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Sammanfattning
Bakgrund En kommun i mellansverige tillhandahåller önskekost på skolorna, en
alternativ kost som kan förskrivas av skolsköterskor och individanpassas utifrån elevens
behov. Från kommunens sida såg man ett behov av att kartlägga rutinerna kring denna.
Vi blev därför ombedda att leda studien i syfte att utforska eventuellt behov av
förändring kring kosten.
Syfte Att utforska skolsköterskors tankar och känslor kring sitt arbete med önskekost.
Metod Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex stycken av kommunens
skolsköterskor med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna spelades in
med en diktafon, därefter transkriberades datan ordagrant innan den analyserades med
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat Kunskaperna om kost skiljde sig åt hos skolsköterskorna och det saknades en
enhetlig bild över hur arbetet med önskekost såg ut på skolorna. Arbetet med vilka som
fick önskekost, hur förskrivningen gick till, kulturskillnader mellan skolorna, nuläget
samt önskvärt läge var frågor som lyftes. Skolsköterskorna önskade behålla ansvaret
över önskekost. De såg också gärna en förändring av namnet. Fokus låg på att
förskrivning skedde för att elever skulle uppnå skolmålen. Önskekost förskrevs inte
med anledning av att eleven inte tyckte om någonting.
Slutsats Önskekost förskrevs på grund av olika svårigheter med maten, men riktlinjer
för när förskrivning skulle ske var oklara. Arbetet försvårades också av krav utifrån från
kommun, föräldar, lärare och elever. Det är viktigt att arbeta fram tydliga riktlinjer för
vilka elever som ska beviljas önskekost och hur ordinationen ska följas upp.

Abstract
Background A municipality in Sweden offer individual diets for students with special
needs, an alternative diet that can be prescribed by school nurses and be individualized
from the students needs. The dietitian of the municipality saw a need to look over the
routines with the diets. We were therefore asked to lead the study to explore possible
need for changes.
Objective To examine how school nurses think and feel about their work with students
who had a need for individual diets.
Methods Qualitative interviews were conducted with six school nurses using a semistructured interview guide. The interviews were recorded with a voice recorder,
transcribed ad verbatim and thereafter analyzed using qualitative content analysis.
Results The knowledge of diets differed between the school nurses and there was no
uniform picture on how to work with individual diets in the schools. Work with those
who received individual diets, how the prescription was carried out, cultural differences
between schools, the current and desirable situation were questions raised by the school
nurses. School nurses wished to retain the responsibility for the individual diets. They
also wanted to see a change of the name. The diet was prescribed for pupils to achieve
school goals not prescribed if the student did not like the food served.
Conclusions The diet was prescribed to students due to varied difficulties with food,
but the guidelines were unclear when prescribing. The work was also challenged by
different demands from the municipality, parents, teachers and students. It is important
to establich routines for whom that should receive individual diets and for how long.
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1.

Bakgrund

I en kommun i mellansverige finns önskekost som ett alternativ som kan förskrivas på
skolorna. Önskekost kan utformas specifikt utifrån vad en elev äter (1). Namnet
“önskekost” definieras i studien utifrån kommunens föreskrifter som anger att:
“Elever som av andra anledningar än ovan [allergikost, fläskfri kost,
vegansk, vegetarisk, diabetes etc.] behöver specialanpassad kost för att
klara skoldagen kan i vissa fall få önskekost”.
Vid allergikost utesluts livsmedel på grund av att de skapar kroppsliga reaktioner. Vid
önskekost anpassas kosten utifrån elevens övriga behov. Det krävs inget läkarintyg för
att få önskekost, det kan skolsköterskor förskriva.
Maten som serveras i skolorna ska vara näringsriktig för att tillgodose elevens behov
under skoldagen enligt Skollagen (2). Den utgör baserat på de Nordiska
näringsrekommendationerna (NNR) 30 % av barnets dagliga energiintag (3).
Huvudmannen är enligt Skolinspektionen skyldig att se till så att riktlinjerna kring
näringsriktighet följs och att måltiderna är utformade efter de svenska
näringsrekommendationerna (3,4). Utöver detta finns politiska beslut som styr vad
kommunerna ska servera, bland annat att maten ska vara ekologisk och närproducerad
(5). I rapporten ”Skolmatsverige” såg man ett behov av att servera specialkost, alltså att
det inte bara räcker att servera en normalkost utan att det finns andra behov som måste
tillgodoses (6). Där har också konstaterats att det finns svårigheter kring specialkost och
näringsriktighet på grund av att utbudet inte blir lika brett, samt att man inte kan
näringsberäkna måltiderna för en längre period. Istället näringsberäknas enskilda recept.
Om detta beror på tidsbrist eller något annat framgår inte i rapporten.
I Livsmedelsverkets folder “Bra mat i skolan” är det många aspekter kring näringen
som man behöver ha i åtanke när skolmåltiderna utformas. Kolhydratkvalitet,
fettkvalitet samt intag av vitaminer och mineraler skall tas i beaktning (7). I en
välplanerad skolmåltid ingår alla dessa delar på ett genomtänkt sätt förutsatt att eleven
äter utifrån tallriksmodellen och av lunchens alla delar, vilket också gör att om en eller
flera delar utesluts så minskar näringsinnehållet i måltiden. Vid exempelvis önskekost
består måltiden oftast av få eller ensidiga alternativ (3). Livsmedelsverkets råd kring
barns kost rekommenderar att barn mellan 4–10 år ska inta 400 gram frukt och
grönsaker per dag och barn över 10 år 500 gram per dag (8). Detta har visat sig vara en
svår mängd att uppnå enligt ”Riksmaten Barn”, då det genomsnittliga intaget för barn
ligger runt 200 gram per dag vid en normal kost (9). Om dessa delar i kosten utesluts
vid önskekost blir mängden svår att uppnå.
Utifrån detta fick vi i uppdrag av en dietist i en kommun i mellansverige att undersöka
hur förskrivningen av önskekost går till på skolorna som underlag för kommunens
förbättringsarbete. I nuläget finns problem med att man sett skillnader i rutinerna mellan
olika skolor och att kriterier saknas när önskekost ska ordineras.
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2.

