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Barnsäkerhetsrådets vision är att – ”Barn och unga ska 
fritt och säkert kunna leva och utvecklas”. Med detta 
menar vi i rådet att barn har rätt till säkra och hälso-
främjande miljöer med möjlighet och utrymme för lek, 
stimulans och utveckling. Arbetet för en säker inne- 
och utemiljö behöver också balanseras mot barns och 
elevers rätt till inflytande och delaktighet.

Från och med 2012 har skolan varit i fokus för Barn-
säkerhetsrådet. Detta bland annat då skolan är en av 
Sveriges största arbetsplatser och då det sker ett rela-
tivt stort antal olyckor där, i synnerhet på skolgården. 

I denna skrift kan du ta del av vad ett flertal av  
myndigheterna i Barnsäkerhetsrådet kan erbjuda för  
att öka säkerheten, tryggheten, hälsan och delaktig-
heten i skolan.
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Barnsäkerhetsrådet bildades 2006 på uppdrag av regeringen. 
Uppgiften att samordna Sveriges nationella barnsäkerhets-
arbete fick dåvarande Räddningsverket och när Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildades 2009 över-
fördes uppgiften dit. Denna samordningsuppgift baserades på 
och var ett resultat av Barnsäkerhetsdelegationens utredning 
mellan åren 2001-2003. Utöver att delegationen skulle föreslå 
en huvudman för frågor gällande barns rätt till säkerhet och 
utveckling ingick även, som ett av flera förslag, att låta denne 
tillsammans med berörda myndigheter utreda behovet och 
möjligheten att behandla frågor som rör säkerhet och utveck-
ling i förskola, fritidshem och skola.

”Barn och unga ska fritt och  
säkert kunna leva och utvecklas”

BARNSÄKERHETSRÅDET BESTÅR AV:

Arbetsmiljöverket, Barnombudsmannen, 
Boverket, Folkhälsomyndigheten, MSB, 
Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, 
Skolverket, Socialstyrelsen, Trafikverket, 
Tankesmedjan Movium/SLU.

Stefan Anering
Ordförande för Barnsäkerhetsrådet, chef för 

enheten för den enskildes säkerhet, MSB

Inledande ord 
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Detta framgår av en ny rapport 
från Myndigheten för samhälls

skydd och beredskap. Av rapporten 
framgår också att flest skador inträffar 
i mellanstadiet och att pojkar är över
representerade i alla skolformer och  
alla åldersgrupper.

Fallolyckor är den vanligaste orsaken  
till skador i förskolan och i grundskolan.  
I gymnasiet är det däremot kollisioner med 
personer eller föremål som dominerar. För 
de allra minsta barnen i förskolan beror 
två tredjedelar av alla skador på fall
olyckor medan motsvarande andel i grund
skolans högstadium är drygt 40 procent. 

Varje år skadas nästan 36 000 barn i skolan så all
varligt att de behöver uppsöka en akutmottagning. 
I siffran ingår inte besök hos skolsyster, skolläkare, 
vårdcentraler eller tandläkare. Tvärtemot vad som 
tidigare rapporterats syns antalet barn som skadas 
i skolan minska. Minskningen är störst i gymnasie
skolan och minst i grundskolan. 

Skador bland 
barn i skolan

Två tredjedelar av de minsta barnen i 
förskolan skadas inomhus, med högre 
koncentration före lunch och före hem
gång. Även eleverna i gymnasiet skadas 
inomhus, men i övriga åldrar sker ska
dorna till största del utomhus.   

Nästan hälften (46 procent) av ett och 
tvååringarnas skador drabbade huvudet. 
Andelen skador på huvudet minskar med 
ökande ålder. Andelen skador på de övre 
extremiteterna ökar fram till mellanstadiet 
för att därefter minska medan andelen 
skador på de nedre extremiteterna var låg 
(13 procent) hos de minsta barnen för att 
sedan öka med ökande ålder.   

