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Om rapporten  
Denna	  rapport	  följer	  upp	  den	  kartläggning	  som	  genomfördes	  av	  Kost	  &	  Näring	  
2004,	  av	  hur	  kurser	  i	  näringslära	  och	  specialkoster	  förkommer	  i	  läroplanerna	  
för:	  

• gymnasieskolans	  RL,	  OP	  och	  BF-‐program,	  
• sjuksköterskeutbildningarna	  
• lärarutbildningarna	  

Höör	  i	  mars	  2014	  

Birgit	  Josefson,	  kostekonom	  och	  kostutbildare	  
Fokusgrupp	  Äldreomsorg	  
Kost	  &	  Näring	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Kontakt:	  	  
aldreomsorg@kostochnaring.se	  	  
info@kostutbildning.se	  
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Bakgrund 
Svensk	  Dietist-‐	  och	  Kostekonomförening,	  nuvarande	  Kost	  &	  Näring,	  
uppmärksammade	  år	  2003	  bristen	  på	  kunskap	  om	  riktlinjer	  för	  bra	  mat	  hos	  
bland	  annat	  nyutbildade	  kockar,	  undersköterskor,	  sjuksköterskor	  och	  
pedagogisk	  personal.	  Föreningen	  gjorde	  därför	  år	  2004	  en	  kartläggning	  av	  i	  
vilken	  utsträckning	  kurser	  i	  näringslära	  och	  specialkoster	  förekom	  i	  
grundutbildningar	  som	  leder	  till	  arbete	  inom	  förskola,	  skola,	  vård	  och	  omsorg.	  
Resultatet	  av	  denna	  kartläggning	  lades	  fram	  till	  Skolverket	  för	  att	  vara	  underlag	  
vid	  en	  diskussion	  med	  syfte	  att	  öka	  kursplanernas	  innehåll	  av	  kostundervisning.	  

Nu,	  tio	  år	  senare,	  kan	  Kost	  &	  Näring	  konstatera	  att	  kunskapsbristen	  när	  det	  
gäller	  bra	  mat	  för	  olika	  målgrupper	  fortfarande	  är	  mycket	  stor	  i	  personalgrupper	  
som	  arbetar	  med	  barn,	  ungdomar,	  sjuka	  och	  äldre.	  För	  att	  se	  om	  det	  skett	  
någon	  förändring	  när	  det	  gäller	  program-‐	  och	  kursinnehåll	  i	  
grundutbildningarna	  har	  därför	  en	  uppdatering	  gjorts	  när	  det	  gäller	  den	  
kartläggning	  som	  lades	  fram	  år	  2004.	  
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Sammanfattning 
Kost	  &	  Näring	  har	  i	  en	  undersökning	  kartlagt	  i	  vilken	  utsträckning	  ämnet	  
näringslära	  och	  specialkoster	  förekommer	  i	  utbildningar	  som	  leder	  till	  arbete	  
inom	  förskola,	  skola,	  vård	  och	  omsorg.	  Detta	  jämfört	  med	  den	  kartläggning	  som	  
lades	  fram	  år	  2004.	  

De	  yrkesutbildningar	  som	  granskats	  är:	  

• Gymnasieskolan:	  	  
o Restaurang-‐	  och	  livsmedelsprogrammet,	  RL	  
o Omvårdnadsprogrammen	  VO,	  BF	  

• Högskolan:	  	  
o Sjuksköterskeutbildningen	  –	  grundkurserna	  
o Lärarutbildningen	  –	  förskolelärare	  och	  grundskolelärare	  

När	  det	  gäller	  ämnet	  näringslära,	  har	  samtliga	  utbildningars	  program	  granskats	  
för	  att	  se	  om	  näringslära	  förekommer	  som	  egen	  kurs.	  	  

När	  det	  gäller	  ämnet	  specialkoster	  har	  samtliga	  utbildningar	  granskats	  för	  att	  se	  
om	  ämnet	  förekommer	  som	  egen	  kurs.	  

Jämfört	  med	  resultatet	  från	  2004	  kan	  konstateras	  att	  på	  tio	  år	  har	  ingen	  eller	  i	  
något	  fall	  väldigt	  liten	  förändring	  skett	  vad	  gäller	  förekomst	  av	  ämnena	  
näringslära	  och	  specialkoster.	  	  