Syfte

Syftet med studien var att utforska hur skolsköterskorna i en mindre svensk kommun
tänkte och kände kring sitt arbete med önskekost, hur arbetet kring kosten såg ut samt
vad kosten medförde.

3.

Metod

3.1 Metodval
En kvalitativ intervjustudie passar när man jobbar med färre deltagare under längre
intervjuer (10 s. 90-91. 11 s. 73–74). Utifrån syftet blev valet en semistrukturerad
intervju, då intervjun byggs upp som ett samtal med frågeområden istället för exakta
frågor (12 s. 151).
3.2 Urval och rekrytering
Skolsköterskorna skulle vara anställda av kommunen och arbeta på olika skolor. Antalet
deltagare bestämdes till sex stycken då intervjun vid en pilotstudie bedömts pågå en
timme och under den tiden besvarades samtliga frågor man önskade få besvarade. Att
det totala antalet skolsköterskor var femton stycken togs också i beaktande när det
ansågs att sex intervjuer var tillräckligt representativt. Intervjuerna genomfördes med
skolsköterskor som anmält sig frivilligt via sin gruppchef. Initial kontakt togs per
telefon för att tidsboka det fysiska mötet. Möjlighet att vid behov boka in fler intervjuer
fanns.
3.3 Datainsamling
En semistrukturerad intervjuguide användes vid intervjuerna (Bilaga 1). Frågorna
formulerades utifrån studiens syfte och var indelade i områden vilka berörde olika
aspekter av kosten och skolsköterskornas arbete. Följande frågeområden fanns med:
Önskekost, inställning till önskekost, tillvägagångssätt vid förskrivning samt
kunskapsbakgrund.
En pilotintervju genomfördes för att upptäcka frågor som var svåra att besvara eller som
behövde utvecklas och förtydligas. Det visade sig finnas ett behov av följdfrågor, så
förslag på sådana tillades i frågeguiden. Slutna frågor ändrades till öppna för mer
uttömmande svar.
Insamlingen av data ägde rum i en mindre kommun i mellansverige under en vecka i
september, 2018. Vid bokning av tid med skolsköterskorna efterfrågades möjligheten att
hålla intervjun på dennes arbetsplats. Intervjuerna varade mellan 40–60 minuter och
spelades in med hjälp av diktafon. I början av intervjun delades ett informationsblad ut
till deltagaren (Bilaga 2) om bland annat frivillig medverkan samt konfidentiell
hantering. Studenterna genomförde tre intervjuer vardera och den som inte intervjuade
skötte transkriberingen efter.
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3.4 Databearbetning och analys
Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys (13, 14).
Transkriberingen gjordes ordagrant varpå forskarna läste igenom samtliga intervjuer ett
flertal gånger. Tankar och information vilka svarade mot studiens syfte valdes ut och
blev meningsbärande enheter. Dessa gjordes därefter till kondenserade meningsenheter i
programmet Open Code (15 s. 112–118). Sedan kodades de meningsbärande enheterna
och subkategorier och huvudkategorier arbetades fram i enlighet med den
Hermeneutiska läran om tolkning (16 s. 62–64) (Bilaga 3, 4). Vid genomförande av
detta skrevs koderna ut på papper vartefter dessa fördelades i mindre grupper vilka
tillslut blev kategorier och subkategorier. Både kategorierna och subkategorierna var
ömsesidigt uteslutande. Några koder exkluderades då de ansågs vara information som
inte svarade på studiens syfte, exempel såsom: “lång lunch kö gör att vissa inte äter”,
“äldre elever hoppar över frukost”. Analysprocessen genomfördes först var för sig för
att få fram båda författarnas perspektiv och tolkningar, därefter sammanfördes tankarna
till ett enhetligt arbete.
3.5 Etik
I samband med intervjun fick deltagarna ett informationsblad om studiens syfte och
konfidentiell hantering av data. Baserat på detta har vi inte beskrivit medverkande
deltagare mer ingående än att de är anställda på kommunen. De fick även information
om frivilligt deltagande samt möjligheten att avbryta under arbetets gång (Bilaga 2) i
enlighet med en god forskningssed (17). Skolsköterskornas namn och arbetsplats skrevs
inte ut under bearbetningen av datan för att hålla informationen anonym och ingen
annan utpekande information framkom i texterna. De inspelade intervjuerna raderades
efter färdigställd transkribering. Studien ansågs inte vara av etiskt känslig karaktär.
3.6 Förförståelse
Båda studenterna var sista terminens dietiststudenter och småbarnsföräldrar med
intresse för mat. Förkunskap om hur kost påverkar barn kunde ha påverkat studiens
resultat, genom formuleringar av frågeställningar. En har tidigare arbetat i kommunens
storkök där tillagning av önskekost skett, varpå förkunskap kunde påverka genom en
medvetenhet om att önskekost existerar. Under bådas skolgång fanns inte önskekost.
Medvetenheten om förförståelse kring ämnet gjorde att ett neutralt förhållningssätt
försökte hållas vid intervjuerna för att inte påverka resultatet. Samtidigt som
förförståelse kan vara en tillgång vid tolkning av samtal om kost (16 s. 71–72).

4.

Resultat

Analysen av intervjuerna resulterade i fyra kategorier. Dessa är: Önskvärt
förändringsarbete, utredning av behovet, samsyn saknas samt arbetet försvåras av andra
gruppers inställning och agerande.
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4.1 Utredning av behovet
4.1.1 Orsaker till att elever får önskekost och hur initieringen av denna sker
Själva huvudanledningen till att eleverna fick önskekost sa skolsköterskorna handlade
om att eleven skulle nå målen i skolan och för att denne skulle må bra. Ibland krävdes
då anpassning av kosten vid sjukdomar, medicinska orsaker eller andra svårigheter med
maten. Det handlade om att eleven skulle få i sig tillräckligt med näring om den
serverade maten inte fungerade, vilket beskrevs av en skolsköterska:
“Man måste ju prata med eleven. Vad ska det vara på tallriken för att du
ska äta mat? Det blir ju lite att önska då.”
- Deltagare 2
Det var enligt skolsköterskorna själva deras skyldighet att vid behov hjälpa eleverna och
att hitta individanpassade lösningar där särskilda behov fanns. Men de ansåg också att
det var väldigt få situationer där det rakt ut kunde bedömas att önskekost krävdes. Vid
många ansökningar om önskekost var skälen otillräckliga och ofta ansågs det finnas
andra lösningar än önskekost, men det upplevdes var svårt att avböja när ansökningar
om önskekost inkom.
Den beskrivna upplevelsen var att det sällan var eleverna som initierade kontakten med
anledning att de ville ha önskekost, utan att det oftare kom ifrån lärare och föräldrar.
När skollunchen inte fungerade försökte skolsköterskorna motivera och hjälpa eleverna.
Önskekost kunde inte hjälpa mot allt, men samtidigt kunde man se att vid de situationer
när eleverna hade ett faktiskt behov, så gavs goda effekter av kosten.