I förskolan inträffar flertalet skador under 
lek. Barnen ramlar ner från stolar, bord, 
lekredskap, klämmer sig i dörrar, springer 
ihop och knuffar varandra. När barnen blir 
lite äldre börjar sport och idrottsskador, 

FRÅN MSB
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framförallt inom fotboll, dyka upp för att 
sedan fortsätta ända upp till gymnasiet. 
De äldsta barnen råkar också ut för ska
dor under andra lektioner än sport och 
idrott. Slöjd är en lektionstyp med många 
skador. Även de mer praktiskt inriktade 
linjerna under gymnasiet är förenade 
med många skador. I grundskolans hög
stadium liksom i gymnasiet börjar också 
förgiftningar med läkemedel med mera 
att bli vanliga. På väg till och från skolan 
skadas cirka 1 900 barn (118 år) årligen. 

Att systematiskt kunna teckna lokala 
problembilder är tillsammans med system 
för uppföljning och utvärdering viktiga 
grunder i alla olycks och skadeföre
byggande program.

I SKOLAN SKADAS POJKAR MEST

SKADOR INOMHUS SKER OFTAST  
FÖRE LUNCH OCH FÖRE HEMGÅNG
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Systematiskt  
skadeförebyggande arbete
Systematiskt skadeförebyggande arbete 
(SSA) handlar i korthet om att tillbud och 
skador skriftligen dokumenteras i före
byggande syfte, att risker analyseras och 
nödvändiga åtgärder vidtas. 

Systematiskt säkerhetsarbete i skolan  
– en process i fem steg: 

1. Kartläggning – var, när och hur sker 
en olycka eller tillbud? 

2. Analysera – finns det mönster i hur eller 
särskilda platser där eleverna skadas?

3. Åtgärda – vilka direkta, kortsiktiga eller 
långsiktiga åtgärder behöver vidtas?

4. Utvärdera – har åtgärderna gett effekt, 
har olyckor eller tillbud minskat?

5. Förbättra – behöver någon åtgärd 
justeras, arbetar vi på rätt sätt?

MSB gav Centrum för personsäkerhet vid 
Karlstad Universitet uppdraget att under
söka hur SSA bedrivs inom grundskolan, 
samt hur barns säkerhet i grundskolan 
ska kunna tillgodoses och förbättras. 
Resultatet av studien visade på en stor 
variation i hur man på skolorna arbetar 
systematiskt. Endast 3 procent av de till
frågade skolorna uppgav att de genomför 
samtliga steg i SSA. Studien gav vidare 
skäl till att i större utsträckning utgå 
från, men även inkludera eleverna i det 
skadeförebyggande arbetet. 

WWW.MSB.SE/SV/ 
FOREBYGGANDE/

FILMER,  

CHECKLISTOR,  

PUBLIKATIONER,  

SKOLMATERIAL  

OCH FAKTABLAD 

OM BARN OCH  

UNGAS SÄKERHET  

HITTAR DU PÅ:

http://www.msb.se/sv/Forebyggande/
http://www.msb.se/sv/Forebyggande/
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SYSTEMATISKA ÅTGÄRDER  
ENLIGT HADDONS 10 STRATEGIER:

ELIMINERA till exempel fyll igen eller jämna 
ut farliga håligheter på förskole-/skolgården

SEPARERA till exempel leda biltrafiken en 
annan väg än framför skolans entré

ISOLERA till exempel sätta upp ett stäng-
sel runt en damm där barn kan trilla i

MODIFIERA till exempel lägga ett bättre 
underlag som dämpar fall vid en lekställning

