
 

 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi 

Kunskapen som kan rädda liv 

Hannah Westlund och Sofia Linander   

December 2009 

Examensarbete, 15 högskolepoäng 

Didaktik  

Lärarprogrammet 

Handledare: Annika Elm Fristorp 

Examinator: Göran Fransson 

 

 





Linander, Sofia & Westlund, Hannah (2009): Kunskapen som kan rädda liv. Examensarbete i 

didaktik. Lärarprogrammet. Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i 

Gävle. 

 

Sammanfattning  

Undersökningens syfte har varit att studera vilken kunskap och beredskap förskollärare och 

barnskötare har gällande första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR) samt att 

uppmärksamma riskområden i förskolans fysiska miljö. En bakomliggande tanke med 

arbetets syfte är att väcka ett intresse och bidra till att förskollärare och barnskötare får en 

större insikt av de skador och olyckor som kan förekomma i förskolas fysiska miljö. Om 

personalen i förskolan besitter kunskap om olika typer av skador, vart de oftast uppstår i 

miljön, vad som orsakar dessa samt vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att 

förebygga kan olyckor och skador i förskoleverksamheten minskas. 

 

Tidigare forskning som berör personalens kunskap och beredskap om första hjälpen i 

förskolan är inte vanligt förekommande. Det här arbetet har sin utgångspunkt i forskning 

gällande pedagogiska miljöer i förskolan, trygghet och säkerhet, skador, olycksstatistik samt 

offentliga dokument.   

 

Metoderna som har använts är enkätundersökning samt en strukturerad observation av 

förskolans fysiska miljö. Enkätundersökningen var nödvändig för att få underlag för 

miljöobservationen. En slutsats i undersökningen är att kunskap och beredskap om första 

hjälpen i förskolan är två skilda begrepp. Kunskapen handlar om att förstå vad första hjälpen 

och HLR innebär medan beredskap står för handlande och förebyggande åtgärder.  I 

enkätundersökningen medverkade 32 av 40 stycken tillfrågade respondenter, fördelade på 10 

stycken avdelningar på tre förskolor. Sammanställningen av enkätundersökningen resulterade 

i att samtliga avdelningar skulle kunna vara studieobjekt för miljöobservationen. Genom ett 

slumpmässigt urval ingick fyra avdelningar i miljöobservationen. 

 

Resultatet av miljöobservationen visar att brister i barnens miljö kan bidra till att orsaka 

olyckor. I utomhusmiljön uppmärksammades säkerhetsrisker bland annat i egenskap av 

utstickande exteriör i huvudnivå samt förslitningsfaktorer på gungsits, staket och förråd. I 

inomhusmiljön observerades riskområden gällande elsäkerhet, kök, golv, dörrar, kemiska 

preparat samt övrigt lättillgängligt material. Resultatet av enkätundersökningen visar att 

majoriteten av respondenter har kunskap gällande första hjälpen och HLR. En förvånande 

upptäckt är emellertid att endast ett fåtal av respondenterna anser sig besitta beredskap för att 

ge första hjälpen och HLR, trots att det enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1999) på varje 

arbetsställe ska finnas beredskap och rutiner för första hjälpen. Därför bör första hjälpen 

utrustning ses som en självklarhet på varje förskola, resultatet av miljöobservationen visar 

dock att första hjälpen utrustning saknas på en av förskolorna, där erhålls handsprit och 

plåster.   
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Inledning  
Det här examensarbetet handlar om barns trygghet under sin vistelse i förskolan. I läroplanen 

för förskolan, Lpfö 98, betonas det att förskolan skall erbjuda en trygg miljö som samtidigt 

lockar till lek och aktivitet. I begreppet trygg/trygghet inkluderar vi personalens beredskap 

och kompetens gällande olyckor och skador. Enligt Wiktionary (2009) innefattar trygghet en 

känsla av välmående och säkerhet bland vänner, i skolan och på arbetet. Vi menar att säkerhet 

är en del av den trygghet som behövs i förskolans verksamhet. Trygghet och säkerhet är två 

ord som ofta förväxlas och får samma mening och innebörd i vårt samhälle. Trygghet är det 

samma som att vara trygg medan säkerhet är det samlade resultatet av åtgärder eller 

egenskaper som minskar sannolikheten att olyckor eller andra oönskade händelser skall 

inträffa (Nationalencyklopedin, 2009). Med begreppet fysisk miljö menar vi området och 

omgivningen utomhus respektive inomhus på förskolan.                

En central fråga i det här examensarbetet är om personalen på förskolan har utbildning när det 

gäller första hjälpen och hjärt– och lungräddning (HRL)? Med första hjälpen avser vi i detta 

arbete, de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats 

för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare 

skadeutveckling.  

 

Föräldrarna bör kunna känna en trygghet och tillit till personalen på förskolan, vilket innebär 

att förskollärarna och barnskötarna bör besitta en allmän kunskap inom detta område. 

Kunskaper om första hjälpen bidrar till en större möjlighet att handla rätt i en verklig 

situation, det är en livsnödvändig kunskap som räddar liv Personalen ska vara observant på 

olycksrisker och förebygga risker i form av miljösäkerhet samt vara i beredskap då olyckan 

uppstår. Enligt Andersson (2004) är det vanligt med olycksplatser där ingen ingriper, vilket 

kan undvikas om människor har den beredskap som krävs då olyckor uppstår. Om inte 

personalen i förskolor blir erbjuden utbildning om säkerhet och första hjälpen är det svårt att 

känna till den beredskap som vi menar är nödvändig för att kunna agera vid olyckstillbud 

samt rädda liv. Kunskaper om förebyggande åtgärder i säkerhet kan leda till att många 

olyckor undviks. Genom att vara observant i den miljö man vistas i samt att kunna urskilja 

säkerhetsrisker bidrar man till att säkra omgivningen i förskolan. Vidare menar Andersson att 

i utomhusmiljön kan det handla om att inte ha någonting runt halsen då barnen klättrar eller 

att barnvagnsbromsarna fungerar och att barnen har reflexer. I inomhusmiljön finns många 

säkerhetsfrågor gällande föremål som barnen kan sätta i halsen. En förebyggande åtgärd kan 

vara att hålla efter och plocka undan pärlor, legobitar och liknande föremål som främst de 

yngre barnen gärna vill känna och smaka på. Vidare bör personalen på förskolan hålla 

rengöringsmedel och eventuella kemiska preparat på hög höjd och på andra vis barnsäkra det 

som inte bör vara åtkomligt för barnen. Då personalen i förskolan har kunskap om säkerhet 

kan de agera och känna sig beredda, då har de möjlighet att förebygga och vara observanta i 

förskolans miljö.  

 

Enligt Hurtig (2001) signalerar ett olyckstillbud alltid en risk. Många olyckor sker då den 

vuxne inte är i närheten. Andersson (2004) menar att den vanligaste dödsorsaken vid olyckor 

med yngre barn är att de lätt sätter i halsen och får syrebrist, vilket leder till hjärnskador som 

uppstår redan efter ett par minuter. Därför menar vi att det är av stor vikt att personalen har 

kunskaper om första hjälpen och HLR. En olycka kan ske plötsligt, vid matbordet eller 

fruktstunden kan mat fastna i fel strupe och barnet kan inte själv, genom att hosta, få det att 

lossna. Händelseförloppet kanske inte uppmärksammas med en gång av de som sitter i 
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närheten, men det kan vara en situation som kräver åtgärder för att inte leda till oönskade 

följder.   

Om arbetsplatsen har denna beredskap och personalen lär sig hur man hanterar en 

olyckssituation på bästa sätt ökar chansen betydligt att utgången blir gynnsam. En utbildning i 

säkerhet leder till att personalen känner en trygghet och säkerhet i sin yrkesroll. Hurtig (2001) 

menar att personalen lätt kan bygga in säkerheten i den miljö barnen befinner sig. Personalen 

bör veta vilka risker som finns i den fysiska förskolemiljön. Då kan de arbeta på ett 

skadeförebyggande sätt vilket går ut på att ingripa genom att förändra beteenden och 

undanröja risker i miljön. Emilson och Johansson (2009) belyser i sin studie att miljön på 

förskolan ska vara trygg för barnen samtidigt som den ska ge utrymme för utmaningar och 

locka till lärande. I studien gjordes en noggrann undersökning av läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98). Resultatet visar att indirekt ställer Lpfö 98 krav på miljön i förskolan. Förskolan 

ska vara en trygg plats för alla barn där de kan utvecklas och samtidigt lära sig nya saker 

utifrån sina egna behov och förutsättningar. Pedagogens förhållningssätt är viktigt när de ska 

konstruera miljön, den ska anpassas så att alla barn kan utvecklas, vara lärorik och samtidigt 

trygg.  

Tidigare forskning har gjorts inom ramen av vår frågeställning. Bejholt och Valtanen (2007) 

undersökte hur olika skolors beredskap ser ut vid olycksfall. Det har även beforskats i 

angränsning till vår frågeställning. Arvidsson och Börjeson (2008) har skrivit om de 

professionellas roll i arbetet med barn i riskmiljö. I det här examensarbetet berörs behovet av 

kunskap och beredskap inom första hjälpen och HLR, vilket leder till följande syfte och 

frågeställningar. 

Syfte och frågeställningar       

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken kunskap och beredskap förskollärare och 

barnskötare har om första hjälpen och HLR samt uppmärksamma riskområden i förskolans 

fysiska miljö. 

 

Vilken kunskap har personalen i förskolan om första hjälpen och HLR? 

Vilken beredskap har personalen i förskolan vid olyckor och skador? 

Vilka säkerhetsrisker finns det i förskolans utomhus- och inomhusmiljö? 

Arbetets disposition 

Examensarbetet utgörs av fem kapitel. Det inledande kapitlet som ovan har behandlats tar upp 

bakgrund till vår studie samt syfte och frågeställningar. Följande kapitel kommer att redovisa 

de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vår undersökning. Kapitlet därpå 

innehåller en redogörelse av val av metod och dess utformning, undersökningsgrupp, 

genomförande, analysprocess och studiens tillförlitlighet samt de forskningsetiska aspekterna. 

