren få 1 poäng 

16. Hur ofta rekommenderas barn äta/dricka sötsaker som till exempel godis, kakor 

och saft?  

☐ Varje dag 

☐ 1 gång/vecka 

☐ 2–3 gånger/vecka 

☐ Annat ____________________ 

Här kan deltagaren få 1 poäng 

 



 

 
 

Förskolan 

17. Serverar förskolan en varierande kost som är bra för barns tänder?  

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Inte alltid 

☐ Vet ej 

Här kan deltagaren få 1 poäng 

18.  Vad får barnen dricka vid måltider på förskolan? (mer än ett alternativ kan 

väljas)  

☐ Mjölk 

☐ Vatten 

☐ Juice/saft 

☐ Annat ___________________  

Här kan deltagaren få 2 poäng 

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

☐ Ja (ange vilken/vilka) 

☐ Nej 

☐ Vet ej  

Här kan deltagaren få 1 poäng 

20. Kan du påverka barns munhälsa på förskolan? (mer än ett alternativ kan väljas)  

☐ Ja, genom kosten på förskolan 

☐ Ja, genom olika törstsläckare 

☐ Ja, genom tandborstningen 

☐ Nej, jag kan inte göra en påverkan på barns munhälsa 

Här kan deltagaren få 3 poäng 

Om deltagarna har fått 10–15 poäng, då har de hög kunskap 

Om deltagarna har fått 5–9 poäng, då har de måttlig kunskap 

Om deltagarna har fått mindre än 5 poäng, då har de låg kunskap 

Max: 15p 

Tack för Din medverkan! 


