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Syftet med detta arbete var att belysa näringslära och tandvård som ett ämne i 
skolan. Borde det inte vara en självklarhet att även undervisa inom dessa 
ämnen? Då detta är ämnen som inte prioriteras har författaren valt att göra en 
lärarhandledning för att ge pedagoger en hjälp på vägen. För att utforma 
lärarhandledningen togs kontakt med en tandhygienist som arbetar med 
skoltandvård och hon gav tips och råd om hur en lärarhandledning kan läggas 
upp på bästa sätt. När lärarhandledningen var klar skickades den till två lärare 
för att få synpunkter och kommentarer. Även fyra stycken vårdnadshavare och 
deras barn utvärdera handledningen. Genom att göra denna lärarhandledning 
hoppas författaren att lärare barn/elever och vårdnadshavare skall få en 
sundare syn på hur våra kostvanor samt hur man skall sköta sin tänder för att 
må bättre psykiskt och fysiskt. 
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1 Inledning 
 

Barntandvården i Sverige kom till genom att lärare i början på 1900-talet skickade ut 
varningssignaler till kommuner om att eleverna klagade på tandvärk och lärarna 
menade att det var av stor vikt att barntandvård infördes för att eleverna/barnen 
skulle få en bättre tandhälsa(Nyman, 2010).   

 

Under cirka sju år arbetade jag som profylaxsköterska, d.v.s. jag arbetade med barn 
från ett- till arton år. Jag gav barnen information om oralhälsa och hur man på bästa 
sätt ska sköta sina tänder för att de ska må bra men även också för att kroppen ska 
må bra. Under denna tid mötte jag många barn och även vårdnadshavare som varken 
hade kunskap eller ork att sköta om sina tänder. Många av dessa hade även dåliga 
kostvanor och tillhörde den socioekonomiskt svaga gruppen i vårt samhälle. Även 
rapporten Befolkningens tandhälsa (Socialstyrelsen, 2009) bekräftar att det finns en 
tydlig koppling mellan dålig tandstatus och vilken socioekonomiskgrupp man 
kommer från. Enligt rapporten har lågutbildade, låginkomsttagare samt personer 
som är födda utanför norden och EU generellt sämre tandstatus (Socialstyrelsen, 
2009). Vad beror detta på, varför är inte tänderna särskilt viktiga hos en del familjer. 
Beror det på kunskap, var jag befinner mig på ”samhällsstegen” eller är det bara så att 
vi fortfarande, på 2000-talet, inte tycker att våra tänder är lika viktiga som resten av 
kroppen? Att jag skriver denna rapport är just på grund av detta, att jag vill belysa 
vikten av god tandstatus.  Hur kan jag som lärare belysa vikten av god tandstatus? 
För visst är det så att vi i skolan lär barnen om vår egen kropp, de olika organen, våra 
olika sinnen, vikten av att äta bra och röra på sig. Men vart kommer informationen 
om tänderna in, hur många lärare pratar med eleverna om våra tänder, tandkött och 
slemhinnor. Är inte detta lika viktigt? Är det inte lärarnas sak att ge denna 
information lik väl som att det är en självklarhet att prata om 
matspjälkningssystemet, andningsorganen, musklerna, sinnena o.s.v.? Mitt mål med 
detta arbete är att jag efter rapporten skall kunna ge ut en lärarhandledning (bilaga 2) 
som kan hjälpa elever och lärare att få en bättre kunskap om tandvård och vikten av 
att ha en god tandstatus.  

 

2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utveckla en lärarhandledning för undervisning av 
näringslära och tandvård i skolans år sexårsverksamhet till år sex.  
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2.1 Avgränsning 

Då hälsa är ett brett begrepp har  arbetet avgränsat mot tandhälsa och näringslära, 
d.v.s. hur vi ska äta och vad vi ska äta för att må bra. 

3 Bakgrund 

3.1 Tandhälsa 

Enligt John-Erik Nyman, pedodontist vid universitetet i Umeå har läget i samhället, 
när det gäller karies, förbättrats något i alla åldersgrupper. Han menar att vi lever i 
ett så kallat tvåtredjedelssamhälle, där två tredjedelar av befolkningen har relativt lite 
eller ingen karies alls och en tredjedel lider av sjukdomen i större utsträckning. 
Nymans syn på hur föräldrarna sköter sina barns tänder är att han förutsätter att alla 
föräldrar vill sina barns bästa men att det i alla fall går fel i mellan åt. Han menar på 
att en del föräldrar inte förstår deras budskap eller har möjligheten att leva upp till 
dessa budskap (Nyman, 2010, personlig kommunikation).  

Det går även att läsa i Socialstyrelsens (2009) folkhälsorapport att tandhälsan har 
förbättras hos barn och ungdomar. Mellan åren 1985-2005 tredubblades andelen 12-
åringar som var kariesfria. År 2005 var nästan 90 procent av alla 3-åringar kariesfria. 
Det som anses vara den största orsaken till att tandstatusen blivit bättre är 
fluortandkrämen då den förebygger karies. 

Enligt Socialstyrelsen (2009) har de barn som har sämst tandhälsa mer karies än vad 
de hade tidigare. Pedodontist Nyman (2010) har i sitt arbete sett det som även 
Socialstyrelsen anser, att barn från socioekonomiskt svaga grupper och barn med 
invandrarbakgrund tillhör denna riskgrupp. Enligt Socialstyrelsen (2009) har även 
barn och ungdomar från storstadsområden sämre tandhälsa än i övriga landet. 

De barn som har mest karies lever i de olika riskgrupperna, några av dessa är 
invandrarbarn, barn som lider av övervikt/fetma, barn från socioekonomiskt svaga 
grupper, barn som kommer från familjer med problem som t.ex. missbruksproblem 
och barn som lever i skilsmässofamiljer (Nyman, 2010, personlig kommunikation).  

Nyman anser att föräldrar/målsman bör borsta sina barns tänder fram till dess att 
barnen fyllt tio år. Han menar att det är av stor vikt att föräldrar även efter denna 
”gräns” kontrollerar barnens tänder, ett enkelt sätt att göra detta på är att ge barnen 
färgtabletter som visar vart barnet har missat att borsta (där det fortfarande är färg 
kvar sitter det plack)(Nyman, 2010, personlig kommunikation). 

Nedan visas en bild där tänder har färgats in med färgtabletter, just i detta bett finns 
mycket bakteriebeläggningar på tänderna då man kan se mycket röd färg kvar. 
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                     Bild: Folktandvården Sörmland 

När det gäller behandling av barn och ungdomar anser Nyman att det är mycket 
viktigt att behandlingen anpassas till barnets behov och förutsättningar. 
Barnen/ungdomarna skall känna sig delaktiga i behandlingen och när det gäller 
behandling av små barn går behandlingen genom förälder/målsman.  Man ska 
komma ihåg att när man behandlar har alla rätt att säga nej till eventuell behandling. 

Nyman har ingen större undersökning att luta sig emot, men han tror, och har själv 
gjort en mindre studie bland friidrottsungdomar, att barn som har ett aktivt liv med 
idrott har mindre kariesangrepp än barn som sitter mycket framför datorn. När han 
gjorde denna studie visade det sig att friidrottsungdomarna hade bättre tandstatus än 
sina jämnåriga kamrater- men detta är endast en teori från Nyman och ingen utförlig 
forskning har genomförts. Denna undersökning finns heller inte dokumenterad då 
Nyman gjorde den för eget intresse. Nyman tillägger även att man ska komma ihåg 
att det är mer frekventa erosionsskador (frätskador på tänderna) idag än tidigare och 
detta kan bero på ett högre intag av sura drycker så som t.ex. läskedrycker. 

3.2 Tändernas psykiska påverkan 

Enligt professor och övertandläkare Björn Klinge (Klinge, 2010) har munnen en 
mycket stor psykologisk laddning i vår del av världen. Han menar att en leende mun 
med hela och rena tänder visar på hälsa och livskvalitet.  Klinge beskriver närmare att 
munnen är det första och det sista vi använder, vi får vår näring med hjälp av 
munnen när vi föds och vi tar vårt sista andetag med munnen innan vi dör.  Men våra 
munnar ler, äter, sjunger, suger, smakar, skrattar, tuggar, kysser, slickar och talar vi, 
utan fungerande funktioner och med skam inom oss över ett tandlöst och ”fult” 
leende kan vi inte göra alla dessa saker.  Klinge menar alltså att dålig munhälsa 
förknippas med skam och skuld och att personer som ser andra med dålig munhälsa 
menar att det är självförvållat och personerna i fråga får alltså skylla sig själv.  

Klinge (2010) har, under sina år som övertandläkare, mött många personer som mår 
otroligt dåligt och som bär på mycket skam och skuld pga. sin dåliga munhälsa. Han 
nämner bl.a. en mormoder som med hjälp av sitt barnbarn får ett inplantat. 
Mormodern hade under barnbarnets uppväxt ofta bjudit över sin närmaste familj på 
söndagsmiddag. Under middagen satt hon bara med små korta stunder vid bordet för 
att istället hälla upp mer sås, fylla på potatiskarotten och lägga upp mera kött på 
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serveringsfatet. När hon väl satt vid bordet petade hon i den lilla portionen på hennes 
egen tallrik för att det skulle se ut som att hon hade ätit. Hon åt aldrig och när 
barnbarnet konfronterade henne om detta berättade hon något som hon aldrig 
tidigare hade berättat om, inte ens för sin närmaste familj. Kvinnan bar på skam och 
skuld över att hon hade ett fult bett med en protes som satt och glappade och hon var 
livrädd över att någon skulle se detta. När tandläkareteamet hade fixat nytt inplantat 
åt mormodern förklarade hon det som att födas på nytt. 

En annan solskenshistoria som Klinge (2010) beskriver är om en hemlös man som får 
delta i en forskningsgrupp på Karolinska Institutet. Mannen betraktades som äcklig 
med sina ruttna rotstumpar och fick inget gott bemötande vare sig han mötte 
socialsekreterare eller vårdpersonal. Tandläkareteamet sonderade mannens mun och 
han fick en ny tandprotes. Detta ledde till att personer log tillbaka mot honom istället 
för att titta bort när de mötte hans leende. Mannen kom ifrån missbruket, fick ett 
hem, ett arbete och även kontakten med dottern återupptogs. Enligt Klinge var det 
självklart inte bara protesen som fick honom till att gå andra vägar i livet. Men genom 
att känslan av skam försvann menade mannen att de nya tänderna blev skillnaden 
mellan liv och död. 

Då Klinge (2010) fick höra många berättelser av ovan slag blev han osäker på att 
munhälsan kunde ha sådan stor betydelse. För att ta reda på detta lät han en av sina 
kollegor inom protetik göra en protes åt honom som han sedan kunde sätta ovanför 
sina egna tänder. Protesen var gjord så att det såg ut som att han hade tandlossning, 
tandköttsinflammation, tandlöshet och bakteriebeläggningar. Klinge hade sedan på 
sig denna i olika sociala sammanhang och han fick snabbt sin osäkerhet bekräftad på 
sämsta sett. Tandhälsan har en enorm betydelse i olika sociala sammanhang och 
varje gång han öppnade munnen blev han bemött på samma sätt. Personerna blev 
äcklade, backade tillbaka och vände sig ifrån honom. När han sedan tog ut protesen 
blev personerna lättade, gav till ett skratt, drog en lättnandes suck och gav honom 
ibland även en kram. 

Enligt Klinge (2010) är alltså betydelsen av god tandhälsa stor och han menar att det 
finns flera undersökningar som bekräftar detta, att tänderna har stor betydelse för 
livskvaliteten.  Många människor upplever tanken om att tappa sina tänder, en eller 
flera, som något mycket skrämmande. På frågan om värsta tankbara livssituation hos 
kvinnor hamnar tandlöshet, av en eller flera tänder, i samma grupp som att få 
bröstcancer eller att tappa allt hår på huvudet.  Klinge menar att förlusten av tänder 
gör att människan tappar självförtroende, får en förändrad självbild och blir mindre 
tillfreds med sitt utseende.  Personen tappar även sitt kontaktmönster och det blir 
inte lika lätt att skapa nära relationer. Inte heller vill man prata och diskutera om det 
mycket tabubelagda ämnet och personen får istället gå med sina tandförluster som en 
stor hemlighet. 

Klinge (2010) menar även att detta tabubelagda ämne inte är lika stort vart man 
befinner sig i världen. Han påstår att det räcker med att åka en bit västerut, närmare 
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bestämt till England för att få en annan bild av det. Det är inte ovanligt att högre 
uppsatta män och kvinnor ler med ett leende där man ser gluggar mellan tänderna. 
Detta beror inte på de socioekonomiska faktorerna utan helt enkelt på att vi värderar 
tänder och tandhälsa olika i olika länder. 