4.1.2 Kommunikation med föräldrar är viktigt
Vid problem tyckte skolsköterskorna att det var viktigt att diskutera det med både
föräldrar och berörd elev, för att utreda om önskekost var ett lämpligt alternativ. Det
ansågs viktigt att få föräldrarna att ta situationen på allvar om behovet av önskekost
uppstod. Detta då det enbart skulle vara att anse som ett alternativ i nödfall. Det var
viktigt att bygga upp ett bra samarbete med föräldrar och elever vid beslut om elevens
hälsa. En skolsköterska beskrev att föräldrar ibland uttryckte följande:
”Dom upplever att dom inte duger som föräldrar och klarar av att få barnet
att äta allt det här hemma heller.. “
- Deltagare 1
Något skolsköterskorna beskrev som en viktig del vid hälsosamtal, att skapa ett
samarbetsklimat och att skapa förtroende. Vid samtal med föräldrarna om
kosten så var en grundläggande del att utgå från den ordinarie matsedeln innan något
annat övervägdes.
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4.2 Samsyn saknas
4.2.1 Arbetsmönster och rutiner
Trots att alla ansåg att önskekost borde vara under en begränsad tidsperiod och
efterhand följas upp så rådde det olika åsikter om hur ofta uppföljning av önskekost
skulle ske, någon sa efter tre veckor, en annan sa en gång per termin och en
skolsköterska sa:
“Jag kan inte lägga all energi på uppföljningar då det skulle bli alltför
tidskrävande.”
- Deltagare 3
Osäkerhet gällde också kring rutinerna vid förskrivning av önskekost där det var osäkert
hur länge deras intyg gällde.
Vikten av tydliga riktlinjer och kriterier diskuterades, samtidigt som skolsköterskorna
inte heller önskade att de skulle bli för styrande. I dagsläget fanns inga blanketter eller
mallar att gå efter vid bedömning. En skolsköterska kände såhär inför skapandet av
riktlinjer:
“Men om vi nu ska få riktlinjer, som vi nu håller på att jobba med så är
ju det bra, jättebra att ha något att luta sig mot. För idag blir det ju
godtyckligt.”
- Deltagare 2
Flera kände att när eleverna haft önskekost länge så var den svår att ta bort, någon sa:
“När jag kom hit så var det många som hade önskekost. Och de hade haft
det forever ungefär. Alltså i flera år”
- Deltagare 4
På en skola upplevdes det inte vara något större problem att det både var många som
hade önskekost eller att de också haft den en längre tid, man hade istället arbetat fram
en alternativ lösning i form av färdiga menyer. Upplevelsen från många av
skolsköterskorna var att man tidigare haft dåliga rutiner kring önskekost på flera ställen
men att de nu återtagit kontrollen över kosten:
“När jag började här så hade jag ingen koll alls vilka som hade önskekost
eller inte. Jag hade noll koll. Så jag har liksom tagit tillbaka och äger
bollen lite grann.”
- Deltagare 3
Detta var en kontroll som skolsköterskorna både ville och ansåg att de skulle ha utifrån
rådande bestämmelser. Det som önskades var att andra instanser och vårdgivare tog
kontakt med skolsköterskan innan de skrev intyg om önskekost, eftersom det annars
uppstod svårigheter att neka till önskekosten. På några av skolorna ställdes inga andra
särskilda krav förutom läkarintyg efter tre månader för att eleven skulle få önskekost.
En annan skolas skolsköterska var tydlig med att det ställdes krav för att eleven skulle
få önskekost. Bland annat så begärdes att eleven skulle äta frukost hemma. På
ytterligare en uttrycktes det vara en del i åtagandet att ha önskekost, att eleven eller
föräldern måste meddela köket om eleven var sjuk.
9

Ansökningarna om annan specialkost gick via kostenheten och några ansåg att det var
bra att de hade den kontrollen medans någon önskade att kostenheten inte skulle ha för
mycket kontroll.
4.2.2 Förekomst av önskekost och dess upplägg
Några sa att önskekost hade minskat på deras arbetsplats medans några upplevde att
önskekost hade ökat. Detta gällde både på skolor där det bara fanns några få elever med
önskekost och där det fortfarande var fler än 20. Det nämndes att önskekost inte fanns
förut utan att det då löstes på andra sätt, bland annat kunde föräldrarna skicka med
mellanmål hemifrån till eleverna.
Önskekost bestod oftast av ”ren mat” som det beskrevs. Oblandad kost, mat utan sås.
Inga grytor eller gratänger. Det räknades upp rätter som köttbullar, korv, hamburgare,
pannkaka, chicken nuggets och pannbiff. På en skola fanns tidigare olika rätter till varje
enskild elev med önskekost, men nu hade en färdig meny införts. Skolsköterskan där
ansåg att det arbetats fram ett hållbart alternativ tillsammans med köket. En annan
skolsköterska sa att det fanns en medvetenhet om problematiken med färdiga
matsedlarna och att dessa kunde medföra att antalet elever med önskekost blev fler.
Flera skolsköterskor tyckte istället att det var ett mer hållbart alternativ att byta ut de
rätter eleverna inte tycker om till något liknande. Att man försökte hålla sig till den
ordinarie menyn så långt som möjligt.
4.2.3 Olika syn vid olika sjukdomsdiagnoser
Skolsköterskorna beskrev att sjukdomar och medicinering kunde ge olika svårigheter
med vanlig mat och att det därför kunde krävas någon typ av anpassning. Något som
togs upp vid alla intervjuerna var kosten vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
(NPF-diagnos). Framförallt ADHD sades påverka kostintaget på olika sätt men synen
på hur de påverkade var olika mellan skolsköterskorna. Några sa att det var
medicineringen vid ADHD som påverkade eller kunde påverka matlusten negativt,
vilket är något bestående, och att eleverna då måste beviljas önskekost. En annan sa att
det var biverkningarna kring medicineringen som gav besvär med kosten, vilka
beskrevs som ofta övergående på några veckor:
“Om man tittar på ADHD mediciner, kan ju förstöra aptiten, men. Det står
också så på papper, om man tittar på biverkningar, det här är ju ett
övergående. Så ADHD mediciner är inte lika med önskekost.”
- Deltagare 6
Det nämndes också att svårigheter med den sociala miljön både vid NPF-diagnoser och
hos elever utan diagnoser såsom buller, folkmassor och avsaknad av lunchsällskap
kunde påverka ätandet. Detta ansågs dock inte vara skäl för önskekost utan att annan typ
av anpassning var nödvändig.

