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Abstract 

 

Injury risks for children in pre-school 

 

The purpose of the present study has been to investigate the attitudes of personell involved in the pre-

school organisation in a Swedish commune regarding injury risks for children in pre-school. Six 

respondents were interviewed in a qualitative interview study.  

 

Two different pre-school units were investigated, and it was found that they had surprisingly large 

differences in  how they were working with children safety. However, in summary it can be said that the 

respondents perceived that child safety should encompass a safe and secure environment, however with 

the important caveat that accidents can never be completely excluded, due to the natural and 

developmentally important play of children. 

 

The investigated commune and pre-school units improved children safety mainly by using yearly 

planning meetings (Sw. "barnskyddsrond") where the physical environment in the school was 

investigated together with external specialists. However, there are important differences in how the units 

worked within this framework, some units actively encouraging and others discouraging children and 

parent participation in the work. 
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1. Inledning och problemområde 

 
Olyckor är en av de viktigaste orsakerna internationellt sett till dödsfall bland barn (Roberts 

1996, Schwebel 2006). Skolor, förskolor och fritidshem är förhållandevis säkra platser för barn, 

de flesta olyckor där barn skadas är fallolyckor i hemmen (Jansson 2003). Trots detta inträffar 

olyckor i förskolan av olika skäl. Säkerhet på förskolorna har blivit ett allt mer omdiskuterat 

ämne. Regeringen har genomfört en utredning som ska föreslå åtgärder för hur barns säkerhet i 

förskola kan förbättras och säkerställas. Syftet med utredningen är att bättre kunna förebygga 

olyckor och tillbud i förskolan (SOU 2013:26).  

 

I denna studie kommer barnens säkerhet på förskolan att behandlas. Hur arbetar förskolan och 

kommunen med barns säkerhet? Vad är säkerhet enligt dem? Två olika förskolor har jämförts 

gällande arbetet med barnsäkerhet. Förskolorna ligger i två olika områden men inom samma 

kommun. Informationskällor för studien har främst varit litteratur inom området barnsäkerhet 

samt kvalitativa intervjuer med fem respondenter som arbetar med barnsäkerhet i kommunen. 
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2. Bakgrund 

 

Vid ett tillfälle var jag inne i köket, som det var öppet till. Där står, precis vid kanten, en 

kaffebryggare med hett kaffe. Sladdar hängde från kontakterna som kunde vara farliga om 

barnet klättrar och får tag i och drar i dem. 

 

Idag när jag kom till förskolan låg en brödkniv vid kanten, det är precis så att ett barn som 

känner där kan få fatt i den.  

 

Detta är några inlägg ifrån ett forum på www.familjeliv.se där föräldrar diskuterar sin oro 

över barnsäkerheten på förskolan. Föräldrarna diskuterar med varandra, och några av 

föräldrarna beskriver att de påpekar för personalen de brister de ser. Detta är verkligheten på 

förskolan och så ser barnsäkerheten ut idag enligt föräldrarna på forumen. Enligt Roberts 

(1996) är en nyckelfaktor för barnsäkerhet att systematiskt ta tillvara all den informella 

kunskap som föräldrar besitter om hur man förhindrar olyckor. 

Det är riksdag och regeringen som anger de nationella målen på förskolan och skola. Enligt 

skollagen är det kommunen som ansvarar för förskolan och kommunfullmäktige som 

bestämmer vilken eller vilka nämnder som ska fullgöra kommunernas uppgifter. Utifrån 

kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheterna bedrivs enligt de mål och 

bestämmelser som finns och kontrollera att verksamheten utövas på ett tillfredsställande sätt 

(Skolverkets allmänna råd 2005, s. 9). 

	

I skollagen 2010:800 nämns det att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande 

samt erbjuda barnen en trygg omsorg (2010:800, Kap8, § 2). Kommunen är huvudman för 

förskolan (Kap2, § 2) och huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig 

sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö (Kap 8, § 8).   

 

Kommunen som belyses i denna uppsats arbetar med rutiner för att säkerställa barns miljö 

och trygghet, dessa rutiner kan man få information om ifrån kommunen och förskolan. Den 

mest omfattande rutinen som kommunen och förskolan arbetar med är Barnskyddsrond. I 

deras skriftliga checklista för barnskyddsrond står det kortfattat om vad barnskyddsrond går 

ut på. 
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Barnskyddsronder utförs i olika delar vid en eller två tillfällen per år av förskolechefen, 

intendent, förskolepersonal samt föräldrarepresentant. Första gången man genomför en 

barnskyddsrond bör kommunens barnombudsman medverka. Ronderna utförs med hjälp av 

två underlag ”barnskyddsrond” och ”protokoll från förgående rond”. Gruppen går igenom 

den för att få en överblick, ibland delar man upp ronden vid två olika tillfällen, det vill säga 

en inomhus vid ett tillfälle och en utomhus vid ett annat tillfälle.  

 

Vissa förskolor väljer att genomföra ronden vid samma tillfälle och det kan ta ca tre till fyra 

timmar för en rond.  Under dessa timmar diskuteras ungefär 74 olika frågor som rör barn och 

deras miljö och säkerhet. De syftar till att uppmärksamma förhållanden och rutiner som kan 

vara skadligt för barn (Barnskyddsrond med miljörond 2012). 

 

Eftersom det är upp till personalen vid förskolan i vilken mån barn och föräldrar skall kunna 

delta i säkerhetsarbetet vid bland annat barnskyddsronderna, så är det viktigt att undersöka 

personalens syn på och attityder till säkerhetsarbetet. 

 

3. Syfte och frågeställning 

 

3.1 Syfte 

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka uppfattningar hos personal inom kommun och 

förskola om barns säkerhet i förskolan. 

 

3.2 Frågeställning 

Frågeställningarna är de följande: 

 

 Vad är barnsäkerhet enligt personalen på de undersökta förskolorna och kommunen? 

Hur personalen ser på begreppet kan påverka hur de arbetar praktiskt med frågorna, 

och i vilken mån barn och föräldrar kan bli delaktiga i säkerhetsarbetet. 

 Vad anser personalen i de undersökta förskolorna respektive kommunen är de främsta 

orsakerna till barnolyckor i förskolan? Hur personalen ser på orsakerna till olyckorna 
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kan eventuellt ge indikationer på hur samverkan mellan de olika aktörerna kan 

motiveras och effektiviseras. 

 Hur arbetar de undersökta förskolorna och kommunen med barnens säkerhet på 

förskolan? Hur det konkreta förbättringsarbetet går till är viktigt att förstå för att 

också kunna identifiera möjliga förbättringar i arbetssättet. 

 

 

4. Metod 

4.1 Tillvägagångssätt  

 
Som metod har valts en intervjustudie, och valet stod då mellan kvalitativa och/eller 

kvantitativa intervjuer. En kvalitativ intervjustudie valdes för arbetet, då det bedömdes att en 

kvantitativ studie skulle vara mer resurskrävande för detta syfte, och inte ge ytterligare 

insikter som motiverade det extra arbetet i förhållande till en kvantitativ studie. Intervjuaren 

skall i en kvalitativ intervju försöka förstå den intervjuades bevekelsegrunder, känslor, sätt 

att tänka och sätt att handla eller bete sig (Trost 2010, s. 53). 

 

Intervjuerna följde bestämmelserna i etikprövningslagen dvs. lag (2003:460) som avser 

forskning om människor, och om de forskningsetiska principer för humaniora och 

samhällsvetenskap som antogs 1990 av dåvarande humanistisk- samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet. Följande fyra inskränkningar är särskilt viktiga att iakttaga: 

 

Krav på samtycke innebär att samtycket har lämnats utan yttre påtryckningar eller 

begränsningar av den personliga handlingsfriheten. Informanten skall på förhand orienteras 

om allt som rör hans eller hennes deltagande i forskningsprojektet (Dalen 2011, s. 20-24).  

 

Krav på att bli informerad innebär att man skall informera uppgiftslämnaren och 

undersökningsdeltagaren om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande (Dalen 2011, s. 20-24). 

 

Krav på konfidentialitet är viktigt för informanterna, de ska känna sig säkra på att de 

uppgifter som de lämnar under intervjun blir sekretessbehandlade. Informanterna skall 
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försäkras att förbli anonyma när resultatet ska förmedlas och presenteras (Dalen 2011, s. 20-

24).   

 

Krav på utnyttjande är att inga obehöriga ska få tillgång till materialet och att det endast 

används i forskningssyfte (Johannesen & Tufte 2003). Materialet får endast presenteras i den 

aktuella uppsatsen och inte någon annanstans.  

 

En intervjuguide skickades innan intervjun till alla respondenterna. Där förklarades vad 

intervjun gick ut på, hur resultatet skulle presenteras och även att intervjuaren hade sekretess. 

Efter några dagar kontaktades respondenterna angående samtycke till intervjun. De flesta 

ansåg att de fick tillräckligt med information via intervjuguiden. De anställda på kommunen 

fick intervjufrågor med intervjuguiden i förväg eftersom de ville se hur frågorna såg ut. 

Pedagogerna däremot fick bara intervjuguiden, samtycke inhämtades från förskolechefen 

innan frågorna skickades till pedagogerna. 