3.3 Uppkomst av karies 

Det finns många olika bakterier i munnen och de flesta av dem behöver vi då de fyller 
viktiga funktioner. Några kan dock ställa till problem och de bakterier som skadar 
våra tänder är streptokocker och laktobaciller. När vi äter mat och annan föda som 
innehåller kolhydrater producerar bakterierna i munnen syra som i sin tur fräter på 
tändernas emalj. Syraattacken som då startar håller på till cirka trettio minuter efter 
att vi ätit klart. Det är just på grund av detta som det är så viktigt att inte småäta utan 
istället hålla oss till att äta fem till sex gånger om dagen. Det är även av stor vikt att ge 
information om att produkter som är sötade med sötningsmedel istället för med 
”vanligt” socker inte är bättre för vår emalj då dessa produkter är sura och ger 
erosionsskador, frätningsskador på emaljen (Socialstyrelsen, 2009).  

Om syran lyckas fräta sönder emaljen bildas ett hål, karies. Om man inte behandlar 
denna skada direkt fortsätter bakterierna längre in och når tillslut pulpan, tandens 
nerv. Om det vill sig riktigt illa kan även käkbenet inflammeras och man får då oftast 
antibiotika och tandläkaren måste göra en så kallad rotfyllning (Socialstyrelsen, 
2009). 

Hos barn och ungdomar är emaljen mjukare och risken för karies är störst innan 
tjugoårsåldern. Även de äldsta personerna i samhället har större risk att få karies då 
salivproduktionen minskar med stigande ålder. Det bästa försvar tanden har är just 
den reparerande saliven samt emaljen. De viktigaste ämnena i saliven är kalcium och 
fosfat då dessa hjälper till att reparera tidiga skador. Även bikarbonat är ett viktigt 
ämne i saliven då detta ämne gör att syrahalten i bakteriebeläggningarna på tänderna 
minskar. Så med andra ord är det bra att ha en god salivproduktion (Socialstyrelsen, 
2009). 

 

3.4 Kostens betydelse för vårt välbefinnande 

Mellan åren 1980-2006 har konsumtionen av godis ökat från tio till femton kilo per 
person/år, läskkonsumtionen har ökat från trettio till nittio liter person per år. Trots 
att läsk- och godiskonsumtionen har ökat har man sett en viss förbättring i 
människors matvanor de senaste åren.  Detta är något positivt då matvanor ligger till 
grund för att vi ska må bra psykiskt och fysiskt (Socialstyrelsen, 2009).  

Enligt Porsman och Paulún (2003) har feta barn enligt forskarna förmodligen har 
fyrdubblats de senaste åren. Detta är något som skall tas på stort allvar då fetma hos 
barn kan leda till olika hälsoproblem och sjukdomar. Bland annat kan barn drabbas 
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av Diabetes typ 2, högt blodtryck, cancer, sömnapné (andnöd under sömnen), 
ledrelaterade problem, hjärt-kärlsjukdomar etc.  Att man kan drabbas av dessa 
problem är något som ofta vuxna får höra då de är överviktiga men de kan alltså även 
drabba barn.  

Porsman och Paulún (2003) är tydliga med att förklara att det inte är farligt att som 
barn vara lite ”knubbig” eller mullig. Utan övervikten blir farlig då den har blivit till 
fetma.  De menar även att det är viktigt att poängtera att föräldrar aldrig ska 
självdiagnostisera sitt barn utan att om man som förälder eller vårdnadshavare 
känner en oro över barnets vikt ska man kontakta en barnläkare. Det är aldrig bra att 
själv sätta ett barn på en bantningskur utan man ska följa läkarens eller dietistens 
kostråd. Den viktigaste åtgärden som den vuxne kan göra är att få barnet att öka sina 
fysiska aktiviteter.  Enligt forskning kan man se att desto överviktigt barnet är desto 
mindre rör det på sig. Här har alltså barnets vårdnadshavare en viktig roll i att få 
barnet till att röra på sig mer.  Forskning kan även påvisa att barn som har 
överviktiga föräldrar löper större risk att drabbas av fetma än barn som har 
normalviktiga föräldrar. Enligt forskningen ser man att barn som har två föräldrar 
som är feta har 80 % större risk att drabbas av fetma.  Barn med en fet förälder har 
40 % större risk och barn som inte har någon fet förälder har en risk på 3 % att bli fet. 
Med dessa siffror vill alltså forskarna påvisa att fetma inte kan skyllas på dåliga gener 
utan att det är de mat- och motionsvanor som barnet lever i och växer upp i som är 
den största orsaken till övervikt och fetma.  Forskarna menar att de största skälen till 
att barn blir överviktiga är att de får för mycket fet och kaloririk mat samt för lite 
motion. Slutsatsen av det hela är alltså att det är arvet av föräldrarnas hälsovanor 
som gör barnet överviktigt och inte arvet av gener förutom i en liten del av 
befolkningen.  

Enligt Porsman och Paulún (2003) kommer det rapporter från sjukhus som 
behandlar barn med ätstörningar att det inte är ovanligt att barn med anorexi innan 
har varit överviktiga. Detta förklaras med att dessa barn har blivit mobbade för sitt 
utseende och har ett stort missnöje över sin egen kropp. Det författarna vill påvisa 
med detta är att det finns en annan synvinkel i att förbygga fetma hos barn- att de 
senare i livet kan drabbas av ätstörningar och detta alltså kan undvikas om man 
förebygger övervikt. 

Men hur ska vi då äta för att vi ska må bra? Enligt Brunnberg (2006) är det ingen 
slump som bestämmer vilken typ av kost som är viktig för oss människor utan det är 
evolutionen som bestämmer.  Maten som är bra för oss är just den som vi är 
anpassade till att äta, så som vissa mineraler och vitaminer. Ett exempel på det är 
vitamin C-, som, om vi inte får i oss kan sluta med det värsta, att vi dör. De flesta djur 
tillverkar vitamin C i kroppen, men detta gör inte vi människor. Detta kan, enligt 
Brunnberg, bero på att våra förfäder fick i sig en så stor mängd vitamin C genom 
kosten och för att våra kroppar skulle spara på energin som gick åt för att skapa detta 
vitamin slutade de att tillverkas. Något annat som vi får i oss genom kosten är energi. 
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Energi är, för alla organismer, skillnaden mellan liv och död. Vi måste tillgodose oss 
med energi för att överleva. När vi äter får vi i oss den mesta energin genom protein, 
kolhydrater samt fett och en mindre del från organiska syror (t.ex. mjölsyra och 
ättiksyra) från tillexempel frukt och grönsaker. Att energi kan ha varit en bristvara i 
våra kroppar har lett till att vi har blivit experter på att hushålla med denna resurs. Vi 
lagrar tillexempel energi som blivit över som kroppsfett som vi sedan kan använda 
oss av när energitillgången är låg. När vi äter mat är våra kroppar effektiva att lagra 
den mesta av energin så att så lite som möjligt förloras. Hur mycket energi vi behöver 
beror på olika faktorer så som tillexempel rörelse, tillväxt och värmeproduktion. När 
vi rör på oss arbetar våra muskler och de behöver då energi för att överhuvudtaget 
kunna röra sig. När det handlar om tillväxt är det hos det växande barnet som det går 
åt mest energi. I viss mån går det även åt energi hos kroppsbyggare, men det handlar 
då inte om att ”kroppen växer” utan snarare om att kroppsbyggare behöver mer 
energi för att öka aktiviteten, att kroppen skall förstå att det finns en god tillgång till 
byggstenar och bränsle. Energin går även åt till att reparera skadade celler som 
uppstått under träning (Brunnberg, 2006). 

De olika näringsämnena bryts ned på olika sätt och därför är de alla tre viktiga att få i 
sig. När vi nämner kolhydrater så är den vanligaste sorten som vi får i oss glukos. 
Glukosen bryts ned i magen och transporteras sedan med blodet till kroppens alla 
celler. Restprodukterna från dem nedbryta kolhydraterna är koldioxid som vi andas 
ut och vatten som vi svettas ut eller som försvinner med urinen samt som vattenånga 
i utandningsluften. När man idrottar kan det ibland bildas mjölksyra, man känner att 
inte musklerna fungerar som de ska, detta händer då det inte finns tillräckligt med 
syre för att bryta ned glukos på det vanliga sättet. Istället för att det bildas koldioxid 
och vatten bildas mjölksyra. I levern kan sedan mjölksyran återbildas till glukos. Det 
är viktigt att man även får i sig kolhydrater då kroppen får det extremt tufft att täcka 
kolhydratbehovet genom att omvandla proteinet till kolhydrater och fysisk aktivitet 
blir mycket tuff om man inte har tillräckligt med kolhydrater då detta är kroppens 
bränsle (Brunnberg, 2006). 

Fett är viktigt för oss då det har stor betydelse som både energikälla och byggstenar. 
Bränslet som vi får av fett använder vi hela tiden, när vi vilar är det fettet som 
tillgodoser vårt energibehov. När vi är i rörelse förbränner vi även kolhydrater och 
proteiner men fettet finns alltid med och ger oss energi (Brunnberg, 2006). 

När vi får i oss protein används det i första hand som byggstenar, proteinet kan dock 
även användas som en energikälla. När protein ska brytas ned går det igenom många 
steg och detta leder till att stor del av proteinets energiinnehåll går förlorat, det går 
till värme istället för att användas av kroppen som energi. När människor svälter ihjäl 
är det av proteinbrist, människorna får då vätskeansamlingar i buken samt ödem 
(svullnad). Detta leder även till att personerna får en ökad infektionskänslighet och 
utmattning (Brunnberg, 2006). 
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Det finns olika slags fetter och man delar in de i mättade fetter, enkelomättade fetter 
samt fleromättade fetter. Det mättade fettet finns i alla livsmedel och en liten del av 
detta fett är bra för kroppen då en kost med enbart omättade fetter skulle stressa 
kroppen då de är mer härskningsbenägna (d.v.s. de förstörs lätt och bryts ned) än 
mättade fetter. Dock så lagras det mättade fettet lättare som kroppsfett än vad det 
omättade fettet gör och man skall därför inte konsumera allt för mycket av detta fett. 
Dessutom är inte mättat fett bra för våra blodfetter så som enkelomättat fett har 
(Brunnberg, 2006). 

Det enkelomättade fettet är det fett som är bäst för våra kroppar och finns i de flesta 
livsmedlen men framförallt i oliver, nötter, avokado, rapsolja samt olivolja. Detta fett 
är även bra för våra blodfetter samt för hjärta och kärl. Enkelomättade fetter är 
mindre härskningsbenägna än fleromättade fetter och därför ska vi försöka att få i oss 
mest av just detta fett (Brunnberg, 2006). 

Det fleromättade fettet har olika effekt på kroppen beroende på vart ifrån fettet 
kommer, vissa är bra medan vissa andra är mindre bra. Vissa av dessa fetter är 
mycket viktiga och däribland omega-3 och omega-6, nackdelen med dessa fetter är 
att det härsknar snabbt. Omega-3 får vi i oss genom att äta krossade linfrön, rapsolja 
och soja men även genom att äta fet fisk så som lax, ål, makrill och sill då dessa 
innehåller en speciell sorts omega-3. För att få i sig omega-6 ska man äta solrosfrön, 
majsolja och solrosolja (Brunnberg, 2006). 

Vitaminer är ett organiskt ämne som är livsnödvändigt och de flesta kan inte kroppen 
producera själva. De vitaminer som kroppen kan tillverka med hjälp av andra ämnen 
är tillexempel vitamin D som med hjälp av solljuset kan tillverkas från kolesterolet. 
Vitamin B kan även det tillverkas i kroppen med hjälp av en viss aminosyra. 
Vitaminer kan delas in i vattenlösliga och fettlösliga. Det vattenlösliga är vitamin B 
och vitamin C och de fettlösliga är vitaminerna A, D, E och K (Brunnberg, 2006). 

Mineraler är oorganiska föreningar som metaller och halvmetaller. En del mineraler 
finns dock som organiska föreningar, tillexempel protein. Det finns cirka tjugo olika 
mineraler som vi måste få i oss, dock inte varje dag utan kroppen måste innehålla en 
viss halt för att må bra. Vissa av mineralerna är mer viktiga än andra så som 
tillexempel kalcium, magnesium, mangan, järn, koppar, selen, jod, molybden, 
kalium, krom, fosfor, fluor, natrium och zink (Brunnberg, 2006). 

Hur ska vi äta för att minska risken med olika sjukdomar så som tillexempel cancer 
och hjärt- och kärlsjukdomar? Brunnberg menar att lagom är bäst, att man inte ska 
inta för stor dos av något. Tillexempel kan vinäger, enligt vissa studier, minska risken 
för cancer i tjocktarmen men öka risken att få cancer i magsäcken. Det man ska tänka 
på för att minska risken av cancer är att minska intaget av friterad, stekt och grillad 
mat samt att minska konsumtionen av rött kött, fet mat och alkohol och istället äta 
mer fibrer, grönsaker, frukt och fet fisk. Brunnberg menar att ”överdrivet intag av 
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vilket livsmedel det än må vara kan ge negativa effekter på hälsan” (Brunnberg, 2006, 
s. 117).  