Frågan	  kvarstår	  alltså:	  	  

Är	  det	  inte	  alls	  viktigt	  att	  känna	  till	  vilken	  mat	  som	  är	  bra	  för	  hälsan	  om	  
man	  arbetar	  inom	  förskola,	  skola,	  vård	  och	  omsorg?	  
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Utbi ldning Näringslära Specialkoster Övrigt 
Gymnasienivå:  
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet, RL 

100 p  
Livsmedels- och 
näringskunskap 1 
Livsmedels- och 
näringskunskap 2 

100 p 
Valbar 
fördjupningskurs 

	  

Gymnasienivå: 
Vård och omsorgsprogrammet 
VO 

100 p  
Kost och hälsa 

–	   	  

Gymnasienivå: 
Barn och fritidsprogrammet, 
BF 

100 p 
Kost och hälsa  
Valbar 
fördjupningskurs 

–	   	  

Högskolenivå: 
Förskolelärare/grundskolelärare 

–	   –	   Kan ingå i idrott 
o hälsa = valbar 
inriktning 

Högskolenivå: 
Sjuksköterskeprogrammet 
Grundutbildning 

–	   –	   Kan ingå som 
delmoment i 
andra kurser 

Tabell	  1.	  	  Förekomst	  av	  kurserna	  näringslära	  och	  specialkoster	  i	  gymnasieskolan	  och	  
högskolans	  utbildningar	  inom	  måltidsservice,	  skola,	  vård	  och	  omsorg.	  

Resultat och diskussion  
Gymnasieskolans program 
Restaurang och livsmedelsprogrammet, RL 
Gymnasieskolans	  3-‐åriga	  restaurang	  och	  livsmedelsprogram	  syftar	  till	  att	  ge	  
grundläggande	  kunskaper	  för	  arbete	  inom	  bland	  annat	  restaurangverksamhet.	  
De	  flesta	  elever	  som	  går	  programmet	  har	  för	  avsikt	  att	  arbeta	  på	  restaurang.	  Om	  
man	  tittar	  på	  elevernas	  arbetsområden	  några	  år	  efter	  utbildningen	  visar	  det	  sig	  
emellertid	  att	  väldigt	  många	  valt	  andra	  verksamhetsområden.	  Köksarbete	  på	  
företag,	  i	  förskola/skola,	  på	  sjukhem	  eller	  andra	  områden	  inom	  offentlig	  
måltidsverksamhet	  innebär	  ofta	  bättre	  arbetstider	  och	  högre	  lön	  än	  vad	  privata	  
restauranger	  kan	  erbjuda.	  En	  annan	  skillnad	  är	  också	  att	  inom	  dessa	  
verksamheter	  arbetar	  man	  utifrån	  de	  riktlinjer	  som	  finns	  för	  exempelvis	  
förskolans	  och	  skolans	  måltider.	  Mat	  till	  äldre	  på	  sjukhem	  innebär	  i	  de	  flesta	  fall	  
helt	  annan	  sammansättning	  och	  konsistens	  än	  mat	  till	  friska.	  

Kunskap	  i	  näringslära	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  förstå	  och	  kunna	  tillaga	  mat	  för	  
olika	  gästkategorier.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  kunna	  tillämpa	  näringsläran	  i	  sitt	  
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dagliga	  yrkesutövande.	  Näringsläran	  är	  i	  sin	  tur	  en	  förutsättning	  för	  att	  kunna	  
tillägna	  sig	  kunskap	  i	  dietetik	  och	  olika	  specialkoster.	  

Under	  den	  3-‐åriga	  utbildningen	  läser	  eleverna	  livsmedels-‐	  och	  näringskunskap	  1	  
och	  2	  som	  vardera	  omfattar	  100	  gymnasiepoäng.	  De	  som	  önskar	  kan	  läsa	  kursen	  
specialkoster	  100	  gymnasiepoäng	  som	  fördjupning.	  Eftersom	  det	  är	  en	  
omfattande	  kurs	  innebär	  det	  att	  endast	  ett	  fåtal	  motiverade	  elever	  väljer	  att	  läsa	  
specialkostkursen.	  