 

4.2  Övervägande vid intervjuer 

 

Enligt Trost 2010 så kan man få ett antal olika typer av problem när man genomför en 

intervju. Intervjuareffekt är ett vanligt problem vid intervju, den innebär att respondenten 

svarar som den tror att informanterna vill få höra. Detta skulle förstås innebära att 

undersökningen blir helt värdelös, och är därför mycket viktigt att undvika.  

 

Trost 2010 tar upp klädseln som något viktigt, Trost anser, utan att gå in på detaljer, att man 

ska vara ”rimlig klädd” (Trost 2010, s.77). Trost 2010 menar vidare att man ska vara 

”neutral”, man ska t.ex. inte ha extremt framträdande eller dyrbara smycken och klädseln ska 

helst inte märkas, den ska varken vara elegant eller trasig (Trost 2010, s.77).  

 

4.3 Urval 

 
För studien valdes fem olika personer ut varav två pedagoger, och tre personer som arbetar 

inom kommunen. Alla dessa fem personer känner till arbetet med barnsäkerhet och jobbar 

särskilt med det. Enligt Trost (2010) kan man inte tvinga någon till att ställa upp på någon 

intervju, det måste ske frivilligt (Trost 2010, s. 63). Pedagogerna valdes utifrån de områden i 
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kommunen som skulle jämföras och sedan tipsade pedagogerna om personal i kommunen 

som kunde intervjuas och de personer som visste mest om barnsäkerhet valdes ut.  

 

4.4 Plats för intervju 

 
Intervjuerna med pedagogerna skedde i i ett intervjurum i respektive förskola. Det var ganska 

lugnt och inga barn vistades där. Vi blev inte störda på något sätt och hade en lugn miljö, 

precis som Trost beskrev i sin bok ”Kvalitativa intervjuer” (2010) - åhörare skall inte finnas 

och miljön ska vara så ostörd som möjligt (Trost, 2010, s.65). Intervjun med 

barnombudsmannen, en intendent och säkerhetssamordnaren skedde också i deras arbetsrum 

utan några problem. Vid intervjun med den andra intendenten fanns inget ostört rum 

tillgängligt, så denna intervju gjordes lite kortare än de övriga.  

 

4.5	Teknik	
En bandinspelare användes under alla intervjuer för att underlätta för informanten att 

koncentrera sig mer på frågorna och intervjuaren än skrivandet. Dalen föreslog i sin bok 

”intervju som metod” (2011) ljudband eller minidisk eftersom det är viktigt att få med 

informanternas egna ord (Dalen 2011, s.33). Utöver inspelningen hade informanten även 

med sig ett litet anteckningsblock med penna ifall det skulle dyka upp en fråga så skrev 

informanten ner det för att sedan ställa den till respondenten vid rätt tillfälle utan att avbryta 

respondenten.   

 

5. Analysbegrepp 

 

I denna del belyses två begrepp som kommer att användas som teoretiska begrepp i 

undersökningen: kunskap och samverkan.  

 

5.1 Kunskap 

 

Kunskap är ett utökat vetande som lärare måste ha och därför skapar. Främst gäller det 

handlingsinriktad samt situationsberoende kunskap (Wedin, 2010, s. 13). Många beskriver 

dagens samhälle som ett kunskapssamhälle. De tänker då på tempot av kunskapsutvecklingen 
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men också på att kunskaper idag är avgörande förutsättningar för utveckling och framgång - 

detta gäller för samhället i sin helhet (Kveli, 1994, s.26). Pedagogisk kunskap är 

grundläggande för arbetet med barnen men även för egen yrkesidentitet och för att 

upprätthålla en tydlig yrkesroll för lärare i förskolan (Sandberg 2009, s. 271). Grundläggande 

kunskap hos lärare i förskolan om hur en pedagogisk stimulerande miljö byggs upp i 

förskolans vardag, bedöms av andra professionella som en förutsättning för framgångsrik 

innervation. Det krävs kunskap för att bygga en pedagogisk miljö menar Johansson och 

Pramling Samuelsson (2003) och hävdar vidare att lärares tankar kring förskolans miljö 

påverkar hur de på sitt uppdrag som lärare och hur de utövar sitt yrke (Sandberg 2009, s. 

275). 

 

Kunskapsbildningen hos lärare sker genom interaktion. Denna interaktion kan försiggå med 

eleverna, kollegorna, inombord eller med texter eller ting (Wedin 2010, s.135). Kunskap 

skapas i situationer och bidrar till att läraren blir mer kompetent att hantera liknande tillfällen 

i framtiden (Wedin 2010, s.136). Men det krävs drivkraft och ambition ifrån lärare för att 

kunskap ska kunna bildas (Wedin 2010, s.136-137). Lärarnas kunskap är ganska viktig i 

vardagen för att kunna lösa situationer de ställs inför (Wedin 2010, s.137). 

 

Respondenterna som får tala om barnssäkerhet på förskolan via intervjuer visar också hur 

mycket kunskap de har. Mer om detta kommer upp längre fram på resultatdelen.  

5.2 Samverkan 

 
Själva ordet samverkan innebär att ”verka” tillsammans. Den står för att en eller flera parter 

gör något som innebär någon grad av gemensam måluppfyllelse. Genom gemensam 

samverkan kan man uppnå mål som inte kunde klaras av någon enskild part (Johansson & 

Rolander 2007, s. 194-196). Om ett grupparbete skall kunna lyckas så bör deltagarna känna 

till syftet med arbetet och vilka resurser de har tillgång till (Gotvassli 2002, s.100).  

Samverkan mellan förskola och barn och deras familjer, samt andra aktörer kan många 

gånger vara komplex. Ett kontaktnät med många, kontinuerliga och kvalitativa relationer 

främjar barnets utveckling, samt upplevelse av trygghet (Sandberg 2009, s.256). Samverkan 

med föräldrar ska möjliggöra för föräldrarna att påverka förskolans verksamhet inom de 

reglerade nationella ramarna och målen (Sandberg 2009, s. 266). Barn behöver uppleva att de 

vuxna som finns runt omkring dem samverkar i god stämning och gemensamt klarar att lösa 
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problem (Sandberg 2009, s.266). Kommunikationen har en framträdande plats i samverkan 

och är både samverkan i sig och förutsättning för annan samverkan (Sandberg 2009, s.268). 

 

Samverkan och kunskap är viktiga att använda och ha på verksamheten. Kunskapsutbyte 

spelar en betydande roll för samverkan i förskolan. Att ”möta” andra, ge kunskap och själva 

lära, samt komplettera varandra utgör en grund i pedagogernas arbete (Sandberg 2009, s. 

268-269). Längre fram i resultat och analys avsnitten förklaras tydligare hur samverkan och 

kunskap är viktiga och på vilket sätt de kan användas. Vi får också se att respondenternas 

samverkan med varandra och med föräldrar har gett ett utbyte av kunskaper och hur deras 

samverkan gett resultat i säkerhetsarbetet på förskolorna.  

 

 

6. Tidigare forskning inom området  

 

Roberts (1996) ger en grundläggande översikt över området barnsäkerhet, dock med viss 

tonvikt lagd vid brittiska förhållanden. Roberts gör dock ett antal grundläggande 

observationer inom området, som kan förväntas vara relevanta även i dagens förskolor i 

Sverige: 

- Det är inte möjligt, och heller inte önskvärt, att förebygga alla olyckor där barn är 

inblandade. Barn behöver lek och möjlighet att utforska sin omgivning för att utvecklas. 

- Föräldrar har mycket informell kunskap om hur man undviker olyckor, som dock vanligen 

inte tas tillvara på något systematiskt sätt. 

- För säkerhetsarbete generellt, inklusive barnsäkerhet, gäller att det är viktigt att ta tillvara 

även information om olyckstillbud, så kallade "near misses", såsom man gör inom t.ex. 

flygsektorn. 

- Mycket är känt och dokumenterat via t.ex. sjukhusjournaler och försäkringsdokumentation 

om de barn som drabbas av allvarliga olyckor, men mycket lite är känt om de personer 

och/eller situationer som orsakar olyckor. 

- Informationskampanjer kan förväntas ha liten effektivitet, i de fall som man haft möjlighet 

att utvärdera effektiviteten, så har det snarast gett en bild av att informationskampanjer i 

bästa fall är ineffektiva, i värsta fall kontraproduktiva. 



12 
 

- Statistiken inom området är god när det gäller dödsfall, men är svårtillgänglig och 

svårtolkad för mindre allvarliga olycksfall, och ingen information alls är tillgänglig för så 

kallade "near misses". 

 

Jansson (2003) Ger en översikt i ett svenskt perspektiv över varför och hur barn skadas. 

Jansson menar att det finns ett brett spektrum av orsaker. Baserat på Janssons framställning 

kan man grovt klassificera dessa orsaker i tre grupper: faktorer i barnen (t.ex. kognitiv och 

motorisk utveckling), faktorer utanför barnen (t.ex. att samhället är uppbyggt främst för 

vuxna), samt faktorer i samspelet mellan barnen och omvärlden (t.ex. att vuxna tenderat att 

överskatta förmågan hos barn i framför allt 3-5-årsåldern). 