När det gäller hjärt- och kärlsjukdomar så är detta just nu den största dödsorsaken i 
världen. Oftast handlar det om ålderssjukdomar men om man äter fel och inte 
motioner så löper man en mycket större risk att drabbas av just dessa sjukdomar 
(Brunnberg, 2006). 

Enligt livsmedelsverkets kostrekommendationer äter vi fortfarande för lite frukt, 
grönsaker och fisk. Det är färre än en av tio som äter frukt och grönsaker fem gånger 
om dagen och intaget av frukt och grönsaker är lika lågt hos barn som hos vuxna. 
Endast ett av tio barn har ett dagsintag på 400 gram frukt och grönsaker per dag som 
är det rekommenderade intaget. Under de senare åren har dock barns kostvanor 
blivit bättre, intaget av godis och läsk har minskat men är fortfarande alldeles för 
högt. Barn dricker i snitt två deciliter saft eller läsk per dag och har ett intag på cirka 
1,5 hekto godis varje vecka. Vart tionde barn dricker mer än fyra deciliter saft eller 
läsk per dag och äter mer än tre hekto godis per vecka, dessa siffror är från 2003 
(Socialstyrelsen, 2009). 

I Socialstyrelsens (2009) folkhälsorapport kan man läsa att barn som lider av 
övervikt har fördubblats under de senaste två decennierna men att de under de 
senaste åren har stannat upp. Cirka femton till tjugo procent av alla barn lider av 
övervikt och detta är vanligast på landsbygden samt hos socioekonomisktsvaga 
grupper. Barn som lider av övervikt och fetma har en ökad risk att drabbas av 
ortopediska problem, hjärt- och kärlsjukdomar samt att dö i förtid. 

 

3.5 Kursplaner 
I den nya läroplanen, läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
2011 (Lgr 11) går det att läsa att ”även hälso- och livsstilsfrågor ska uppmärksammas” 
och ett av kunskapsmålen lyder ”eleven har fått kunskaper om och förståelse för den 
egna livsstilens betydelse för hälsan” (Skolverket, 2010 a).  

Det går även att läsa i målen för det femte skolåret i biologi att eleven – ”skall ha 
inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor” och i målen för det 
nionde skolåret står det följande – ”eleven skall kunna föra diskussioner om 
betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor” (Skolverket, 2010 b). 

I kursplanen för idrott och hälsa kan man läsa att det är viktigt att eleverna utvecklar 
goda kunskaper om vad som främjar deras hälsa. Inom idrott och hälsa är ämnets 
syfte och roll att utveckla elevernas syn på hur goda kostvanor samt fysisk aktivitet 
främjar ett gott välbefinnande, både fysiskt och psykiskt (Skolverket, 2010 c). 
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4 Genomförande 
Redan i ett tidigt stadium av min utbildning hade jag en tanke om att jag ville skriva 
ett examensarbete som skulle handla om hälsa. När jag sedan började fundera på vad 
jag skulle inrikta mig på låg tandhälsa och näringslära nära till hands. Dels för att jag 
har kunskaper om det men framförallt för att jag vet att det är ett ämne som man 
måste jobba mycket med då vi äter och dricker alldeles för onyttigt.  

För att nå fram med detta till skolorna bestämde jag mig sedan att göra en 
lärarhandledning där lärarna kan få grundläggande kunskaper om dessa ämnen men 
även där de kan få tips och råd om hur de kan undervisa i de två ämnena. Då jag vill 
att alla lärare i skolan skall kunna arbeta inom dessa ämnen ansåg jag att det bästa är 
att göra en lärarhandledning som riktar sig till alla årskurser. Jag hade först en tanke 
om att göra en saga men jag kände sedan att genom att göra det blir jag mer eller 
mindre bunden till en specifik årskurs. Genom att göra en lärarhandledning kan jag 
på ett relativt enkelt sätt nå ut till samtliga årskurser på låg– och mellanstadiet. Min 
tanke med lärarhandledningen är även att läraren inte ska känna sig bunden till just 
sitt kapitel utan då jag har alla olika årskurser i en och samma handledning kan 
läraren även använda sig utav de andra kapitlen.  

Då en bild säger mer än tusen ord beslöt jag mig även för att göra en tillhörande 
bildbank på cd-skiva så att lärarna har en möjlighet att visa på hur det kan se ut om 
man t.ex. inte sköter sin munhygien. I bildbanken har jag även valt att ta med bilder 
på en ”storrökares” tunga samt hur det ser ut efter långvarig snusning. Detta är inte 
p.g.a. att jag tror att detta avskräcker eleverna från att börja röka utan snarare 
tvärtom. Jag tror inte alls på propaganda och skräckbilder för att få människor till att 
sluta röka, dricka alkohol eller vad hända de må vara, men jag vet av egen erfarenhet, 
då jag har varit ute i skolorna och pratat om tandvård, att elever i de lite högre 
klasserna (år sex, sju, åtta och nio) tycker att det är mycket spännande att få se de 
läskiga bilderna, mest för att de är nyfikna och har hört talas om att det kan se ut så 
där. Som lärare får man efterföljande frågor på bilderna och då ska man ta tillfället i 
akt och fortsätta att prata, diskutera och berätta om vad som händer när man 
använder sig av snus, cigaretter, alkohol o.s.v.  

 

4.1 Utformande av lärarhandledning 

Jag började min planering av lärarhandledningen genom att ta kontakt med en 
tandhygienist Kajsa Palmblad, som inom Folktandvården Sörmland har hand om 
skoltandvården. Hon har varit med och utformat en del material och har kunskaper 
om hur man når ut i detta ämne, till elever, på bästa sätt. Jag berättade för henne att 
jag tänkte utforma lärarhandledningen med kapitel för de olika årskurserna. Vi 
grupperade in kapitlen gemensamt och det blev på följande sätt: förskoleklass och år 
ett, år två och år tre, år fyra och år fem och slutligen år sex. Att år sex fick ett eget 
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kapitel beror på att jag tycker att man kan fördjupa sig inom rökningen samt 
snusningens påverkan på munhålan samt övriga kroppen.  

För att få en bra uppdelning på kapitlen pratade jag och Kajsa om vad som är mest 
relevant för de olika åldrarna att veta, vilken slags fakta eleverna kan ta till sig samt 
hur mycket man ska fördjupa sig inom de olika ämnena i de olika årskurserna.  

I förskoleklass och år ett har jag lagt fokus på tandborstningen, hur viktigt detta är 
och att man ska använda fluortandkräm.  Jag tar även upp småätandet, att tänderna 
måste få vila mellan måltiderna. Detta kärnbudskap genomsyrar självklart hela 
lärarhandledningen då detta är ett måste för att undvika sjukdomar och andra besvär 
i munhålan samt att det inte är bra att småäta för övriga kroppen heller. I det första 
kapitlet som riktar sig till förskoleklass och år ett skriver jag även om vikten av att 
läraren gör informationen om tandvård till eleverna på ett lustfullt och bra sätt. Det 
finns ett antal barn som inte tycker om att gå till tandläkaren och det är därför viktigt 
att man inte pratar om att det ”gör ont” hos tandläkaren utan att man lägger sig på en 
nivå där man förklarar att tandläkaren undersöker dina tänder för att se om de mår 
bra.  

När man arbetar med barn i alla åldrar är det givande att arbeta med drama/rollspel 
och det brukar även uppskattas, särkilt bland yngre elever. Eleverna får även träna på 
mycket som har betydelse för det sociala samspelet. Dahlkwist menar, genom att 
använda sig av drama/rollspel i undervisningen får eleverna träna på sitt sociala 
samspel och de ”tvingas” till att argumentera, lyssna, läsa, lyssna, kompromissa och 
analysera. När man dramatiserar får eleverna använda sina sinnen på olika sätt 
(Dahlkwist, M. 2006).   

Även Dewey (1985) menar att om barnen i skolan får ägna sig åt fysiska aktiviteter i 
undervisningen blir barnen mer motiverade att gå till skolan och lära sig. 

Att jag lagt in drama/rollspel under kapitlet för förskoleklass och år ett är mest för att 
dessa elever oftast brukar tycka att det är ett lustfyllt sätt att lära sig på, men 
självklart är det bra att använda sig av detta i de högre årskurserna också. 

I år två och tre har jag börjat fördjupa mig inom vikten av att äta rätt och att det inte 
bara är godis som är ”godis” utan även kakor, bullar, saft etc. Allt som innehåller 
kolhydrater ska man inte stoppa i munnen mellan måltiderna, utan är man törstig så 
är det vatten som gäller. I dessa åldrar har jag även skrivit om att det är viktigt att 
tandköttet mår bra och nämnt att man inte bara ska säga att tandköttet ska vara 
ljusrosa för att må bra då människor med mörkare hudfärg kan ha ett pigmenterat 
tandkött, d.v.s. tandköttet är lite fläckigt och detta är inget som tyder på att 
tandköttet mår dåligt utan så ser det ut hos en del människor.  

Då barn tycker att det är roligt att vara med i köket har jag, under detta kapitel, lagt 
in ett förslag om att man låter eleverna göra ett bra mellanmål och eventuellt också 
ett dåligt, men fokus ska självklart ligga på det bra. Jag har även lagt in vikten om en 
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allsidig kost och varför detta är så viktigt samt varför det är viktigt att vi rör på oss. 
Låt barnen måla sina egna tallrikar, hur skulle en bra tallrik respektive en dålig tallrik 
se ut för dem? 

 I alla uppgifter tycker jag att det är av stor vikt att låta eleverna diskutera kring de 
olika tankarna och funderingarna som de har om tandvård, näringslära och hälsa i 
stort 

När eleverna kommer upp i år fyra och fem har jag tänkt att de själva ska göra 
mellanmål genom att göra smoothie. Eleverna går inte på fritids i samma 
utsträckning som tidigare och de måste själva fixa mellanmål när det kommer hem 
från skolan. Genom att göra en smoothie får man i sig många viktiga ämnen som gör 
att man orkar leka och aktivera sig till dess att middagen serveras på 
eftermiddagen/kvällen. En smoothie är lätt att göra och har man inte en mixer 
hemma kan man istället använda sig av en elvisp.    

Under detta kapitel har jag även fördjupat mig på uppkomsten av karies samt att man 
kan jämföra gingivit, när tandköttet börjar blöda, med en förkylning då snoret rinner. 

När jag och Kajsa funderade kring år sex kom vi rätt snabbt fram till att jag i detta 
kapitel skall fördjupa mig inom tobak och dess påverkan på munhåla samt övriga 
organ i kroppen. Jag fick tips om en internetsida som heter www.ragnarok.se . Sidan 
är producerad av Rinkeby Multimediacenter i samarbete med Skripo animation och 
centrum för tobaksprevention samt samhällsmedicin i Stockholm. Projektet har fått 
ekonomiskt stöd av allmänna arvsfonden och folkhälsoinstitutet.  Denna sida lyfter 
upp tobakens (rökningens) negativa påverkan på oss människor men även hur vår 
värld påverkas av att tobaksplantor planteras i U-länder där det istället skulle kunna 
odlas vegetabilier som människorna där skulle kunna äta sig mäta på. Istället utsätts 
barn för farliga kemikalier, skog skövlas, djurarter dör ut och vinnarna blir endast 
tobaksindustrins ledare(www.ragnarok.se, årtal okänt).  

Jag har utifrån den sidan gjort ett antal frågor som eleverna, när det sitter vid sina 
datorer, kan svara på genom att undersöka sidan. Ragnarök är indelad i olika 
områden, ett av dessa områden är sjukhus, där finns det bilder som jag har givit 
information om, då de kan vara stötande för en del elever. Min tanke med detta är att 
eleverna, efter att de har svarat på sina frågor (enskilt eller i mindre grupper), skall 
diskutera detta i helklass och fler ämnen kommer då att belysas, som t.ex. hållbar 
utveckling, värdegrund, geografi etc. 

Sist i varje kapitel finns det en knep och knåp uppgift till varje årskurs, detta har jag 
framställt för att jag vet av egna erfarenheter att elever tycker det är roligt att få göra 
sådana uppgifter. 

När lärarna arbetar med dessa ämnen är det givande om man på ett eller annat sätt 
kan få med sig föräldrarna då mycket just handlar om föräldrarnas syn på vikten av 
att sköta sina barns munhygien samt hur mycket godis och annat som inte är nyttigt 
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handlas hem till hemmet. Genom att arbeta tematiskt kan man på ett bra sätt få med 
sig föräldrarna, dels genom att barnen får med sig uppgifter hem men även genom att 
man eventuellt avslutar temat med en ”anhörig-kväll” där eleverna kan få visa upp 
vad som är bra att äta och vise versa samt hur kroppen fungerar och hur den reagerar 
när den tillsätts med för mycket fett, kolhydrater, tobak etc.  