4.2.4 Olika syn på den egna kunskapen
När det gällde sin egen kunskap hade skolsköterskorna olika syn när det kom till kost.
Samtliga hade lång erfarenhet av arbete i vård- och omsorg och hade kommit i kontakt
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med kost på olika sätt där. De tyckte att det var svårt men samtidigt väldigt viktigt att ge
rätt information och att de bör få känna sig trygg i de råd som ges.
En sköterska sa till exempel:
“Ja, jag inbillar mig att jag faktiskt har koll liksom, så. Tänker jag. “
-Deltagare 6
Någon ansåg sig ha de grundläggande kunskaper om kost som behövdes för de råd som
gavs, en annan upplevde sig bekväm kring området kost. Flera tyckte sig sakna djupare
kunskaper om näringsämnen och näringslära och någon tyckte sig ha otillräckliga
kunskaper kring kost. Några önskade mer utbildning medan en tyckte att alla borde göra
det var och en var bäst på, att kost var dietistens ansvarsområde.
En uttalade sig enligt följande angående sin egen kunskap:
“Det här med näringsämnen och allting, det är ju, det känner jag att jag
inte kan så jätte mycket om.”.
- Deltagare 1
Flera upplevde dock att det krävdes mindre kunskap om kost sedan kostenheten tog
över den huvudsakliga förskrivningen av specialkost.

4.3 Arbetet försvåras av andra gruppers inställning och agerande
4.3.1 Arbetet försvåras av kommunens krav
Alla lyfte problematiken kring att skollunchen numera skulle vara så mycket mer än
näringsriktig. Att den skulle följa kommunens mål som tagits fram genom politiska
beslut:
“Det finns ett politiskt beslut här i kommunen att vi ska vara mer ekologiska,
det ska vara mer klimatsmart, det ska ju liksom vara vegetariskt.
-Deltagare 3
Arbetet omfattades av många faktorer när en skolmatsedel togs fram. Det handlade om
att maten skulle vara vegetarisk, närodlad, ekologisk, att den skulle generera mindre
svinn och därmed också påverka miljön i mindre omfattning. De menade att det inte
räckte med att bara säga att maten skulle vara allt detta, utan verkligen förklara för
elever, skolpersonal och föräldrar vad det innebär när maten skulle vara mer vegetarisk
och miljömässigt hållbar. Ett annorlunda utseende på maten och att den ibland
produceras av andra livsmedel, exempelvis en ökning av baljväxter.

4.3.2 Arbetet försvåras av föräldrar och elever
I vissa situationer upplevde skolsköterskorna att kommunens målbild och dess
förändringsarbete låg före vad eleverna var redo att möta. Skolsköterskorna poängterade
att alla elever inte var där än:
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“Vi förändrar i skolan, men hemmen har ju inte förändrat på det sättet.
Vilket gör att mycket vegetarisk mat kan vara främmande för en del barn.”
- Deltagare 3
Vissa elever undvek hellre än att prova nya maträtter. Ovana hemifrån med exempelvis
vegetarisk kost kunde skapa en större efterfrågan av önskekost då föräldrar alltid ville
sina barns bästa. Den gemensamma åsikten bland skolsköterskorna var att skolmaten
blivit förbättrad i sitt utbud med bland annat två rätter per lunch och ett stort
salladsbord, att det borde finnas något som alla kunde äta. Enligt skolsköterskorna
borde eleverna våga prova all mat. Det var alltid var bättre att äta någonting än att inte
äta alls. Något alla skolsköterskor påtalade var att om man inte tyckte om skolmaten så
var detta inte skäl för att få önskekost. De dagarna kunde energibehovet istället täckas
upp med pasta/ris/potatis, sallad, smör, bröd och mjölk.
Det var önskvärt att påverka föräldrars attityd så att de pratade gott om skolmaten samt
att de serverade en allsidig kost och hade en regelbunden måltidsordning hemma. Även
att föräldrarna uppmuntrade barnen att prova nya rätter och livsmedel. Skolmaten har
över generationer haft ett dåligt rykte, just därför menade skolsköterskorna att
föräldrarna behövde bearbetas. Kanske kunde de få komma på öppet hus där skolmaten
visades upp. Ordet “äckligt” upplevdes användas alltför ofta i samband med att man
pratade om skolmaten och det uttrycket önskades bli utbytt mot mer tacksamhet från
eleverna.
En skolsköterska sa att eleverna tyckte att skolmaten varit “godare förut”. Hon hade
försökt förstå vad de menade med förut, men menade att det var svårt att få grepp om.
På en skola upplevde skolsköterskan att inställningen till maten var bra.
Skolsköterskorna kunde också uppleva att eleverna åt vissa rätter hemma, men att
samma rätter inte alls åts på skolan.
Skolsköterskorna önskade samverkan mellan arbetsgrupperna för att bygga kunskap,
förståelse och lyckas involvera föräldrarna till ett mer positivt förhållningssätt gällande
skolmaten. Skolsköterskorna trodde detta skulle kunna ge goda effekter på elevernas
inställning till skolmaten.
4.3.3 Arbetet försvåras av lärare
Eftersom att önskekost var skolsköterskornas arbets- och ansvarsområde önskade de att
lärare och pedagoger istället för att tipsa föräldrar om att deras barn kunde få önskekost,
pratade med skolsköterskorna först. Såhär kände en skolsköterska:
“Sen finns det då vissa föräldrar som från pedagoger fått höra att det finns
önskekost. Och man får välja vad man vill, typ. För att äta. Och när det
gäller önskekost så har jag sagt till pedagogerna att ni inte ska lägga i ordet
önskekost, utan det är min profession att diskutera när vi har ett möte.”
- Deltagare 4
Ett annat mönster de såg på några skolor var att det kom in många ansökningar efter
föräldramöten när önskekost nämnts. Skolsköterskorna önskade att lärare och
pedagoger inte nämnde alternativet förrän de såg ett behov och att skolsköterskorna då
fick en chans att berätta innebörden av önskekost. De upplevde att önskekost tidigare
använts som en enkel lösning av pedagogerna när de upplevt att eleven haft något
problem, att de varit snabba med att föreslå önskekost i syfte att tillfredsställa
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föräldrarna. Skolsköterskorna ansåg dock att problemen oftast var mer omfattande än att
bara få eleven att äta. Bekymret behövde ofta utredas på flera plan, exempelvis kunde
elever ha behov av att äta i lugnare, mer avskild miljö.

