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SAMMANFATTNING 
Syftet med studien var att undersöka vilka kunskaper barn i årskurs 3-5 hade om karies och 

gingivit. Studien genomfördes genom att enkäter delades ut till 117 elever på en 

mellanstadieskola i södra Sverige. Studien visade att barnen hade goda kunskaper om 

uppkomsten och förebyggande åtgärder av karies och gingivit. Däremot visste de inte vad just 

orden karies och gingivit betydde, de hade också en brist i kunskap om kostrelaterade orsaker.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
Knowledge of caries and gingivitis among third to fifth grade school children 

The aim of this study was to investigate the knowledge of caries and gingivitis among third to 

fifth grade school children. A questionnaire was distributed to 117 children of a primary 

school in the south of Sweden. The result of the study indicate that the children had good 

knowledge regarding development and prevention of caries and gingivitis. However, the 

children did not know the meaning of the words caries and gingivitis. The children also 

appeared to lack important information about dietary measures to achieve good dental health.  

 

Keywords: Knowledge, children, caries and gingivitis. 
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INTRODUKTION 
Begreppet god tandhälsa definieras som avsaknad av smärta eller obehag från tänder och 

munhåla. Man ska kunna tugga olika typer av föda utan problem, det ska inte förekomma 

obehandlad karies och tandlossning, så lågt antal lagade tänder som möjligt och avsaknad av 

synliga tandluckor och ur individens synpunkt ska man ha ett utseendemässigt godtagbart bett 

(Statens offentliga utredningar 2002:53). 
 

Folkhälsorapporten (2005) skriver att Socialstyrelsen sedan 1985 har följt utvecklingen av 

tandhälsan hos svenska barn och ungdomar, och visade att andelen kariesfria barn och 

ungdomar ökade under åren 1985-2000. Däremot kunde man inte under 2001-2002 se någon 

fortsatt ökning. Den positiva trend man sett av barns tandhälsa sedan 1970-talet, har nu 

trappats ned, och en trolig förklaring till denna är, att kariesfria barn inte längre undersöks 

varje år, då resurserna koncentreras på de barn som har större tandvårdsbehov 

(Folkhälsorapport 2005).  

 

Även WHO:s studie om ”skolbarns hälsovanor” visar en svag tendens till försämring av 

munhygienen hos skolbarn (Danielsson 2003). Vad gäller förekomsten av gingivit visar den 

sig ha reducerats, tittar man på undersökningar gjorda på tioåringar 1973, hade 26,3 % 

gingivit och 2003 visade det sig att endast 10,3 % hade gingivit (Hugoson et al. 2005).  

Eftersom kariesuppkomsten inte längre minskar måste det skapas nya och bättre sätt att 

informera om hälsa och kostvanor (Poutanen, et al. 2005). Ett mer hälsoförebyggande arbete 

behövs för att barnen ska bli medvetna och få bättre kunskaper om sambandet mellan kost och 

tandhälsa (Freeman, et al. 2000). 

 

Svenska pedodontiföreningen anser det angeläget att utforma kvalitetsnormer för barn och 

ungdomstandvården. Övergripande mål är att barn- och ungdomstandvården har en tydlig 

tandhälsoprofil som stimulerar till egenvård. Den skall rikta sig till alla och budskapet med 

munhygieninstruktion, kostrådgivning och fluortillförsel skall ges till 

föräldrar/vårdnadshavare så att goda vanor kan skapas tidigt. Tandvårdspersonal ska arbeta 

för att åstadkomma ett bra samarbete, detta för att skapa positiva attityder till förebyggande 

tandhälsovårdsarbete hos personal inom barnhälso- och sjukvård, barnhabilitering, barn- och 

ungdomspsykiatri och på förskolor, samt inom skolor och särskolor (Dahllöf et al. 2001). 
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Karies   

Karies, hål i tänderna, förekommer världen över i varierande omfattning och svårighetsgrad 

(SBU 2002), och har funnits sedan lång tid tillbaka. Det var först när kosten ändrades till ökat 

intag av raffinerade kolhydrater som en kraftig ökning av karies visades (Lingström, et al. 