 

Schwebel 2006 ger en översikt över faktorer som påverkar barns risk för olyckor. Vid en 

första anblick ser artikeln ut att bara täcka barn i skolan, men den bör ändå vara relevant för 

förskolan, eftersom barn i USA, där studien gjorts, börjar skolan betydligt tidigare än i 

Sverige. Schwebel menar att barn som är impulsiva, eller som har en tendens att överskatta 

sin fysiska förmåga, är särskilt utsatta för risker. Schwebel menar vidare att grupptryck och 

dålig uppsikt av vuxna också är viktiga faktorer för olycksrisken. 

 

Nilsson 1998 beskriver studier som författaren har gjort mellan år 1979 och 1982 på daghem 

och deltidsförskolor. Författaren har tidigare arbetat som högskolelärare i Örebro. Nilsson 

1998 menar att när barn tar risk under sina lekar eller spel undviker de yngre barnen att 

argumentera för sitt val medan äldre barn motiverar sina val på olika sätt (Nilsson 1998, s. 

67-69). Nilsson menar att informationsintegration är åldersrelaterad. Yngre barn integrerar 

inte information utan centrerar istället en del av informationen som de får (Nilsson 1998, s. 

33-34).  
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7. Resultatanalys 

 

Resultatanalysen är indelad i fyra olika områden där vi börjar med att kort beskriva de 

respondenter som har varit delaktiga i denna studie. Respondenternas syn på och arbete med 

barnsäkerhet och respondenternas syn på orsakerna till barnolyckorna beskrivs därefter.  

  

7.1 Respondenterna 

 
Sex respondenter har varit delaktiga i studien, de arbetar på olika platser men är alla 

delaktiga på något sätt i barnsäkerhetsarbetet på förskolan i den aktuella kommunen. En kort 

presentation följer nedan där de själva beskriver sitt arbete och sin bakgrund. Alla angivna 

namn på respondenterna och förskolorna är fingerade.  

 

Pedagog Lisa har mer än tjugo års erfarenhet. Hon har arbetat på sin nuvarande förskola i 

fyra år. Förskolan har barn från många olika kulturer och de flesta av barnen har utländsk 

bakgrund. Lisa arbetar på förskolan ”Flodhästen”. 

 

Pedagog Annika har samma uppdrag som Lisa. Annika har arbetat på den nuvarande 

förskolan i tio år, och totalt tjugo år inom barnomsorg. Förskolan som Annika arbetar på 

ligger i ett mer ”svenskt” område med mindre kulturblandning än Lisas förskola. Annika 

arbetar på förskolan ” Svanen”. 

 

Barnombudsman Siw hjälper barn och vuxna i frågor som rör barn och ungdomar. Hennes 

uppgift är att se till att alla behandlas på ett rättvist och bra sätt. Som förälder eller närstående 

kan man kontakta Siw vid oro över säkerheten i förskola och skola.  

 

Intendent Karin har i uppdrag att stödja områdeschefen för området hon är intendent över. 

Karin är även samordnare i arbetsmiljö- och lokalfrågor och är intendent över hela området 

där förskolan ”Svanen” ligger. 
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Intendent Birgitta har i princip samma uppdrag som Karin men Birgitta är ansvarig över ett 

annat område i samma kommun som Annika och Lisa arbetar. I bakgrunden har hon en 

folkhögskoleutbildning och hon har arbetat inom helt andra yrkesområden tidigare. 

 

Säkerhetssamordnare Kristina har jobbat i sitt yrke snart fem år. Hennes uppdrag som 

säkerhetssamordnare är att arbeta brett med risk- och säkerhetsfrågor och hon ordnar också 

olika säkerhetsutbildningar för anställda på kommunen, allt ifrån intendenter till pedagoger. 

Kristina är i grunden kulturvetare och har även en utbildning i säkerhetssamordning, sedan 

har Kristina byggt på sin kunskap med olika utbildningar som handlar bland annat om 

säkerhet.  

 

Eftersom det inte var möjligt att intervjua intendenten på förskolan ”Flodhästen” där 

pedagogen Lisa arbetar var det heller inte möjligt att jämföra intendenterna för de två 

aktuella områdena. Birgitta arbetar dock ganska nära området där förskolan ”Flodhästen” 

ligger och deras arbete är ganska likt, därför togs denna intervju med.  

 

 

7.2 Barnsäkerhet 

 
Den första av frågeställningarna är ” Vad är barnsäkerhet enligt personalen på de undersökta 

förskolorna och kommunen?” För att få svar på denna fråga och få respondenternas syn på 

barnsäkerheten ställdes två korta frågor kring barnsäkerhet. Vad är barnsäkerhet enligt er?  

Och vad tycker ni allmänt om barnsäkerheten idag på förskolorna? Genom att ställa flera 

diskussionsfrågor till respondenterna kan detta ge ett bredare svar kring barnsäkerhet.  

 

Respondenterna tyckte att barnsäkerhet var mycket viktigt och att man alltid måste utveckla 

sitt arbete inom barnsäkerhet i förskolan.  Barnsäkerheten allmänt såg bra ut enligt 

respondenterna, de tyckte att de hade ganska stor överblick över de risker för barn som finns 

på förskolan. 

 

Lisa - förskolan ”Flodhästen” 

 

Enligt mig är vår förskola godkänd när det gäller arbetet med barnsäkerhet. Barns säkerhet är 

viktigt på alla sätt, dels ska föräldrarna känna sig trygga när de lämnar sina barn och dels är det 
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otäckt om det händer barnen något allvarligt. Barn leker vilda lekar men det gäller att vi har en 

säkerhetsmiljö för dem. Man kan inte ta bort allt farligt från barnen, och därför ska man ibland 

prata med barnen vad som kan vara farligt.  Idag så arbetar man ganska bra med 

barnsäkerhetsarbetet på förskolorna utifrån vad jag vet. 

 

Även om Lisa i citatet ovan gav en trygg bild av säkerhetsarbetet så framkom att hon hade 

invändningar. Hon gav en ganska motsägelsefull bild av deras arbete under sin intervju. Hon 

tyckte att de andra pedagogerna i förskolan inte fullgjorde sitt arbete väl och hon klagade på 

saker som rör deras arbete med barnsäkerhet. Hon ansåg att det fanns flera brister utifrån 

pedagogernas och förskolechefens ansvar och verksamhetens säkerhetsarbete. Hon kände 

heller inte till innehållet i pärmarna som fanns på förskolan för säkerhetsrutiner.  

 

Vid intervjun med Annika förklarar hon att deras arbete med barnens säkerhet  med goda 

kunskaper om arbetet som genomförs och de säkerhetsrutiner som finns. "Trygghet" och 

"säkerhetsmiljö" var begrepp som Lisa återkom till flera gånger under intervjun. 

  

Annika- ”Svanen” 

 

Barnsäkerheten är absolut viktig för oss. Det är viktigt att vi tar hand om barnen som föräldrarna 

lämnar. Förskolan ska vara en så säker plats som möjligt för barnen. Jag tror att barnsäkerheten 

idag är ganska bra men kommunen jobbar hela tiden med att göra det bättre och öka kunskapen 

hos pedagogerna gällande barnsäkerhet.  

 

Annika ansåg således att personalens ansvar innefattade att man skulle ordna "en så säker 

plats som möjligt för barnen". 

 

Det som Annika var lite tveksam till var vilket arbete som genomfördes från kommunen. 

Samtidigt nämnde hon att man ska öka sina kunskaper gällande barnsäkerhet för det var 

ganska viktigt, men att det kanske inte var något de behövde prioritera. 

 

Under ”Teori” delen kan man läsa mer om begreppet ”kunskap” då den också kommer upp 

på resultatdelen längre fram. Annika förklarade att hon kände till att kommunen brukar göra 

barnsäkerhetsronder på verksamheten som är en del av kommunens arbete med barnsäkerhet. 

Vid intervjuer med de personer som arbetade på kommunen så framgick att de överlag hade 
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stort intresse för barnsäkerheten men att de inte alltid hade klart för sig hur verksamheten såg 

ut bland förskolorna. 

 

Karin och Birgitta tyckte att barnsäkerhet var ganska viktigt men de hade inte riktigt några 

kunskaper för att förklara vad som kan vara barnsäkert för barnen på förskolorna. De pratar 

hela tiden om att de bryr sig och att de är mycket intresserade av ämnet, men samtidigt 

verkar det uppenbart att de skulle de behöva fördjupa sina kunskaper. 

 

Karin - Intendent 

 

Barnsäkerheten är jätteviktig, man kan tycka olika om barnsäkerhet. Man ska få pedagoger att 

tänka inom barnsäkerhetsområdet. Jag själv har inga direkta kunskaper om vad som är farligt för 

barnen. Barnsäkerheten idag har blivit allt bättre. Man tänker mycket just på det idag. I början av 

1990-talet ville alla att det skulle vara mysigt med riktiga stearinljus på förskolan men nu har 

många ljus med batterier istället. 

 

Karin ger således ett konkret exempel, stearinljus, men ger i övrigt ett intryck av att veta 

mindre om området än hon skulle vilja. 

 

Birgitta - Intendent 

 

Barns säkerhet är så klart mycket viktig för oss. Men jag har inte riktigt något bra svar hur 

barnsäkerheten i dag ser ut. Jag tror också att förskolorna ansvarar över sitt säkerhetsarbete ganska 

bra och jag tror inte de brister på något sätt. 