Kommentar 
Det	  är	  anmärkningsvärt	  att	  elever	  kan	  gå	  en	  3-‐årig	  restaurangutbildning	  för	  att	  
senare	  kunna	  arbeta	  som	  kockar	  utan	  att	  erhålla	  en	  mer	  omfattande	  
undervisning	  i	  specialkoster	  och	  i	  riktlinjer	  för	  bra	  mat	  till	  olika	  målgrupper.	  

Med	  tanke	  på	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  kosten	  är	  rätt	  sammansatt	  för	  en	  god	  hälsa	  
borde	  ämnet	  näringslära	  prioriteras	  och	  utökas	  på	  gymnasieskolans	  restaurang	  
och	  livsmedelsutbildningar.	  Kursen	  specialkoster	  borde	  vara	  en	  obligatorisk	  
kurs	  för	  alla	  elever.	  

Vård- och omvårdnadsprogrammet, VO 
Gymnasieskolans	  3-‐åriga	  Vård-‐	  och	  omvårdnadsprogram	  syftar	  till	  att	  ge	  
grundläggande	  kunskaper	  för	  arbete	  inom	  vård	  och	  omsorg.	  Eleverna	  kan	  efter	  
utbildningen	  söka	  tjänst	  som	  undersköterska	  inom	  exempelvis	  äldrevården,	  
hemtjänsten	  eller	  akutsjukvården.	  De	  huvudsakliga	  arbetsuppgifterna	  är	  
omvårdnad	  men	  på	  de	  flesta	  arbetsplatser	  innebär	  detta	  också	  ett	  ansvar	  för	  
beställning,	  tillagning	  och	  servering	  av	  måltider.	  	  	  

På	  många	  särskilda	  boenden	  för	  äldre	  tillagar	  avdelningspersonalen	  exempelvis	  
frukost	  och	  kvällsmål	  samt	  alla	  mellanmål.	  Det	  är	  också	  avdelningspersonal	  
som	  ansvarar	  för	  att	  de	  äldre/sjuka	  får	  rätt	  energimängd,	  portionsstorlek,	  
konsistens,	  med	  mera.	  Kosten	  till	  äldre	  och	  till	  sjuka	  ställer	  helt	  andra	  krav	  än	  
kost	  till	  friska.	  Kunskap	  i	  näringslära	  och	  i	  de	  riktlinjer	  som	  gäller	  för	  mat	  till	  
äldre	  och	  sjuka	  är	  en	  förutsättning	  för	  ett	  bra	  vårdarbete.	  

Under	  den	  3-‐åriga	  utbildningen	  på	  omvårdnadsprogrammet	  finns	  en	  kurs	  i	  Kost	  
och	  hälsa	  omfattande	  100	  p.	  I	  denna	  kurs	  tar	  man	  upp	  allmän	  näringslära,	  
matspjälkning	  och	  sambandet	  mellan	  kost	  och	  hälsa.	  Fokus	  är	  på	  den	  friska	  
människan	  och	  man	  tar	  inte	  upp	  Riktlinjer	  för	  äldre	  och	  sjuka.	  Nyutbildade	  
undersköterskor	  har	  i	  många	  fall	  inte	  hört	  något	  om	  energirik	  kost,	  
konsistensavvikelser	  eller	  nattfasta.	  
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Kommentar 
Flera	  undersökningar	  inom	  äldreomsorgen	  visar	  att	  många	  har	  ett	  alltför	  lågt	  
matintag	  och	  lider	  av	  undernäring.	  Anledningarna	  till	  detta	  är	  flera	  men	  en	  av	  
de	  viktigare	  är	  en	  felaktig	  måltidsordning	  och	  att	  behovet	  av	  energirik	  och	  
konsistensanpassad	  mat	  inte	  är	  tillgodosett.	  För	  att	  inse	  vikten	  av	  exempelvis	  
måltidsspridning	  är	  det	  nödvändigt	  att	  avdelningspersonalen	  har	  goda	  
kunskaper	  i	  äldres	  energi-‐	  och	  näringsbehov.	  