1997). Socker är bidragande till att de kariesframkallande bakterierna ska kunna livnära sig, 

och sockerkonsumtionen i Sverige är idag över 40 kg per person och år (Folkhälsorapport 

2005).  

 

På tändernas ytor finns en tunn hinna av saliv och här fäster bakterier och bildar en biofilm 

som kallas plack (Ericson, et al. 1997). De bakterier som räknas till de mest 

kariesframkallande när det gäller uppkomst av karies är, Streptococcus Mutans och 

Lactobaciller. Bakterierna i placket omvandlar bland annat kolhydraterna i vår kost till syror, 

pH- värdet i munnen sänks och vi får en nedbrytning av tandens mineraler, en 

demineralisering (Ericson, et al. 1997). Om syraattackerna är korta och mindre frekventa, 

återbyggs mineraljonerna till tandytan med hjälp av saliven, pH-värdet stiger, och en 

remineralisering sker. Det är därför ur tandsynpunkt viktigt att man intar sina huvudmål 

regelbundet och att inte småäta mellan måltiderna (Danielsson 2003). 

 

För att avlägsna bakteriebeläggningar på tänderna, bör man borsta 2-3 minuter med 

fluortandkräm morgon och kväll (Ashley 2001). Fluor är den mest effektiva substansen när 

det gäller att förebygga och bromsa kariesskador (SBU 2002). Tillförseln sker främst genom 

fluortandkräm, men även genom dricksvatten, och barn med hög kariesrisk bör använda extra 

tillskott av fluor i form av tabletter, tuggummi eller fluorsköljning (SBU 2002). Oliviera, et al. 

(2000) och Wyne, et al. (2004), visade att många barn saknade kunskaper om fördelarna med 

fluorens verkningsmekanismer och dess inverkan på tanden.  

 

Gingivit          

Frisk gingiva karaktäriseras av sin ljusrosa färg, konsistensen är fast och stram och ytan är 

småknottrig (Lindhe, et al. 2003).  

           

Gingivit är en inflammatorisk process i tandköttet (gingivan) och detta tillstånd som orsakas 

av bakterier som ansamlas i gingivalranden, är vanligt hos barn och ungdomar (Matsson & 

Sjödin 1998). Efter hand som plackmängden ökar breder placket ut sig och får bakterierna 

sitta kvar längs med gingivalranden, kan en förändring ses redan efter några dagar i form av 
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en diskret färg- och formförändring av marginala gingivan. Efter 10-20 dagar av 

plackansamling har de flesta individer utvecklat en gingivit och gingivan visar rodnad, 

svullnad och är lättblödande vid sondering (Lindhe, et al. 2003). Den inflammatoriska 

förändringen vid gingivit sker såväl i epitel som i bindväv, och i bindväven sker en ökad 

ansamling av inflammationsceller. Att gingivan får en rödare nyans vid inflammation, är en 

följd av kärlvidgning och ökad genomblödning. Svullnaden beror på ökad ansamling av 

vätska i bindväven och blödande tandkött kan alltså vara ett tecken på bristande munhygien 

och gingivit (Preshaw, et al. 2004).  

           

Gingivit är en reversibel sjukdom, vilket innebär att den kan läka ut, gingivan kan åter bli 

frisk vid noggrann munhygien och ett tillstånd fritt från bakteriebeläggningar. Tyvärr 

misslyckas en stor andel människor med att upprätthålla god munhygien och utvecklar 

gingivit, detta redan i tidig ålder (Pihlstrom, et al. 2005). Alla metoder som kan avverka 

plack, bromsar utveckling av gingivit och även av karies. Vanligaste metoden av 

plackborttagning är mekanisk rengöring med hjälp av tandborste, manuell eller elektrisk, samt 

interdental rengöring (rengöring mellan tänderna) som inkluderar bland annat tandtråd, 

tandsticka och interdentala borstar. Professionell rekommendation är att borsta två gånger per 

dag (Ashley, 2001, Bellamy et al. 2004). Enligt studier gjorda på barn, visade det sig att en 

stor majoritet visste att tandborstning dagligen krävdes för att hålla tandköttet friskt. Det 

behövs dock mer information om användandet av tandtråd då många inte visste att denna kan 

förebygga inflammation i tandköttet (Farsi, et al. 2004, Wyne, et al. 2004). Målet med att 

förebygga gingivit hos barn och ungdom är att undvika en fortsatt utveckling till parodontit i 

det permanenta bettet (Matsson & Sjödin 1998).  