 

Avslutningsvis tillfrågades även Siw och Karin som jobbar som barnombudsman och 

säkerhetssamordnare för barnsäkerheten och de gav följande svar: 

 

 

Siw- Barnombudsman 

 

Barnsäkerhet för mig är det allra viktigaste, pedagogerna ska kunna agera utan att tänka när något 

händer. Barnsäkerhet är att garantera säkerheten för barnen i förskolan, det är den stora delen i 

vårt arbete gällande barnsäkerhet. Föräldrar tar ibland upp frågor gällande barnsäkerheten på 

förskolan och oftast handlar det mest om oro för något t ex när de inte får bra bemötande ifrån 

personalen eller när det är för stora barngrupper. Vi vill för vissa föräldrarna om att vi arbetar med 
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barns säkerhet hela tiden. Trots olyckor som sker så tycker jag att barnens säkerhet på förskolan 

ligger ganska bra till idag. 

 

Siw ger således ett relativt nyanserat svar, t.ex. att det är viktigt att pedagogerna skall kunna 

reagera snabbt när olyckan är framme, och att det är viktigt även att kunna hantera oro. 

 

Kristina- Säkerhetssamordnare  

 

Vi har ett tankesätt som vi jobbar utifrån. Vi vill skydda barnet på alla sätt för att barnsäkerhet för 

oss på förskolan är jätteviktig. Vi är stolta över vårt säkerhetsarbete i kommunen på förskolorna. 

Vi tycker att kommunen ligger bra till idag med barnens säkerhet och vi gör vårt bästa för att ge 

en trygg miljö på förskolorna åt barnen. Trygg miljö ger också mindre olyckor på förskolan.   

 

I Kristinas svar återkommer således "trygghet" som ett viktigt begrepp för att definiera 

barnsäkerhet. 

 

Kristina och Siw gav en ganska tydlig bild och de ansåg att de hade goda kunskaper om sina 

respektive arbeten gällande barnsäkerhet på förskolan. Kristina berättade om att de arbetar 

för att få en trygg miljö och det är absolut något man ska ha för barnens säkerhet och för att 

förhindra olyckor. Siw Pratade om att pedagogerna ska kunna agera utan att tänka. En annan 

sak som Siw nämnde är att de vill visa för föräldrarna att de jobbar med barnsäkerheten på 

förskolan.  

 

En intressant fråga att följa upp i annat sammanhang kan vara hur sambandet ser ut mellan 

kommunernas vilja att understryka att de tar säkerhetsarbetet på allvar och hur det faktiskt 

följs upp i verksamheten. Denna undersökning täcker dock inte detta område. Något som är 

tydligt är att det är viktigt att ta frågan om kunskap om säkerhet på allvar och att kunskap 

kräver att man utvecklar sitt lärande på det här området.  

 

När det gäller analysbegreppet "kunskap" så förefaller det uppenbart att alla respondenterna 

efterlyste mer kunskap om hur begreppet "barnsäkerhet" skall definiera och vidareutvecklas. 

Flera av respondenterna gav tämligen vaga till nästan undvikande svar på denna fråga. 

 

När det gäller analysbegreppet "samverkan" så återkommer flera respondenter till att 

"trygghet" är ett viktigt begrepp, ett begrepp som dock enligt respondenterna endast kan 
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ordnas i samverkan mellan de olika tjänstemän och pedagoger som är ansvariga för 

förskolan. Man kan också notera att respondenterna i ringa grad nämner barn och föräldrar 

som agenter att engagera för att öka barnsäkerheten.  

 

 

7.3 Orsakerna till barnolyckor på förskolan 

 

Den andra frågeställning i studien tas upp under denna del, ”Vad anser personalen inom de 

undersökta förskolorna och kommunen är orsaken till barnolyckor på förskolan?”. För att 

undersöka denna frågeställning ställdes olika frågor till respondenterna som ”vad kan en 

barnolycka som förekommer på förskolan bero på?” 

 

Lisa- ”Flodhästen” 

Barnen blir kaxigare och kaxigare ju äldre de blir, de vill upptäcka saker och blir mer rörliga. 

Olyckor kan ske när barnen har bråttom och springer runt i förskolan. Nästan alla våra olyckor 

sker utomhus p.g.a. friare utemiljö trots att det är mer personal som vakar över barnen ute.  

 

Annika- ”Svanen” 

Vi kan inte begränsa barnen i deras utforskande, de rör sig fritt hela dagen och observerar vad de 

är intresserade av. Barnolyckor händer hela tiden, oftast handlar det om barn som snubblar, ramlar 

ner och klättrar. Oftast är det rena olyckshändelser som händer, kanske för att barnet har bråttom. 

 

Siw- Barnombudsman 

Barnolyckor beror på att barn tränar sin motorik. Det är lite av det man lär sig, de tränar genom att 

springa och slå sig, barn gör sig illa. De söker samtidigt rumsuppfattning när de springer runt, där 

finns också risken att de springer in i varandra och gör sig illa. 

 

Lisa, Annika och Siw ger nästan samma orsaker till barnens olyckor. Barnen gör sig illa på 

grund av att de har bråttom och utforskar sin omgivning. Karin däremot tycker något annat 

än de övriga: 

 

Karin- Intendent 

Barn puttar varandra, de biter varandra, det kan också vara så att ett barn smäller igen en dörr när 

det andra barnet har fingrarna emellan eller så halkar de och gör sig illa. Orsakerna kan vara 

många när det gäller barn på förskolan. Många gånger så är det pedagogerna som inte har varit 

riktigt uppmärksamma i sitt arbete eller har haft den översikt som krävs över barnen.  
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Det Karin nämner är ganska intressant. Hon menar att orsakerna till olyckorna kan vara 

många men i stort sett är det brist på ansvar och uppmärksamhet från pedagogerna som gör 

att barnolyckor sker. Detta är något som Lisa och Annika inte nämner. När Lisa och Annika 

tillfrågades vad de tyckte, så sa de att de fullgör sitt arbete och håller inte alls med. Annika 

tycker att de olyckor som sker är rena olyckshändelser. Nedan förklarar Birgitta i sin intervju 

att pedagogerna inte alltid hinner ingripa när något plötsligt sker.  

 

Birgitta- Intendent 

Barnolyckor kan se olika ut på olika förskolor, de kan vara allt ifrån att barn ramlar, klämmer sig, 

ramlar och slår tänderna på golvet, välter med stolen. Det är en hel hög med olika fall jag har i 

mitt kontor. Jag tycker inte det är pedagogers fel när barnen far illa utan mer att det har skett en 

olycka, man kan inte garantera säkerheten. Ibland hinner pedagoger inte ingripa när det händer 

något plötsligt.  

 

Kristina- Säkerhetssamordnare 

Vi kan inte vara 100 % fria från olyckor på förskolan. Barn puttas, barn upptäcker världen, det är 

svårt att sakta ner dem. Och genom det sker olyckor, med såväl stora som små skador.  

  

Birgitta menar att en pedagog kan vara på plats och se hela olyckan men det sker för snabbt 

för att man ska hinna ingripa. Pedagogerna, Birgitta, Siw, och Kristina anser att det handlar 

om rena olyckshändelser. Respondenterna tar upp att personal inte kan garantera att barn inte 

råkar ut för olyckor, samtidigt är det viktigt att det perspektiv som Karin tar upp tas på allvar. 

Pedagoger har ett stort ansvar att lekar äger rum på ett sådant sätt så att barnen inte skadar 

sig. Detta är också ett perspektiv som borde vara värt att ta på stort allvar för det kan 

antagligen påverka hela inställningen till barnsäkerheten. 

 

Anaysbegreppet "kunskap" blir här aktuellt på så sätt att respondenterna till stor del har en 

liknande bild av olyckornas orsak, de ser olyckor till stor del som en naturlig och oundviklig 

följd av att barnen undersöker och upptäcker världen. Orsakerna till olyckor placeras således 

till stor del inne i barnen. 

 

Analysbegreppet "samverkan" förekommer i mycket liten utsträckning i respondenternas 

berättelser. Detta kan möjligen bottna i att respondenterna ser orsakerna till olyckor inne i 
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barnen, och att man därmed inte spontant tänker sig att samverkan mellan personal eller med 

föräldrar kommer att ha någon väsentlig påverkan i detta avseende.  

 

Det är iögonenfallande att respondenternas uppfattningar om orsakerna till olyckor med barn 

till så stor del, möjligtvis läggs det på barnen. Detta står i bjärt kontrast till t.ex. Jansson 

(2003), som anger orsaker som kan fördelas i tre olika kategorier: interna (motorisk och 

kognitiv utveckling hos barnen) och externa (t.ex. miljö som är dåligt anpassad till barnen), 

samt orsaker som ligger i samverkan med andra. 

 

7.4 Kommunen och förskolornas arbete med barnsäkerhet.  

 
För att tränga djupare in i respondenternas uppfattningar om barnsäkerhet ställdes ytterligare 

frågor utifrån den tredje frågeställningen, ” Hur arbetar de undersökta förskolorna och 

kommunen med barnens säkerhet på förskolan?”. Frågor som ställdes var bland annat ”Hur 

ser ert arbete med barnsäkerhet ut på förskolan/förskolorna?, ”Vem har ansvaret över att 

arbetet genomförs på rätt sätt?”.  