5 Resultat 
För att få feedback på mitt arbete valde jag att lämna ut min lärarhandledning till en 
lärare på mellanstadiet, år sex, samt en lärare på lågstadiet, år tre. Tyvärr så fick jag 
aldrig tillbaka kommentarer och reflektioner från lågstadieläraren. 

Jag valde även att ge lärarhandledningen till några familjer i min närhet som har 
barn i lämplig ålder. De fick läsa igenom och begrunda min lärarhandledning och 
barnen fick sedan göra de olika uppgifterna som finns att tillgå i handledningen. 
Barnen och föräldrarna skrev sedan ned sina kommentarer och funderingar över 
innehållet och de olika aktiviteterna. De forskningsetiska principerna har 
uppmärksammas genom att vårdnadshavare till barnen blivit informerade muntligt 
om att de ställer upp frivilligt, att deras synpunkter endast kommer att användas i 
arbetat samt att deras åsikter behandlas konfidentiellt.   

5.1 Synpunkter från lärare i år sex 

När jag lämnade ut min handledning till lärarna i de olika årskurserna hade jag inte 
bifogat med något frågeformulär utan min tanke var att lärarna själva skulle granska 
min handledning och sedan ge mig sina synpunkter på arbetet. Läraren för årskurs 
sex tyckte att mitt val av ämne var kanon då även denne tycker att detta är ett ämne 
som behövs i skolan. Läraren tyckte även att handledningen var bra då den var lätt att 
följa och genom det var det lätt att veta hur man skulle gå tillväga med de olika 
aktiviteterna. Positivt var även att hon tyckte att det var bra att det i handledningens 
början var information om tänderna och att de utifrån det kunde prata med eleverna 
om varför man har si och så många tänder, varför man tappar dem etc. Läraren 
tyckte dock att det vore bra om jag hade med tips på att barnen kunde få börja med 
att rita sina tänder med t.ex. en spegel för att sedan visa barnen med hjälp av en 
modell hur tänderna sitter och vilken del som heter vad. 

En annan del i ortodonti som läraren saknade var information om 
tandreglering/tandställning.  

Ett annat tips som jag fick av läraren var att i årskurs sex skriva in att eleverna kan få 
en uppgift/läxa där de, under några dagar, skall skriva upp vad de äter samt vilka 
tider de äter och även göra detta en lördag. Eleverna får sedan jämföra hur olika det 
kan se ut mellan de olika dagarna samt jämföra med en kompis för att se om deras 
matvanor skiljer sig mycket åt. Läraren och eleverna kan sedan prata om hur våra 
tänder och kroppar påverkas av det vi äter 
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5.2 Synpunkter från barn och dess vårdnadshavare 

Som jag skrivit ovan gav jag vårdnadshavare muntlig information om att deras 
synpunkter endast kommer att finnas med i mitt arbete och att dessa är 
konfidentiella samt att det är frivilligt att vara med. Barnen och vårdnadshavarna 
finns i min bekantskapskrets och barnen jag har ”valt” är i de åldrarna som 
handledningen riktar sig mot, d.v.s. från förskoleklass till år sex. Sammanlagt blev 
det fyra barn med vårdnadshavare som tittade på min handledning och gjorde de 
uppgifter som finns med i den. Jag kommer, för enkelhetens skull kalla de olika 
barnen för bokstäver. Barn A är en pojke på sex år och hennes mamma, barn B är en 
åtta årig flicka med mamma, barn C är en elva årig flicka med mamma och slutligen 
barn D är en tolvårig pojke med mamma.   

Alla barn med vårdnadshavare fick svara på några frågor (se bilaga 1) för att sedan ge 
mig dess synpunkter och funderingar.  

 Barn A tyckte att knep och knåp uppgiften, (att hjälpa trollet bus att hitta sin 
tandborste) var rolig men lite för enkel. Hans mamma tyckte att det var jätte bra att 
jag var noga med att ge informationen om att det viktigaste är att borsta tänderna 
med hjälp av en förälder och att detta kunde ske vartsomhelst, då de brukar borsta 
tänderna framför ”Bolibompa”.  Både barnet och föräldern tyckte att ämnet var bra 
men så klart på olika vis. Modern tyckte att det är ett viktigt ämne som bör belysas 
mer i skolan och barnet tyckte att det var spännande att få veta mer om sina tänder 
och att ”när man tappar dem första får man nya”. Modern tyckte även att det var 
bra att jag belyser att man inte ska prata om att det gör ont när man går till 
tandläkaren utan att man går dit för att se om sina tänder mår bra. Barn A tyckte att 
det lät spännande att få göra en teater om att gå till tandläkaren och såg framemot att 
få göra det i sin förskoleklass. 

Barn B tyckte att korsordet var lite svårt, men med lite hjälp av moder gick det bra. 
Modern tyckte att det var mycket bra information, särskilt den informationen som 
handlade om att inte bara godis är godis utan även allt annat som innehåller socker. 
Enligt modern är det svårt hemma att få barnen att förstå att man inte kan äta bullar 
till mellanmål varje dag utan att man måste äta bättre mellanmål för att orka leka. 
Hon menar att om man i skolan pratar om detta kan föräldrarna få lite ”hjälp” med 
att få barnen att förstå vikten av att äta ”bra”.  Barnet tyckte att det skulle vara roligt 
att få göra mellanmål med sina klasskamrater och läraren.  

Barn C skulle hellre vilja göra ett korsord än ”hitta den gömda meningen” som var 
knep och knåp uppgiften för hennes årskurs. Hon tyckte dock inte att den var särskild 
svår utan klarade av uppgiften utan hjälp från moder. Barnet tyckte även att det lät 
spännande med smoothie och ville genast göra de olika förslagen hemma. Modern 
tyckte att det var en bra bild på ”dåligt borstade tänder” men undrade samtidigt om 
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det inte är för svårt för barnen med tandtråd, klarar de verkligen av det? Modern ville 
även ha lite mer information om varför saliven måste vila mellan måltiderna.  

Barn D tyckte att det var spännande med internetsidan Ragnarök och att det var bra 
att han fick mer information om tobak. Enligt honom så har de i skolan haft lektioner 
om tobak men då har läraren endast pratat om hur farligt det är och att det är 
beroendeframkallande. Barnet menar att han tycker att det var spännande att få 
kunskap om tobakens historia samt att barn i vissa länder börjar röka väldigt tidigt 
och att det är många barn som får arbeta med tobaksplantorna och då riskerar att 
drabbas av Gröna tobakssjukan. Barnet tyckte dock att det var lite svårt att hitta de 
olika frågorna men att det säkert är lättare om man får samarbeta med en kompis. 
Han tyckte även att det var bra att få skriva upp hur man åt och drack och jämföra 
vardag med lördag samt att jämföra med en kompis. Barnets moder tyckte att det var 
bra att ta upp rökning och snusning då barn börjar med detta allt tidigare. Hon tyckte 
även att det var bra med en läxa som handlade om när och vad man äter.  Modern 
tyckte dock att det vore bra med mer information om karies, varför det uppstår och 
vad åtgärden blir om man drabbas av karies.  

 

5.3 Utvärdering av synpunkter och tankar från 

lärare, vårdnadshavare samt barn 

Läraren i årskurs sex tyckte att jag skulle ha med information om tandreglering i 
handledningen. Jag förstår hennes tanke om detta, men eftersom det är mycket 
ovanligt att barn får tandställning innan högstadiet (runt 15-års ålder) tycker inte jag 
att det är relevant att ta med det i ett sådant tidigt stadium. Jag skulle dock kunna ha 
ett litet stycke om att det finns, att upplysa lärare och elever om att det förekommer, 
men att det är ett stort område och att man kan få tandställning p.g.a. många olika 
skäl.  

Läraren gav mig ett tips om att jag i årskurs sex skulle skriva in att eleverna kan få en 
uppgift/läxa där de, under några dagar, skall skriva upp vad de äter samt vilka tider 
de äter och även göra detta en lördag. Denna idé tyckte jag var kanon och har tillfört 
den i min lärarhandledning.  

När jag fick tillbaka kommentarerna från barn och vårdnadshavare fick jag förtydliga 
mig en aning då några föräldrar ville ha mer information om t.ex. karies i år sex och 
varför saliven måste vila i år fyra och fem. Min förhoppning är självklart att lärarna 
tar upp detta med eleverna då de förhoppningsvis läser faktakapitlet om karies och 
hur det uppstår. Jag kan dock förstå deras synpunkter och jag borde kanske ha 
förtydligat det för lärarna i handledningen att informationen om kost och karies skall 
vara en röd tråd genom alla kapitel.  
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Barn B tyckte att korsordet var lite svårt och barn C tyckte att ”hitta det gömda ordet” 
var lätt, i efterhand kan även jag tycka att detta kanske borde bytas på. Att barnen i år 
fyra och fem istället fått ett korsord och de yngre barnen fått leta efter ett gömt ord. 
Detta är något som jag i efterhand, innan jag gör mitt slutliga upptryck av 
lärarhandledningarna kan ändra på.  

När det gäller barn D och hans synpunkt över att det var lite svårt att hitta de olika 
svaren på internetsidan Ragnarok har jag med flit inte gjort det lättare då jag anser 
att om barnen får leta ordentligt efter svaren kommer de även att få vara noggrannare 
med att läsa de olika fakta som finns på sidan. Jag anser att det måste finnas 
utmaningar för barnen och barn D klarade av det tillslut och genom det anser jag det 
inte för svårt. Om det skulle vara för avancerat för en del barn är det självklart att 
läraren får hjälpa till. 

I det stora hela är jag nöjd över kommentarerna från lärare, vårdnadshavare samt 
barn och jag hoppas att materialet kommer att användas i skolorna. 

 

6 Diskussion 
Under denna tid då jag har arbetat med att få fram material och idéer till mitt 
examensarbete har jag fått mycket bra feedback på innehållet jag valt. Min tanke om 
att detta behövs i skolan har blivit bekräftad både genom vald litteratur men också 
från lärare samt vårdnadshavare. Det framkommer även att dessa ämnen inte är 
något som prioriteras inom skolans värld. Övertandläkare Klinge (2010) anser att 
tandhälsa är något viktigt då många känner en skam och skuld då de har problem 
med sitt bett. Klinge menar att tanken på att bli tandlös är hos kvinnor en lika 
obehaglig livssituation som att drabbas av bröstcancer eller att förlora allt sitt 
huvudhår. När det handlar om munnens betydelse fick jag efter att ha läst Klinge 
(2010) min tanke bekräftad om att munnen inte prioriteras lika mycket som resten av 
kroppen. Klinge menar att munnen inte kopplas samman till kroppen så som armar, 
ben och fötter gör. Han menar att detta är märkligt då munnen är en del av kroppen 
och som vi använder oss av först av allt när vi föds samt är det sista vi använder oss 
av innan vi dör. Just detta som Klinge menar, att vi måste koppla samman munnen 
till resten av kroppen när vi pratar om människan anser även jag är något viktigt. Vad 
vi stoppar i oss och tandhälsa är starkt förknippat. Genom att vi ”göder” våra barn 
med ohälsosam mat och låter dem småäta ökar vi inte bara risken för övervikt och 
karies utan vi får våra barn till att må sämre både psykiskt och fysiskt. Likväl Klinge 
(2010) som Porsman & Paulún (2003) menar att vårt välbefinnande även sitter på 
vårt yttre. Genom att vara tjock och bli retad över det finns det en större risk för att 
drabbas av anorexi. Och genom att ha en dålig tandstatus vågar du inte le och du 
känner en skam och skuld över ditt utseende. Klinge (2010) visade detta tydligt då 
han gjorde ett försök med dålig tandstatus och hur man då blev bemött av sina 
medmänniskor. Desto sämre tandstatus desto sämre bemötande. Nyman (2010) 
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säger även han att tandstatus är något viktigt men att inte alla föräldrar har förmågan 
att ta hand om sina barn på bästa sätt. Han menar att barn som lider av fetma och 
övervikt är några av de barn som har ökad risk för karies.  Porsman & Paulún (2003) 
menar att man inom forskningen kan se att barn till överviktiga föräldrar har en 
större risk att själva bli överviktiga. Detta är något som man kan dra som en slutsats 
av arbetet, att författarna menar att föräldrar har ett mycket stort inflytande över sina 
barn. Skall barnen få en uppväxt med god hälsa och en god tandstatus ligger det ett 
stort ansvar hos föräldrarna.  Trots att det största ansvaret ligger hos föräldrar har 
även skolan ett ansvar. I kursplanen i Biologi samt Idrott och hälsa går det att läsa att 
eleverna skall få kunskap om goda kost- och hälsovanor. Även i den nya läroplanen 
(Lgr11) går det att läsa att skolan skall ge eleverna kunskaper om den egna livsstilens 
betydelse för den egna hälsan (Skolverket 2010). Om vi hjälper våra barn och 
synliggör dessa ämnen i skolan kan vi rädda, i alla fall några barn från att hamna i en 
situation där de inte trivs. Men som Brunnberg (2006) skriver är lagom bäst för våra 
kroppar (Brunnberg, 2006). Det är viktigt att vi inte börjar banta våra barn på egna 
initiativ då det skall vara en barnläkare som ordinerar detta. Utan vi skall se till att 
våra barn aktiverar sig mer och att det är helt okej att vara lite ”mullig” som barn 
(Porsman & Paulún, 2003).  