  

Vi hittar inte så många studier som passar och stämmer överens med vårt syfte, vilket gjorde 

det ännu mer angeläget att utföra vår studie. Vi anser att det är betydelsefullt att det 

förebyggande tandvårdsarbetet belyses. Det är viktigt att så tidigt som möjligt lära barnen hur 

de ska sköta sin munhygien och ha goda kostvanor, för att undvika problem med karies och 

gingivit. Därför har vi valt att undersöka vilka kunskaper barn har om karies och gingivit, och 

om de vet vilka faktorer som orsakar utveckling av dessa.  
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SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka vilka kunskaper barn i årskurs 3-5 har om karies och 

gingivit.  
 

MATERIAL OCH METOD 
Undersökningen som var frivillig genomfördes med hjälp av enkät (bilaga 3), denna innehöll 

13 slutna frågor med fasta svarsalternativ. Enkätfrågorna har vi själva utarbetat med 

inspiration av två tidigare gjorda studier (Wyne, et al. 2004, Oliviera, et al. 2000). 

Målgruppen för undersökningen var elever i årskurs 3-5 på en mellanstadieskola i södra 

Sverige. För att undersöka om enkäten fungerade utfördes en pilotstudie på 13 elever i 

blandad årskurs 3-5. Denna pilotstudie visade att frågorna uppfattades korrekt, men några små 

förtydligande gjordes. 

           

Huvudenkäten delades ut på plats av oss personligen under en förmiddag, till 117 elever. De 

elever som var frånvarande vid tillfället fick inget ytterligare tillfälle att deltaga i studien. Det 

insamlade materialet har förvarats inlåst under studiens bearbetning. Resultatet av det 

insamlade materialet bearbetades i databasprogrammet SPSS (Statistical Package of Social 

Sciences, version 12,0). 

 

ETISKA ASPEKTER  

Ansökan om etiskt tillstånd har gjorts hos Etiska rådet på institutionen för hälsovetenskaper 

vid Högskolan Kristianstad, Dnr. ER2006-7. Kontakt med rektor på skolan där 

undersökningen genomförts, har skett via telefon och e-mail. Tillstånd till såväl enkätstudie 

som pilotstudien erhölls både skriftligt och muntligt av rektor på skolan samt elevernas 

klassföreståndare (bilaga 1 och 2). 

           

De deltagande eleverna informerades muntligt av oss om enkätundersökningen, dess syfte och 

att det var frivilligt att delta. Deltagarna hade också rätt att avbryta svarandet av enkätfrågorna 

om de av någon anledning inte ville fortsätta. 

           

Materialet har varit inlåst under studiens bearbetning och enbart varit tillgängligt för 

undersökarna. Insamlat material kommer att förstöras efter att uppsatsen godkänts och 

arkiverats. Det ska inte framkomma i uppsatsen på vilken skola undersökningen har utförts. 
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Studien kommer efter godkännande vara tillgänglig som nätupplaga på Kristianstads 

Högskolas Bibliotek. 

 

RESULTAT 
Vårt undersökningsmaterial bestod av 117 mellanstadieelever, 65 pojkar, 51 flickor och en 

elev hade ej kryssat kön. Antalet elever i varje årskurs, var 44 elever i årskurs 3, 34 i årskurs 4 

och 39 i årskurs 5. 

 

Vad är karies?  
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Figur 1. Fördelning i antal på de olika svarsalternativen på frågan, ”Vad är karies”? 

 

Vilket av nedanstående alternativ är viktigast för att du inte ska få hål i tänderna? 