UTRUSTA till exempel låt småbarn använda 
lekhjälm vid halka på förskolegården

TRÄNA OCH INSTRUERA till exempel 
simundervisning

VARNA till exempel ljussignaler vid 
övergångsställen

ÖVERVAKA till exempel rastvakter

RÄDDA till exempel första hjälpen-
utbildning för lärare

LINDRA OCH ÅTERSTÄLLA till exempel 
krisplaner

SÄKERHET I SKOLA

Bad med barngrupp

Barns skador i skolan

Brandfarliga vätskor på 
utflykten

Roller och ansvar

Skolbränder 

Systematiskt säkerhets arbete 
i skolan

CHECKLISTOR

Läs mer i rapporten  
”Barns skador i förskola, skola 
och fritidshem: en översikt”:

www.msb.se

Läs mer i rapporten  
”Systematiskt skadeförbyggande 
arbete inom grundskolan: Kart

läggning av arbetssätt, utvecklings
behov och behov av stöd”:
www.msb.se

Systematiskt skadeförebyggande arbete 
(SSA) är en del av det systematiska arbets-
miljöarbete (SAM) som enligt Arbetsmiljö-
lagen (SFS 1977:1160) ska bedrivas på en 
arbetsplats. Lindriga tillbud och skador 
hanteras lokalt inom skolan, medan 
allvarliga tillbud och skador anmäls till 
Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

http://www.msb.se
http://www.msb.se
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Varje år uppsöker uppskattningsvis 
18 000 barn akutmottagningar 

efter lekplatsolyckor*. De vanligaste 
olyckorna är fallolyckor och de vanligaste 
skadorna är frakturer, stöt och vridskador 
och hjärnskakningar. Utöver besöken på 
akutmottagningar tillkommer cirka  
32 000 barn** som skadats på lekplatser  
men som vänt sig till vårdcentraler, jour
mottagningar och tandvården. Totalt 
behöver alltså 50 000 barn per år läkar
vård/tandvård för lekplatsolyckor.
* (Injury Data Base, IDB 2010-2013, Socialstyrelsens  
skade registreringssystem) 
** (MSB 2014)

Av skadorna som finns registrerade från 
lekplatsolyckorna inträffar 78 procent på 
skol och förskolegårdar och 70 procent 
sker under skoltid eller barnomsorgstid. 
Alla olyckor beror inte på bristande säker
het hos lekredskap och underlag men 
många olyckor skulle kunna undvikas 
genom kontroll och åtgärder av säkerhets
risker på lekplatser.

Det är alltid fastighetsägaren, till exempel 
kommunen eller bostadsbolag, som ansva
rar för att en lekplats är säker. Ansvaret 
för att utrustningen är säker gäller oav
sett vilket år redskapet tillverkades. Även 
tillverkare av lekredskap ansvarar för att 
produkter de säljer är säkra. Skol och för
skolechefer har som arbetsgivare ansvar 
för att verksamheten bedrivs på ett sådant 
sätt att ohälsa och olyckor förebyggs.

Många olyckor på skol och förskolegårdar går  
att undvika genom att tänka in säkerheten från  
början när gårdarna planeras och byggs. Det är 
även viktigt att löpande kontrollera och åtgärda 
säkerhetsrisker på lekredskap och underlag.

Säker på  
lekplatsen?

FRÅN  

KONSUMENT- 

VERKET OCH 

BOVERKET
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Som hjälpmedel för att bedöma säker
heten på lekplatser finns säkerhetsstan
darder*** som tagits fram på europeisk 
nivå. Standarderna innehåller bland annat 
krav på storlek på öppningar, utskjut
ande delar, fallhöjder och fallunderlag 
som baseras på verkliga olycksfall och 
barns kroppsmått. Enligt standarderna 
ska säkerhetsbesiktningar genomföras 
årligen av en person med som standar
den uttrycker, erforderlig kompetens. 
En sådan person bör enligt Konsument
verket och Boverket vara en certifierad 
besiktningsman. Dessutom ska tätare 
visuella och undersökande kontroller av 
stabilitet, slitage och skadegörelse göras 
av exempelvis fastighetsägaren själv. 
Skol och förskolepersonal kan också till 
viss del hålla koll och rapportera brister 
till fastighetsägaren.
*** SS-EN 1176 och 1177 BEHÖVER LÄKAR- ELLER TANDVÅRD 