Studiens resultat presenteras i det därpå följande kapitlet. I det avslutande kapitlet diskuteras 

undersökningens resultat, förslag till fortsatt forskning samt slutord. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I det här kapitlet redogörs för de teoretiska utgångspunkter som ligger som grund för 

examensarbetet. Vi lyfter fram en avgränsad del av forskning gällande pedagogiska miljöer i 

förskolan för att påvisa att frågor om säkerhet inte tidigare berörts. Därefter lyfter vi tidigare 

forskning angående skador och olyckor i förskolan. Därpå följer en avgränsad redovisning av 

offentliga dokument som rör regler, riktlinjer och lagstiftningar gällande barns trygghet och 

säkerhet. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

Pedagogiska miljöer 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) ska miljön fungera som ett komplement i 

det pedagogiska arbetet och ge barnen ytterligare inspiration och chanser till att utforska och 

erövra omvärlden. När barn samspelar med miljön leder det till att de får förståelse för sin 

omvärld, vilket bidrar till utveckling. Nordin Hultman (2006) menar att barn inte är på ett 

speciellt sätt utan att de formas i de pedagogiska miljöer som de befinner sig i och interagerar 

med.  

 I mötet med vissa material och aktivitetsmöjligheter framstår de som kompetenta, initiativrika 

 och med positiva identiteter. I andra miljöer och aktiviteter skapas och skapar de sig däremot 

 som passiva eller okoncentrerade och med negativa identiteter.  
 (Nordin Hultman, 2006, s.52)  

  

Bjervås (2003) hävdar att förskolans pedagogiska miljö måste vara föränderlig, det finns 

många olika sätt att utforma den på. Utformningen av miljön måste utgå från just de barn och 

den barngrupp som ska vistas där. Vidare menar Bjervås att för att stödja och utveckla 

barnens kompetenser i förskolan måste miljön förändras parallellt med de förändringar som 

sker i barngruppen. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser vikten av att miljön 

ska kunna användas och förändras på ett flexibelt sätt utifrån de verksamheter som bedrivs 

samt de intressen barnen för tillfället har. Nordin Hultman (2006) menar även att miljön ska 

vara trygg för barnen och samtidigt locka till lek. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan 

(2006) mår små barn bra av att vistas i en verksamhet som har tydliga ramar och 

återkommande rutiner. Det som ger en känsla av trygghet för barnen är vetskapen om 

kommande aktivitet. 

 

Det som tidigare lyfts fram gällande pedagogiska miljöer är inriktat på verksamhetens 

utformning, användningsområden samt vikten av tydliga ramar och återkommande rutiner. 

Men inget nämns om säkerhetsaspekten i den pedagogiska miljön. Enligt Lindqvist och 

Nordänger (2007) utgör numera skolan och lärararbetet en stor del i risksamhället. Allt fler 

tänkbara riskscenarier hamnar på skolans agenda och skolans personal tvingas förhålla sig till 

de påstådda riskerna och vidta åtgärder.  

Skador 

I en artikel lyfter Waibel och Misra (2003) fram att skador utgör den främsta dödsorsaken för 

barn i åldern 0 till 12 år. En undersökning gjord i USA visar att mer än 800 000 skador 

rapporterades år 2000, och de flesta inträffade inom barnomsorgen. Waibel och Misra menar 

att personalen inom förskolan står inför en utmanande uppgift. De ska erbjuda en säker miljö, 

förebygga skador och följa statliga och federala regler samt rapportera sjukdomar. Eftersom 

barn - och sjukvårdspersonal måste svara på och lämna rapporter om skador, måste de förstå 

risker och infektioner i samband med skadorna. I Sverige har Socialstyrelsen som tidigare var 

huvudman för förskolans verksamhet satt upp riktlinjer med rekommendationer om att 
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personalen bör delta i utbildningar inom bland annat krishantering och första hjälpen. När 

Waibel och Misra sammanställde sitt resultat från den amerikanska undersökningen ovan så 

granskade de även vilken typ av skador och vilken omfattning skadorna hade samt 

infektionsrisken vid skadetillfället, om barnen utsatts för blod eller andra kroppsvätskor. De 

granskade även vilka metoder som personalen använt. Bland deltagarna fanns 131 barn i 

åldrarna sex veckor till sju år, som var inskrivna i barnomsorgen. Under ett år kom det in 897 

fall av skaderapporter med totalt 1 023 skador. Resultaten visade att majoriteten av skador var 

för bett och i 73 % av fallen fick personalen ge första hjälpen. Skador med blödning förekom 

sällan, inga personskador rapporteras med måttlig eller svår blödning. Skadorna var relaterade 

till åldern på barnen och skadestatistiken sjönk med barnens åldrar. 

Obeng (2009) har i sin studie bland annat undersökt vilken typ av skador som förskollärare 

ansåg vara den vanligast förekommande på förskolor. Studien är gjord i Indiana, USA.  

Respondenterna som deltog i undersökningen var förskollärare i olika åldrar med olika 

etniska ursprung. I resultatet framgick det tydligt att blåmärken och inflammationer hörde till 

de vanligaste skadorna, dessa uppkom när barnen krockade och/eller stötte till varandra. Även 

skrap – och fallskador var relativt vanliga. När det gällde frågan om den viktigaste 

förebyggande åtgärden så fanns det tydliga skillnader i vad respondenterna svarade. 

Majoriteten svarade att noggrann övervakning var den viktigaste förebyggande åtgärden, 

några ansåg att fasta och genomförda regler var den viktigaste åtgärden för att förebygga 

skador. Andra respondenter svarade att de ”varnar” barnen verbalt för att förebygga skador. 

Majoriteten svarade att användning av första hjälpen var den viktigaste åtgärd som vidtogs 

när en skada inträffat. Obengs syfte med den här undersökningen är att bidra med att ge 

förskollärarna en inblick i förberedelsen för bedömning och hantering av skador i förskolan. 

Obeng har genom den här studien lyft fram olika typer av skador som uppstår i förskolan.  

Resultaten av undersökningen kan bidra till att förskollärare får en större insikt av de skador 

som förekommer i förskolan samt att förebygga och åtgärda dessa. Vidare menar Obeng att 

om förskollärare i sin utbildning får kunskap om olika typer av skador, vart de oftast uppstår, 

vad som orsakar dessa samt vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att förebygga kan 

olyckor och skador i förskoleverksamheten minskas. Resultaten från Obengs datainsamling 

kan användas för att förbättra förskollärarnas kunskaper om skador och olyckor i allmänhet. 

Slutligen rekommenderar Obeng att alla förskollärare bör övervaka sina förskolebarn, för att 

garantera deras säkerhet samt att förbättra barnens allmänna hälsa och säkerhet. När det gäller 

förebyggande åtgärder föreslår Obeng att förskollärare bör delge barnen sina kunskaper och 

färdigheter för att medverka till att göra barnen uppmärksamma på vad som kan inträffa i 

förskolans verksamhet. 

Olycksstatistik 

Enligt Socialstyrelsen (2009) inträffade det år 2008 ungefär 40 000 olyckor med barn under 

barnomsorgs- eller skoltid i Sverige som krävde läkarvård. Medan det enligt 

Konsumentverket (2008) framgår att det varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på 

lekplatser och skolgårdar i Sverige bland barn i åldrarna 0-17 år. Av olyckorna sker 64 % på 

skolgårdar och 36 % på andra lekplatser, de vanligaste olyckorna är fallolyckor.  

Olyckor som drabbar elever under skola och barnomsorgstid registreras som hem- och 

fritidsolycksfall av EHLASS. EHLASS står för European Home and Leisure Accident 

Surveillance System. Resultaten av registreringen kan användas för nationella skattningar. 

Epidemiologiskt centrum (EpC) vid Socialstyrelsen svarar tillsammans med Konsumentverket 

för EHLASS i Sverige. Enligt Hurtig (2001) riskerar ett barn i varje barngrupp att skadas. 
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Av alla inskrivna barn är det ca 5 % som skadas genom olyckor varje år, hälften av alla 

olyckor sker utomhus på hårda byggdelar, gungor, rutschkanor eller på hårt underlag. 

Enligt Konsumentverket (2008) är det viktigt att anmäla fel eller brister på en lekplats till 

fastighetsägaren. Nytillverkade lekredskap är i regel bra ur säkerhetssynpunkt. Däremot är 

underhållet av lekplatser ofta eftersatt. I en kontroll som Konsumentverket genomförde år 

2008 hittades många fel på kommunala lekplatser. Över 400 säkerhetsbrister upptäcktes på de 

29 lekplatser i fem kommuner som ingick i undersökningen. De vanligaste bristerna gällde 

fritt fallutrymme och stötdämpande underlag samt att utrustning var utsliten eller trasig. 

När ett barn drabbas av en olycka kan det vara en ren olyckshändelse där ingen bär ansvaret 

men i andra fall drabbas barn för att någon brustit i sitt ansvar eller varit oaktsam. Med 

oaktsam menas i det här avseendet att en person borde ha kunnat förutse en olycka och inte 

gjort något för att förhindra den. Hurtig (2001) menar att vissa personer har genom sin 

erfarenhet och utbildning större möjligheter att förutse barns handlande och på dessa kan det 

ställas högre krav. Därför anser Hurtig att det är viktigt med en välutbildad och medveten 

personal. 

 

Offentliga dokument  

Enligt Skollagen (1997:1212) ska barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek. 

Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg 

och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses och att lokalerna ska vara ändamålsenliga. 

Kommunen ska bedöma miljön på varje förskola samt ansvara för att lagen uppfylls. 

Förskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar, men det är kommunerna som 

har huvudansvar för verksamheten.  

Räddningsverket har sedan år 2005 regeringens uppdrag att samordna barnsäkerhetsarbetet 

i Sverige. Räddningsverket arrangerar seminarier som syftar till att aktualisera ämnet och 

skapa förutsättningar för säkerhetsfrämjande och skadeförebyggande arbete. I 

Räddningsverkets arbete ingår samverkan med andra myndigheter, i utbildningar såsom 

seminarier, utgivning av skadeatlas och metodhandbok, informationsinsatser av olika slag 

samt undersökningar av lokala säkerhetsarbeten. Räddningsverket ska tillsammans med 

barnombudsmannen, bevaka att FN:s barnkonvention följs i Sverige (Räddningsverket, 2009). 

Socialstyrelsen (2002) har upprättat en beredskapsplan för särskilda händelser. Det är 

riktlinjer som kommunen ska följa eftersom det är de som har det yttersta ansvaret om 

någonting inträffar. I beredskapsplanen ingår det att regelbundet öva organisationen. 