 När vi arbetar inom området i skolan gäller det att vi som lärare även får med oss 
vårdnadshavare i detta genom t.ex. temaarbeten.  Att vårdnadshavare var positiva till 
mina valda ämnen, tandhälsa och näringslära, känns bra då det finns en risk att en 
del föräldrar kan känna sig skyldiga när barnen kommer hem från skolan och 
berättar hur fel de äter. Som föräldern till barn B kommenterade är det en hjälp åt 
föräldrarna att detta tas upp i skolan vilket är precis så jag har en förhoppning om att 
detta skall tas. Arbetet skall vara en hjälp för alla, d.v.s. lärare, vårdnadshavare och 
barn/elever så att våra barn skall få en bra syn och förståelse över hur vi bör äta och 
dricka för att må bra i både kropp och själ. Och jag anser likväl som Brunnberg 
(2006) att lagom är bäst och självklart ska det förekomma både fredagsmys och 
lördagsgodis, men vi måste ge våra barn en förståelse om att vi inte mår bra om vi 
konsumerar för mycket mat och dryck. Socialstyrelsen (2009) ser en viss förbättring 
bland våra kostvanor med tyvärr så ökar läsk- och godiskonsumtionen fortfarande. 

Om jag hade haft längre tid på mig eller får chansen att utveckla mitt arbete skulle jag 
även vilja lägga in mer om motion, om att fysisk aktivitet är ett måste för att vi ska må 
bra både fysiskt och psykiskt. Jag har dock under detta arbete fått det bekräftat att 
våra barn, genom goda matvanor och fysiska aktivitet får en ökad livskvalitet och 
mindre risk att drabbas av olika sjukdomar så som t.ex. cancer, diabetes, fetma och 
hjärt- kärlsjukdomar (Porsman & Paulún 2003).     
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1 Förord 
Den negativa trenden fortskrider, vårt höga fettintag och framförallt det ökande 
intaget av socker fortsätter att vara högt! Det finns många studier som visar på att 
kostvanorna har ändrats negativt de senaste tjugo åren men det börjar dock planas 
ut, dock är intaget fortfarande alldeles för högt. Det ändrade kostintaget medför en 
större risk för kostrelaterade sjukdomar, som t.ex. fetma, karies samt hjärt- och 
kärlsjukdomar. Under ett år har vi ett sockerintag på ca 40 kg per person. Enligt 
folkhälsoinstitutet äter den svenska befolkningen (ca 80 %) för mycket fett, för lite 
kostfibrer samt för mycket socker. Våra barn är den gruppen som är mest utsatta, 
även de som alla andra äter för lite grönsaker, för mycket socker och alldeles för 
mycket mättat fett (Lingström & Fjällström, 2008).  

Varför intresserar då detta mig? Som blivande lärare och utbildad tandsköterska 
samt undersköterska anser jag att detta är ett ämne som vi bör belysa mer i skolan. Vi 
måste, som förebilder och lärare, prata om detta i skolan och ge eleverna den viktiga 
kunskapen om hur vi ska leva för att må bra. Vid närmare studie av de flesta skolor är 
inte dessa ämnen något som man prioriterar, kanske beror det på för lite kunskap, 
kanske beror det på tidsbrist eller kanske till och med på grund av ointresse. I den 
nya läroplanen, Lgr 11 går det att läsa att ”även hälso- och livsstilsfrågor ska 
uppmärksammas” och ett av kunskapsmålen lyder ”eleven har fått kunskaper om och 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan” (Skolverket, 2010).   
 
Det går även att läsa i målen för det femteskolåret i biologi att eleven – ”skall ha 
inblick i och kunna diskutera betydelsen av goda hälsovanor” och i målen för det 
nionde skolåret står det följande – ”eleven skall kunna föra diskussioner om 
betydelsen av regelbunden motion och goda hälsovanor” (Skolverket, 2010). 
 
I kursplanen för idrott och hälsa kan man läsa att det är viktigt att eleverna utvecklar 
goda kunskaper om vad som främjar deras hälsa. Inom idrott och hälsa är ämnets 
syfte och roll att utveckla elevernas syn på hur goda kostvanor samt fysisk aktivitet 
främjar ett gott välbefinnande, både fysiskt och psykiskt (skolverket, 2010). Jag 
hittade inget i kursplanerna eller i Lgr11 som handlade om kostens betydelse för våra 
tänder eller att betydelsen av att ha en god tandstatus påverkar hur vi i övrigt mår 
fysiskt. 
Att det inte går att läsa sig till fler mål och syften i Lgr 11 om just detta ämne gör mig 
en aning förbryllad då jag anser att detta är viktigt, dels för individen själv men även 
för vårt samhälle i stort.  
 
Att vi, människor mår bra psykiskt och fysiskt, måste väl ändå vara något som borde 
vara högre prioriterat! Det finns studier som visar på att de som har en dålig 
oralhälsa även mår sämre i övrigt, att det finns ett samband mellan tandstatus och 
hälsa. 
 
Med anledning till det jag skrivit ovan har jag beslutat mig om att göra en 
lärarhandledning med inriktning på tandvård och näringslära. Hur lärare i de olika 
skolåren, upp till år sex, arbeta med dessa ämnen? 
Jag hoppas att jag med denna lärarhandledning kan hjälpa dig med att börja arbeta 
mer med dessa ämnen och få dig att känna att detta är något som vi verkligen 
behöver i vår svenska skola. 
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När du arbetar med dessa ämnen kan det vara en stor fördel att få föräldrar mer eller 
mindre delaktiga. Mycket av det jag vill nå ut med handlar även om att 
föräldrar/målsman måste få en förståelse över vikten av en god tandhälsa och ett bra 
kostintag. Genom att arbeta med detta i ett tema kan ni t.ex. bjuda in föräldrarna en 
kväll där barnen får bjuda på t.ex. egentillverkad smoothie, ett bra mellanmål, en bra 
frukost, visa hur man ska borsta tänderna, varför detta är så viktigt etc. Använd er 
gärna av alla olika kapitel för årskurserna då ni säkert kan få inspiration från de olika 
nivåerna.  
 
Jag kommer, för att hjälpa dig på vägen, börja med ett inledande kapitel där du, som 
lärare, får grundkunskaper om tandvård och näringslära. I denna lärarhandledning 
finns det med en cd-skiva med en bildbank som du får använda i din undervisning. 
Bilderna ägs av Folktandvården Södermanland och genom Peter Vrager 
(personalchef) har jag fått rättigheterna till dem. Du har även fri tillgång till att 
kopiera ur denna lärarhandledning. 
 
Katrineholm, december 2010 
Kristina Svedberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

2 Odontologi, läran om tänderna och dess sjukdomar! 
 
Odontologi är ett stort område och jag har därför valt att gå in på några områden som 
jag anser vara de viktigaste att som lärare ha kunskaper inom: 

 
• Tandens uppbyggnad 
• Primära bettet (mjölktänder) 
• Permanenta tänder 
• Orala sjukdomar 
• Oral hygien, förebyggande åtgärder 

 
Tandens uppbyggnad 
 
Våra tänders yttersta material heter emalj och täcker tandens krona. Emalj är 
kroppens hårdaste material men kan ändå lätt förstöras eller skadas på grund av 
karies, erosionsskador (frätskador av t.ex. för stort intag av sura livsmedel) eller 
trauma. Innanför emaljen sitter tandbenet, det så kallade dentinet, det är när 
bakterierna kommer in dit som det är dags att laga tanden. Innanför dentinet sitter 
pulpan, som är tandens nerv, när kariesangreppet, bakterierna, har nått dit kan det 
bli en infektion i roten och man kan då behöva rotfylla den angripna tanden om det 
inte räcker med en traditionell lagning (se mer under sista rubriken: hur går det till 
om jag får problem med en tand eller något annat i munnen). Pulpan består av 
blodkärl och nerver och det är just därför man får tandvärk om kariesangreppet nått 
dit.   
 

 
                            Bild: Folktandvården  
                                        Södermanland 
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Pulpa 
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2.1 Primära bettet 

 
Det primära bettet eller mjölktänderna som det kallas i folkmun består av tjugo 
stycken tänder.  Dessa tänder bildas redan under fostertiden och de första tänderna 
bryter fram då barnet är någonstans mellan sex månader och ett år men detta kan 
variera mycket och man ska inte känna någon oro om de kommer tidigare eller 
senare. De första tänderna som bryter fram brukar vara de två framtänderna 
(ettorna) i underkäken som sedan följs av överkäkens två framtänder. Sedan kommer 
tänderna som sitter bredvid ettorna, tvåorna. Efter det är det vanligast att fyrorna 
tittar fram före treorna då de har längre väg att ”vandra ned” sedan kommer treorna 
och vid ca tre års ålder får barnet de bakersta primära tänderna, femmorna.  När 
barnet börjar närma sig sex till sju års ålder brukar det första permanenta tänderna 
komma, de första stora molarerna, sexorna.  Och under denna tid brukar även barnet 
tappa sin första tand som är någon av framtänderna. I vanligaste fall brukar man 
tappa tänderna i den ordning som de har brutit fram.  
Vissa personer tappar inte alla sina primära tänder, man har då aplasier, det vill säga 
att man inte har någon permanent tand under. Det vanligaste är att man har aplasier 
på femmor eller tvåor. Man kan ha kvar sin/sina mjölktänder under hela sin livstid 
om de ej klarar det så kan man göra ett inplantat (d.v.s. man skruvar in en skruv i 
käkbenet där man sedan fäster en ”tand”). 
 
Bilden nedan visar hur våra tänder är indelade i fyra kvadranter där varje tand i varje 
kvadrant har ett nummer, från ett till åtta. Den första tanden kvadrant ett heter alltså 
11, den första i kvadrant tre 31 o.s.v.  
 

 
        Bild: Folktandvården sörmland 
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2.2 Permanenta tänder 

 
Det permanenta bettet består vanligtvis av 28 eller 32 tänder. Får man sina fyra 
visdomständer blir antalet 32, 25 % av den vuxna befolkningen saknar en eller flera 
visdomständer.  Vid ca 13-14 års ålder har man oftast tappat alla sina primära tänder 
och någonstans mellan 18 och 25 kommer oftast visdomständerna, om man får dem 
vill säga. Om man behöver tandställning så får man oftast det någon stans mellan 13 
och 16 års ålder då tandläkaren i de flesta fall vill att käken skall vara relativt 
färdigväxt samt att barnet har tappat alla sina primära tänder innan man sätter igång 
med en sådan behandling.  
 

2.3 Orala sjukdomar 

 
Om vi inte tar väl hand om våra tänder samt tandkött så kan vi få orala sjukdomar. 
Att karies (hål i tänderna) är en sjukdom är inte en självklarhet för alla men karies är 
just en sjukdom och hålen i tänderna är det som sjukdomen medför. Den största 
orsaken till att man får denna sjukdom är att man har ett för stort intag av socker 
samt att man ”småäter”(Hansson & Ullbro, 1992). Ett av tändernas stora skydd är 
saliven som hjälper till att minska syraangreppen på emaljen genom att den buffrar, 
det vill säga att den neutraliserar syran. De personer som saknar denna förmåga i sin 
saliv, de som har ett Ph som ligger under 4,0 löper större risk att få karies. Saliven 
hjälper också till genom att den späder ut söta produkter och avlägsnar på detta vis 
produkterna snabbare från munhålan. Genom att äta föda som har ett tuggmotstånd 
stimulerar man sina salivkörtlar och man får en större mängd saliv som kan hjälpa 
till att återställa Ph-värdet efter en måltid. Det är just därför också viktigt att man 
inte ”småäter” mellan måltider då tänderna och saliven måste få ”vila” för att kunna 
återfå det rätta Ph-värdet, det tar ca två till tre timmar för att saliven skall kunna 
återfå Ph-sänkning till normalt Ph på 7. Saliven hjälper oss även med att hålla 
slemhinnorna smörjda så att sväljning och tal underlättas (Widenheim, Renvert & 
Birkhed, 2000).  Om man går regelbundet till tandläkaren kan början till karies 
upptäckas via röntgen och man kan få bukt på det genom andra metoder än att laga, 
som t.ex. att tillföra fluor i hög koncentration (Hansson & Ullbro, 1992). 
 