FÖR LEKPLATSOLYCKOR

Standardernas säkerhetskrav är till för att 
undvika onödiga olyckor och undanröja 
risker som barn inte själva kan förutse. 
Sådana oförutsedda risker är – till skillnad 
från utmaningar som barnen själva ger 
sig på – inte något positivt utvecklande 
för barn. Exempel på risker som barn inte 
själva kan förutse är öppningar där de kan 
komma igenom med kroppen, men fastna 
med huvudet och bli hängande, glipor 
vid utåkningsdelen på en rutschbana där 
en jacksnodd vid halsen kan fastna så att 
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barn kan strypas eller en gungbom som 
är rutten och kan ramla ned i huvudet på 
barnet när det gungar. Minst två dödsfall 
som Konsumentverket känner till har 
inträffat i Sverige på senare år då små 
barn fått gungbommar i huvudet.

Som tillsynsmyndighet för produktsäker
hetslagen (2004:451, PSL) har Konsument  
verket i uppgift att genomföra marknads 
kontroller av säkerheten hos produkter 
som lekredskap i offentlig miljö. Boverket 
är uppsiktsmyndighet och har föreskrifts
rätt för tomter, allmänna platser och andra 
områden enligt plan och byggförord
ningen (2011:338, PBF) och kommunens 
byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för 
plan och bygglagen (SFS:2010:900).

Konsumentverket och Boverket har nyligen 
i samverkan med Sveriges Kommuner och 
Landsting genomfört en marknadskon
troll av lekredskap. Vid säkerhetsbesikt
ningar av 26 lekplatser med geografisk 
spridning över Sverige påträffade besikt
ningsmännen närmare 600 brister. Nio av 
de kontrollerade lekplatserna låg på eller 
intill skol och förskolegårdar. Mer än en 
tredjedel av säkerhetsbristerna var så all
varliga att åtgärder av fastighetsägare och 
tillverkare krävdes omedelbart eller snarast.  
Över hälften av säkerhetsbristerna berodde 
på att ansvariga inte underhållit lekredskap 

Hitta en certifierad  
besiktningsman:

www.konsumentverket.se

Läs mer i rapporten  
”Marknadskontroll 
rapport2015”:

www.konsumentverket.se

Läs mer i broschyren  
”Regler i Sverige för  
lekplatser och lekredskap”:

http://publikationer.konsumentverket.se

SÄKRA  
LEKPLATSEN

Planera rätt från  
början!

Köp eller bygg säker  
lekutrustning och underlag

Montera utrustningen 
korrekt

Gör installationsbesiktning

Underhåll lekplatsen 
kontinuerligt

Kontrollera och besiktiga 
lekplatsen löpande

Åtgärda fel och brister

CHECKLISTA

eller det stötdämpande underlaget. Med 
eftersatt underhåll minskar livslängden på 
lekplatserna dramatiskt. När till exempel 
stolpar i en bärande konstruktion börjat 
ruttna fortskrider processen snabbt. 

Övriga säkerhetsbrister berodde på fel
aktig utformning av lekredskap, staket, 
brunnslock, underlag och fallutrymmen. 
Säkerhetsbrister som farliga öppningar 
där barn kan fastna med huvud, andra 
kroppsdelar eller kläder påträffades både 
på gammal som nytillverkad utrustning. 

Många brister i kontrollen påträffades på 
skol och förskolegårdar som är barnens 
arbetsmiljö. Barnen kan inte välja att gå 
någon annanstans och har inget annat 
alternativ än att vistas där dagligen. 