Övningar och utbildningar genomförs främst på central nivå inom kommunerna. Enligt 

Socialstyrelsen är behovet av utbildning och övning är stort. Övningar bör genomföras både 

inom den egna organisationen och tillsammans med samverkande myndigheter och andra 

organisationer. Det listas upp exempel på vad och hur personalen bör agera vid särskilda 

händelser, vilka rutiner och riktlinjer som ska följas och vilka åtgärder som ska tas. Man bör 

genomföra utbildningsinsatser, rörande till exempel risker i arbetet, hantering av utrustning, 

utrymningsvägar, krishantering och första hjälpen insatser. Detta ingår i socialstyrelsens 

beredskapsplan inför särskilda händelser. Den förutsätter att planläggning inför sådana 

händelser är genomförd och kontinuerligt aktualiserad samt att personalen är utbildad och 

övad. Beredskapsplanen ska vara väl känd av personalen så att snabb, konkret och korrekt 

information kan lämnas till drabbade, egen personal, allmänhet och medier. 
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Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1999) ska det på varje arbetsställe finnas beredskap och 

rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, 

omfattning och särskilda risker. Vid planeringen ska de kontakter som behövs tas med 

berörda lokala samhällsorgan. Det som ska säkerställas är att arbetstagarna känner till hur 

första hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället. De ska fortlöpande hållas 

uppdaterade med de rutiner som gäller. Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de 

särskilda risker som finns ska det finnas tillräckligt antal personer som kan ge första 

hjälpen på arbetsplatsen. Åtgärder ska vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen 

hålls aktuella, praktisk repetition och övning behöver regelbundet återkomma. På lämpliga 

ställen ska det finnas anslag med uppgift om var utrustning för första hjälpen finns, vilka 

personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till utryckningsfordon och taxi samt, 

adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället. Anslaget ska vara utformat så att 

det lätt känns igen. 

 

Trots detta så krävs det inte att personal i barn- och skolomsorg besitter kunskap och 

beredskap om första hjälpen och HLR (hjärt – och lungräddning). Kommunen bör avsätta 

personella och ekonomiska resurser för att kunna genomföra dessa utbildningar. Det är 

dessutom viktigt att klarlägga vilka utbildningar som behöver genomföras inom det specifika 

verksamhetsområdet. Hur ofta utbildningarna behöver genomföras och vilka som har behov 

av att delta i respektive utbildning. Några av Socialstyrelsens (2002) uppgifter är att ansvara 

för omsorg och service samt råd, stöd och vård till de som behöver. Vidare har socialstyrelsen 

befogenhet att befintliga resurser kan omprioriteras i förhållande till de behov som uppstår. 

Vem är det som ska stå till svars när en olycka inträffar? Med tanke på att personalen runt om 

i förskolor och skolor inte behöver besitta kunskap som kan rädda liv, eftersom det inte är 

något krav. Ska det behöva hända olyckor för att någon ska inse konsekvenserna? Vidare i 

Socialstyrelsen riktlinjer står det för att kunna hantera olika situationer är det viktigt i det 

förebyggande arbetet så långt som det är möjligt att förebygga de risker som kan förutses 

(s.8). Det är viktigt att värna om våra barn och vuxna. För att upprätthålla god beredskap 

krävs det fortlöpande kontakter och gemensamma övningar. För att kunna hantera en skada 

eller en svår olycka behövs det en förmåga hos personalen att själv kunna hantera händelsen, 

dels genom att gå tillbaka i det som hände och därpå reflektera över hela händelseförloppet. 

 

Trygghet och säkerhet  

Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Enligt 

Skolverket (2009) ska förskolan vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går där. Det 

läggs även stor vikt på vad personalen har för utbildning, hur stor personalgruppen är samt 

trivseln och tryggheten på förskolan. Enligt arbetsmiljölagen (2009, 3:e kap. 2 §) ska 

arbetsgivaren och arbetstagarens förhållande anpassas till varandra. Barn ska ha samma 

rättigheter som de vuxna. Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet 

samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Det är arbetsgivarens skyldighet att kontrollera att 

verksamheten uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket (2009) ställer. Säkerhetsfrågorna 

inom barnomsorgen är reglerade genom flera lagar, beroende på vilken säkerhet frågan avser 

(Skollagen, 1985:1100). Det finns även föreskrifter som utfärdas av olika myndigheter, som i 

första hand är tänkta att verka som förebyggande. Hurtig (2001) anser att det är viktigt att alla 

med ansvar för barns miljö känner till dessa föreskrifter och att de har den förebyggande 

verkan som avses. 



7 

 

För att förskolans verksamhet ska kunna erbjuda barnen en trygg miljö menar Hurtig att det 

bör finnas en daglig rutin för granskning av miljön. Utemiljön kan användas av andra under 

kvällstid därför behöver den inte vara i det skick som den lämnades efter förskolans 

stängning. En daglig granskning av miljön kan vara övervägande då det gäller att upptäcka 

skador som till exempel rötangrepp på klätterställningar samt slitage och skadegörelse. Vidare 

menar Hurtig att den dagliga granskningen kan bidra till att personalen ser på verksamheten 

på ett nytt sätt.  

I kontrast till Hurtig menar Lindqvist och Nordänger (2007) att riskmedvetandet kan ha blivit 

en naturlig och påtaglig del i vardagsarbete i dagens skola. Riskminimeringsfenomen som 

förekomsten av till exempel neonvästar och EU-säkrade gungställningar framstår som 

självklara. Därpå menar författarna att riskmedvetenheten riskerar att krympa det didaktiska 

rummet. Att lära sig är nämligen alltid riskfyllt. Hurtig (2001) hävdar att små barn måste få 

uppleva spänning, lek och utvecklas. Man kan inte bygga in barnen i säkerhet, ett bra sätt att 

minimera olyckstillfällen är dock om en vuxen finns i barnens närhet. Barn och vuxnas 

gemensamma erfarenheter och kompetens kan användas för att utveckla miljön och förebygga 

olyckor. 

Barnsäkerhetsarbete har pågått i över 50 år i Sverige dock ställs Sverige ständigt inför nya 

utmaningar. Ändrade förutsättningar i samhället samt nya föräldragenerationer, trender och 

produkter är några exempel. Allt barnsäkerhetsarbete grundas på kunskap om barn och 

ungdomar. Det är då viktigt att de själva också får komma till tals och vara med och påverka. 

De miljöer barn vistas i ska inte bara vara säkra utan också utvecklande (Barnombudsmannen, 

2009). 

 

Barnombudsmannen ska särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras 

tillämpning stämmer överens med barnkonventionen. Bland annat ska ett barnperspektiv 

genomsyra alla beslut inom den offentliga sektorn. I Barnkonventionen (2009) artikel 3 kan 

man läsa att barns bästa ska alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. 

Vidare handlar artikel 26 i Barnkonventionen om barns sociala trygghet. Varje barn ska ha 

möjligheten att känna en social trygghet, var de än befinner sig. Det ska vara möjligt med de 

resurser som de personer som ansvarar för barnet har. 

 

 

Sammanfattning  

En kort sammanfattning av kapitlet visar att tidigare forskning om pedagogiska miljöer ger en 

inblick i hur den pedagogiska miljön bör utformas och även vara flexibel. Miljön på förskolan 

ska utgöra ett komplement i det pedagogiska arbetet samt vara utformad och anpassad till den 

barngrupp som vistas där. Miljön på förskolan ska även vara trygg och lärorik. Frågor 

angående säkerhet i den pedagogiska miljön behandlas dock inte trots att skolan och 

lärararbetet numera utgör en stor del i risksamhället. Allt fler tänkbara riskscenarier hamnar 

på skolans agenda och skolans personal tvingas förhålla sig till de påstådda riskerna och vidta 

åtgärder (Lindqvist & Nordänger, 2007).  

 

Konsumentverket (2008) redovisar att det uppskattningsvis inträffar 19 000 olyckor varje år 

med barn på lekplatser och skolgårdar i Sverige. Personalen på förskolan bör inneha 

utbildning eller erfarenhet så att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet 

kan tillfredsställas. Behovet av utbildning angående säkerhet i förskolan är enligt 
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Socialstyrelsen (2002) stort. Trots detta så finns det endast riktlinjer på att personal inom 

barn- och skolomsorg bör besitta kunskap om att förebygga och åtgärda olyckor och skador. 

Den tidigare forskningen från USA som vi berör redovisar att personalen i förskolan ska 

erbjuda barnen en säker miljö samt ha kunskap om att förebygga och åtgärda skador med stöd 

av första hjälpen.  

Räddningsverket har på uppdrag av regeringen att samordna barnsäkerhetsarbetet i Sverige, 

de ska medverka till att miljöerna som barn vistas i är säkra samt att säkerhetsarbetet grundas 

på kunskap om barn och ungdomar. Tillsammans kan barn och vuxnas gemensamma 

erfarenheter och kompetens användas för att utveckla miljön och förebygga olyckor. 
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Metod 
I följande kapitel presenteras inledningsvis val av metod. Sedan redogörs för utformningen av 

enkätmaterialet samt checklistan till miljöobservationen. Därefter redovisas vår 

undersökningsgrupp samt genomförandet av undersökningarna. Därpå följer en beskrivning 

av hur behandlingen av insamlad data gick till. Metodavsnittet avslutas med studiens 

tillförlitlighet och en kort sammanfattning av kapitlet. 

 

Val av undersökningsmetod  

Med stöd av Bryman (2002) kommer vi att använda oss av enkätundersökning samt 

miljöobservation. Bryman menar att enkättekniken har en stor fördel. Med enkäter kan man 

nå ut till ett större urval personer på spridda geografiska platser. Dessutom belyser Bryman att 

enkäter lättare kan anpassas efter respondenternas behov eftersom den kan besvaras då 

respondenten har tid och möjlighet. Liksom Bryman belyser Stukàt (2005) att när man vill nå 

ut till en större grupp kan användandet av en enkätundersökning vara relevant. 

Några av de nackdelar som Bryman (2002) menar kan uppstå vid enkätundersökningar har 

tagits i beaktande. Då respondenterna besvarar enkäten finns det ingen i närheten som kan 

svara på deras funderingar samt att de inte har någon möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. 