 

Lisa- ”Flodhästen” 

Varje personal ansvarar för att upptäcka fel och brister och följa våra säkerhetsregler t ex att barn 

inte får vistas i köket. På vår förskola ansvarar varje pedagog över en specifik barngrupp. Men 

samtidigt har alla ansvar över allas barn. Vi personal på förskoleverksamheten fördelar vårt ansvar 

t ex vem som stänger förskolan och vem som tar hand om vem och vad. Vi ser till att barnen är 

trygga och säkra på förskolan genom att genomföra barnskyddsronder som genomförs en gång per 

år. Det är vår allra störta arbete med barnsäkerhet. 

 

Annika- ”Svanen” 

En kontrollpärm arbetar vi fram med utifrån kommunens krav på säkerhet. Den handlar om vad 

man ska göra när en olycka och brand uppstår. Varje personal på förskolan ska läsa den och skriva 

under sitt namn på framsidan för att visa att man har tagit del av informationen i den. All personal 

har även ansvar över vår arbetsmiljö och över alla barn på förskolan. Vi är också ansvariga att 

rapportera till kommunen om de olyckorna som förekommer på förskolan.  

 

Trots att förskolorna ligger på olika platser i kommunen så arbetar alla med samma mål, en 

säker miljö för barnen på förskolan. Utifrån vad Lisa och Annika förklarar ovan så arbetar de 

fram barnsäkerheten på olika sätt i arbetslaget för att säkerställa barns säkerhet, t ex i 

förskolan ”Svanen” utifrån kontrollpärmen och i förskolan ”Flodhästen” genom 
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ansvarsfördelning. Annika och Lisa har även nämnt under intervjun att de inte går på några 

kurser gällande barns säkerhet eller något liknande. Detta anser de inte är så bra eftersom de 

inte får de kunskaper som behövs för att vidareutveckla sig. Siw, Karin, Birgitta och Kristina 

förklarar hur arbetet egentligen ska se ut inom kommunen.  

  

Siw- Barnombudsman 

Pedagoger har ett pedagogiskt ansvar för barnet enligt skollagen. Pedagogerna är ansvariga att 

finnas där barnen är för att inte brista i sitt arbete. Förskolechefen har det yttersta ansvaret på 

förskolan om något allvarligt skulle inträffa, det är lagstadgat. Han/Hon ska se till att pedagogerna 

utför sitt arbete och inte beter sig illa. Kommunen arbetar med en barnskyddsrond som genomförs 

på förskolorna, men jag är inte alltid med på dem.  

 

Siw nämner ovan personalens och förskolechefens ansvar, men hon tycker också att man 

borde bli bättre genom att ge tydligare information till pedagogerna och tydligöra för dem 

vad man ska göra och vad pedagogerna har för ansvar. Genom detta menar hon att man kan 

öka barnens säkerhet på förskolan och få en tryggare och säkrare miljö.  

 

Karin- Intendent 

Såväl pedagoger, föräldrar som förskolechef har sitt eget ansvar. Genom att samverka tillsammans 

ökar man barnens säkerhet, t ex föräldrar skriver upp sina barns namn när de hämtar och lämnar 

på föräldralistan, samma sak ska pedagoger också göra i sina listor. Skulle det ske något på 

förskolan kan man checka av i båda listorna så att inget blir fel. Förskolechefen har så klart det 

yttersta ansvaret. Vi försöker se till att föräldrar är med i våra barnskyddsronder som utförs på 

förskolorna.  

 

Karin gick in på samverkan mellan förskolan och föräldrarna. Något som ingen har nämnt 

tidigare. För henne var samverkan något  mycket viktigt. Karin förklarade att genom 

samverkan kan man uppnå många mål i deras arbete, speciellt inom barnens säkerhet. 

Föräldrar ska kunna få möjlighet att medverka och ha åsikter och synpunkter i förskolornas 

barnskyddsronder som genomförs tillsammans av kommunen och förskolan. Tjänstemän i 

kommunen informerade mig om att vissa förskolor väljer att inte ta med föräldrarna på 

ronderna trots kommunens önskemål till det. Förskolorna som väljer bort föräldrarna tyckte 

att det kan finnas ”hemlig” information som nämns på ronderna som de inte vill att 

föräldrarna ska få höra. Då blir det svårt för föräldrarna att medverka i verksamhetens 

utveckling, Roberts (1996) anser 
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Birgitta- Intendent 

Pedagogerna är skyldiga att rapportera in alla barnolyckor som sker på förskolan. Genom dessa 

rapporter kan man arbeta med att förebygga att liknande olyckor uppstår igen. Man kan ta fram 

nya rutiner utifrån olika händelser.  

 

Kristina- Säkerhetssamordnare 

Kommunen har ett ansvar för våra brukare, kommunen ska se till att allt fungerar. Vi tar ett 

arbetsmiljöansvar genom att gå på barnskyddsronder på förskolorna. Innan en olycka sker kan 

man upptäcka om något är fel eller trasigt på förskolan. Vi kan uppmärksamma det genom våra 

ronder och genom att förebygga olyckor.  

           

Birgitta och Kristina berättar att de arbetar med att försöka hindra olyckor innan de sker, t.ex. 

med barnskyddronder. Detta anser de är viktigt i barnsäkerhetsarbete. Respondenterna tar också 

upp olika aspekter i deras intervjuer, t ex som samverkan, ansvarsfördelning, rutiner m.m. Enligt 

kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheterna bedrivs enligt de mål och 

bestämmelser som finns och kontrollera att verksamheten utövas på ett tillfredsställande sätt 

(Skolverkets allmänna råd 2005, s. 9). Vilket arbetssätt de väljer att arbeta med är förmodligen 

inte avgörande så länge de uppfyller målen som kommunallagen anger. 

 

Analysbegreppet "kunskap" är relevant för denna frågeställning på så sätt att personalens 

kunskap om rutinerna är viktiga för att förebygga olyckor. 

 

Analysbegreppet "samverkan" är relevant för denna frågeställning genom att rutiner och 

barnskydddsronder görs i samverkan mellan personal från olika delar av kommunen. Dock kan 

vi igen här notera att möjligheterna till samverkan med barnen och föräldrar inte diskuteras i 

någon större utsträckning. 
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8 Resultatsammanfattning och diskussion 

 

Under denna del tas resultatsammanfattning och diskussion upp. I Diskussionen kopplas 

tidigare forskning och litteratur samt de centrala begreppen kunskap och samverkan, som 

beskrivs under ”Teori” delen.  

8.1 Diskussion 

 
Under rubriken ”Teori” i denna uppsats togs två begrepp upp som har stor anknytning till 

denna studie. "Kunskap" som är det ena begreppet är något som både litteraturen och 

respondenterna pratar mycket om. Pedagogerna nämnde under sina intervjuer att de 

nyanställda eller vikarier som inte känner till deras regler har ganska lite kunskap om hur vi 

arbetar för att säkerställa barnsäkerheten på förskolan. De får då en kort introduktion innan 

de börjar arbeta om hur förskolan arbetar och vad man ska göra och inte göra för barnens 

trygghet och säkerhet.  

 

Begreppet togs också upp i boken ”Lärares arbete och kunskap” (2010) där Wedin 

förklarade kunskap som något utökande vetande som läraren måste ha och därför skapar 

(Wedin 2010, s.13). Det är nog precis vad pedagogerna gör i sitt jobb, de ökar andras 

kunskap över förskolans arbete och samtidigt sitt eget. Om man inte har gått igenom en viss 

information på länge kan man riskera att glömma bort det som var viktigt och som bör 

kommas ihåg. Genom att lära andra och utöka kunskap kan man samtidigt fräscha upp sitt 

eget minne. Frågor som de nyanställda eller vikarier ställer till de erfarna pedagogerna kan få 

pedagogerna att tänka. 

 

Det andra begreppet är ”samverkan”. Enligt Johannson och Rolander innebär ordet att 

”verka” tillsammans. Genom samverkan kan man uppnå mål som inte kunde klaras av någon 

enskild part (Johansson & Rolander 2007, s.194–196).  Enligt Karin behöver man föräldrars 

samverkan för att kunna förstå sina misstag och fel och sedan rätta till dem. Detta gör att 

förskolan utvecklas till det bästa samt att föräldrarna och barnen känner sig trygga med 

verksamheten. Föräldrar ser på ett annat sätt än vad de anställda på förskolan, har man inte 

föräldrars samverkan blir arbetet svårare.  Det ska också finnas samverkan mellan personalen 

på förskolan, mellan förskolan och kommunen för att få arbetet gjort enligt krav och regler 

som ställs på förskolan. 
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Under intervjuerna uppfattades det som att samverkan och kunskap var mycket viktiga 

begrepp för alla respondenter. De nämnde själv dessa begrepp utan att det ställdes någon 

specifik fråga angående det. Man kan förmoda att dessa begrepp länge varit en grund i 

förskolans och kommunens arbete gällande barnens säkerhet och trygghet. 

 

Som Annika nämnde i sin intervju sker barnolyckor hela tiden och de är oftast rena 

olyckshändelser. Kristina tyckte att man inte kan vara helt fri från olyckor på förskolan. På 

något sätt kändes det som om de inte vill bära något ansvar för deras arbete på förskolan. När 

man läser boken ”Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem” (2002) förefaller det 

rimligt att hålla med respondenterna när Bengtsson & Svensson förklarar att vissa risker 

normalt finns i leken, och dessa risker måste accepteras (Bengtsson & Svensson 2002, 

s.168). Sedan förklarar forskarna att man kan förebygga dessa risker genom att man antingen 

krävde skyddsutrustning eller avgränsningar för hur nära man får stå den som ska slå en boll 

till exempel (Bengtsson & Svensson 2002, s.168). Alltså förklarar forskarna att man alltid 

kan göra något för att hindra en olycka eller händelser. 