Om syran lyckas fräta sönder emaljen bildas ett hål, karies. Behandlas inte skadan 
direkt fortsätter bakterierna längre in och når tillslut pulpan, tandens nerv och vill 
det sig riktigt illa kan även käkbenet inflammeras vilket ofta behöver behandlas med 
antibiotika och tandläkaren måste göra en så kallad rotfyllning (Socialstyrelsen, 
2009). 

Andra orala sjukdomar som kan uppstå är gingivit samt parodontit.  
Gingivit är en inflammation i tandköttet som orsakas av att man inte har avlägsnat 
plack (bakterier) som satts sig vid tandköttskanten (gingivalranden). Om plack får 
sitta där en längre tid (1-3 veckor) utvecklas gingivit som leder till att tandköttet 
blöder lätt och är rött, tandköttet blir blankt på grund av vätskeansamling i 
bindvävnaden och tandköttet blir även svullet (Widenheim, Renvert & Birkhed, 
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2000).  Det är dock inte så vanligt att barn i förskoleåldern får gingivit då barn i 
denna ålder har ett ofullständigt immunförsvar. Har barn i denna ålder gingivit så 
beror det oftast på att barnet har någon generell sjukdom, som t.ex. Downs syndrom, 
leukemi och typ 1 diabetes där de är dåligt inställda. Men på grund av 
hormonförändringar ökar risken för gingivit vart efter att barnet blir äldre. 
Ungdomar som inte sköter sin munhygien tillhör en riskgrupp. Förutom ungdomar 
som inte sköter sin munhygien tillhör de som munandas på grund av att de har stora 
tonsiller (halsmandlar) och/eller adenoider (körtel bakom näsan) (Nyman, 2010).  

Parodontit är en följd av att man inte har behandlat sin gingivit. När man får 
parodontit så löses käkbenet upp och en ficka mellan tand och tandkött bildas, en så 
kallad tandköttsficka uppstår. När det har gått tillräckligt långt är käkbenet så pass 
upplöst så att tanden blir mobil det vill säga lös. Parodontit kan ha olika snabb 
process hos olika personer men oftast går processen relativt långsam. Det finns även 
ärftlig parodontit då personen i fråga kan ha god munhygien men få sjukdomen i alla 
fall. Man upptäcker ofta detta i unga år hos patienten (Widenheim, Renvert & 
Birkhed, 2000). Om man är noga med munhygienen och får hjälp av en 
tandhygienist kan man få bukt på sin parodontit och den kan läka ut. Bilden nedan 
visar utläkt parodontit. 

 
 
                                                                                                                                        Bild: Folktandvården  
                                                                                                                                                    Södermanland 
 
 

2.4 Oral hygien och förebyggande åtgärder 

 
För att minska risken för dålig andedräkt, karies, gingivit samt parodontit finns det 
olika åtgärder man kan göra.  
Det absolut viktigaste är att borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm 
samt att inte småäta. När det handlar om barn brukar man inte ge rådet att använda 
tandtråd eller tandpetare då det primära bettets tänder sitter mer glest än i det 
permanenta. Det är dock viktigt att använda detta när man börjar komma upp i 
vuxen ålder. Hos besöket hos tandhygienist eller tandläkare kan man rådfråga om 
vilket som passar ens tänder bäst, det brukar dock mest handla om vad man själv är 
bekväm med, tandpetare eller tandtråd.  
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3 Näringslära och vikten av goda hälsovanor 
 
Mellan åren 1980-2006 har konsumtionen av godis ökat från tio till femton kilo per 
person/år, läskkonsumtionen har ökat från trettio till nittio liter person per år. Dock 
kan man se en viss förbättring i människors matvanor de senaste åren 
(Socialstyrelsen, 2009). 

Vad är bra kost? Enligt Brunnberg (2006) är det ingen slump som bestämmer vilken 
typ av kost som är viktig för oss människor utan det är evolutionen som bestämmer.  
Maten som är bra för oss är just den som vi är anpassade till att äta, så som vissa 
mineraler och vitaminer. Ett exempel på detta är vitamin C, om vi inte får i oss denna 
vitamin kan det sluta med det värsta, att vi dör. De flesta djur tillverkar vitamin C i 
kroppen, men detta gör inte vi människor. Detta kan, enligt Brunnberg, bero på att 
våra förfäder fick i sig en så stor mängd vitamin C genom kosten och för att våra 
kroppar skulle spara på den energin som gick åt att skapa detta vitamin slutade det 
att tillverkas. Något annat som vi får i oss genom kosten är energi, energi är, för 
många organismer, skillnaden mellan liv och död, vi måste tillgodose oss med energi 
för att överleva. När vi äter får vi i oss den mesta energin genom protein, kolhydrater 
samt fett och en mindre del från organiska syror från tillexempel frukt och grönsaker. 
Att energi alltid har varit en bristvara i våra kroppar har lett till att vi har blivit 
experter på att hushålla med denna vara. Vi lagrar tillexempel energi som blivit över 
som kroppsfett som vi sedan kan använda oss av när energitillgången är låg. När vi 
äter mat så är våra kroppar effektiva att lagra den mesta av energin så att så lite som 
möjligt förloras. Hur mycket energi vi behöver beror på olika faktorer så som 
tillexempel rörelse, tillväxt och värmeproduktion. När vi rör på oss arbetar våra 
muskler och de behöver då energi för att överhuvudtaget kunna röra sig. När det 
handlar om tillväxt är det hos det växande barnet som det går åt mest energi. I viss 
mån går det även åt energi hos kroppsbyggare, men det handlar då inte om att 
”kroppen växer” utan snarare om att kroppsbyggare behöver mer energi för att öka 
aktiviteten, att kroppen skall förstå att det finns en god tillgång till byggstenar och 
bränsle. Energin går även åt till att reparera skadade celler som uppstått under 
träning (Brunnberg, 2006).  

De olika näringsämnena bryts ned på olika sätt och därför är de alla tre viktiga att få i 
sig. När vi nämner kolhydrater så är den vanligaste sorten som vi får i oss glukos. 
Glukosen bryts ned i magen och transporteras sedan med blodet till kroppens alla 
celler. Restprodukterna från de nedbryta kolhydraterna är koldioxid som vi andas ut 
och vatten som vi svettas ut eller som försvinner med urinen samt som vattenånga i 
utandningsluften. När man idrottar kan det ibland bildas mjölksyra, man känner att 
inte musklerna fungerar som de ska, detta händer då det inte finns tillräckligt med 
syre för att bryta ned glukos på det vanliga sättet. Istället för att det bildas koldioxid 
och vatten bildas mjölksyra. I levern kan sedan mjölksyran återbildas till glukos. Det 
är viktigt man även får i sig kolhydrater då kroppen får det extremt tufft att täcka 
kolhydratbehovet genom att omvandla proteinet till kolhydrater och fysisk aktivitet 
blir mycket tuff om man inte har tillräckligt med kolhydrater då detta är kroppens 
bränsle (Brunnberg, 2006). 

När vi får i oss protein används det i första hand som byggstenar, proteinet kan dock 
även användas som en energikälla. När protein ska brytas ned går det igenom många 
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steg och detta leder till att stor del av proteinets energiinnehåll går förlorat, det går 
till värme istället för att användas av kroppen som energi. När människor svälter ihjäl 
så är det av proteinbrist, människorna får då vätskeansamlingar i buken samt ödem 
(svullnad). Detta leder även till att personerna får en ökad infektionskänslighet och 
utmattning (Brunnberg, 2006). 

Fett är viktigt för oss då det har stor betydelse som både energikälla och byggstenar. 
Bränslet som vi får av fett använder vi hela tiden, när vi vilar är det fettet som 
tillgodoser vårt energibehov. När vi är i rörelse förbränner vi även kolhydrater och 
proteiner men fettet finns alltid med och ger oss energi (Brunnberg, 2006).  

Det finns olika slags fetter och man delar in de i mättade fetter, enkelomättade fetter 
samt fleromättade fetter. Det mättade fettet finns i alla livsmedel och en liten del av 
detta fett är bra för kroppen då en kost med enbart omättade fetter skulle stressa 
kroppen då de är mer härskningsbenägna (d.v.s. de förstörs lätt och bryts ned) än 
mättade fetter. Dock så lagras det mättade fettet lättare som kroppsfett än vad det 
omättade fettet gör och man skall därför inte konsumera allt för mycket av detta fett. 
Dessutom är inte mättat fett bra för våra blodfetter så som enkelomättat fett har 
(Brunnberg, 2006).  

Det enkelomättade fettet är det fett som är bäst för våra kroppar och finns i de flesta 
livsmedlen men framförallt i oliver, nötter, avokado, rapsolja samt olivolja. Detta fett 
är även bra för våra blodfetter samt för hjärta och kärl. Enkelomättade fetter är 
mindre härskningsbenägna än fleromättade fetter och därför ska vi försöka att få i oss 
mest av just detta fett (Brunnberg, 2006).  

Det fleromättade fettet har olika effekt på kroppen beroende på vart ifrån fettet 
kommer, vissa är bra medan vissa andra är mindre bra. Vissa av dessa fetter är 
mycket viktiga och däribland omega-3 och omega-6, nackdelen med dessa fetter är 
att det härsknar snabbt. Omega-3 får vi i oss genom att äta krossade linfrön, rapsolja 
och soja men även genom att äta fet fisk så som lax, ål, makrill och sill då dessa 
innehåller en speciell sorts omega-3. För att få i sig omega-6 ska man äta solrosfrön, 
majsolja och solrosolja (Brunnberg, 2006). 

Vitaminer är ett organiskt ämne som är livsnödvändigt och de flesta kan inte kroppen 
producera själva. De vitaminer som kroppen kan tillverka med hjälp av andra ämnen 
är tillexempel vitamin D som med hjälp av solljuset kan tillverkas från kolesterolet. 
Vitamin B kan även det tillverkas i kroppen med hjälp av en viss aminosyra. 
Vitaminer kan delas in i vattenlösliga och fettlösliga. Det vattenlösliga är vitamin B 
och vitamin C och de fettlösliga är vitaminerna A, D, E och K (Brunnberg, 2006).  

Mineraler är oorganiska föreningar som metaller och halvmetaller. En del mineraler 
finns dock som organiska föreningar, tillexempel protein. Det finns cirka tjugo olika 
mineraler som vi måste få i oss, dock inte varje dag utan kroppen måste innehålla en 
viss halt för att må bra. Vissa av mineralerna är mer viktiga än andra så som 
tillexempel Kalcium, magnesium, mangan, järn, koppar, selen, jod, molybden, 
kalium, krom, fosfor, fluor, natrium och zink (Brunnberg, 2006). 

Hur ska vi äta för att minska risken med olika sjukdomar så som tillexempel cancer 
och hjärt- och kärlsjukdomar? Brunnberg menar att lagom är bäst, att man inte ska 
inta för stor dos av något. Som tillexempel så kan vinäger, enligt vissa studier, minska 
risken för cancer i tjocktarmen men öka risken att få cancer i magsäcken. Det man 
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ska tänka på för att minska risken av cancer är att minska intaget av friterad, stekt 
och grillad mat samt att minska konsumtionen av rött kött, fet mat och alkohol och 
istället äta mer fibrer, grönsaker, frukt och fet fisk. Brunnberg menar att ”överdrivet 
intag av vilket livsmedel det än må vara kan ge negativa effekter på hälsan” 
(Brunnberg, 2006, s. 117). När det gäller hjärt- och kärlsjukdomar så är detta just nu 
den största dödsorsaken i världen. Oftast handlar det om ålderssjukdomar men om 
man äter fel och inte motioner så löper man en mycket större risk att drabbas av just 
dessa sjukdomar (Brunnberg, 2006). 

Om man tittar på livsmedelsverkets kostrekommendationer äter vi fortfarande för lite 
frukt, grönsaker och fisk. Det är färre än en av tio som äter frukt och grönsaker fem 
gånger om dagen och intaget av frukt och grönsaker är lika dåligt hos barn som hos 
vuxna. Ett av tio barn har ett dagsintag på 400 gram frukt och grönsaker per dag. 
Under de senare åren har dock barns kostvanor blivit bättre, intaget av godis och läsk 
har minskat men är fortfarande alldeles för högt. Barn dricker i snitt två deciliter saft 
eller läsk per dag och har ett intag på cirka 1,5 hekto godis varje vecka. Vart tionde 
barn dricker mer än fyra deciliter saft eller läsk per dag och äter mer än tre hekto 
godis per vecka, dessa siffror är från 2003 (Socialstyrelsen, 2009). 