Ytterligare en nackdel kan vara att respondenterna kan se hela enkäten innan de besvarar 

frågorna samt att respondenter som har läs- och skrivsvårigheter eller inte talar svenska kan 

ha svårt att besvara enkäten. Stukàt (2005) menar att det är lättare att bearbeta resultatet av en 

enkätundersökning, men att risken för bortfall är större. Vidare är det svårare att motivera en 

stor, ofta anonym grupp samt att man inte kan kontrollera att frågorna uppfattas korrekt av 

respondenterna. I en intervjumetod når man inte ut till lika många personer, samt att metoden 

är för tidskrävande för vår urvalsgrupps verksamhet. Genom att använda oss av enkäter nås 

fler personer än vad som är möjligt vid intervjuer. Bryman (2002) menar att enkäter är 

snabbare att administrera, det är dock viktigt att tänka på att enkäterna kanske inte kommer 

tillbaka direkt utan det kan dröja flera veckor. Vårt metodval ger oss en inblick om den 

enskilde personens kunskap gällande våra frågeställningar.  

 

Miljöobservationen utförs med stöd av HAGS (2009) samt Boverkets (2005) föreskrift om 

byggregler. Av Boverket framgår det att ansvaret för att en lekplats uppfyller de 

säkerhetsregler som finns ligger hos fastighetsägaren. Det kan vara en kommun, en skola, ett 

fastighetsbolag eller en bostadsrätts- eller samfällighetsförening.  

 

Sammanställningen av enkäterna kommer att ge oss underlag för den tänkta observationen.  

Miljöobservationen genomförs på förskolor i vårt närområde där vi undersöker vilka 

säkerhetsrisker som kan finnas i förskolans fysiska miljö. Granskningen är inriktad på olika 

riskområden i utomhus- och inomhusmiljö, såsom slitage, gungor, klätterställningar, 

rutschbanor, elsäkerhet samt uppdaterad första hjälpen utrustning med mera. Vi använder oss 

av en strukturerad observation. Bryman (2002) menar att med hjälp av en strukturerad 

observation använder forskaren sig av fasta regler för observationen. Reglerna redogör för vad 

som ska undersökas och hur det ska redovisas. Stukàt (2005) menar att forskaren i 

observationer använder sig själv som mätinstrument genom att titta, lyssna och registrera sina 

intryck, det är en stor fördel gentemot intervjuer och enkäter. Resultaten är ofta konkreta och 

lättbegripliga, vilket ger ett stabilt underlag till fortsatt resonemang och tolkning. En felkälla 
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vid en observation kan dock vara att observatörens egna förväntningar och hypoteser kan 

påverka observationens kvalitet.   

 

Utformning av enkät och miljöobservation 

Med stöd av Stukàt (2005) använder vi oss av ett strukturerat frågeformulär. Enkäten 

innehåller frågor som behandlar personalens kunskap och beredskap inom första hjälpen och 

HLR (hjärt – och lungräddning), respondentens trygghet på sin arbetsplats samt rutiner vid 

olyckstillbud. Frågorna följs av fastställda ja eller nej- alternativ (se bilaga 1). Utformningen 

av frågor i en enkätundersökning är viktig eftersom respondenterna inte har möjlighet att 

ställa frågor (Stukàt, 2005). 

 

Under några frågor finns det utrymme för frivilliga kommentarer, dessa frågor är av sådan 

karaktär där personen kan behöva precisera sitt svarsalternativ. Liksom Bryman (2002) menar 

vi att enkäten måste vara lätt att besvara annars kan vissa frågor bli obesvarade. Enkätfrågorna 

har vi baserat på Arbetsmiljöverkets checklista vid planering av första hjälpen och krisstöd 

(Arbetsmiljöverket, 2009). Frågorna är formulerade så att vi kan urskilja den enskilde 

personens kunskap och beredskap om första hjälpen och HLR. På det vis som enkäten är 

formulerad kan den utgöra ingången för miljöobservationen. Vår enkät är utformad med stöd i 

Stukàts (2005) princip, det vill säga att vi har börjat med frågor som handlar om 

respondentens egna kunskap och beredskap gällande första hjälpen och HLR och avlutas med 

frågor som berör ansvarstagande och trygghet på respondentens arbetsplats.  

För att motivera respondenterna bifogade vi ett informationsbrev (se bilaga 2) där vi beskrev 

vilka vi är, vår frågeställning samt syftet med enkäten och den eventuella miljöobservationen. 

Vi upplyste även respondenterna till vilka enkäten var ämnad för. Genom denna information 

uppfyller vi informationskravet (Vetenskapsrådet, 2009). I informationsbrevet klargjorde vi 

även syftet med undersökningen. Vidare belystes respondenterna om att studien kommer att 

behandlas konfidentiellt och presenteras som ett examensarbete vid Högskolan i Gävle samt 

att deltagandet sker frivilligt och är anonymt. Respondenternas deltagande är anonymt i den 

mån att endast vi har vetskap om vilka de deltagande förskolorna är. I detta skede uppfyller vi 

Vetenskapsrådets (2009) konfidentialitetskrav samt nyttjandekravet.  

 

Inför miljöobservationen har vi utformat en checklista som baseras på HAGS: Dags att se 

över: Lek och friytor (2009) samt Boverkets (2005) föreskrift om byggregler (se bilaga 3). 

Checklistan ger oss möjlighet att på ett systematiskt sätt undersöka eventuella riskområden i 

förskolans utomhus – och inomhusmiljö. 
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Utformning av underlag för riskbedömning 

Figurerna nedan visar riskområden i förskolans fysiska miljö. Med stöd i HAGS (2009) och 

Boverket (2005) har vi fastställt följande kriterier och utifrån dessa genomför vi vår 

miljöobservation där vi bedömer vilka risker som finns i förskolans utomhus- och 

inomhusmiljö.  

Utomhusmiljön 

Riskområde  Kriterier  

Gungor Förslitning på ställning, fästen, kedjor och gungor 

Balkar och bommar Uppskjutande eller utstickande detaljer inom huvud- 

och fotområde 

Underlag Skydd mot fall från klätterställningar och rutschbanor 

Slitage I allmänhet på staket och byggnader i barnens utemiljö 

Övrigt Annan skaderisk i barnens utemiljö såsom stockar och 

stenar eller liknande 

 

Inomhusmiljön  

Riskområde Kriterier 

Första hjälpen utrustning Lättillgänglig, komplett och uppdaterad 

Elsäkerhet Tillgängliga sladdar, petskyddade eluttag, 

elementskydd 

Kök Spisskydd, ugnslucka som inte blir varm, 

säkerhetsspärr, barnsäker, knivar och andra vassa 

köksredskaps placering, diskmaskin; säkerhetsspärr, 

hett kranvatten 

Golv Mattor, trösklar, halka och snubbelrisk  

Dörrar Kan öppnas från båda håll, dörrstopp, klämskydd 

Kemiska preparat Farliga, förvaring 

Övrigt Lättillgängliga föremål som kan orsaka skada som 

saxar, pärlor, lego.   
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Undersökningsgrupp och genomförande 

 

Enkätundersökning 

Vi har valt ut 10 stycken avdelningar på tre förskolor till att medverka i vår studie. Via 

personligt möte informerade vi om vår studie och dess syfte. Det personliga mötet skedde på 

olika sätt på respektive förskola. På den första förskolan skedde mötet i anslutning till ett 

personalmöte, på den andra via samtal med förskolechefen och på den tredje genom ett 

telefonsamtal för att bestämma dag och tid för överlämnade av informationsbrev och enkäter. 

Genom vårt informationsbrev blev all personal på respektive förskola tillfrågad att delta i 

undersökningen. Sammanlagt arbetar 40 stycken personer på de tre berörda förskolorna. 

Möjliga respondenter är förskolechefer, förskollärare, barnskötare, städpersonal samt 

kökspersonal. Enligt Vetenskapsrådets (2009) samtyckeskrav ska respondenten ha rätt att 

självständigt välja om och när de vill ge respons på vår enkät. Detta var möjligt då vi i tidigt 

skede lämnade enkäterna till respektive förskola samt informerade dem om vår undersökning. 

Enkäterna fanns tillgängliga på respondentens arbetsplats mellan 8-10 dagar.  

 

 

Miljöobservation  

Vid sammanställningen av enkätundersökningen framgick det att alla deltagande förskolor 

skulle kunna vara studieobjekt för kommande miljöobservation. Ett slumpmässigt urval 

gjordes och fyra avdelningar ingick i miljöobservationen. Via personlig kontakt lämnades ett 

informationsbrev ut till de aktuella avdelningarna (se bilaga 4). 

 

I samråd med de avdelningar som kom att ingå i vår studie kom vi överens om passande 

tidpunkt för vår miljöobservation. I genomförandet använde vi oss av vår checklista i vilken 

det fördes anteckningar om de säkerhetsrisker som upptäcktes i förskolornas utomhus- och 

inomhusmiljö. Under observationen i inomhusmiljön på den första förskolan var alla barn och 

pedagoger ute, vilket medförde att vi kunde genomföra observationen ostört. Granskningen av 

utomhusmiljön skedde även den utan störningar då alla barnen var på utflykt. Under 

observationen i inomhusmiljön på den andra förskolan befann sig ett fåtal barn och personal 

inne. Vilket medförde att personalen synliggjorde några säkerhetsrisker för oss. 

Observationen i utomhusmiljön skedde ostört. Observationerna varade 1 timme på respektive 

förskola. I enlighet med konfidentialitetskravet redovisas förskolorna och respektive 

avdelningar med fingerade namn (Vetenskapsrådet, 2009). 

 

Bearbetning av data  

Enkätsammanställningen gjordes genom att varje enskilt svar antecknades under varje fråga 

på en tom enkät, på så vis fick vi en tydlig överblick av respondenternas svar. 40 stycken 

enkäter lämnades ut, varav 32 stycken, 80 % blev besvarade.  Bortfallet kan bero på 

personalfrånvaro eller att deltagandet var frivilligt. Efter att vi sammanställt svaren kunde vi 

räkna ut och se svarsfrekvensen på respektive fråga. Detta genomfördes för att få en 

helhetssyn om vilken kunskap och beredskap som fanns hos personalen på respektive förskola 

gällande första hjälpen och HLR. Resultatet av sammanställningen gav oss underlag för en 

miljöobservation på fyra stycken avdelningar.  
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Vi sammanställde resultaten från miljöobservationens samtliga checklistor på en gemensam 

checklista. Sammanställningen från de fyra avdelningarna gav oss en överblick om vilka 

säkerhetsrisker som fanns på samtliga avdelningar. Omfattningen av säkerhetsrisker skiljer 

sig dock beroende på avdelning.  