4.4 Önskvärt förändringsarbete
4.4.1 Hur man informerar om kost
Samtliga skolsköterskor lyfte vikten av att den befintliga informationen om önskekost
på hemsidan skulle tas bort. En skolsköterska sa så här:
“Och steg ett är ju att ta bort önskekost på hemsidan, det ska inte finnas.
Sen kan det finnas att om barnet har behov av specialanpassad kost av
andra skäl, vänd er till skolsköterskan. Ja, då får man komma överens så.”
- Deltagare 3
De menade att det i dagsläget kommer in ansökningar från föräldrar utan egentliga
orsaker. Istället önskades gemensamma informationskanaler till föräldrarna för att de
skulle ha tillgång till lättillgänglig information. Andra förslag som kom upp var att
nyttja kommunens dietist i situationer där familjer behövde stöd samt för att informera
eller föreläsa i “problemklasser” samt förmedla viktig information till föräldrar.
Önskemål fanns även att kommunens kostenhet skulle sprida information i en
tidningsartikel genom exempelvis en gratistidning vilken delas ut till samtliga hushåll.
Skolsköterskorna upplevde själva att de tog sitt ansvar och pratade om kost med
eleverna nästan varje dag. För att skapa en god kontakt med eleverna handlade det om
att skapa tillit och några poängterade att de inte ville ha en uppfostrande roll åt eleverna,
utan vara ett stöd. Vid hälsosamtal användes tallriksmodellen ofta som pedagogiskt
redskap för att fråga om elevers upplevelse av skolmaten. Vikten av att anpassa
informationen utifrån elevens ålder poängterades också, samt att budskap måste
upprepas för att fastna.
Även kommunens satsning och innebörden av mer hållbar och klimatsmart skolmat var
något skolsköterskorna menade på ett bättre sätt måste nås ut till föräldrarna. Att om de
fick en ordentlig förklaring så skulle man få större förståelse över varför matsedeln såg
ut på ett visst sätt.
4.4.2 Namnet önskekost
Namnet önskekost var omdiskuterat och skolsköterskorna var eniga om att det borde
bytas ut. I kommunens kostgrupp, vilken hade till uppgift att utarbeta riktlinjer kring
önskekost funderade de på hur och om namnet skulle behållas. Tankarna kring detta
skiljde sig, ett rådande förslag var att det skulle kunna kallas “särskilt anpassad kost”.
Det fanns även tankar kring att det inte behövde kallas för något speciellt. De var
överens om att med rådande namn fanns risken att elever och föräldrar trodde sig få
önska mat fritt. Detta uttrycktes av en skolsköterska:
“Först skulle jag vilja säga att önskekost är, tycker jag ett felaktigt
begrepp för när man hör önskekost då tror jag att man kan få en
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föreställning om att jag kan få önska vad jag vill, jag tycker kanske inte
om en viss mat och då kan jag önska och få någonting annat”.
- Deltagare 5

5.

Diskussion

5.1 Metoddiskussion
Utifrån önskan att få fram skolsköterskors tankar om önskekost blev det ett naturligt val
att göra en kvalitativ intervjustudie då det är ett flexibelt alternativ som ger möjlighet
till att ställa följdfrågor och man kan på så vis få ut mer av svaren (10 s.90). Eftersom
det handlade om skolsköterskors tankar som var individuella så medför detta svårigheter
med att säga att resultatet var överförbart, om det rörde sig om andra skolsköterskor i
samma situation med arbete kring önskekost så skulle dock resultatet kunna vara
överförbart om förutsättningarna var desamma. En frågeguide användes, med
möjligheten att ställa följdfrågor direkt under intervjuns gång. Intervjuerna byggdes som
ett samtal bestående av frågeområden istället för att ha exakta frågor för att ge utrymme
för mer utvecklade svar (10 s. 90-91. 11 s. 73–74). Intervjuaren följde med i samtalet
och ställde följdfrågor för att få utvecklade svar (12, s. 151). Fokus lades på att hålla
frågorna öppna och neutrala för att ingen värdering skulle läggas till skolsköterskans
åsikter och också för att öka studiens trovärdighet. Förslag på uppföljningsfrågor fanns i
frågeguiden om det upplevdes som att samtalet inte flöt på av sig själv (10 s.146. 18 s.
124). Under pilotintervjun upptäcktes slutna och otydliga frågor i intervjuguiden varpå
de ändrades eftersom slutna frågor lätt ger enahanda svar.
Att det rörde sig om skolsköterskor som anmälde sig frivilligt till studien kan varit en
bias i form av att de då förmodligen kan ha haft en åsikt om ämnet redan innan eftersom
de valt att anmäla sig. Detta skulle kunnat bidra med att de varit mer samarbetsvilliga på
att besvara frågorna än om de hade blivit utsedda att delta (18 s.135).
När de som intervjuades fick vetskap om att den som intervjuade hade utbildning inom
kost, fanns en risk för att denne påverkades genom en känsla av underlägsenhet i
ämneskunskaperna. Därför inleddes samtalet med att förklara att intervjuaren inte är
expert inom området, ödmjukt förklara att intresset var att få höra skolsköterskans
tankar och försöka bygga upp ett klimat där denne kände sig trygg
(18 s. 118).
Samtalen spelades in efter frågan om tillåtelse att göra det. Syftet med inspelningen
förklarades, att arbetet sedan skulle transkriberas och kodas (19 s.50). När det förklarats
att syftet med inspelningarna var ordagrann analys ansågs inte inspelningsutrustningen
störa intervjun. Intervjuerna avslutades med frågan om något mer önskades tilläggas
vilket gav den intervjuade möjlighet att fråga om något eller lägga till något som denne
tyckte var särskilt viktigt för att säkerställa att inget viktigt missades vid intervjuerna
(18 s.120).
Innehållsanalysen utfördes enligt Graneheim och Lundman (13) och en felkälla som kan
uppstå vid analysen är att de meningsbärande enheterna risker att bli för korta, varpå
koderna också blir för korta och avsaknar innehåll. För att undvika detta lästes
intervjuerna igenom upprepade gånger för att få en tydlig uppfattning om vad de
handlade om. När koderna var utformade lästes dessa genom utanför sitt sammanhang
14