Genom att besiktiga, åtgärda och under
hålla och sina lekplatser kan fastighets
ägare förebygga fler onödiga olyckor. 

http://www.konsumentverket.se
http://www.konsumentverket.se
http://publikationer.konsumentverket.se


Att utreda självmord  
bland barn och unga  
genom händelseanalyser:
Ett stödmaterial för kommunerna  
i det suicidförebyggande arbetet

Runt 150 ungdomar tar sitt liv varje 
år i Sverige och därutöver sker 

några ytterligare självmord bland barn 
yngre än 15 år. När ett självmord sker är 
det viktigt att våga undersöka vad som 
hände, varför det skedde och vad som 
kan göras för att förhindra att det inträf
far igen. Händelseanalyser görs främst 
för personer som har begått självmord i 
anslutning till hälso och sjukvården, men 
långt ifrån alla barn har haft kontakt med 
psykiatrin före självmordet. Skolan kan 
därför ha en unik position i det självmords
förebyggande arbetet, men behovet av 
stöd i dessa frågor är också stort. 

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen 
har därför utvecklat ett stödmaterial som 
vänder sig till beslutsfattare i kommunal 
verksamhet, främst skola och socialtjänst. 
Materialet består av en kortare skrift och 
en film som ska ge en övergripande kun
skap om vad händelseanalyser är och hur 
de kan användas för att öka kunskapen 
om ungas självmord. Syftet är att motivera 
till att fler händelseanalyser görs, även 
inom kommunal verksamhet.

Genom att göra händelseanalyser efter själv 
mord kan kommunen få värdefull kun
skap och identifiera förbättringsom råden, 

något som kan användas i det 
suicidförebyggande arbetet. 
Händelseanalyser har stora lik
heter med det systematiska skade  
förebyggande arbetet som beskrivs på 
sidan 6. Genom att utreda självmord kan 
exempelvis en skola eller en socialförvalt
ning visa att den tar självmordsproble
matik och ungas hälsa och säkerhet på 
allvar. En öppenhet i dessa frågor kan 
också göra det lättare att bearbeta händel
sen, och på sikt leda till att fler unga med 
självmordstankar vågar söka hjälp. 

Materialet bygger på en omfattande 
genomgång av forskningslitteratur inom 
området och på intervjuer med represen
tanter för kommuner. Medverkande var 
fyra kommuner som redan gör händelse
analyser efter självmord samt ett antal 
kommuner som deltog i en behovsanalys.  
Intervjuer genomfördes även med flera  
myndigheter, organisationer och Natio
nellt centrum för suicidprevention (NASP). 
Stödmaterialet kommer att lanseras till 
Sveriges samtliga kommuner i slutet av 
januari 2016.

Läs mer om  
stödmaterialet på:

www.kunskapsguiden.se

FRÅN SOCIAL- STYRELSEN OCH FOLKHÄLSO- MYNDIGHETEN

11

http://www.kunskapsguiden.se
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Kränkningar  
och trakasserier 
– en fråga om säkerhet 
och delaktighet i skolan

Det är några av de röster från barn 
och unga som jag och mina med

arbetare har tagit del av i vårt arbete med 
kränkningar och trakasserier i skolan. Det 
som de ger uttryck för är i allra högsta 
grad en fråga om säkerhet och delaktighet 
i skolan. För kränkningar och trakasserier 
får allvarliga följder för barns rätt till 
utbildning genom att det påverkar deras 
möjligheter att utvecklas i skolan. Barn 
har rätt till skydd, både enligt lagen och 
enligt barnkonventionen. 

Vi har lyssnat på barn som utsatts för 
kränkningar. Av andra elever, men också 
av vuxna i skolan. Vi har också lyssnat 
på barn som har kränkt andra barn. De 
barn och unga som vi mött i vårt arbete 
beskriver hur viktigt det är med vuxna 

som är närvarande och vågar agera när 
något händer. Men så ser det inte alltid 
ut, och de känner sig ofta osäkra på vart 
de ska vända sig om de blir utsatta för 
kränkningar och trakasserier i skolan. 
Om den skyldige är en vuxen upplever 
barn och unga att det är extra svårt att 
få hjälp. Anmärkningsvärt är att de barn 
som berättat för oss om kränkningar från 
vuxna ofta har en funktionsnedsättning, 
vilket gör dem oerhört utsatta. 