Av 117 elever visste 103 stycken att borsta tänderna med fluortandkräm var mest effektivt för 

att undvika karies. Tio av de 117 trodde ”att inte äta godis” var det bästa sättet. Två stycken 

trodde ”att dricka light läsk” inte orsakade karies och två svarade vet ej. 

 

Om du äter godis, hur ska du då äta det? 

Sextioen stycken svarade att det var bäst ”att äta sitt godis lite och många gånger utspritt 

under dagen”, 39 stycken ansåg att man skulle äta ”allt på en gång”. Vet ej svarade 17 

stycken. 

 

Vet du vilken effekt fluor har på tänderna? 

På denna fråga var det ett bortfall på 1 person. Majoriteten, 74 elever visste att fluor stärker 

tänderna mot hål. 13 trodde att det korrekta svaret var att fluor ger vitare tänder, åtta stycken 

trodde att fluor gav bättre andedräkt, 4 trodde att fluor hindrade blödning, och 17 svarade vet 

ej. 
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Vilket av följande alternativ får du inte hål av? 
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Figur 2. Frekvens fördelning av de olika svarsalternativen på frågan, ”Vilket av följande 

alternativ får du inte hål av”? 

 

Vad är gingivit? 
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Figur 3. Fördelning i antal på de olika svarsalternativen på frågan, ”Vad är gingivit”? 

 

Om det blöder när du borstar tänderna, betyder det 

Det var 89 stycken som visste att blödning vid tandborstning visade på inflammation i 

tandköttet. Nitton stycken svarade vet ej, och 8 svarade att det betydde hade hål i tänderna. 

Bortfall 1 person. 
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Hur håller du ditt tandkött friskt? 

Det var 78 elever som svarade borsta tänderna varje dag. Alternativet att dricka mjölk hade 24 

stycken kryssat i och 7 stycken trodde att man skulle äta nyttigt. Vet ej svarade 6 stycken. 

Bortfall 2 personer. 

 

Vad är plack? 

Att det var bakterier som sitter på tänderna visste 67 stycken. Att plack var en sorts tandtråd 

trodde 9 stycken och 38 stycken, visste inte vad plack var. Bortfall 3 stycken. 

 

Vilket av nedanstående alternativ är det bästa sättet att få rent mellan tänderna? 

 Åttiofem stycken visste att det bästa sättet för approximal rengöring var att använda tandtråd. 

Tjugofem stycken trodde att tandborste var det rätta svaret, och 5 stycken svarade vet ej. 

Bortfall 2 elever. 

 

Hur ofta har du lärt dig att du ska borsta tänderna? 

De flesta eleverna, 98 stycken hade lärt sig att de skulle borsta 2 gånger om dagen, 9 stycken 

hade lärt sig att man skulle borsta fler än 2 gånger om dagen, och 8 stycken hade lärt sig att 

borsta 1 gång om dagen. Bortfall 2 personer. 

 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 

Eftersom undersökningen om vilka kunskaper barn har om karies och gingivit riktade sig till 

barn i årskurs 3-5 valde vi att göra en enkät, och vi begränsade antalet frågor med slutna 

svarsalternativ till 13 stycken. Detta för att det inte skulle bli för krävande för eleverna att 

fylla i enkäten. Vi valde ut en mellanstadieskola i södra Sverige och räknade med att ungefär 

120-130 elever skulle delta.  Slutligen blev antalet elever som deltog 117, då endast 

närvarande elever vid utlämningsdagen av enkäten svarade. Vi valde att lämna ut enkäterna 

personligen på skolan. Fördelarna med denna metod är att enkäten delas ut i klassrummet och 

besvaras och samlas in vid samma tillfälle. Detta innebär att man har kontroll på vem som 

svarar, och att eleverna inte pratar med varandra (Ejlertsson, 2005). Från början hade vi tänkt 

oss att elever i årskurs 4-6 skulle deltaga i undersökningen, men skolan vi gjorde 

undersökningen på hade mellanstadiet i årskurs 3-5. I efterhand kändes eleverna i årskurs 3 

som något ofokuserade, detta kan bero på att de upplevde enkätfrågorna som svåra. Då vi 
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ville att studien skulle ge en översiktsbild om barns kunskaper om karies och gingivit, uteslöt 

vi intervju som metod då endast ett fåtal elever hade kunnat ingå.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade på bristfälliga kunskaper när det gällde frågan om vad karies är. Fler elever 

trodde att karies var bakteriebeläggningar, än hål i tänderna. Detta förvånade oss då vi trodde 

att eleverna i denna ålder hade större kännedom om vad ordet karies innebär. Vi blev positivt 