Det	  borde	  också	  vara	  självklart	  att	  man	  ska	  ha	  utbildning	  i	  matlagning	  när	  detta	  
är	  en	  daglig	  förkommande	  arbetsuppgift.	  

Med	  tanke	  på	  hur	  viktig	  rätt	  kost	  är	  för	  de	  äldre	  och	  sjukas	  välbefinnande	  och	  
eventuella	  rehabilitering	  borde	  ämne	  som	  näringslära,	  specialkoster	  och	  
matlagning	  vara	  obligatoriska	  och	  prioriterade	  på	  gymnasieskolans	  
omvårdnadsprogram.	  

Barn- och fritidsprogrammet, BF 
Gymnasieskolans	  Barn-‐	  och	  fritidsprogram	  syftar	  till	  att	  ge	  grundläggande	  
kunskaper	  för	  arbete	  framför	  allt	  med	  barn	  och	  ungdomar.	  Eleverna	  kan	  efter	  
utbildning	  arbeta	  inom	  fritidsverksamhet	  men	  många	  väljer	  att	  vidareutbilda	  
sig	  till	  exempelvis	  fritidspedagog	  eller	  lärare	  inom	  grundskolan.	  	  

Inom	  både	  förskola	  och	  skola	  spelar	  maten	  en	  viktig	  roll	  i	  verksamheten.	  En	  
heltidsplats	  inom	  förskolan	  ska	  erbjuda	  75	  %	  av	  barnets	  dagliga	  energi	  och	  
näringsbehov.	  Skolmåltiderna	  är	  för	  många	  skolbarn	  en	  viktig	  förutsättning	  för	  
att	  orka	  med	  och	  kunna	  koncentrera	  sig	  på	  dagens	  arbete.	  

För	  att	  kunna	  motivera	  och	  lära	  ut	  hur	  en	  bra	  matportion	  ser	  ut	  och	  hur	  man	  
väljer	  rätt	  är	  det	  en	  förutsättning	  att	  man	  har	  goda	  kunskaper	  i	  näringslära.	  

Många	  barn	  har	  allergier	  som	  kan	  få	  ödesdigra	  konsekvenser	  om	  man	  får	  i	  sig	  
det	  man	  inte	  tål.	  Ofta	  är	  det	  avdelningspersonal	  som	  har	  ansvaret	  för	  att	  barnet	  
får	  rätt	  mat	  och	  det	  kräver	  goda	  kunskaper	  i	  näringslära	  och	  dietetik.	  

Under	  den	  3-‐åriga	  utbildningen	  på	  Barn-‐	  och	  fritidsprogrammet	  ingår	  ingen	  
kurs	  i	  näringskunskap	  eller	  specialkoster.	  Man	  kan	  som	  fördjupning	  välja	  
kursen	  Kost	  och	  hälsa	  100	  p.	  Som	  angetts	  ovan	  är	  det	  en	  omfattande	  kurs	  och	  
väljs	  i	  huvudsak	  endast	  av	  välmotiverade	  elever.	  

Kommentar 
Med	  tanke	  på	  den	  viktiga	  roll	  som	  personal	  inom	  förskola	  och	  skola	  har	  när	  det	  
gäller	  barnens	  matintag	  både	  ur	  näringssynpunkt	  och	  ur	  säkerhetssynpunkt	  vid	  
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exempelvis	  allergier	  borde	  ämne	  som	  näringskunskap,	  livsmedelshygien	  och	  
specialkoster	  vara	  obligatoriska	  i	  gymnasieskolans	  Barn	  och	  fritidsprogram.	  

Högskolans utbildningar 
Lärarutbildningarna 
De	  flesta	  lärare	  möter	  dagligen	  situationer	  som	  handlar	  om	  mat.	  Skolmaten,	  
utflyktsmaten,	  mellanmål	  innebär	  möjlighet	  för	  eleven	  att	  välja	  vad	  han/hon	  
ska	  äta.	  	  Den	  växande	  fetmaepidemin	  likväl	  som	  faran	  med	  ett	  alltför	  litet	  
matintag	  är	  situationer	  som	  kräver	  att	  läraren	  aktivt	  visar	  på	  det	  som	  är	  bäst	  för	  
eleven.	  För	  att	  valet	  ska	  bli	  rätt	  krävs	  kunskap	  i	  näringslära	  hos	  läraren.	  