 

Studiens tillförlitlighet 

Eftersom respondenterna själva valde det tillfälle då de besvarade enkäten, var inte vi 

närvarande. Vi är därför medvetna om att diskussioner kan ha uppstått respondenter emellan 

och därmed kan svaren vara förskönade. Ytterligare en nackdel kan ha varit att 

respondenterna såg hela enkäten innan den besvarades samt att frågorna kan ha tolkats olika 

beroende på respondent (Bryman, 2002). Begränsningen i urvalet av respondenter i vår 

närmiljö medför att resultatet inte kan generaliseras till en bredare miljö. Vid genomförandet 

av miljöobservationen inomhus på en förskola synliggjorde personalen några säkerhetsrisker 

för oss. Detta kan ha medfört att vi inte granskade dessa säkerhetsrisker lika kritiskt, utan gick 

på personalens utsago vilket i sin tur kan påverka observationens utfall. Resultatet av vår 

miljöobservation avser endast det tillfälle vi observerade.  

 

Sammanfattning  

Enkäter är en metod som med fördel används för att nå en större grupp respondenter. I vårt 

fall fanns det även möjlighet för respondenterna att besvara enkäten vid lämplig tidpunkt 

eftersom den fanns tillgänglig på arbetsplatsen i 8-10 dagar. Enkätens syfte var att ge oss en 

inblick om den enskilde personens kunskap och beredskap gällande första hjälpen och HLR 

(hjärt- och lungräddning). Enkäten grundades på Arbetsmiljöverkets checklista vid planering 

av första hjälpen och krisstöd. Enkätundersökningen utfördes på 10 stycken avdelningar på tre 

förskolor. Resultatet visade på att det fanns belägg för att miljöobservationen kunde utföras på 

samtliga avdelningar. Ett slumpmässigt urval gjordes och fyra avdelningar kom att ingå i vår 

studie. 

 

Sammanställningen av enkäterna gav oss underlag för miljöobservationen. Observationen 

utfördes med en strukturerad checklista baserad på HAGS (2009) och Boverket (2005). 

Checklistan gav oss möjlighet att på ett systematiskt sätt undersöka eventuella riskområden i 

förskolans inomhus- och utomhusmiljö.  

 

Begränsningen i urvalet av respondenter i vår närmiljö medför att resultatet inte kan 

generaliseras till en bredare miljö. Resultatet av miljöobservationen avser endast det tillfälle 

då vi observerade.  
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Resultat  
I följande kapitel kommer resultaten från vår enkätundersökning och miljöobservationer att 

redovisas i tabeller med tillhörande analyser. Resultatet inleds med en tabell som visar en 

svarsfördelning av respondenterna i enkätundersökningen. Därefter följer vår granskning av 

förskolans utomhus – och inomhusmiljö. Förskolorna med dess avdelningar har fingerade 

namn för att bevara anonymiteten. 

 

Redovisning av resultat 

Redovisningen av resultaten inleds med en sammanställning av enkätsvaren. I tabellen går det 

att utläsa antal respondenter som svarat ja respektive nej samt övriga svar på frågorna som 

ställdes.  

Tabell 1: Personalens kunskap och beredskap inom första hjälpen och HLR. Totala antalet respondenter 

är 32 stycken. 

FRÅGA JA 

(antal) 

NEJ 

(antal) 

ÖVRIGA SVAR 

Har du kunskap om första 

hjälpen och HLR (hjärt- 

och lungräddning)? 

 

 

22 10  

Har du deltagit i någon 

praktisk övning gällande 

första hjälpen och HLR? 

 

24 8  

Har du beredskap för att 

ge första hjälpen och 

HLR? 

 

7 20 1st: Behöver mer träning och oftare.  

1st: Vill ha återkommande kurser.  

1st: Aningens osäker.  

1st: Vet ej.  

1st: Både ja och nej, vet ej exakt men med instruktioner 

så. 

 

Tabellen visar på en ojämn fördelning på personalens kunskap och beredskap gällande första 

hjälpen och HLR. Resultat visar att 22 av 32 respondenter anser sig besitta kunskap om första 

hjälpen och HLR. Vidare menar 24 av 32 respondenter att de har deltagit i någon praktisk 

övning gällande första hjälpen och HLR. Dock anser sig inte mer än sju av 32 respondenter 

inneha beredskap för att ge första hjälpen och HLR. 

 

Övervägande svar visar att det råder brist på kontinuerlig utbildning, resultatet tenderar till att 

kunskapen behöver uppdateras och regelbundet repeteras. Resultatet visar att majoriteten av 

respondenterna anser att deras kunskap inte kan realiseras i praktiken. I frågan om beredskap 

svarar sju respondenter att de har beredskap för att ge första hjälpen och HLR medan 20 

respondenter inte anser sig besitta denna beredskap.  
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I enkäten fanns det utrymme för frivilliga kommentarer under några av frågorna och på den 

första frågan gällande respondentens kunskap om första hjälpen och HLR angavs bland andra 

dessa kommentarer:  

- Kunskapen om första hjälpen förvärvades genom arbetet.  

- Det var minst tio år sedan.  

- Den behöver uppdatera.  

- Gick utbildning våren 2008.  

- Har gått kursen ABC genom Röda korset för ca 4-5 år sedan.  

- Erhöll kunskapen på förskollärarutbildningen 1979.  

- Alldeles för länge sedan.  

 

Kort sammanfattat visar svarsfrekvensen att 22 av 32 respondenter menar att de har kunskap 

om första hjälpen och HLR, men genom kommentarerna ser vi att det finns en tendens till att 

den erhölls för länge sedan och därför behöver uppdateras. 
 

Tabell 2: Personalens kunskap och beredskap inför olyckstillbud. Totala antalet respondenter är 32 

stycken. 

FRÅGA JA 

(antal) 

NEJ 

(antal) 

ÖVRIGA SVAR 

Behövs det regelbunden 

repetition för att du ska 

känna dig säker vid ett 

olyckstillbud? 

31 1  

Vet du vem som tillkallar 

ambulans eller sjukvård? 

 

26 2 1st: Det får jag väl göra själv, eller den som är närmast.                           

1st: Vi delar på det.             

1st: Det beror på var och när olyckan sker.                     

1st: Ej svarat. 

Vet du var utrustningen 

för första hjälpen finns? 

 

21 10 1st: Ej svarat. 

Finns den väl synlig? 15 13 1st: Både ja och nej, finns ej på samma ställe.       

3st: Ej svarat. 

Vet du vem som ansvarar 

för påfyllnad av plåster, 

bandage, lindor och 

sårtvätt med mera? 

14 16 1st: Alla på förskolan. 

1st: Ej svarat. 

Känner du dig trygg 

bland dina arbetskamrater 

om något skulle hända 

dig eller barnen på 

förskolan? 

23 5 2st: Ej svarat. 

1st: Vet ej. 

1st: Behöver återkommande kurser och att alla på 

förskolan måste gå. 

Har ni rutiner för att 

anmäla skador och 

olycksfall? 

22 7 1st: Ej svarat. 

2st: Vet ej. 

Vet du vem som 

rapporterar detta? 

 

23 7 1st: Ej svarat. 

1st: Vet ej. 

 
 

 



16 

 

På frågan om respondenterna känner sig trygga bland sina arbetskamrater om något skulle 

hända dem eller barnen på förskolan angavs bland andra dessa kommentarer: 

 

- Både ja och nej, ibland vid stor sjukfrånvaro hos ordinarie personal och 

stora barngrupper känns trygghet och säkerhet långt borta.  

- Är inte så säker själv så jag tror knappt att någon annan är det heller.  

- Nej, det är för många barn om det skulle hända något.  

- Det är en viktig fråga, tror att vi behöver ta upp saken.  

 

Även då majoriteten 23 av 32 respondenter svarat att det känner sig trygga bland sina 

arbetskamrater ser vi att det finns en tendens till osäkerhet hos den enskilda respondenten och 

den pekar mot att barngrupperna är för stora. Osäkerheten som konstateras leder till att 

respondenten känner att trygghet och säkerhet stundtals inte finns närvarnade.  
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Miljöobservation 

Utomhusmiljö 

I tabellen nedan redovisas resultaten av miljöobservationen i utomhusmiljön på förskolan 

Rymden med dess avdelningar Månen och Solen samt förskolan Havet med dess avdelningar 

Sjöhästen och Korallen. Då avdelningarna på respektive förskola har gemensam 

utomhusmiljö redovisas resultaten med avdelningarna Månen och Solen i samlad kolumn 

samt avdelningarna Sjöhästen och Korallen i en egen kolumn. Förskolorna med dess 

avdelningar har fingerade namn för att bevara anonymiteten. 

 

Tabell 3: Iakttagelser i förskolornas utomhusmiljö. 
Riskområde Rymden 

Månen & Solen 

Havet 

Sjöhästen & Korallen 

Gungor Godkänt. Två gungsitsar per 

gungbom.  

Godkänt. Två gungsitsar per gungbom. 

Lite slitage på en gungsits. 

Balkar & 

bommar 

Smala utstickande fönsterbleck i 

huvudnivå som barnen kan 

gå/springa in i.  

 

Underlag Godkänt. Sandunderlag under 

klätterställningar och ruschbana. 

Godkänt. Mjukt stöttdämpande 

underlag under lekhus och rutschbana. 

Slitage 

 

Staket på vissa ställen är murket, 

sitter löst och har utstickande spik. 

Ett förråd är slitet och trasigt med 

många utstickande spikar som 

används som krokar. 

En gunga var trasig i det undre däcket.  

Övrigt Många stockar och stenar (vanligt 

förekommande naturföremål). 

Stockar med spikar i som ligger på 

marken på olika ställen.  

Grus, stenar och pinnar (vanligt 

förekommande naturföremål). 

 

Tabellen visar på att klätterställningar, rutschkanor och gungställningar har ett mjukt 

underlag, vilket är ett krav enligt HAGS (2009). Slitaget vi observerade berodde främst på 

förslitningsfaktorer på grund av yttre påfrestningar såsom murket staket och slitet förråd. 