överraskade över deras goda kunskaper om munhygieniska åtgärder. De visste att man bör 

borsta tänderna 2 gånger om dagen med fluortandkräm, för att undvika hål i tänderna. De 

hade även klart för sig att fluor stärker tänderna mot karies angrepp, liksom barnen i en 

svensk studie (Hugoson et al. 2003). Till skillnad från studier gjorda av Oliviera et al. (2000) 

och Wyne et al. (2004), som visade att barn inte tycktes veta något om fluorens 

verkningsmekanismer och dess inverkan på tanden. Vad som hade varit intressant att veta är, 

om de olika resultaten har att göra med att de studierna som är gjorda i andra länder, där det 

kanske förekommer annan inställning till att lära eleverna betydelse av god munhälsa. 
           

Tandborstning och användande av tandtråd är de vanligaste munhygieniska hjälpmedel (Farsi, 

et al. 2004). En stor majoritet visste att tandborstning dagligen krävdes för att hålla tandköttet 

friskt vilket överrensstämmer med studier gjorda av Farsi et al. (2004), Wyne et al. (2004). 

Eleverna i vår studie visste att ett blödande tandkött var tecken på inflammation i tandköttet, 

men däremot visste eleverna inte vad ordet gingivit betydde. Även detta resultat styrks i 

studien av Hugosson et al. (2003) där endast 11 % av 10-åringarna visste vad gingivit var. 

Även här tror vi att resultatet har att göra med att gingivit är ett svårt ord? 

          

Resultatet visade på att eleverna saknade viktig information om kost som kan påverka 

kariesutvecklingen, vilket också stöds i en studie av Oliveira et al. (2000). Denna studie 

visade liksom vår, att barn inte trodde att sötsaker som russin kunde orsaka karies. Vi tycker 

att barn borde få kunskap om kost tidigare, skolan bör även de ta sitt ansvar och bli mer 

kostmedvetna. Undersökningar visar att 4 och 5 åringar dricker läsk och äter godis flera 

gånger i veckan, dessutom serverar man i förskolan mellanmål som nyponsoppa med glass 

och barnen får dricka saft (www.tandläkarförbundet.se). Det visade sig också att eleverna 

trodde att man skall äta sitt godis ”lite, många gånger utspritt under dagen”, istället för ”allt på 

en gång”. Detta styrker barnens okunnighet om kostens påverkan på karies. 
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Trots att våra resultat visade på att eleverna hade relativt goda kunskaper om karies och 

gingivit, har ju utvecklingen av karies trots allt inte minskat och frågan är om vi kan förvänta 

oss det med dagens ökade sockerkonsumtion?  Vi som tandvårdspersonal har ett stort ansvar 

när det gäller att informera barn och ungdomar om bidragande orsaker till uppkomst av karies 

och gingivit. Eftersom barn idag spenderar mycket tid i skolan bör det bli ett bättre samarbete 

mellan tandvårdspersonal och lärare så att kunskap om oral hälsa blir en naturlig del i 

undervisningen. I en studie gjord av Chapman et al. (2006), utbildade man lärare i oral hälsa 

för att de sedan skulle kunna undervisa eleverna i ämnet. Efter undervisningen hade eleverna 

en signifikant förbättring vad gäller kunskap om den orala hälsan. Kanske detta hade varit 

något man kunde försöka få in i det svenska skolsystemet?  

 

SLUTSATS 
Barnen i vår studie har goda kunskaper om uppkomsten och förebyggande åtgärder av karies 

och gingivit. Däremot visste de inte vad just orden karies och gingivit betydde, de hade också 

en brist i kunskap om kostrelaterade orsaker till karies.  
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Bilaga 1. 
 