 

Bengtsson och Svensson förklarar också att barn på förskolan saknar egna möjligheter att 

påverka förskolans miljö (Bengtsson & Svensson 2002, s. 202-205). Det som är bra med 

kommunen som valts är att det finns flera personer i kommunen som man kan vända sig till 

om man ser att något är fel eller farligt på förskolan. Man kan först prata med pedagogerna 

på förskolan och ha synpunkter på eventuella brister som man ser. Blir man inte hörd av dem 

går man vidare till förskolechefen, förskolechefen är den som har yttersta ansvaret på 

förskolan om något skulle förekomma (Lpfö 98, s.16) och det kände respondenterna väl till. 

Skulle det inte heller hjälpa går man vidare till huvudmannen som är kommunen, kommunen 

är huvudmannen för förskolan (2010:800, kap2, § 2). Enligt respondenterna finns det flera 

personer man kan vända sig till på kommunen om man inte är nöjd, som barnombudsmannen 

eller säkerhetssamordnare. Skulle det vara så att de inte kan hjälpa till, kan man få vidare 

hjälp av dem för vem man kan kontakta vidare för att få den hjälp man behöver.  

 

Lisa på förskolan ”Flodhästen” förklarade för mig att man inte kan ta bort allt farligt från 

barnen, istället ska man ibland prata med barnen vad som kan vara farligt. Nilsson 1998 

nämner i sin bok ”Barns beslutfattande under säkerhet och risk” (1998) att yngre barn inte 

integrerar information utan istället centrerar en del av den information de får (Nilsson 1998, 
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s.33–34). Det pedagogerna förklarar för barnen uppfattar barnen ofta bara bitvis. Man måste 

då kanske upprepa informationen flera gånger för att barnen ska ta in hela den information 

som krävs. 

 

 

8.2 Resultatsammanfattning  

 

Mitt syfte i denna uppsats var att undersöka uppfattningar hos personal inom kommun och 

förskola om pedagogers ansvar gällande barns säkerhet på förskolan? Två förskolor 

undersöktes utifrån sex olika intervjuer med två pedagoger, en barnombudsman, två 

intendenter och en säkerhetssamordnare.  

 

Förskolan ”Flodhästen” och förskolan ”Svanen” arbetar på skilda sätt med barnsäkerhet. När 

det gäller de aktuella frågeställningarna i denna studie, så kan man sammanfattningsvis säga: 

a) Att respondenterna uppfattar barnsäkerhet i förskolan som att pedagogerna bör ordna en 

trygg miljö där det finns plats för lek, men där olyckor aldrig helt kan uteslutas. 

b) Personalen uppfattar orsaken till olyckor som om de till stor del ligger i barnens naturliga 

utforskande av världen 

c) Kommunerna och förskolorna arbetar med barnsäkerhet främst genom 

barnskyddsronderna. Det finns dock betydande skillnader i hur olika förskolor, även inom en 

kommun, arbetar med barnskyddsronder, t.ex. när det gäller i vilken grad barn och föräldrar 

engageras i arbetet. 

 

Förskolan ”Flodhästen” har valt att dela upp ansvaret och sitt arbete över förskolans 

personal. De vill att föräldrarna känner sig trygga när de lämnar sina barn och pratar oftast 

med barnen om vad som kan vara farligt eftersom de inte kan ta bort allt barnfarligt. Trots att 

Lisa anser att förskolan ”Flodhästen” har ett tillfredsställande säkerhetsarbete, så finns det 

något som inte riktigt stämmer. Lisa berättade att de hade brister i sitt arbete och hon inte 

visste inte var man kunde få tag på den information som behövdes och fanns tillgängligt för 

personalen om barnsäkerhetsarbete. 

 

Förskolan ”Svanen” visar ett tydligare arbete jämfört med förskolan ”Flodhästen”. De har 

arbetat fram en kontrollpärm som all personal ska läsa och gå igenom, den är baserad på 
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kommunens krav och regler. De har även ett gemensamt ansvar över allas barn oavsett vilken 

avdelning man befinner sig på.  

 

Två viktiga delar i förskolornas arbete med barnsäkerhet är barnskyddsronderna och att 

rapportera de olyckor som sker på förskolan. För att underlätta arbetet på förskolan har 

arbetslaget t ex på ”Flodhästen” och ”Svanen” valt att inte rapportera alla händelser som sker 

till kommunen utan bara de allvarligaste. Enligt Barnombudsmannen och 

säkerhetssamordnaren är detta inte ett acceptabelt arbetssätt, allt ska rapporteras och sedan 

väljer kommunen vilka händelser man får leva med och vilka man ska gå vidare med, genom 

t ex en utredning. Kommunens inställning i denna fråga överensstämmer med Roberts (1996) 

att även så kallade "near misses" bör rapporteras, för att få bra underlag för förbättringar i 

säkerheten.  Alla respondenterna är överens om vem som har ansvar över vem och vad på 

förskolan. Ansvar är något som alla tar upp och som verkar vara ganska viktigt, att man tar 

sitt ansvar som man ska.  

 

Likheterna på förskolorna har inte varit så många,”Flodhästen” och ”Svanen” har sett ganska 

olika ut. De likheter man kunde se är att respondenterna har samma åsikter och tankar kring 

barnsäkerhet. Alla respondenterna tyckte att barnsäkerhet på förskolan är mycket viktig både 

för barnen själva och för föräldrarna som vill ha en trygg plats att lämna sina barn på, de var 

alla övertygade om. Alla kände också att det hade ett ganska krävande arbete, för att 

föräldrar ställer höga krav och förväntningar på förskolan när det gäller barnens trygghet och 

säkerhet. 

 

Kommunen ser till att alla förskolor genomför barnsäkerhetsronder och rapporterar de 

olyckor som sker. Flera anställda i kommunen som Intendent, säkerhetssamordnare med 

flera, finns för att följa säkerhetsarbetet på förskolan och utveckla säkerhetsarbetet. 

 

Under intervjuerna har alla respondenter uttryckt att detta är mycket viktigt men alla har inte 

kunnat förklara varför eller hur man arbetat med frågan. Siw förklarade i sin intervju att 

kommunen borde bli bättre på att informera. Detta står förstås i bjärt kontrast till Roberts 

(1996) som anser att informationskampanjer i värsta fall är ineffektiva och dyra, och i värsta 

fall kontraproduktiva. 
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Respondenterna anser att de flesta olyckorna som sker i kommunen sker när barn klämmer 

sig, ramlar, snubblar, springer i varandra eller att de gör sig illa på annat sätt. Orsakerna till 

detta har varit många, några av respondenterna anser det är pedagogernas brist på 

uppmärksamhet och vissa har ansett att det är rena olyckshändelser.  

	

8.3 Betydelse för fortsatt forskning och förskola 

 
Ämnet barnsäkerhet är mycket omdebatterat men tämligen lite vetenskaplig litteratur finns 

tillgänglig. Även bland lärarutbildningens C-uppsatser finns det nästan ingen uppsats skriven 

om just barnsäkerheten på förskolan. Det finns några bilderböcker för barn som visar barnen 

vad man kan göra vid nödsituationer. Boken ”När larmet går” av Petra Petersson är en av de 

böcker som visar barn att när det börjar brinna ska man bara springa ut och strunta i att göra 

någonting annat. Mycket av den tillgängliga litteraturen är skriven de senaste få åren. Detta 

är ett tecken på att säkerhet och att skydda barnet från skada har blivit en allt mer 

diskuterande fråga överallt. Denna uppsats kan förhoppningsvis ge andra impulser och idéer 

till fortsatt arbete inom området barnsäkerhet.  

 

De viktigaste frågorna som förtjänar ytterligare arbete och som identifierats under 

tillkomsten av denna rapport är: 

- Hur ska föräldrarnas och barnens egna informella kunskap kunna tillföras förskolorna på ett 

systematiskt sätt? 

- Hur kan samverkan mellan förskola, föräldrar, barn och kommun ytterligare förbättras? 

 

 

9 Källförteckning 

 

I denna del delas källorna in i tryckta och otryckta källor. Tryckta källor är officiella tryck 

medans otryckta källor är de övriga källorna.  

9.1 Otryckta källor 

 

9.2.1 Intervjuer  
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 Annika- Pedagog på förskolan ”Svanen” (2010-10-11) 

 Birgitta- Intendent (2012-10-19) 

 Karin- Intendent (2012-10-23) 

 Kristina – Säkerhetssamordnare (2012-10-23) 

 Lisa- Pedagog på förskolan ” Flodhästen” ( 2012-10-10) 

 Siw- Barnombudsman (2010-10-16) 

 

9.2 Tryckta källor 
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  SOU 2013:26. Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i 

förskolan 
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 Wedin, Ann- Sofie (2010). Lärares arbete och kunskap. Stockholm: Studentlitteratur 
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 Förskolans läroplan, Lpfö98, reviderad 2010 

 Skolverkets allmänna råd, 2005 

 Skollagen (2010:800). Lärarens handbok (2011). Stockholm: Studentlitteratur 

 Barnskyddsrond med miljörond 2012, finns i författarens ägo. 