I folkhälsorapporten från 2009 kan man läsa att barn som lider av övervikt har 
fördubblats under de senaste två decennierna men att de under de senaste åren har 
stannat upp. Cirka femton till tjugo procent av alla barn lider av övervikt och detta är 
vanligast på landsbygden samt hos socioekonomisktsvaga grupper. Barn som lider av 
övervikt och fetma har en ökad risk att drabbas av ortopediska problem, hjärt- och 
kärlsjukdomar samt att dö i förtid (Socialstyrelsen, 2009).  
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4 Förskoleklass och årskurs ett 
 
Kärnbudskapet till barn som går i förskoleklass och i årskurs ett är att prata om 
vikten att borsta tänderna med hjälp av en vuxen, att tänderna måste vila och att man 
inte ska småäta. 
 

� En del barn upplever tandvården som något otäckt och främmande, var noga 
med att inte ge en skrämmande syn av att gå till tandläkaren då barn är så 
mycket duktigare på att snappa upp de negativa orden än de positiva. Att gå 
till tandläkaren gör man för att se så att tänderna mår bra, inte ”för att se om 
det finns hål som tandläkaren måste laga genom att först ge en spruta och 
sedan borra”. När man ska prata om de måste man vara mycket försiktig så det 
inte ger en skrämmande inverkan på barnet/barnen.  
 

 
                        Bild: Folktandvården 
                                     Södermanland 

 

� Att tvåla in sig i duschen och få hjälp med att tvätta håret är i unga år en 
självklarhet för många föräldrar men inte att hjälpa sina barn med att borsta 
tänderna! Det krävs en mycket bra motorik för att kunna borsta tänderna 
ordentligt och det är därför också mycket svårare än att schamponera håret. 
Låt eleverna få berätta hur de gör hemma, kanske borstar mamma eller pappa 
först för att sedan överlåta det till barnet eller kanske tvärtom. Kanske ligger 
barnet ned i sängen när mamma borstar eller sitter framför tv:n. Barn har ofta 
bra tips att ge till varandra. Och när det handlar om tandborstning är inte det 
viktiga vart man befinner sig när man borstar utan att man verkligen gör det.  

 
                    Bild: Folktandvården  
                          Södermanland 
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Bilden nedan symboliserar en bra sockerlinje, fem mål om dagen gör både 
kroppen och tänderna glada! 

 
                                Bild: Folktandvården 
                                      Södermanland 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
Genom att använda sig av drama/rollspel i undervisningen får eleverna träna på sitt 
sociala samspel och de ”tvingas” till att argumentera, lyssna, läsa, lyssna, 
kompromissa och analysera. När man dramatiserar får eleverna använda sina sinnen 
på olika sätt (Dahlkwist, M. 2006).   
 
 

 

 

 

 

 

 

� Prata med barnen om varför tänderna måste få vila mellan måltiderna 
och varför det är så viktigt att borsta två gånger om dagen med 
fluortandkräm.  

� Låt barnen sitta i ring och ha ett samtal/diskussion om detta. Ta vara 
på barnens kunskaper och vidareutveckla dem.   

 

 

� Att dramatisera för barn och med barn är ofta väldigt positivt och många 
barn tar in den fakta man vill nå fram med bättre genom just 
dramatisering. Låt barnen själva göra ett litet manus med hjälp av dig. Det 
viktiga är att du styr manuset åt rätt håll så det blir något positivt och inte 
negativt.  

 

� Kanske kan barnen göra en miniteater som handlar om ett barn som får 
hjälp med tandborstningen hemma, som inte småäter men älskar att äta 
godis på lördagen och att ha mys med popcorn och dricka till fredagsmyset. 
Och att barnet går till tandläkaren på en undersökning (ett barn kan absolut 
spela tandläkaren) och berättar om varför han/hon bara äter godis på 
lördagen och har extramys på fredagen. Tandläkaren undersöker och tycker 
så klart att det ser fint ut (men kanske att barnet och målsman missar lite 
och behöver gå till tandsköterskan/tandhygienisten för att få lite tips på hur 
man kan borsta bättre).  Om barnen vill att teatern ska innehålla en scen där 
tandläkaren måste laga så är det viktigt att du som lärare styr manuset så att 
det blir en ”bra upplevelse” för barnet. Ordet ont skall man försöka använda 
så lite som möjligt då det har en negativ inverkan.   
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Hjälp trollet ”Bus” att hitta sin tandborste och sin fluortandkräm! 
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5 Årskurs två och tre 
 

 

 

 

� Det är av stor vikt att ge barnen information om att det inte bara är godis som 
är ”godis” utan även kakor, bullar, saft, läsk o.s.v. ger hål i tänderna vid för 
stort intag. Informera barnen om att tänderna måste få vila från allt mellan 
måltiderna, är man törstig så ska man dricka vatten. När du pratar om detta 
med eleverna så kommer det säkert upp att någon dricker osötad saft etc. och 
att det inte ger hål. Men faktum är att dessa produkter innehåller dels 
aspartam som inte är bra för kroppen i för stora mängder och de innehåller 
även sura tillsatser som gör att det fräter på tänderna och det i sin tur gör att 
emaljen blir skörare och har svårare att stå emot bakterier.  
 
 Bilden nedan visar erosionsskador på insidan av framtänderna. 

 

  
                                     Bild: Folktandvården 
                                                 Södermanland 

 
 

� I denna ålder får de flesta barn borsta sina tänder själva, (trots att den 
rekommenderade åldern att få hjälp med tandborstningen är ända upp till tio 
års ålder) det är därför viktigt att man lägger stor vikt på informationen kring 
tandborstning.  I dessa årskurser bör man även gå in på vikten att även 
tandköttet måste vara friskt och må bra. Hur ett tandkött ska se ut, det är 
viktigt att man inte bara säger att det ska vara ljusrosa då människor med 
mörkare hudfärg har ett pigmenterat tandkött, det vill säga att det har bruna 
”fläckar” i det ljusrosa tandköttet.  

  

� Låt barnen få berätta om sina erfarenheter när det gäller tänderna. Hur 
gör de för att hålla tänderna friska och hela, hur ofta borstar de, när 
äter de godis, kakor, bullar, glass etc., när dricker de läsk och saft. Hur 
mycket frukt äter de mellan måltiderna etc.?  
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                         Bild: Folktandvården 
                                             Södermanland 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nedan visas två bilder där den ena föreställer en dålig sockerlinje och den 
andra en bra. 

 
               

                       Bilder: Folktandvården  
                                       Södermanland 
 

� I dessa årskurser är det även hög tid att börja prata om varför det är bra att äta 
rätt och inte ”bara” för tändernas skull utan också för att kroppen ska må bra. 
Varför ska vi inte äta för mycket socker och fett? Varför är det viktigt att vi rör 
på oss och får en daglig motion?  
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                              
                                                                                    Bild: Folktandvården Södermanland 

� Vad kan barnen om detta, fråga dem om vad de gör för att röra på sig, leka, 
spela fotboll, gymnastik eller kanske något annat. Varför tror eleverna att 
det är viktigt att äta en allsidig kost, varför kan man inte bara leva på fett 
och socker? Låt t.ex. barnen måla egna tallrikar, hur skulle de dela upp 
dem med t.ex. kött, potatis, grönsaker. Låt dem även göra en frukost, hur 
kan den se ut? Barnen kan göra både dåliga och bra tallrikar för att se hur 
olika det kan se ut, som t.ex. bilderna nedan. 

� Barn i denna ålder brukar uppskatta när de får vara med i köket och 
eftersom det är av stor vikt att visa på hur viktigt det är med 
regelbundna måltider och att inta bra mellanmål kan ni, tillsammans, 
göra ett bra mellanmål. Mellanmålet kan t.ex. bestå av en smörgås 
med ost och gurka, en frukt och ett glas mjölk. Berätta för barnen att 
det är viktigt med bra mellanmål för att orka vara ute och leka, göra 
sina läxor, idrotta etc.   
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Vilket blir det magiska ordet? 
Genom bokstäverna i de gråmarkerade rutorna får du fram ordet, men tänk på att du 
inte kan läsa ut ordet genom att ta bokstäverna uppifrån och ned, du måste sätta dem 

i rätt ordning! 

Lycka Till! 

 

Vågrätt 
3. på denna dag är det helt okej att stoppa i sig godis… 
4. vi måste få i oss detta för att orka med att gå i skolan, leka och idrotta… 
5. när det är varmt ute kan det vara gott med en sådan…. 
7. bör finnas i tandkrämen…. 
8. skall man använda sig av minst två gånger om dagen…. 
9. vi bör äta … gånger om dagen för att tänderna och kroppen skall må bra 
 
Lodrätt 
1. en rolig aktivitet för att röra på sig kan vara att….. 
2. om man inte vill ha en vanlig sådan kan man ha en… 
5. detta får vi köpa på lördagar… 
6. jag bör äta bra för att orka gå i…... 

 

Det magiska ordet bli 

(Facit finns på sidan 27 i lärarhandledningen). 
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6 Årskurs fyra och fem 
 

� Nu börjar dina elever att närma sig den åldern då de befinner sig någonstans 
mitt i mellan barn och tonåring. Eleverna får ta mer ansvar och föräldrarna 
hjälper oftast inte till vid tandborstning, vissa barn har tillgång till pengar och 
kan, efter t.ex. skoldagens slut, gå förbi kiosken och handla godis, läsk eller 
annat som egentligen tillhör fredagsmyset eller lördagen.  

 

 

 

 

� Elever i dessa årskurser brukar gå hem när skolan är slut istället för att gå till 
fritids, vad äter de när de kommer hem? Viktigt att eleverna förstår varför man 
inte ska småäta, att det handlar om att tänderna och saliven behöver vila 
mellan måltiderna. Om man hela tiden tillför mat eller dylikt som innehåller 
kolhydrater blir det syraangrepp på tänderna och hål bildas.  

�  Nedan visas en bild där karies har bildats. 

 

                    Bild: Folktandvården Sörmland 

� Du kan även prata med eleverna om vad som händer när tandköttet blir 
inflammerat, att när tandköttet börjar blöda kan man göra liknelsen med en 
förkylning, när snoret rinner.  Då gäller det att man borstar extra noga och 
sköter sin hygien på bästa sätt. Ibland, när man blivit lite äldre kan man 
behöva använda tandtråd. Men det är viktigt att man inte använder det om 
man inte vet hur man ska göra då man kan skada papillen (tandköttsfliken) 
som sitter nederst på tandköttet, mellan tänderna. 

� Testa elevernas kunskaper om tandvård och näringslära, vad har de med 
sig från alla besök på tandkliniken? Vad tycker de är viktigast för ett sunt 
levande? Låt de ha en diskussion med varandra om detta och ge dem 
eventuellt följdfrågor om t.ex. light produkter, är det bättre än vanliga 
produkter, Coca Cola och Coca Cola Light? 
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� Nedan visas en bild där det finns mycket plack (bakteriebeläggning) på 
tänderna, tandköttet är svullet och inflammerat. 

 

      

 

 

 

 

     

                                    Bild: Folktandvården Sörmland 

 

 

Då många barn äter allt för lite frukt, grönsaker och bär är smoothie ett bra alternativ 
till detta då barnen ofta tycker att det är både godare och ”roligare” att dricka en 
smoothie. Genom att dricka en smoothie tillför man kroppen en rad fibrer, vitaminer, 
mineraler och antioxidanter (Nyfiken Vital, 2007).  

 

 

 

Här nedan får ni några förslag på smoothie, men använd er fantasi och mixtra med 
ingredienserna. Men tänk på, bär och frukt innehåller fruktsocker, vanligt socker 
behövs inte! Gör gärna dessa smoothie med eleverna då det senare kan göra dem 
själva hemma som mellanmål. 

 

Blåbär och banansmoothie 

2 ½ dl naturell yoghurt 

1 dl mjölk 

1 dl frysta blåbär 

½ banan 

� Ett mellanmål som både mättar och är nyttigt är smoothie.  Det är enkelt 
att göra smoothie och man kan använda sig av vilken frukt eller vilket bär 
som helst. En bra grund när man gör smoothie är att använda sig utav 
naturell yoghurt som gör smoothie extra krämig. Beräkna ca 2 ½ dl 
naturell yoghurt, 1 dl vatten eller mjölk samt 1-2 dl av valfritt bär eller 
frukt till en person. För att få smoothie kall kan du ha i istärningar innan 
du mixar ihop den. För att smaksätta smoothie kan man t.ex. tillsätta lite 
mynta, citronmeliss, vattenkrasse, färsk ingefära, kanel eller 
kardemumma, smaksätt efter vad dina smaklökar vill ha just för stunden 
(Davidsson, 2007).  
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Lägg alltsammans i en mixer och mixa alla ingredienser till en jämn smoothie, häll 
upp i ett stort glas. 