för att se så att de kunde förstås utan förklarande text. Analysprocessen utfördes
tillsammans och diskuterades noggrant upprepade gånger för att ge ett tillförlitligt
resultat (13).
5.2 Resultatdiskussion
I en tid när barn ska vara allt mer självständiga förväntas också ett större arbete kring
individanpassning och större valfrihet i skolan (20). Skolsköterskornas arbete kring
önskekost visade sig sakna gemensamma rutiner och riktlinjer för att på bästa sätt kunna
göra denna individanpassning.
5.2.1 Skolsköterskornas arbetsmönster
Skolsköterskorna ansåg att den vanliga maten var den bästa, både ur näringssynpunkt
och för att ingen skulle skilja sig ur mängden. I dagsläget upplevdes det ändå finnas ett
behov av det som kallades önskekost och de fanns svårigheter över att dra gränsen för
vad individanpassning egentligen skulle innebära. Mycket av skolans arbete bygger på
att man ska individanpassa för eleverna (20). Skolsköterskorna önskade tydligare
kriterier och rutiner samtidigt som de ville behålla kontrollen över önskekosten själva.
Skolsköterskorna i studien upplevde att deras arbete kring önskekost försvårades av
flera olika faktorer. Av arbetsgruppers krav, kommunens krav kring kostens utformning,
krav kring individanpassning för eleven, krav från eleverna och krav från föräldrarna.
Många delar påverkade och försvårade arbetet vilka de måste ta hänsyn till vid
bedömning om förskrivning av önskekost. Det framkom även tydligt att
skolsköterskorna arbetade på olika sätt. Samsyn kring rutiner saknades över vad som
ska gälla och kriterierna för att få önskekost såg olika ut. Det nämndes att önskekost
inte fanns tidigare och att de upplevde stora problem med namnet önskekost. Orsaken
var framförallt ordet “önska” vilket ofta feltolkades. Det visar på hur komplext det kan
vara, någonting som från början var tänkt som en lösning på problem, hade nu vuxit till
ett nytt, svårhanterat bekymmer. Skolsköterskorna önskade att föräldrarna kunde hålla
en regelbunden måltidsordning hemma, vilket skulle kunna vara ett problem för elever
med olika möjligheter till stöd hemifrån på grund av skillnader i den socioekonomiska
statusen (21).
5.2.2 Valfrihet
I studien framkom det att önskekost fanns för att eleverna skulle nå sina mål och att det
ibland var olika sjukdomsdiagnoser med NPF som det vanligaste exemplet, som var
orsaken till att den vanliga maten inte fungerade. Skolsköterskorna ansåg dock att om
man inte tyckte om någonting så var detta inte skäl för att få önskekost.
Det har konstaterats att barnen i Sverige mår bra, att vi har en god ekonomi, skola för
alla barn och att det serveras gratis skollunch (22). Ändå har man sett i en studie att
uppfattningen är att vi tror oss ha det sämre än vad det egentligen är (23). Svårigheter
uppstår när så stora krav ställs på skolmaten, att det ska vara både gratis, dessutom
följa kommunpolitiska mål och på samma gång förväntas den vara lika bra som maten
hemma (20). I en studie har man konstaterat att barn i större utsträckning än tidigare
påverkar vilken mat som serveras hemma kanske både genom att de kräver viss typ av
mat men också genom att föräldrarna låter barnen få en större valfrihet (24). Elevernas
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inställning påverkas många gånger av att de måste känna att de har kontroll över vad de
äter och att valfriheten ska vara stor (25).
5.2.3 Inställningen till skolmaten
En negativ attityd till maten kom enligt skolsköterskorna många gånger från en gammal
föreställning om att skolmaten är och alltid har varit dålig, vilken kunde skapa tendenser
till att föräldrarna ansåg att barnen behövde önskekost. Detta kan också förklaras genom
det sociala fenomen som skollunchen faktiskt är, en allmänt accepterad uppfattning i det
sociala spelet att skolmaten förväntas vara dålig eller byggs möjligen på att eleverna
anser att skollunchen är vuxenmat utifrån dess uppbyggnad att den ska vara
näringsriktig och innehålla alla delar för en komplett måltid (26, 27). Skolsköterskorna
nämnde också att uppfattningen var att viss mat äts hemma men inte på skolan, något
man också sett i forskning och detta kan hänga ihop med inställningen till skolmaten,
till exempel att man ansåg att viss mat smakade annorlunda i skolan än hemma (25).
Som skolsköterskorna beskrev det så låg kommunens framtida mål, om att bland annat
ökad mängden ekologisk mat och servering av fler vegetariska måltider, före vad
eleverna är redo för. Enligt en studie har man sett att om barn får veta att maten är nyttig
och hälsosam så äter de den inte (28). I skollagen anges att skolmaten enligt lag ska
vara näringsriktig (4). Om eleverna uppfattar att meningen med skollunchen är en
näringsriktig kost för att nå målen i skolan, kan det betyda att maten kodas som nyttig
och inte lika attraktiv.
Skolsköterskorna tryckte på vikten av att både föräldrar och elever måste informeras om
kommunens mål. Detta för att öka förståelsen om vilken mat som serveras. På
kommunens hemsida saknas fortfarande information om de politiska mål som innebär
en ökad mängd vegetariskt och vad det skulle innebära för måltidernas sammansättning
(5). Det finns ett identitetsskapande i Sverige kring inställningen om att kött ska ingå i
måltiden och det är en norm som kan vara svåra att bryta (29). Det finns också stora
svårigheter med att få en acceptans kring vegetarisk kost (30). Men genom att informera
mer och försöka få till en normalisering av vegetariska rätter som just, enskilda
måltider, istället för en kost eller livsstil man behöver anamma, finns det goda
möjligheter. Skolsköterskorna menade på att när barnen har ovana med viss mat
hemifrån, så skapar detta problem då de förväntas äta det på skolan. Skolmaten borde
ses som en chans för barnen att vidga sina vyer och prova alternativa maträtter istället
för att falla under vuxnas föreställningar om att de inte äter viss typ av mat. Barn äter
ofta enligt mönster för att inte sticka ut, för att ta avstånd från vuxenvärlden och för att
de inte kan avgöra vad som är hälsosam eller ohälsosam mat (26, 27).
Önskekost uttrycktes många gånger som att eleven valt “ren mat” där bland annat
grönsaker och sås ofta utesluts. Detta kan medföra att innehållet av många viktiga
vitaminer och mineraler riskerar att bli för låga i intaget. Elever som sedan tidigare inte
är vana att ha grönsaker som en naturlig del av måltiden har svårare att acceptera detta
(31). Barn kan inte heller föreställa sig positiva hälsoeffekter som kommer först efter
flera år, något frukt och grönsaker ger (32). Exempelvis har det påvisats att frukt och
grönsaker för med sig att man äter mindre av livsmedel med mycket fett och socker
(21).
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5.3 Samhällsrelevans
Ett stort antal portioner mat ska tillagas i skolan varje dag. Detta med krav om lågt pris
samtidigt som miljömål skall uppnås (33). Även faktorer som näringsriktighet, säker
mat och utbud skall uppfyllas och samtidigt förhålla sig till eleverna uppfattar
skolmaten. Önskekost beskrevs med att maträtter med sås, grytor och grönsaker valts
bort och ersatts med rätter som saknar detta. Till exempel pannkaka, köttbullar, chicken
nuggets, korv eller hamburgare. Skolmåltiderna beräknas i sin helhet utifrån att eleven
ska inta mat från hela kostcirkeln, där sallad, smörgås och dryck ingår i beräkningen (7).
Utan tillbehör är inte måltiden att anse vara uppbyggd efter tallriksmodellen. Barn och
ungdomar kommer inte upp i rekommendationerna om att äta 400 gram frukt och
grönsaker per dag (3, 34). Vad händer med hälsan vid en kost där frukt och grönsaker
utesluts (35)? Övervikt är ett stigande problem bland skolbarn och utgör en viktig faktor
som kommunerna måste ha i åtanke när de utformar skolmaten (36). Om ett barn har
skäl till önskekost måste den utformas så att den främjar hälsan och inte skapar nya
problem såsom övervikt.
Att försöka få eleverna att äta bättre hemma kan försvåras av socioekonomiska
skillnader hos föräldrarna då man i forskningen sett att människor med sämre
socioekonomiska status kan ha sämre matvanor (37). Risken finns att kraven från
kommunens sida om målen som ska uppfyllas går för snabbt fram och att individerna,
både elever och deras familjer inte hinner anpassa sig och vänja sig vid det nya.
Resultatet kan bli tvärtemot det miljömål man har om mindre svinn, att istället mer mat
slängs pga att uppfattningen om skollunchen blir sämre. Det är svårt att se hur detta kan
påverka förekomsten av önskekost, men om man inte skapar en förståelse för
skollunchen skapas så kan fler ansökningar om önskekost uppstå för att eleven inte
tycker om maten i skolan.