När barn och unga söker hjälp för att få 
stopp på kränkningarna upplever de ofta 
att det system som samhället byggt upp 
inte är anpassat för dem. De känner inte 
till sina rättigheter och får inte informa
tion om vad som kommer att hända. 
De har ingen möjlighet att påverka hur 
möten genomförs och görs inte delaktiga i 
de åtgärder som sätts in. Få barn får någon 
återkoppling på de åtgärder som sätts in. 

FRÅN  

BARNOMBUDS- 

MANNEN



13

”Jag ville som 
inte berätta för 
jag skämdes.”

”Jag var redan utstött, 
jag vill inte råka  

ännu mer illa ut.”  

Vad har då vi dragit för lärdomar av detta 
arbete? Jo, att stödet för den som utsätts 
för kränkningar och trakasserier måste 
bli känt och tillgängligt. Processen för att 
hantera kränkningar och trakasserier i 
skolan måste ske på barns villkor – annars  
kommer den inte att fungera. Barn ska 
också känna att de får upprättelse.

I mars lämnade vi vår rapport till reger
ingen och barnminister Åsa Regnér. Där 
presenterar vi ett antal förslag för att 
förbättra stödet för barn som utsätts för 
kränkningar och trakasserier i skolan.

Barnen inte delaktiga
Konsekvensen blir att barnen känner sig  
i underläge. Bristen på delaktighet gör att 
de inte blir en aktör i sitt eget liv. Istället 
för att lyssna till hur barnet upplever sin 
situation och uttrycker vilka behov han 
eller hon har blir det de vuxnas förkla
ringar och lösningar som styr. 

Psykisk ohälsa, sociala svårigheter och 
dåliga skolresultat är några av de djupgå
ende effekter som kränkningar och trakas
serier i skolan kan ge upphov till. Trots att 
detta är väl känt får barn och unga sällan 
det stöd som de skulle behöva efter att de 
har varit utsatta för kränkningar och tra
kasserier i skolan, än mindre upprättelse. 

Många barn hade önskat sig en förklaring 
till det som hänt och att skolan erkänt 
att den gjort fel och bett om ursäkt. För 
många barn är upprättelse också att få må 
bra igen och vara trygg. 

”Jag sa till en gång  
i början av trean men det 
hände liksom inget. Så 

jag tänkte att det var mig 
det var fel på, så då sa  

jag ingenting mer.”

Läs mer i vår rapport  
”Välkommen till verkligheten”:

www.barnombudsmannen.se

http://www.barnombudsmannen.se
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Gör plats för 
barn och unga!

Tätare städer, ökande trafik och 
stressig vardag för många vuxna 

har resulterat i en minskad rörelsefrihet 
för barn och unga. Allt fler barn skjutsas 
till skolan och fritidsaktiviteter. Skolans och 
förskolans utemiljö har blivit allt viktigare 
för barnens vardagsrörlighet. Balans måste 
råda mellan säker utemiljö och barns och 
ungas rätt att söka fysiska och sociala 
ut maningar, även om det kan leda till 
skrubbsår, blåmärken och en stukad fot. 
Att söka gränser för sin förmåga är en av 
lekens drivkrafter. Idag finns riktlinjer som 
talar om hur man kan skapa utemiljöer 
som fungerar på barns och ungas villkor.

Dagens stadsbyggande präglas av att 
städerna växer inåt och på höjden. När 
mellanrummen krymper händer det att 
skolgårdar blir mindre, lekplatser försvin
ner och parker exploateras. Den fysiska 
omgivningen har stor betydelse för barns 
och ungas hälsa, utveckling och lärande. 
Därför måste det fortfarande finnas plats 
för lek, sport och vilda aktiviteter i ute
miljön, men även för samtal, enskildhet, 
sinnliga upplevelser och stillhet. 