30 
 

 

10 Tack 
 

Jag vill tacka respondenterna, som på ett öppet sätt gett mig tillgång till sina tankar om 

barnsäkerhetsarbete. 

 

Jag vill passa på att ge ett stort tack till vänner och nära för all stöd de har gett mig under kursens 

gång.   

 

Ett stort TACK till er alla! 
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11 Bilagor 

 

11.1 Intervjuguide: bilaga 1, inför intervjun 

 

Hej! 

 

Jag heter Jinan Said och läser min sista termin på Södertörns Högskola i Flemingsberg, interkulturell 

lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. Under denna termin skriver jag 

mitt examensarbete som handlar om ”barnsäkerhet i förskolan”. Säkerheten på förskolan har alltmer 

blivit ett viktigt ämne som diskuteras mycket i vår media och i regeringen. Dagens debatter har gjort 

mig intresserad av ämnet och därför har jag valt att gå djupare in i det genom mitt examensarbete. 

Syftet med mitt arbete är att undersöka pedagogers uppfattning om deras ansvar gällande barns säkerhet 

på förskolan. Jag tycker det är intressant att titta närmare på vilka olyckor som drabbar barnen i 

förskolan och hur pedagoger upplever att olyckor skulle kunna undvikas?  

 

Jag har utarbetat några frågor utifrån det jag vill ta reda på och som rör barnsäkerhet. Jag är mycket 

tacksam om ni vill medverka i min studie genom att delta i intervju undersökning. Intervjun är anonym 

och helt frivillig. Ni får när som helst avbryta intervjun och undvika att svara. 

Jag kommer att under intervjun spela in våra röster för att underlätta bearbetning av informationen.  

Det är din åsikt och hur ni arbetar som är allra viktigast för mig 

. 

Tack på förhand! 

 

Jinan Said 

Lärarstudent- Södertörns Högskola 

Tfn:0729085580 

j.k8887@yahoo.commail: -E 

 

Handledare 

Niclas Järvklo 

Niclas.jarvklo@sh.se 
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11.2 Intervjuguide: bilaga 2, intervjufrågor till förskollärare 

 

Intervjuguide till förskollärare! 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

3. Är ni inspirerade av någon vetenskapligteori? 

4. Brukar ni gå på säkerhetsutbildningar? Om ja, Vad kan dessa handla om? 

5. Har du någon utbildning om barnsäkerhet? Om ja, på vilket sätt använder du kunskaper från 

utbildningen idag på ditt yrke som förskollärare? 

6. Har ni någon säkerhetsrutin ni gör på förskolan? 

 

 

Undersökningsfrågor: 

7. Hur arbetar ni med barnsäkerhet på förskolan? 

8. Vad är barnsäkerhet enligt er? 

9. Hur viktig är barns säkerhet för er på förskolan? 

10. Vad tycker ni om barnsäkerheten allmänt idag på förskolor? Vad borde bli bättre? 

11. Vad ställer kommunen, skolverket, föräldrar för krav på er när det gäller säkerhet? 

12. Har det förkommit några barnolyckor på er förskola tidigare? Vid ja, Vilka? 

13. Vad anser ni är orsaken till de barnolyckor som sker förskola? 

14. Hur undviker man barnolyckor? 

15.  Vad har ni för ansvar om något skulle förekomma på förskolan, t ex en olycka? 

16. Vem har ansvar över att arbetet med barnsäkerhet genomförs på rätt sätt? 

17. Tycker du att olyckorna som sker kan vara orsakat utav pedagogers brist på ansvar enligt många 

mediers syn? 

18. ”Miljöbalken ställer krav på att förskolorna ska bedriva egenkontroll. Detta innebär bland 

annat att förskolan ska ha ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister 

i sin verksamhet och att detta ska dokumenteras Tycker du att ni har koll över detta. Vid ja- 

hur?, nej- varför?” 
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19. ”Organisatoriska ansvaret: vilket innebär att ansvarsområden och arbetsuppgifter ska vara 

tydligt fördelade”- Socialstyrelsen. Hur fördelar ni ansvaret lika så att ni har koll över alla barn 

och öka barnens säkerhet? 

20. Är det något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 
 
Ps. Denna intervju kommer att ta 1 timme, vid brist på tid kommer några frågor att strykas över. 
 
Intervjuare 

Jinan Said 

Lärarstudent- Södertörns Högskola 

Tfn:0729085580 

j.k8887@yahoo.commail: -E 

Handledare 

Niclas Järvklo 

Niclas.jarvklo@sh.se 
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11.3 Intervjuguide: bilaga 2, intervjufrågor till Intendenterna, barnombudsman och 
säkerhetssamordnare 

 
 

Intervjuguide till kommunen! 
 
Bakgrundsfrågor: 
 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

3. Brukar ni gå på säkerhetsutbildningar? Om ja, Vad kan dessa handla om? 

4. Har du någon utbildning om barnsäkerhet? Om ja, på vilket sätt använder du kunskaper från 

utbildningen idag på ditt yrke? 

5. Har ni någon säkerhetsrutin ni gör på förskolan? 

 

 

Undersökningsfrågor: 

 

6. Hur arbetar ni med barnsäkerhet på förskolan? 

7. Vad är barnsäkerhet enligt er? 

8. Hur viktig är barns säkerhet för er på förskolan? 

9. Vad tycker ni om barnsäkerheten allmänt i dag på förskolor? Vad borde bli bättre? 

10. Vad ställer kommunen, skolverket, föräldrar för krav på er när det gäller säkerhet? 

11. Har det förkommit några barnolyckor på er förskola tidigare? Vid ja, Vilka? 

12. Vad anser ni är orsaken till de barnolyckor som sker förskola? 

13. Hur undviker man barnolyckor? 

14.  Vad har ni för ansvar om något skulle förekomma på förskolan, t ex en olycka? 

15. Vem har ansvaret över att arbetet genomförs på rätt sätt? 

16. Tycker du att olyckorna som sker kan vara orsakat utav pedagogers brist på ansvar enligt många 

mediers syn? 

17. ”Miljöbalken ställer krav på att förskolorna ska bedriva egenkontroll. Detta innebär bland 

annat att förskolan ska ha ett system för att identifiera, upptäcka, förebygga och åtgärda brister 

i sin verksamhet och att detta ska dokumenteras. Tycker du att ni har koll över detta. Vid ja- hur? 

Nej- varför?” 
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18. ”Organisatoriska ansvaret: vilket innebär att ansvarsområden och arbetsuppgifter ska vara 

tydligt fördelade”- Socialstyrelsen. Hur fördelar ni ansvaret lika så att ni har koll över alla barn 

och öka barnens säkerhet? 

19. Är det något du vill tillägga? 

 

Tack för din medverkan! 
 
Ps. Denna intervju kommer att ta 1 timme, vid brist på tid kommer några frågor att strykas över. 
 
Intervjuare 

Jinan Said 

Lärarstudent- Södertörns Högskola 

Tfn:0729085580 

j.k8887@yahoo.commail: -E 

Handledare 

Niclas Järvklo 

Niclas.jarvklo@sh.se 
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11.4 Checklista på barnsäkerhetsronder 

 

Eftersom listan är i Excel- format har jag tagit med det som är viktigast. Dessa frågor är vad man utgår 

ifrån när man genomför en barnsäkerhetsrond. Under själva ronden kan det diskuteras flera frågor som 

inte finns med på listan. 

          
   Datum:   Datum:  Datum:  Datum:  
 ej akt ok  anm ok  anm ok  anm ok  anm

Finns skriftlig ansvarsfördelning                   

Finns skrifliga rutiner vid avvikelse                   

                    

Finns rutiner som alla känner till för tillsyn 
av barnen när de är på gården vid alla 
tidpunkter på dagen även gårdar som har 
ojämn terräng eller höga höjder? 

  

                
Är utomhusområdet helt inhägnat och att 
avståndet mellan staket och mark får vara 
max 10 cm? 

  

                
Är grindarna och dess lås utformade så att 
man inte kan klämma sig? 

  

                
Vattensamlingar på gården och dess närhet 
uppmärksammas och åtgärdas. Vattenpölar 
djupare än 10 cm undviks, eller hålls under 
uppsikt. 

  

                
Har brunnar erfoderliga 
säkerhetsanordningar och sitter brunnlocken 
fast, så de ej kan öppnas av barn? Är 
brunnarna försedda med fallskydd? 

  

                
Växter: Giftiga växter avlägsnas, eller hålls 
under uppsikt.  

  

                
Om lekområdet har pulkabacke, ska ev 
utstickande grenar, träd, stoplar och dylikt i 
pulkans/stjärtlappens färdriktning vara 
försedda med ordentliga skydd. Störs 
pulkaåkningen av annan aktivitet? 

  

                
Finns rutiner för användning av hjälmar vid 
aktiviteter där dessa behövs? 

  

                
Byts sanden eller kompletteras 1 ggr/år och 
luckras vid behov? Kontrolleras sandlådan 
regelbundet så att där inte finns vassa 
föremål och t ex glas? 