Därutöver uppmärksammade vi utstickande fönsterbleck i huvudnivå samt flera stockar med 

spikar i på en förskola. Slitage på en gungsits förekom på en förskola. Övrigt som vi 

registrerade som säkerhetsrisker var vanligt förekommande naturföremål i förskolornas 

utomhusmiljö, såsom grus, stenar, stockar och pinnar. Dessa menar vi kan utgöra en risk 

genom att föremålen kan stoppas i munnen och sättas i halsen, medföra halkrisk samt 

snubbelrisk. 
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Inomhusmiljön 

I tabellen nedan redovisas resultaten av miljöobservationen i inomhusmiljön på förskolan 

Rymdens avdelningar Månen och Solen samt förskolan Havets avdelningar Sjöhästen och 

Korallen. Eftersom avdelningarna skiljer sig åt i sin utformning krävs det en individuell 

redovisning av de deltagande avdelningarna. Först redovisas tillgången av första hjälpen 

utrustning och elsäkerhet, sedan påvisas säkerhetsrisker i kök, angående golv, dörrar, kemiska 

preparat och slutligen övriga upptäckter.  

 

Tabell 4: Säkerhetsrisker i avdelningarnas inomhusmiljö. 

Riskområde 

 

Månen 

(Rymden) 

Solen 

(Rymden) 

Sjöhästen 

(Havet) 

Korallen 

(Havet) 

Första 

hjälpen 

utrustning 

 

Första hjälpen 

utrustning finns synlig 

och lättillgänglig. Ej 

komplett eller 

uppdaterad. 

Koksaltlösning finns.  

Brandsläckare synligt 

placerad. Detaljerad 

utrymningsplan. 

 

Första hjälpen 

utrustning finns synlig 

och lättillgänglig. Ej 

komplett eller 

uppdaterad. 

Koksaltlösning finns.  

Brandsläckare synligt 

placerad. Detaljerad 

utrymningsplan. 

 

Första hjälpen 

utrustning finns inte, 

enbart plåster och 

handsprit.  

Brandsläckare finns. 

Detaljerad 

utrymningsplan finns 

i hallen. 

 

Första hjälpen 

utrustning finns inte, 

enbart plåster och 

handsprit.  

Brandsläckare finns. 

Detaljerad 

utrymningsplan finns i 

hallen. 

Elsäkerhet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datakablar löst 

hängande. CD-

spelarsladd hänger löst 

och lättåtkomlig. Långa 

lampsladdar hänger 

lösa. Eluttagen är 

petskyddade, men ej 

barnsäkra vid kontakt 

med strömförande 

föremål.  

Elementskydd finns ej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD-spelarsladd hänger 

löst och lättåtkomlig. 

Långa lampsladdar 

hänger lösa. Eluttagen 

är petskyddade, men ej 

barnsäkra vid kontakt 

med strömförande 

föremål. Två eluttag 

var trasiga, dock 

anmälda till 

fastighetsskötaren.  

Elementskydd finns ej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CD-spelaren står högt 

upp på en hylla med 

sladden nedhängande 

vilket medför fallrisk. 

Eluttagen är 

petskyddade, men ej 

barnsäkra vid kontakt 

med strömförande 

föremål.  

Elementskydd finns 

ej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD-spelaren står högt 

upp på en hylla med 

sladden nedhängande 

vilket medför fallrisk. 

Lång telefonsladd som 

hänger utmed väggen.  

Akvarium med många 

sladdar i en stor härva, 

dessutom står det nära 

ett 7-vägs grenuttag 

med löst hängande 

elsladdar. Eluttagen är 

petskyddade, men ej 

barnsäkra vid kontakt 

med strömförande 

föremål.  

Elementskydd finns ej. 
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Riskområde Månen 

(Rymden) 

Solen 

(Rymden) 

Sjöhästen 

(Havet) 

 

Korallen 

(Havet) 

Kök  

 

Spisen används inte, 

proppen är utdragen. 

Knivar förvaras på hög 

höjd andra vassa 

föremål fanns på låg 

nivå. Diskmaskinen är 

förankrad. Varmvattnet 

blir hett.  

Spisen används inte, 

proppen är utdragen. 

Knivar och andra vassa 

föremål förvaras på 

hög höjd. 

Diskmaskinen är 

förankrad. Varmvattnet 

blir hett.  

Spisskydd finns. 

Ugnsluckan är av 

härdat glas med 

säkerhetsspärr. 

Spisen är försedd 

med timer som inte är 

åtkomlig för barnen. 

Knivar förvaras på 

hög höjd andra vassa 

föremål fanns på låg 

nivå. Diskmaskinen 

är förankrad. 

Varmvattnet blir hett. 

Spisskydd finns. 

Ugnsluckan är av 

härdat glas med 

säkerhetsspärr. Spisen 

är försedd med timer 

som inte är åtkomlig 

för barnen. 

Diskmaskinen är 

förankrad. Varmvattnet 

blir hett. 

Golv  

 

Snubbelrisk på 

hallmattor andra mattor 

är försedda med 

gummiunderlag. 

Överlag hala golv. 

Snubbelrisk på 

hallmattor andra mattor 

är försedda med 

gummiunderlag. 

Överlag hala golv.  

Mattorna är försedda 

med gummiunderlag. 

Överlag hala golv.  

Mattorna är försedda 

med gummiunderlag. 

Överlag hala golv. 

Dörrar  

 

 Dörrlåsen är inte 

skyddade men de går 

att öppna från båda håll 

med rätt nyckel. 

Dörrstopp finns inte. 

Klämskydd finns, dock 

inte på alla dörrar. 

Låsvredet är borttaget 

på alla toalettdörrar. 

Dörrlåsen är inte 

skyddade men de går 

att öppna från båda håll 

med rätt nyckel. 

Dörrstopp finns inte. 

Klämskydd finns, dock 

inte på alla dörrar. 

Låsvredet är borttaget 

på alla toalettdörrar. 

Det finns 2 stycken 

grindar som medför 

klämrisk i uppfällt läge.  

Dörrarna är inte 

försedda med lås. 

Dörrstopp finns inte. 

Klämskydd finns på 

samtliga dörrar. Låsta 

toalettdörrar kan 

öppnas utifrån. 

Dörrarna är inte 

försedda med lås. 

Dörrstopp finns inte. 

Klämskydd finns på 

samtliga dörrar. Låsta 

toalettdörrar kan 

öppnas utifrån.  

Kemiska  

preparat 

Diskmedel förvaras på 

hög höjd. En flaska 

rengöringsmedel stod 

framme och 

lättillgänglig för 

barnen.  

Diskmedel förvaras på 

hög höjd. 

Diskmedel förvaras 

högt upp i skåp. 

Kalkrent och 

sanitetsrent förvaras 

högt upp.  

Diskmedel förvaras 

högt upp i skåp. 

Kalkrent och 

sanitetsrent förvaras 

högt upp. Men på en 

toalett stod sanitetsrent 

och 

ytdesinfektionsmedel 

lågt och lättillgängligt.  

Övrigt 

 

Häftapparater lågt och 

lättillgängligt samt 

saxar, tandpetare och 

annat smått 

pysselmaterial. Vanligt 

fönsterglas. Löst 

hängande 

persiennsnören. 

Legobitar på 

småbarnsavdelning. 

Häftapparater lågt och 

lättillgängligt samt 

saxar, tandpetare och 

annat smått 

pysselmaterial. Vanligt 

fönsterglas.  

Lego lågt och 

lättillgängligt för alla. 

Smått pysselmaterial. 

Vanligt fönsterglas. 

Lego lågt och 

lättillgängligt för alla.  

Smått pysselmaterial. 

Vanligt fönsterglas. 
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Resultatet visar att på avdelningarna Månen och Solen fanns det första hjälpen utrustning men 

den var ej komplett eller uppdaterad efter datummärkning. På avdelningarna Sjöhästen och 

Korallen saknades första hjälpen utrustning helt, där tillgodosågs det med plåster och 

handsprit. Vad det gäller elsäkerheten på samtliga avdelningar var alla eluttagen petskyddade. 

Däremot var de inte barnsäkra vid kontakt med strömförande föremål som till exempel 

knappnålar, häftstift och gem.  

De elsladdar som observerades var inte fastsatta och på grund av det lättåtkomliga för barnen, 

vilket utgjorde en säkerhetsrisks utifrån olika perspektiv såsom fallrisk då barnen drar i 

sladden, kvävningsrisk eller att barnen på annat sätt virar in sig i den löst hängande elsladden. 

 På avdelningen Solen upptäcktes dessutom två trasiga eluttag, plastkåporna runt eluttagen var 

spruckna och satt lösa från väggen. På avdelningen Korallen iakttogs ett akvarium i närheten 

av ett 7-vägs grenuttag med lösa elsladdar. Överlag på samtliga avdelningar förvarades knivar 

och andra vassa köksredskap på hög höjd dock förekom det vassa köksföremål som till 

exempel äppelskärare och grillgaffel på lägre nivå. Vassa föremål som fanns på låg nivå var 

därför tillgängliga för barnen. Spisarna som fanns på samtliga avdelningar var antingen 

försedda med timer eller urkopplade på grund av att de sällan används i verksamheten.  

Dörrarna på förskolan Havets avdelningar var försedda med klämskydd samt att låskolven var 

övertäckt eller helt borttagen. Vid obseravtionstillfället på den andra förskolan Rymdens 

avdelningar iakttog vi att några av dörrarna saknade klämskydd. På toalettdörrarna hade 

låsvredet avlägsnats, övriga dörrar var försedda med lås.  

Kemiska preparat som kan utgöra en risk förvaras i allmänhet på hög höjd. På två av fyra 

avdelningar stod farliga vätskor framme och därför tillgängliga för barnen vid vårt 

observationstillfälle. Diverse smått och vasst pysselmaterial såsom pärlor, tandpetare, 

piprensare samt saxar och häftapparater fanns på låg nivå och därför tillgängliga för alla barn 

oavsett ålder. Löst hängande persiennsnören observerades som en säkerhetsrisk.  

 

Övergripande resultat 

Kort sammanfattat upptäcktes det under miljöobservationen åtskilliga säkerhetsrisker i 

förskolans fysiska miljö. I utomhusmiljön observerades slitage, utstickande exteriör i 

huvudnivå och stockar med utstickande spikar samt vanligt förekommande naturmaterialet 

såsom grus, stockar, stenar, stubbar och pinnar. Observationen i inomhusmiljön gav oss flera 

skäl till varför personalen i förskolan bör besitta kunskap och beredskap gällande första 

hjälpen.  