Ananas– och Mangosmoothie 

2 ½ dl naturell yoghurt 

1 dl ananas  

1 dl mango (antingen färsk eller fryst) 

Istärningar 

Lägg alltsammans i en mixer och mixa ihop till en jämn smoothie, häll upp i ett stort 
glas. 

 

Jordgubb- och citronmelissmoothie 

2 ½ dl naturell yoghurt 

1 dl vatten eller mjölk 

1 – 2 dl jordgubbar 

Några blad citronmeliss (smaka dig fram) 

Istärningar 

Lägg alltsammans i en mixer och mixa ihop till en jämn smoothie, häll upp i ett stort 
glas. 

  

Hallonsmoothie 

2 ½ dl naturell yoghurt 

1 dl mjölk 

1 – 2 dl frysta hallon 

Istärningar 

Lägg alltsammans i en mixer och mixa ihop till en jämn smoothie, häll upp i ett stort 
glas. Om du tycker att denna smoothie blir för syrlig kan du ha i lite banan som 
innehåller mycket fruktsocker. 

� När man gör smoothie är det svårt att misslyckas och man kan verkligen gå 
efter vad man själv tycker är godast bland frukter och bär. Men prova gärna 
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bär och frukt som du kanske inte äter av i vanliga fall, smaken i en smoothie 
blir lite annorlunda än när man äter frukten eller bäret i ”naturlig form”.  

� Ett tips är att skiva upp t.ex. banan och frysa in så du kan använda dig av det 
när du sedan någon annan dag ska göra smoothie. Din smoothie blir då kallare 
och får en liten annan konsistens. Hoppas du nu hittar din favorit och smaklig 
spis! 
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Hitta den gömda meningen! 

När du har ringat in alla orden bland bokstäverna får du kvar en mening som du läser 
uppifrån och ned. Skriv meningen på de streckade linjerna på nästa sida. 

Lycka till! 

F Ö F R A T T T V I S M Ä N N I S K O R 

S K A L M Å B S R A B Y E H Ö V E R V I 

T A H A O N D O O M V Å M R A K R O P P 

A R O C H U K K N O P E P S A R G E N O 

M T I L L E R X E M L P E L G B R A M A 

P A K S N Ä V T T T V A N O R A O C H M

T E T I V I T K A S D I T I R F D O T I 

O N M E N Ä V N E N N G E N O M A E T T 

V I F Å R K D Ä N N D R E K A S N Ö R G 

A T A N D B O R S T E K A T T V I Ä R F 

V I K T O I G A K O C T R Y G G H E T K 

H V Ä R R D E U F U L L A Ä F Ö R D E E 

N M S A N S R J Ä L V Ä R 
 

M
  

L 
  

 
T 

   
F 

          
R 

   

E 
              

Ä 
    

              
K 
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ELTANDBORSTE FLOURTANDKRÄM FREDAGSMYS 

FRITIDSAKTIVITET FRUKT GRÖNSAKER 

KOST KÄRLEK MOTION 

TANDBORSTE TRYGGHET VÄNSKAP 
 
__ __ __   __ __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __   __ __    
 
__ __ __   __ __ __ __ __ __ __   __ __   __ __   __ __ __ __   __ __    
 
__ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __ __   
 
 __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __    
 
__ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __   __ __ __ __ __ __   __ __ __    
 
__ __ __ __   __ __ __ __ __   __ __ __   __ __   __ __ __   __ __ __ __ __    
 
__ __ __   __ __   __ __   __ __ __ __ __ __ __   __ __ __    
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __   __ __ __   __ __ __    
 
__ __ __ __ __   __ __ .  
 
 
 
 

(Facit finns på sidan 27 i lärarhandledningen). 
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7 Årskurs sex 
 

� Eleverna har nu kommit till den perioden i livet då mycket händer, inom ett år 
ska de ta klivit upp till högstadiet och de kommer hamna i situationen där de 
måste stå emot grupptryck. Några exempel på detta är rökning, snus och 
alkohol. Alla dessa tre påverkar våra kroppar på ett negativt sätt och även vår 
munhåla. I detta kapitel som riktar sig till årskurs sex kommer jag att fördjupa 
mig inom rökning samt snusning och dess påverkan på oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Eleverna har eventuellt också börjat använda sin dator till annat än att spela 
sina ”vanliga” spel och chatta med kompisarna. De kan ha börjat ”lana” och en 
bild ur verkligheten kan se ut på följande sett: 

 

       Bild: Folktandvården Sörmland 

� För att eleverna skall få en mer fördjupad kunskap om detta har jag sist i 
detta kapitel frågor som är kopplade till en internet sida som heter 
Ragnarok. Sidan är producerad av Rinkeby Multimediacenter och riktar sig 
till ungdomar. Genom att gå igenom denna sidas olika ”stationer” kan 
eleverna hitta de olika frågorna. Dock bör jag tillägga att under ”stationen” 
sjukhus-bårhus finns vissa bilder som eventuellt kan väcka obehag för en 
del elever. Svaren till frågorna kan du kortfattat hitta på sid 27. När 
eleverna i grupp eller var och en för sig har tagit reda på svaren kan ni 
sedan diskutera ämnet i helgrupp. Här kommer även andra ämnen in så 
som t.ex. geografi (vad är tredje världen och vilka länder hör dit) och 
Hållbar utveckling (är det rätt att skövla skog för att kunna odla tobak), 
detta är ett bra tillfälle att prata kring värdegrunden. Hur mycket tycker 
eleverna är okej att göra för att vissa företag ska tjäna otroliga summor 
med pengar? 
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� När barn och ungdomar sitter uppe på nätterna och spelar mot andra 
uppkopplade kompisar är en vanlig syn just som den ovan. För att orka hålla 
sig vaken behöver de godis, läsk, snabbmat etc. 

 

 

 

 

 

 

 

� Nedan visas en bild på en dålig sockerklocka, hur ser elevernas sockerklocka 
ut? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Har eleverna koll på hur detta (högt intag av snabbmat, läsk, godis etc.) 
påverkar våra kroppar, hur vi mår om vi äter för mycket socker, mättat 
fett (som i stora mängder finns i t.ex. chips), läsk som innehåller både 
socker och sura ämnen etc. Låt eleverna även i år sex reflektera över 
vad ett bra mellanmål är och vad man bör äta till lunch och middag, 
räcker det med att t.ex. bara äta kött (proteiner) eller behöver vi få i oss 
alla olika näringsämnen? Eleverna har säkert hört talas om olika 
betningsmodeller, är dessa verkligen bra? Låt eleverna diskutera i 
mindre grupper för att sedan föra en diskussion i helklass.  

� Hur äter eleverna? Låt dina elever, som läxa, skriva ned hur de äter under 
några dagar, vad stoppar de i sig och på vilka tider. Låt dem göra detta 
under ett par vardagar men även under en lördag. Be dem sedan jämföra 
de olika dagarna. Är det stor skillnad mellan en vardag och en lördag, hur 
deras födointag påverkar deras tänder och kropp.  

� Låt även eleverna jämföra med en kompis. 
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� Genom att du går in på www.ragnarok.se kan du besvara följande frågor. Skriv 
gärna ner dina tankar och funderingar om det du läser och diskutera det i 
klassen tillsammans med dina klasskamrater och lärare. 

1. Vad är en ersättningsrökare? 

2. Hur många människor dör varje år p.g.a. rökningen?  

3. Hur gör tobaksföretagen för att få unga att börja röka? 

4. Hur många cigaretter säljer tobaksindustrin varje år? 

5. Men hur många procent har rökningen ökat med i tredje världen? 

6. I vilken ålder är det inte ovanligt att barn i Hongkong börjar röka? 

7. Vart odlas den mesta tobaken? 

8. Vad är gröna tobakssjukan och vilka drabbas värst av den sjukdomen? 

9. Tobaksrök innehåller cirka 4000 olika ämnen, nämn några av dem. 

10. När upptäcktes tobaken? 

11. Vilken sjukdom trodde den franska ambassadören i Portugal, Jean Nicot 
att tobak kunde bota? 

12. När uppfanns tändstickan? 

13. Vad kan hända med ett barn som i fosterstadiet har en mamma som röker 
under graviditeten? 

14. Rökning ökar inte bara risken för vissa sjukdomar utan det kan hända 
andra saker hos oss människor när vi röker. Nämn några sjukdomar samt 
andra åkommor som vi människor kan råka ut för. 

15. Vart kan man vända sig om man vill ha hjälp med att sluta röka? 
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8 Facit till de olika knep o knåp uppgifterna 
Korsord för år två och tre 

Vågrätt: 

     3. Lördag 

     4. Mat 

     5. Glass 

     7. Fluor 

     8. Tandborsten 

     9. Fem 

Lodrätt: 

1. Cykla 

2. Eltandborste 

5.   Godis 

6.   Skolan 

Det magiska ordet blir: FREDAGSMYS 

 

Hitta den gömda meningen för år fyra och fem 

När alla ord är inringade blir meningen: för att vi människor ska må bra behöver vi 

ta hand om våra kroppar och knoppar genom tillexempel bra matvanor och motion 

med även genom att vi får känna att vi är viktiga och värdefulla för den man själv 

är. 

 

De rätta svaren till frågorna från internetsidan ragnarok.se 

Inom parentes ser du vart på Ragnarok frågan är tagen.  

1. Tobaksföretagen måste hitta nya rökare då människor sluta röka samt att en 
del dör, detta är ersättningsrökare (Kiosk-nyheter). 

2. Varje år dör tre miljoner människor p.g.a. rökning (Kiosk-nyheter). 
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3. För att tobaksföretagen ska få fler unga till att börja röka använder de sig av 
ungdomarnas intresseområden som t.ex. musik, film, mode och sport (Kiosk-
style). 

4. Tobaksindustrin säljer sex tusen miljarder cigaretter varje år (Högborgen-
kassaskåp). 

5. Rökningen har ökat med cirka 70 % i tredje världen (Högborgen-fakta). 

6. I Hongkong är det inte ovanligt att barn börjar röka när de är sju år 
(Högborgen-fakta).  

7. Den mesta tobaken odlas i U-länder (Parken). 

8. Gröna tobakssjukan är en sjukdom som man får genom att man blir förgiftad 
av de tunga bekämpningsmedlen som finns kvar på tobaksbladen och går vis 
huden in i blodet. Barn drabbas värst eftersom de fortfarande växer (Parken). 

9. Några av de fyratusen olika ämnena som tobaksröken innehåller är kadmium, 
arsenik, akrylamid, nikotin etc. (Skolgården-rökgodis).  

10.  Tobaken upptäcktes när Christopher Columbus seglade till Amerika 
(Museum-om tobakens historia). 

11.  Den franska ambassadören i Portugal, Jean Nicot, trodde att tobak kunde 
bota cancer (Museum-om tobakens historia). 

12.  Tändstickan upptäcktes på mitten av 1800-talet (Museum-om tobakens 
historia).  

13.  Om en kvinna röker under graviditeten ökar risken för att barnet blir mindre, 
de drabbas oftare av hälsoproblem och plötsligt spädbarnsdöd (Café).  

14.  Några sjukdomar samt andra åkommor man som rökare kan drabbas av är 
t.ex. cancer i olika organ, impotent, hjärt- och kärlsjukdomar, Emfysem etc. 
(Sjukhus-bårhus).  

15.  Om man vill sluta röka och känner att man behöver hjälp med det kan man 
höra av sig till Sluta röka linjen (Sjukhus).  
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9 Slutord 
Det har varit både intressant och lärorikt att skriva denna rapport och 
lärarhandledning. Om jag någon gång skulle få tillfället att vidareutveckla arbetet 
skulle jag även vilja få in mer om rörelse, d.v.s. vikten av att röra på sig ordentligt. Då 
jag var tvungen att avgränsa mig bestämde jag mig för att just i detta arbete fördjupa 
mig inom tandvård samt näringslära. Jag hoppas att lärarhandledningen har givit 
lärare och elever en vägledning inom dessa ämnen. 

Jag vill under mitt slutord passa på att tacka några personer som har givit mig, tips, 
feedback och faktakunskaper. Dessa personer är Kajsa Palmblad som arbetar som 
Tandhygienist inom Folktandvården Sörmland och där även arbetar med att utforma 
skoltandvårdsinformation. John-Erik Nyman som arbetar som Pedodontist 
(barnspecialist) vid Umeås universitet. Samt Peter Vrager, personalchef på 
Folktandvården Sörmland, som tillsammans med sina kollegor gav mig klartecken att 
skriva denna rapport och även kommer att ge mig ekonomiskt stöd så jag kan trycka 
upp lärarhandledning i ett antal exemplar.  

Ett tack till Per Larsson vid Ernst & Young som sponsrade mig med usb-minnen, på 
dessa har lärare tillgång till en bildbank.    

Jag vill även tacka lärare, barn och vårdnadshavare som testat mitt material och 
därefter givit mig feedback. 

TACK! 

Kristina Svedberg 
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