  

                
Finns tillräcklig god belysning på gården?                   
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Kontrolleras barnvagnar när det gäller 
bromsar, hopfällningsmekanik och sufflett?  

  

                
Förråd och andra stora förvaringslådor för 
leksaker ska ha sådan låsanordning så barn 
ej kan bli inlåsta? 

  

                
Finns skriftliga rutiner för att motverka stark 
solexponering? 

  

                

                    

Är cykelåkning skild från annan aktivitet?                   
Kontrolleras och felanmäls lekställningar 
dagligen? 

  

                

                    

Kan barnen lämnas och hämtas på ett 
betryggande sätt? 

  

                
Observera skymmande häckar, vattenfyllda 
diken, gropar, brunnar och dylikt.  

  

                

                    

Är golven fria från leksaker, prylar, kuddar, 
dynor, stolar, sladdar m.m. när det ska 
städas? 

  

                
Finns städschema? Följs den och fungerar 
den tillfredställande? 

  

                
Städas förvaringsutrymmen ur damm- och 
säkerhetssynpunkt (tänk på allergiska barn)? 

  

                
Har dynor och kuddar avtagbar klädsel som 
tvättas regelbundet? Skriftliga rutiner för 
tvätt 

  

                
Utförs storstädning minst 1 ggr/år?  Ingår 
dessutom i den, nedanstående följande 
rutiner: tvätt/byte av textilier t.ex. gardiner, 
mattor samt   rengöring av utrymmen 
bakom/under skåp, kylar, frysa? Finns 
skriftliga rutiner för städning på ytor över 
axelhöjd? 

  

                

                    

Finns skriftliga rutiner för handtvätt, 
personal och barn? 

  

                
Finns skriftliga rutiner för rengöring av 
skötbord? 

  

                
Finns skriftliga rutiner för när barn får 
komma till förskolan och när de måste stanna 
hemma, vid sjukdom/smitta? 
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Speglar ska vara av 6 mm planglas eller av 
rostfri plåt och fästade så att de inte kan 
hakas av. 

  

                
Persiennsnören ska fästas upp alternativt 
klippas itu så att barn inte kan fastna i dessa 
(snara). 

  

                
Klämskydd eller dörrbroms ska finnas på 
ytterdörrens insida om dörrstängare saknas 
och på alla innerdörrar där uppenbar klämrisk 
finns. 

  

                
Elementskydd ska finnas vid element som 
har vass, utstickande delare eller blir varmare 
än 60 grader. 

  

                
Har bord, hyllplan mm hörnskydd så att 
vassa hörn undviks? 

  

                
Är vägglampor fästade väl, och är de 
barnsäkra och har ett raster som gömmer 
glödlampan. (Alternativt 
lampsladd/skarvsladd väl fästade och 
glödlampor som ej blir varma) 

  

                
Är eluttag jordade, observera särskilt 
grenuttag och skarvsladdar samt 
inkopplingar eller eldragningar från 
vägguttag och liknande? 

  

                
Är akvarium placerad på ett stadigt och 
säkert sätt och med säkra elektriska 
anslutningar. 

  

                
Är hyllor, skåp, torkskåp  förankrade i 
vägg (mot tippning)? 

  

                
Har spisen tippskydd (bakom spisen) och 
hällskydd? Har spis i lekkök 
huvudströmbrytare eller timer?  

  

                
Finns fast installerad timer till 
kaffebryggare?  

  
                

Har tvättmaskin huvudströmbrytare eller 
placeras i låsbart utrymme? 

  

                
Kontroll av att torkskåp  inte har 
låsanordning. 

  
                

Är  vattentemperatur lagom så att barnen 
inte bränner sig (max 38°C) i deras tvättrum, 
lekkök och verkstad?  Finns termometer? 

  

                
Finns det grindar både uppe och nere där 
det finns små barn? 

  

                
Misstänks någon fuktskada någonstans i 
lokalerna?  
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Förekommer konstig/besvärande lukt 
någonstans i lokalerna?  

  

                
Är inomhustemperaturen lagom i alla rum? 
Finns termometer?  

  

                
Fungerar ventilationen som den ska? 
Rengörs ventilationens frånluftdon (ventiler) 
samt tvätt av tak/vägg kring tilluftdon? 

  

                
Finns rutiner för information från 
fastighetseneheten om OVK besiktningar 
och luftflödesmätningar och andra 
kontroller? 

  

                
Är ljudnivån acceptabel i samtliga rum och 
finns rutiner för att dämpa ljudet ibland? (t ex 
dämpa barnen, öra på väggen, dämpande 
material vid/under/på möbler, rutiner vid 
inköp av möbler)                   
Finns variation på ljustillförsel (stark 
ljuskälla/ dämpande beroende på aktivitet) 

  

                

                    

Finns tillsynsrutiner för när barnen sitter i 
hög barnstol eller barnstol med bygel? 

  

                
Finns halkskydd under lösa mattor?                    
Är hoppmattor förankrade, t.ex. under 
ribbstolar? 

  

                
Är hälsofarliga kemisk-tekniska preparat 
såsom diskmedel, rengöringsmedel mm 
placerade  i låsbart utrymme, beläget 
exempelvis högt i ett skåp? Observera att 
dessa ska förvaras i originalförpackningar 
och vara förenliga med kommunens krav på 
miljövänliga produkter. Lut och starka syror 
ska inte finnas på förskolor. Finns 
säkerhetsdatablad? 

  

                
Förvaras mediciner så att barnen inte 
kommer åt den?  

  

                
Förvaras platspåsar, knivar och vassa 
föremål i lådor med barnsäkerhetsspärr eller 
högt upp i ett skåp? 

  

                

                    
Förvaras smådelar och småleksaker på ett 
betryggande sätt utom räckhåll för de små 
eller finns klara rutiner för hur man hanterar 
småsaker när de små barnen är i närheten? 
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Förhållningssätt - Brukar ni prata med  
barnen om vad som kan hända de stoppar 
små saker i munnen? 

  

                
Kontrolleras och rengörs leksaker två 
gånger per år eller vid smittsam sjukdom? 
Tas trasiga leksaker bort? 

  

                
Används endast vattenbaserade pennor, 
färger, lim, klister m.m.? 

  

                
Förvaras utrustning i atélje/verkstad på ett 
tryggt och säker sätt? Kan dessa utrymmen 
hållas under uppsikt när de inte används? 

  

                

                    

Finns utsedd SBA-kontrollant som utför 
kontroller i MarshPlus varje månad? 

  

                
Placeras levande ljus utanför barnens 
räckvidd? (Barnen får inte lämnas utan tillsyn 
med levande ljus). 

  

                

                    

Förekommer besvär som irritationer i ögon, 
näsa eller hals, huvudvärk, trötthet i stor 
utsträckning bland barn? 

  

                
Har personalen (även vikarier) god 
kännedom om barnens allergier, 
överkänsligheter och födoämnes allergier 
och vad de måste undvika för att må bra? 

  

                
Har personalen god kännedom om allergiska 
barns ev. medicinering, hur den sköts och 
var den förvaras? 

  

                
Vet all personal vad de ska göra om barn får 
allergiska reaktioner t.ex. astmaanfall eller 
allergisk chock? 

  

                
Känner ni till och följer nya tobakslagen? 
Målsättningen är att ingen mot sin vilja ska 
behöva utsättas för tobaksrök. Tänk på att 
inte röka synligt och att partiklar sitter kvar i 
kläderna? 

  

  
Om man har ett allergiskt barn i förskolan, 
har all personal, föräldrar och barn upplysts 
om vikten av att inte gå till förskolan i kläder 
som varit i direkt kontakt med pälsdjur?  Ta 
inte in ytterkläder som varit i kontakt med 
djur in i verksamhetslokalerna. 
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Har någon allmän diskussion förts om vad 
parfymer, hårspray m.m. har för betydelse 
för allergiker? Personal i förskolan bör helt 
avstå från parfymer och parfymerade 
produkter under arbetstid! T ex tvål, 
schampo, tvätt- och sköljmedel, diskmedel 
samt rengöringsmedel? Undvik starka dofter 
överhuvudtaget!                   
Finns följande växter inomhus: kvistar av 
björk och sälg, inte heller torkade växter? 
Förekommer lekmaterial som kan ge 
allergiska besvär t ex dun, ull, nötskal, tagel, 
fröskal?  

  

                
Förekommer några av följande växter som 
kan vara allergiframkallande: benjaminfikus, 
prickblad, primula, krysantemum, pelargon 
m.fl., eller blommor med starka dofter? Var 
sparsam med krukväxter! Sköts de växter 
som finns så att det inte bildas mögel i jorden 
eller på krukorna? 

  

                
Tänk på  att upprätthålla rutiner för vädring 
och utevistelse. Beaktas vädring och 
utevistelse under pollentider? 

  

                

                    

Finns likabehandlingsplan? Används den 
aktivt? 

  

                
Finns rutiner för barn med skyddad 
identitet? Är de kända för alla?                   

                    

Finns tillräckligt antal personer (inkl 
schemaläggning av personal, utspridd 
verksamhet mm) med kunskap om första 
hjälpen (L-ABC, HLR)?  

                  
Introduceras nyanställda/vikarier om hur 
första hjälpen är organiserat på 
arbetsstället (inkl vilka personer som kan ge 
första hjälpen)?                   

 

 

 

 

 

 

 