 

De upptäckter som vi främst anser är av betydelse då vi diskuterar barns säkerhet i förskolans 

inomhusmiljö är att på båda förskolorna förekom det rengöringsmedel och andra kemiska 

preparat på låg nivå och därmed lättillgängligt för barnen. Vi observerade dock att kemiska 

preparat vanligtvis förvarades på hög höjd. På två av fyra avdelningar fanns det en del vassa 

föremål på låg nivå, såsom en äppelskärare på avdelningen Sjöhästen och grillgaffel på 

avdelningen Månen. Dock förvarades knivar och andra vassa köksföremål på hög höjd på 

samtliga avdelningar. Avsaknaden av första hjälpen utrustning på förskolan Havets 

avdelningar var en häpnadsväckande upptäckt. 
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På samtliga fyra avdelningar hängde flertalet elsladdar lösa, vilket utgjorde en säkerhetsrisk. 

Vi observerade löst hängande elsladdar på samtliga fyra avdelningar, vilket utgjorde en 

säkerhetsrisks utifrån olika perspektiv såsom fallrisk då barnen drar i sladden, kvävningsrisk 

eller att barnen på annat sätt virar in sig i den löst hängande elsladden. 

 

På förskolan Rymden observerades löst hängande persiennsnören som en säkerhetsrisk, vilka 

barnen skulle kunna fastna i. Häftapparater, saxar och pysselmaterial såsom tandpetare, pärlor 

och piprensare fanns även lättillgängligt för alla barn på förskolan, oavsett ålder. 

Pysselmaterial fanns även lättillgängligt på förskolan Havets avdelningar Sjöhästen och 

Korallen för samtliga barn.  

 

Genom dessa upptäckter under miljöobservationen konstaterade vi att det finns ett antal olika 

riskområden i förskolornas miljöer där olyckor kan kräva första hjälpen insatser. I resultatet 

av enkätundersökningen visar det sig att 22 stycken respondenter anser sig besitta kunskap 

om fösta hjälpen dock menar sig endast sju av 32 respondenter inneha beredskap för att ge 

första hjälpen. Det framgår i enkätresultatet att många av respondenterna vet vem som 

ansvarar för påfyllnad av första hjälpen utrustningen. Majoriteten av respondenterna känner 

till vilka rutiner som finns för att anmäla skador och olycksfall samt vem som rapporterar 

detta men det är inte en självklarhet för alla deltagande respondenter. På två av fyra 

avdelningar saknas det första hjälpen utrustning, vid olyckstillbud tillgodoses barnen med 

handsprit och plåster.  
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Diskussion  
Det här kapitlet inleds med en återkoppling till studiens syfte och de tre övergripande 

frågeställningarna. Resultaten av enkätundersökningen och miljöobservationen diskuteras i 

relation till de teoretiska utgångspunkterna. Därefter följer en metoddiskussion i vilken vi 

diskuterar vårt metodval samt faktorer vi lärt oss under genomförandet. Avslutningsvis följer 

förslag på fortsatt forskning och slutord. 

Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken kunskap och beredskap förskollärare och 

barnskötare har om första hjälpen och HLR samt uppmärksamma riskområden i förskolans 

fysiska miljö. För att undersöka detta utgick vi från tre övergripande frågor som berörde 

personalens kunskap om första hjälpen och HLR, personalens beredskap vid olyckor och 

skador samt vilka säkerhetsrisker det finns i förskolans utomhus- och inomhusmiljö. I vår 

studie har vi med enkät som metod undersökt vilken kunskap och beredskap personal i 

förskolan anser sig besitta gällande första hjälpen och HLR. Utfallet av studiens 

enkätundersökning utmynnade i en miljöobservation på fyra avdelningar där vi 

uppmärksammade eventuella säkerhetsrisker i förskolans fysiska miljö.  

 

Kunskap och beredskap 

Kunskapen som vi efterfrågade i enkätundersökningen handlar om första hjälpen och HLR, 

det är en livsnödvändig kunskap som räddar liv. Majoriteten av respondenterna svarade att de 

hade kunskap gällande första hjälpen men endast sju av 32 respondenter anser sig kunna 

realisera kunskapen i praktiken. Förmågan att ge första hjälpen på rätt sätt bygger på kunskap, 

övning och erfarenhet. Resultatet visar att kunskapen kontinuerligt bör underhållas för att inte 

bli bortglömd och oanvändbar, genom regelbunden repetition anser respondenterna att de 

skulle känna sig säkrare vid ett olyckstillbud. Hurtig (2001) menar att det är viktigt med 

välutbildad och medveten personal, det leder till personalen känner en större trygghet och 

säkerhet i sin yrkesroll. Det visar sig att kunskap och beredskap i detta sammanhang tydligt är 

två skilda begrepp. Kunskapen handlar om att veta vad första hjälpen och HLR innebär 

medan beredskap står för handlande och förebyggande åtgärder.  

 

Personalen bör arbeta på ett skadeförebyggande sätt genom att konstruera in säkerheten i den 

miljö barnen befinner sig. Vi menar att det inte räcker med att en eller två personer i 

arbetslaget har utbildning i första hjälpen och HLR, det gör stor skillnad i om all personal på 

arbetsplatsen har kunskaper och kan vara till hjälp vid en olycka som kräver insatser. På så vis 

behöver ingen enskild person bära hela ansvaret, det är ett stort och viktigt ansvar som bör 

delas mellan all personal på förskolan. Vi anser att det är extra viktigt inom 

förskoleverksamheten, eftersom små barn inte nöjer sig med att titta och känna, utan även vill 

smaka. Det är barnens trygghet som äventyras men det är inte enbart för barnens skull som 

kunskap och beredskap inom första hjälpen behövs i förskolan utan också för de vuxnas, även 

de kan drabbas.  

 

Resultatet av enkätundersökningen visade att majoriteten av respondenterna ansåg sig besitta 

kunskap om första hjälpen och HRL men endast sju av 32 respondenterna upplyser att de har 

beredskap för att använda den. Enligt Arbetarsskyddstyrelsen (1999) ska det på varje 

arbetsställe finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med 
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hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Hurtig (2001) menar att genom 

erfarenhet och utbildning har vissa personer större möjligheter att förutse barns handlande.  

När ett barn drabbas av en skada kan det vara en ren olyckshändelse där ingen bär ansvaret 

men i andra fall drabbas barn för att någon brustit i sitt ansvar eller varit oaktsam. Resultatet 

av Obengs (2009) undersökning kan bidra till att förskollärare får en större insikt av de skador 

som förekommer i förskolan samt att förebygga och åtgärda dessa. Om förskollärare får 

kunskap om olika typer av skador, vart de oftast uppstår, vad som orsakar dessa samt vilka 

försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att förebygga dessa kan olyckor och skador i 

förskolans verksamhet minskas. Rutiner och beredskap för första hjälpen och krisstöd på 

arbetsplatsen bör ses som en naturlig del i verksamheten.  

 

Förskolans fysiska miljö  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser hur miljön i förskolan ska fungera som ett 

komplement i det pedagogiska arbetet och ge barnen inspiration och chanser till att utforska 

och erövra omvärlden. Vidare menar författarna att tydliga ramar och kännedomen om rutiner 

samt vetskapen om kommande aktivitet bidrar till att barnen känner trygghet. Miljön ska 

enligt Nordin Hultman (2006) inbjuda till lek men samtidigt vara trygg. Att skapa trygghet för 

både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan. Enligt Skollagen (1997:1212) ska 

det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet så att barnens behov av omsorg och 

en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses. Då miljön ska vara lockande och utmanande 

för just de barn som vistas där, menar vi att personalen ständigt bör ligga steget före och 

balansera säkerhet mot äventyr.  

Genom vår miljöobservation upptäckte vi att felaktigheter i barnens miljö kan bidra till att 

orsaka olyckor. Det som vi främst observerade som säkerhetsrisker i utomhusmiljön var 

smala utstickande exteriör i huvudnivå, slitage på en gungsits, murket staket samt ett slitet och 

trasigt förråd. Därutöver uppmärksammades flera stockar med spikar i på en förskola. Övrigt 

som vi registrerade som säkerhetsrisker var vanligt förekommande naturföremål i 

förskolornas utomhusmiljö, såsom grus, stenar, stockar och pinnar. Säkerhetsriskerna i 

inomhusmiljön berörde främst kemiska preparat som fanns tillgängliga för barnen, vassa 

föremål på låg nivå såsom köksredskap och pysselmaterial, liksom saxar och häftapparater. 

Bristande elsäkerhet i egenskap av trasiga eluttag, löst hängande elsladdar från bland annat ett 

akvarium i närheten av ett grenuttag uppmärksammades. Klämskydd på dörrarna 

observerades inte som en självklarhet på förskolan samt att dörrstopp saknades på samtliga 

avdelningar. Löst hängande persiennsnören observerades även som en säkerhetsrisk.  

Personalen i förskolans verksamhet kan förhindra olyckor genom att skapa en säkrare miljö 

både utomhus- och inomhus. Hurtig (2001) menar att det bör finnas en daglig rutin för 

granskning av miljön. Finns det en viss grundsäkerhet i lekmiljön är det lättare att upptäcka 

skador som till exempel rötangrepp på klätterställningar, slitage samt skadegörelse.  

 

Åtgärder för att förebygga olyckstillbud kan vara att personalen i förskolan kartlägger de 

risker för olycksfall som finns. Som underlag vid riskbedömning kan de använda 

skadestatistik och andra uppgifter om olyckor eller incidenter som tidigare har inträffat inom 

samma eller liknande verksamhet. Syftet bör dock inte vara att bygga in barnen i säkerhet, 

barn måste få uppleva spänning, lek och utmaningar för att utvecklas. Ett bra sätt att minimera 

olyckstillfällen är om personalen finns i barnens närhet. Barn och vuxnas gemensamma 

erfarenheter och kompetenser kan användas för att utveckla miljön och förebygga olyckor. 

Arbetsmiljölagen (2009, 3:e kap. 2 §) har som ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i 
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arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö Därför är det viktigt enligt Hurtig (2001) att 

alla med ansvar för barns miljö känner till dessa föreskrifter och att de har den förebyggande 

verkan som avses. Säkerhetsfrågorna inom barnomsorgen är reglerade genom flera lagar, 

beroende av vilken säkerhet frågan avser (Skollagen, 1985:1100).  