Den byggda miljön behöver planeras,  
utformas och förvaltas med ett tydligt 
barnperspektiv, men i processerna  
behöver vi även lyssna in barnets eget  
perspektiv. Barn och unga är experter  
på sin närmiljö och kan involveras i  
processerna som rör planering, utform
ning och förvaltning. Till vår hjälp finns  
Boverket och Moviums vägledning, som 
tagits fram i samarbete med Skolverket, 

FRÅN  

TANKESMEDJAN  

MOVIUM/SLU OCH 

BOVERKET
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Folkhälsomyndigheten och efter samråd 
med Arbetsmiljöverket. Vägledningen 
baseras på regelverk, aktuell forskning 
och beprövad erfarenhet för att till godose 
barns och ungas behov av goda utemiljöer. 
Boverket har även tagit fram allmänna råd 
för tillämpning av 8 kap. 9 § andra stycket 
PBL om tillräckligt stor friyta som är lämp
lig för lek och utevistelse. 

Det är angeläget att även skolförvalt
ningen är aktiv i stadsplaneringen genom 
att bevaka att nya skolor och förskolor 
lokaliseras till platser där det går att få 
till en god och varierad utemiljö lämpad 
för pedagogisk verksamhet. Skolförvalt
ningen bör arbeta för att befintlig grönska 
och natur tas tillvara och att det blir 
tillräckligt stora ytor med möjlighet till 
aktivitet utan trängsel. 

Illustration: Helena Eriksson, 5land

”Barn och unga 
är experter på sin 

närmiljö.”

”Den fysiska  
omgivningen har stor 

betydelse för barns och 
ungas hälsa, utveckling 

och lärande.”

”Lösningen på att  
barn trillar ned från  

trädet får inte vara att  
ta ned trädet.”
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TÄNK PÅ FÖLJANDE NÄR DU  
PLANERAR BARNS UTEMILJÖER  
(saxat ur Boverkets riktlinjer):

Att utemiljön är rymlig nog att det 
går att ordna varierade terräng 
och vegetationsförhållanden

Att utemiljön finns i direkt anslut-
ning till byggnaden så att barnen 
tryggt och säkert på egen hand 
kan ta sig dit

Att lokalisera skolor och försko lor 
så att man kan ordna goda och 
säkra färdvägar för gång och cykel 
så att barn och unga enkelt kan 
ta sig mellan bostaden och skolan 
på egen hand

Att både buller och luft har låga 
värden, barn är mycket känsligare 
än vuxna

Att gården har goda sol- och 
skuggförhållanden för att minska 
risken för strålningsskador

Barns rätt till skrubbsår
Ansvaret för barns lek, lärande och hälsa i 
skolan och förskolan är en komplex fråga 
som kräver både kunskap om barns utveck
ling och sunt förnuft. Ansvaret stannar 
inte vid att förebygga olyckor. Vi måste 
också ta ansvar för barns rätt till lek (arti
kel 31 barnkonventionen). Det innebär att 
tillåta och skapa förutsättningar för barn 
och unga att utmana sina mentala, sociala 
och motoriska färdigheter även om det 
kan vara svårt att sätta rimliga gränser för 
det nödvändiga risktagandet i utemiljön. 

I befintliga skolmiljöer behöver det nöd
vändiga risktagandet bejakas och hante
ras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Lösningen på att barn trillar ned från 
trädet får inte vara att ta ned trädet utan 
hellre att se över underlaget. 