Utbildningen	  till	  lärare	  inom	  förskola,	  grundskola	  och	  gymnasiet	  är	  förlagd	  till	  
högskolor	  på	  många	  orter.	  Kurserna	  kan	  variera	  och	  man	  kan	  välja	  till	  viss	  del	  
fritt	  för	  att	  sätta	  samman	  sin	  lärarexamen.	  

I	  lärarutbildningen	  för	  grundskolan	  ingår	  inte	  någonstans	  kurser	  i	  
näringskunskap	  eller	  specialkoster.	  I	  ämnet	  Idrott	  och	  hälsa	  pekar	  man	  på	  
vikten	  av	  fysisk	  aktivitet	  för	  en	  god	  hälsa.	  Däremot	  nämns	  inte	  sambandet	  kost	  
och	  hälsa	  i	  något	  kursmål.	  

Kommentar 
Med	  tanke	  på	  den	  viktiga	  roll	  som	  förskolans	  och	  grundskolans	  lärare	  har	  när	  
det	  gäller	  elevernas	  matintag	  borde	  näringskunskap	  och	  specialkoster	  vara	  ett	  
obligatoriskt	  ämne	  i	  lärarutbildningen.	  Likaså	  borde	  all	  personal	  som	  möter	  
elever	  och	  föräldrar	  ha	  kännedom	  om	  de	  riktlinjer	  som	  finns	  för	  förskolans	  och	  
skolans	  måltider.	  

Sjuksköterskeutbildningen 
Sjuksköterskeutbildningen	  är	  en	  3-‐årig	  grundutbildning	  på	  högskola	  med	  
möjlighet	  att	  därefter	  specialisera	  sig	  inom	  olika	  områden.	  Huvudkurserna	  är	  
omvårdnad,	  biomedicin	  och	  socialvetenskap	  med	  forskningsmetodik.	  Inom	  dessa	  
huvudkurser	  förekommer	  många	  olika	  delkurser.	  	  

Vid	  en	  ny	  genomgång	  av	  olika	  sjuksköterskeutbildningar	  kan	  man	  konstatera	  
att	  det	  fortfarande	  inte	  förekommer	  näringskunskap	  eller	  specialkoster	  som	  
självständiga	  kurser.	  Kroppens	  matspjälkningssystem	  liksom	  olika	  sjukdomar	  i	  
mag-‐tarm-‐kanalen	  tas	  upp	  men	  inte	  sambandet	  mellan	  bra	  mat	  och	  god	  hälsa	  
eller	  våra	  näringsrekommendationer	  

Sjuksköterskan	  ska	  kunna	  identifiera	  problem	  kring	  patientens/den	  boendes	  
mat-‐	  och	  vätskeintag	  eller	  förmåga	  att	  äta.	  Sjuksköterskan	  ansvarar	  dessutom	  
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för	  att	  enligt	  läkarordination	  genomföra	  nutritionsbehandling	  och	  följa	  upp	  
patientens	  tillstånd	  efter	  behandling.	  	  

För	  att	  klara	  dessa	  uppgifter	  krävs	  det	  en	  god	  kunskap	  i	  näringslära	  och	  en	  
kännedom	  om	  de	  näringsrekommendationer	  som	  gäller	  både	  för	  friska	  och	  
sjuka.	  

Kommentar 
Med	  tanke	  på	  det	  stora	  ansvar	  som	  åligger	  sjuksköterskan	  när	  det	  gäller	  
ordination	  av	  olika	  koster	  borde	  ämnet	  näringskunskap	  och	  specialkoster	  vara	  
ett	  obligatoriskt	  självständigt	  ämne	  på	  sjuksköterskeutbildningen.	  
Näringsrekommendationer	  för	  friska	  och	  sjuka	  inklusive	  äldres	  speciella	  behov	  
borde	  vara	  prioriterade	  ämne	  och	  den	  ansvarige	  läraren	  borde	  ha	  fördjupade	  
kunskaper	  i	  näringslära	  och	  specialkoster.	  
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