6.

Slutsats

Önskekost förskrevs primärt utifrån en problematik kring maten som kunde bero på en
sjukdom hos eleven men oklara riktlinjer kring hur önskekost skulle förskrivas skapade
en osäkerhet hos skolsköterskorna och ledde till att elever med otillräckliga skäl ändå
ordinerades önskekost.
Arbetet med önskekost försvårades av krav från kommunen, lärare, föräldrar och elever.
Studien visade på vikten av att arbeta fram tydliga riktlinjer för vilka elever som ska
beviljas önskekost och hur ordinationen ska följas upp. Studien lyfter också vikten av att
informera föräldrarna om kommunens satsning på skollunch samt syftet med önskekost.

7.

Författarnas bidrag till arbetet

Arbetet med studien fördelades lika och genomfördes tillsammans av studenterna
förutom transkriberingen av intervjuerna som delades upp.
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8.

Tack

Till de som deltog i studien vilka gjorde den möjlig att genomföra samt till övriga som
hjälpt oss i processen.
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Bilaga 1: Frågeguide.
Förslag på följdfrågor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur kommer det sig att..
Du nämnde tidigare (återberättar/sammanfattar tidigare svar)..
Vad beror det på..
Skulle du kunna utveckla..
Hur tänker du kring det?
Hur menar du då?
Skulle du kunna beskriva med ett exempel..
Hur tänker/känner du kring det… ?
Vad är din upplevelse av….

Information:
•

•

•
•
•
•
•
•

Informera om studie och dess syfte.
“Vi ska utforska när eller om det är rimligt att en skolsköterska ska göra
bedömningen att en elev har behov av önskekost...”
Säg att vi inte är experter på ämnet utan att vi gör den här undersökningen just
för att få en inblick i hur verkligheten ser ut.
o Och därför behöver vi informantens åsikter inom området.
Dela ut följebrev med information om studien, konfidentialitet, kontaktuppgifter
etc.
Berätta att medverkan är frivillig och kan avbrytas.
Berätta att intervjun kommer att spelas in.
Information om konfidentialitet.
Finns inga rätt eller felaktiga svar/åsikter på frågorna.
Information om hur de kan senare ta del av studien och resultatet.