 

Medgivande av rektor 
 
Undertecknad ger härmed sitt medgivande till att Sofia Henriksson och Emelie Samuelsson, 

Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad, får genomföra en enkätstudie hos eleverna 

i årskurs 3-5, för att få underlag till C-uppsats med syfte att undersöka deras kunskaper om 

karies och gingivit.  

          Allt material behandlas konfidentiellt, materialet kommer att vara inlåst under studiens 

bearbetning och enbart vara tillgänglig för undersökarna. Insamlat material kommer att 

förstöras efter att uppsatsen godkänts och arkiverats, så att det inte framkommer i uppsatsen 

på vem och på vilken skola undersökningen har utförts. 

 

 

 

________________________________________ 
Ort och datum 
 
________________________________________ 
Underskrift 
 
________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilaga 2. 
 
 

Medgivande av klassföreståndare 
 
Undertecknad ger härmed sitt medgivande till att Sofia Henriksson och Emelie Samuelsson, 

Tandhygienistprogrammet Högskolan Kristianstad, får genomföra en enkätstudie hos eleverna 

i årskurs 3-5, för att få underlag till C-uppsats med syfte att undersöka deras kunskaper om 

karies och gingivit.  

          Allt material behandlas konfidentiellt, materialet kommer att vara inlåst under studiens 

bearbetning och enbart vara tillgänglig för undersökarna. Insamlat material kommer att 

förstöras efter att uppsatsen godkänts och arkiverats, så att det inte framkommer i uppsatsen 

på vem och på vilken skola undersökningen har utförts. 

 

 

 

________________________________________ 
Ort och datum 
 
________________________________________ 
Underskrift 
 
________________________________________ 
Namnförtydligande 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3. 
Institutionen för hälsovetenskaper 
Tandhygienistprogrammet 
 

 
Enkätundersökning om barns kunskaper om karies och gingivit 

 

Kryssa endast i en ruta på varje fråga! 

 

1. Kön 

Pojke       Flicka     

 
2. Vilken årskurs går du i? 

3an    

4an    
5an    

 

3. Vad är karies? 

Blödande tandkött     

Hål i tänderna     

Bakteriebeläggning      

Vet ej      

 

4. Vilket av nedanstående alternativ är viktigast för att du inte ska få hål i tänderna? 

Att borsta tänderna noga med fluortandkräm   

Att inte äta godis     

Att dricka light läsk     

Vet ej      

 

5. Om du äter godis, hur ska du då äta det? 

Allt på en gång     

Lite, många gånger utspritt under dagen    

Vet ej      

 

 



6. Vet du vilken effekt fluor har på tänderna? 

Ger bättre andedräkt                                

Stärker dina tänder mot hål          
Ger vitare tänder                                
Hindrar blödning     

Vet ej      

 

7. Vilket av följande alternativ får du inte hål av? 

Popcorn         

Godis          

Glass        

Russin         

Alla dessa kan ge hål         

Vet ej      

 

8. Vad är gingivit? 

Lös tand      

Ett munsår      

Inflammation i tandköttet     

Vet ej      

 

9. Om det blöder när du borstar tänderna, betyder det 

Att du har hål i tänderna    

Att du har inflammation i tandköttet         

Vet ej     

 
10. Hur håller du ditt tandkött friskt? 

Genom att äta nyttigt     

Borstar tänderna varje dag    

Dricka mjölk           

Vet ej             

 
 



11. Vad är plack? 

Bakterier som sitter på tänderna    

En sorts tandtråd     

Vet inte vad plack är     

 

12. Vilket av nedanstående alternativ är det bästa sättet att få rent mellan tänderna? 

Med tandtråd       

Med tandborste         

Vet ej               

 
13. Hur ofta har du lärt dig att du ska borsta tänderna? 

1 gång/dag        

2 gånger/dag       

Fler än 2 gånger/dag       

Vet ej      

 

 

 

Tack för att du svarat! 
 