 

Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1999) ska det på varje arbetsställe finnas beredskap och 

rutiner för första hjälpen. Därför bör första hjälpen utrustning ses som en självklarhet på varje 

förskola. På lämpliga ställen ska det finnas anslag med uppgift om var utrustning för första 

hjälpen finns samt vilka personer som kan ge första hjälpen. Det är viktigt att första hjälpen 

utrustningen förvaras lättillgängligt men säkert och det är en fördel att utse en person på 

förskolan som har ansvar för att utrustningen förnyas och kompletteras vid behov. Resultatet 

av miljöobservationen visar att på den ena förskolan fanns det första hjälpen utrustning men 

den var varken komplett eller uppdaterad och på den andra förskolan saknades första hjälpen 

utrustning helt, vid olyckstillbud tillgodosågs barnen endast med handsprit och plåster. I 

enkätundersökningen framgick det att 14 stycken respondenter vet vem som ansvarar för 

påfyllnad av första hjälpen utrustningen medan ett större antal respondenter inte anser sig ha 

kännedom om detta. Därav menar vi att det är en fördel att utse en person på arbetsplatsen 

som ansvarar för att första hjälpen utrustningen alltid är komplett och uppdaterad.  Det visade 

sig även att det inte är en självklarhet för samtliga respondenter vilka rutiner det finns för att 

anmäla skador och olycksfall. Den mest förvånande upptäckten var dock med tanke på de 

direktiv som vi tidigare redovisat i detta arbete att första hjälpen utrustning saknades helt på 

en förskola. 

 

Metoddiskussion  

Genom våra metodval har vi fått svar på våra övergripande frågeställningar. Med stöd av 

Bryman (2002) användes enkäter som metod eftersom de lättare kan anpassas efter 

respondenternas behov då enkäten kan besvaras när respondenten har tid och möjlighet. En 

enkätundersökning var nödvändig för att ge oss en inblick om den enskilde personens 

kunskap gällande första hjälpen och HLR (hjärt- och lungräddning). Enkätundersökningen 

resulterade i ett underlag för miljöobservationen. I miljöobservationen använde vi oss av en 

strukturerad observation i form av en checklista med fastställda riskområden. Bryman menar 

att med hjälp av en strukturerad observation använder forskaren sig av fasta regler för 

observationen. Reglerna redogör för vad som ska undersökas och hur det ska redovisas. 

Då vi inte genomförde någon pilotstudie visade det sig att några frågor i enkäten hade kunnat 

bearbetas ytterligare och omformulerats innan de fastställdes. Vi är därför medvetna om att 

diskussioner kan ha uppstått respondenter emellan och därmed kan några av svaren vara 

förskönade. Den checklista som vi använde oss av i miljöobservationen har gett oss konkreta 

svar, men den har kunnat preciseras ytterligare med fler riskområden. Många av de 

säkerhetsrisker vi upptäckte registrerades i kolumnen ”övrigt”, på grund av att vi inte hade 

förutsett dessa. 
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Förslag på fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vi stött på frågor och tankar som vi inte har haft möjlighet att belysa 

här, därför ger vi förslag till fortsatt forskning. Till att börja med skulle det vara intressant ur 

ett genusperspektiv undersöka vilka som skadas oftast och varför. Förekommer det märkbara 

skillnader mellan flickor och pojkar? Ur ett annat perspektiv kan det vara intressant att 

undersöka vilka skador som är vanligast förekommande på förskolan och vad personalen gör 

för att förebygga dessa, vilka åtgärder vidtas? Vidare kan en kartläggning av olyckstillbud i 

förskolan bidra till att uppmärksamma personalen om var, hur och varför olyckor och skador 

uppstår. Genom ett sådant arbete kan personalen få kännedom om säkerhetsrisker i förskolans 

fysiska miljö och därav medvetet arbeta förebyggande och minimera olyckstillfällen.  

 

Slutord 

Vi har genom detta arbete kommit fram till att säkerhetsarbetet inte är en självklarhet i 

förskolorna. Istället läggs det stor vikt på verksamhetens utformning, användningsområden, 

tydliga ramar och återkommande rutiner. Dock är trygghet för både barn och föräldrar en 

viktig uppgift för förskolan, enligt Skolverket (2009) ska förskolan vara rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som går där. I dagsläget utgör skolan och lärararbetet en stor del i 

risksamhället (Lindqvist & Nordänger, 2007) och därför anser vi att säkerhetsaspekten i 

förskolan är något som bör inkluderas i barnens bästa, för trygghet och säkerhet går hand i 

hand.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Enkät    Gävle 2009-09-23 

Enkätundersökning gällande barns trygghet under sin 

vistelse i förskolan 

 

Din yrkestitel: 

[] Förskollärare [] Barnskötare [] Övrigt 

   

Har du kunskap om första hjälpen och HLR (hjärt - och lungräddning)? 

[] Ja  [] Nej 

 

Om ja, hur och när erhöll du den kunskapen? 

…………………………..…………………….............................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Har du deltagit i någon praktisk övning gällande första hjälpen och HLR? 

[] Ja  [] Nej 

 

Om nej, anser du att den kunskapen behövs i verksamheten?  

[] Ja  [] Nej 

 

Har du beredskap för att ge första hjälpen och HLR? 

[] Ja  [] Nej 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Anser du att det behövs regelbunden repetition för att du ska känna dig säker vid ett 

olyckstillbud? 

[] Ja  [] Nej 
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Vet du vem som tillkallar ambulans eller kontaktar sjukvård? 

[] Ja  [] Nej 

 

Vet du var utrustningen för första hjälpen finns? 

[] Ja  [] Nej 

 

Finns den väl synlig? 

[] Ja  [] Nej 

 

Vet du vem som ansvarar för påfyllnad av plåster, bandage, lindor, sårtvätt med mera? 

[] Ja  [] Nej 

 

Känner du dig trygg bland dina arbetskamrater om något skulle hända dig eller barnen på 

förskolan? 

 [] Ja  [] Nej 

Kommentar:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 Har ni rutiner för att anmäla skador och olycksfall? 

[] Ja  [] Nej 

 

Vet du vem som rapporterar detta? 

[] Ja  [] Nej 

 

Tack för din medverkan!  
     / Hannah Westlund och Sofia Linander 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

 

Till förskollärare och barnskötare 

 

Hej! 

Vill du delta i en studie gällande barns trygghet under sin vistelse i förskolan?  

Vi är två studenter från Högskolan i Gävle som läser lärarprogrammet med inriktning till 

förskollärare. Vårt syfte med denna undersökning är att få en överblick om vilken beredskap 

som finns vid eventuella olyckssituationer på förskolan. 

Studien genomförs med enkätundersökning som förskollärare och barnskötare svarar på. 

Deltagandet sker anonymt och frivilligt. Svaren kommer inte att kunna kopplas till enskild 

person och datamaterialet kommer att arkiveras på Högskolan i Gävle. Sammanställningen av 

enkätundersökningen kan komma att leda till en miljöobservation på er arbetsplats. 

Observationen kommer då att ske både inomhus och utomhus, vi genomför då en 

riskbedömning av miljöns utformning. Undersökningen kommer att avrapporteras som ett 

examensarbete. Ni kan därefter ta del av arbetet via Högskolans hemsida. 

 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna. 

Tack på förhand för er medverkan! 

 

Hannah Westlund   Sofia Linander 

Tel: XXXXXX   Tel XXXXXX 

Mail: XXXXXX   Mail: XXXXXX 

 

 

 

Handledare: 

Annika Elm 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

Tel: XXXXXX  

Mail: XXXXXX 
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Gävle 2009-10-07 

Bilaga 3: Checklista för miljöobservation 

Checklista 

- Riskbedömning av förskolemiljöns utformning - 

 

Utemiljön 

Gungor, förslitning: 

 

 

Balkar och bommar, uppskjutande eller utstickande detaljer inom huvud- och 

fotområde: 

 

 

Skydd mot fall (underlag), klätterställningar och rutschbana: 

 

 

Slitage: 

 

 

Övrigt (lösa föremål): 
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Innemiljön  

Första hjälpen utrustning (lättillgänglig, komplett och uppdaterad): 

 

 

Elsäkerhet: sladdar, eluttag, elementskydd: 

 

 

Kök: spisskydd, ugnslucka som inte blir varm, säkerhetsspärr, barnsäker, knivar och 

vassa köksredskap, diskmaskin: säkerhetsspärr, varmvatten: 

 

 

Golv: (mattor, halka, trösklar etc.): 

 

 

Dörrar: Dörren kan öppnas inifrån utan särskild nyckel, dörrstopp, klämskydd: 

 

 

Vätskor: (farliga, förvaring): 

 

 

 

Övrigt (lösa föremål): 
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Gävle 2009-10-07 

Bilaga 4: Informationsbrev inför miljöobservation 

 

Hej! 

Tidigare under höstterminen deltog ni i en enkätundersökning gällande barns trygghet under 

sin vistelse i förskolan. I tillhörande informationsbrev meddelade vi om en eventuell 

miljöobservation. Vid sammanställningen av enkätundersökningen framgick det att alla 

deltagande förskolor skulle kunna vara studieobjekt för vår vidare miljöobservation. Ett 

slumpmässigt urval gjordes och er arbetsplats kommer att ingå i denna studie.  

Miljöobservationen genomförs genom ett besök på att er arbetsplats. Syftet är att genomföra 

en riskbedömning av miljöns utformning både inomhus och utomhus. Varken personal eller 

barn kommer att involveras i observationen då fokus enbart ligger på miljöns utformning. 

Dokumentationen kommer att ske skriftligt utan bild och ljudupptagning för att bibehålla 

förskolans anonymitet.  

Observationen är i likhet med enkätundersökningen en del av ett examensarbete som kommer 

att finnas tillgängligt via Högskolan i Gävles hemsida.  

 Vid frågor eller funderingar angående observationen, kontakta oss gärna. 

Tack på förhand! 

 

Hannah Westlund   Sofia Linander 

Tel: XXXXX   Tel: XXXXXX  

Mail: XXXXXX   Mail: XXXXXX 

 

Handledare: 

Annika Elm 

Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Högskolan i Gävle 

Tel: XXXXXXX 

Mail: XXXXXX 
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