Önskekost:
•
•
•
•
•

Kan du beskriva vad önskekost är?
Har du något exempel på hur en önskekost kan vara uppbyggd?
När används eller behövs kosten?
Hur ofta förskriver du önskekost?
Vad tänker du kring namnet “Önskekost”?
o Positivt och negativt?
o Förslag på namnbyte?
o Eller annat upplägg/förändring man skulle kunna göra?

Inställning till önskekost:
•
•
•
•
•
•

Vad tänker du kring fenomenet önskekost?
Vad är syftet med önskekost?
Finns det några nackdelar med kosten?
o Och fördelar?
Hur tillgodoses tallriksmodellen?
Finns risken att man får önskekost i onödan?
Hur ser du på förekomsten av önskekost nu mot för tidigare? (ökat/minskat)

Tillvägagångssätt vid förskrivning:
•

Vem initierar att barnet har problem med kosten? (Föräldrar, lärare,du..)
o Kan man uppleva påtryckningar från exempelvis föräldrar?
• Hur sker kontakt med skolsköterskan?
• Vad finns det för mallar/verktyg för att göra bedömningar?
o Förklara hur ni använder dem?
• Uppföljning efter önskekost: Vem följer upp?
• Måste intyget förnyas?
o Vad sker isf vid förnyelse av intyget?
Om problemen fortsätter hos barnet: Om önskekost inte verkar hjälpa...
• Vad kan du som skolsköterska göra då?
• I vilka situationer krävs intyg från läkare/dietist/annan vårdpersonal?
• Hur gör du bedömningen att önskekost krävs?
• Finns dokument att utgå från?
• Händer det att det kommer in ansökningar där du känner att det inte finns
befogenhet att förskriva önskekost?
o Vad gör du då?
• Hur upplever du stödet kring beslutet för eller emot?
Kunskapsbakgrund:
•
•
•

Hur såg din utbildning ut?
Skulle det behövas mer eller mindre utbildning inom kostområdet?
Hur ser din på din kunskapsbakgrund i relation till kost?

Slutligen:
•
•
•

Fråga om det är något mer personen vill tillägga utöver de ställda frågorna.
Fråga om det är okej att återkomma för eventuella följdfrågor eller om något
behöver förtydligas.
Berätta vart de kan höra av sig om de har funderingar, eller vill ångra sin
medverkan → kontaktuppgifter till oss finns i följebrevet.

Bilaga 2: Följebrev till deltagare.
Hej!
Vi är två studenter, Tina Enberg och Stina Nilsson som läser sista terminen på
dietistprogrammet vid Umeå Universitet.
Vi håller just nu på att göra vårt examensarbete, en studie där vi tittar närmare på
skolsköterskors tankar kring kost. Mer specifikt när det kommer till att skriva intyg om
specialkost - med fokus på önskekost. Det är ett samarbete med kommunens dietist
(Lina Vågstedt) Syftet med studien är att utforska när eller om det är rimligt att en
skolsköterska ska göra bedömningen att en elev har behov av önskekost.
Intervjun genomförs enskilt med en utav oss, den kommer att ta cirka 60 min och äga
rum på skolsköterskans arbetsplats, om möjligt. Urvalet till studien sker genom
diskussion i er skolsköterskegrupp, där ni fått ta del av information om studien för att
sedan avgöra om ni har viljan och möjligheten att delta.
Att delta i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.
Intervjuerna kommer att spelas in och hanteras konfidentiellt, vilket innebär att ingen
förutom oss kommer att lyssna på inspelningarna och veta vilka som deltar, ingen
utpekande information som arbetsplats eller personlig fakta kommer att finnas med.
Intervjuerna kommer också sedan att kodas och detta medför också att individerna döljs.
När uppsatsen är färdigställd kommer den att finnas att ta del av på Umeå Universitets
hemsida för Kostvetenskap: http://www.kost.umu.se/utbildning/examensarbeten/
Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.

Vänliga hälsningar,
Tina Enberg, 076 - 84 64 096, tibe0007@student.umu.se
Stina Nilsson, 073-06 50 200, stni0010@student.umu.se

Bilaga 3: Exempel på kodning och kategorisering av intervju.
Meningsbärande
enhet

Kondensering

Koder

Subkategori

Intervjuare:
Känner du dig trygg
med
kostbakgrunden?
Skolsköterskan:
Ja jag inbillar mig att
jag har koll liksom.
Man har ju jobbat
ganska länge med det
här, och så ingick det
ju en del i
grundutbildningen,
och så ett eget
intresse och egna
barn. Och det ger ju
en förståelse för hur
näringen påverkar
kroppen.

Anser sig ha
koll på kosten
genom sin
bakgrund.

Anser sig ha de Olika syn på
grundläggande den egna
kunskaperna
kunskapen
som behövs.

Intervjuare:
Känner du dig trygg
med dina kunskaper
inom kostområdet?
Skolsköterskan: Det
skulle jag nog önska
mer av. Det tror jag.
Jag känner mig inte
jätte osäker, men inte
hundra heller.

Önskar mer
Önskvärt med
kunskaper kring mer utbildning i
kostområdet.
kost.

Kategori
Samsyn
saknas

Känner att hon
har de
grundläggande
kunskaperna
kring kost.

Känner sig
osäker kring
området kost.

Osäkerhet
kring
kostområdet

Olika syn på
den egna
kunskapen

Samsyn
saknas

Bilaga 4: Kategoritabell.
Kategori

Utredning av
behovet

Subkategori Orsaker till att
en elev får
önskekost och
hur initieringen
av denna sker

Samsyn saknas

Arbetet
försvåras av
andra
gruppers
inställning
och
agerande

Önskvärt
förändringsarbete

Rutiner vid
förskrivning och
uppföljning

Arbetet
försvåras av
kommunens
krav

Hur man informerar
om kost

Arbetet
försvåras av
föräldrar och
elever

Namnet önskekost

Kommunikation Olika
med föräldrar
arbetsmönster och
är viktigt
förekomst av
önskekost

Olika syn vid
Arbetet
sjukdomsdiagnoser försvåras av
(NPF)
lärare
Olika syn på den
egna kunskapen