Läs mer ”Skolgården. Förvaltning 
och utveckling av förskole och 
skolgårdar”, Sveriges kommuner 

och landsting i samarbete med Tanke
smedjan Movium, 2015:
www.skl.se

Läs mer i Boverkets ”Allmänna 
råd om friyta för lek och ute
vistelse vid fritidshem, förskolor, 

skolor och liknande verksamhet”,  
BFS 2015:1 FRI:
www.boverket.se 

Läs mer i vägledningen ”Gör plats 
för barn och unga! En vägledning 
för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans 
utemiljö”, Boverket och Tankesmedjan 
Movium, 2015:
www.boverket.se 

Ett sätt för skolan att hantera riskbe
dömning är att dokumentera sina 
ställningstaganden om syftet med 
utemiljön på förskolor och grundskolor. 
Ett policy dokument som beskriver varför 
utemiljön bör främja barns möjlighet 
att ta risker som en del av sin personliga 
utveckling, är till hjälp för rektorer och 
förskole chefer i mötet med föräldrar. En 
dokumenterad samsyn kring denna fråga 
är också viktig om det trots allt skulle 
inträffa allvarliga personskador. En doku 
menterad verksamhetsidé baserad på 
kunskap om förutsättningar för barns 
allsidiga utveckling minimerar risken för 
rättsliga påföljder.

http://www.skl.se
http://www.boverket.se
http://www.boverket.se
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Vilka rekommendationer skulle du kunna ge, 
baserat på ditt forskningsresultat, när det 
gäller att främja en hälsosam och utmanade 
skolmiljö som samtidigt är tillräckligt säker?
– Ett misstag till exempel ett fall ska inte 
leda till en allvarlig skada. Därför måste 
miljön barnen leker i på skolgården vara 
förlåtande. Det är däremot inte bara den 
fysiska miljön som kan behöva ändras utan 
även den sociala miljön. Hur som helst är 
det viktigt att barnens perspektiv tas med  
i processen för att skapa en säker skolgård. 

– Att försöka eliminera risker genom 
att plocka bort det som är ”farligt” var 
en vanligt förekommande strategi på de 
skolgårdar jag studerat i min avhandling. 
Barn och lärare på skolorna berättade om 
klätterträd som sågats ner för att något 
barn gjort sig illa och om linbanor som 
tagits bort på grund av säkerhetsskäl. 

Att förebygga utan 
att överbeskydda

INTERVJU  

MED LINA  

GYLLENCREUTZ

I somras (2015) doktorerade Lina  
Gyllencreutz, specialistsjuksköterska  

i ambulanssjukvård och vikarierande 
lektor vid Umeå universitet. Två av 
artiklarna i avhandlingen fokuserade på 
skador i utomhusmiljö bland barn 012 
år. Hon intervjuade både lärare och elever 
samt observerade barn på skolgården upp 
till sjätte klass. Avhandlingen ingick i ett 
forskningsprojekt som MSB finansierade 
(20092014) där forskningen var inriktad 
på säkerhetsaspekter och effektivitet i 
kommuners olika förebyggande program. 
Mot bakgrund av detta ställde vi tre frågor 
till Lina.
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Ur ett strikt skadepreventivt perspektiv är 
det en enkel lösning för att minska risken 
att barn skadar sig. På skolgården blir det 
dock ett problem när barnen anser att 
allt ”roligt” plockas bort och att det inte 
längre finns något spännande att leka 
med. Det krävs därför utveckling av säkra 
alternativ som utmanar barnen i deras 
lek på skolgården.

– Energiabsorberande material under 
klätterställningar och gungor förekom
mer. Att modifiera miljön för att minska 
den skadebringande energin om ”olyckan” 
är framme ger barnen möjlighet att vara 
aktiv och samtidigt leka en ”spännande” 
lek men under säkrare förhållanden. 
Däremot kommenterade många barn att 
den modifierade lekutrustningen ofta 
var tråkigare än den tidigare och att de 
ändå riskerar att gör sig illa. De mjuka 
mattorna ansågs till och med som över
beskyddande av vissa lärare då de ansåg 
att verkligheten inte var så tillåtande. 
Den kultur som råder bland lärare och 
barn i skolan är viktig att lyfta upp och 
diskutera utifrån både ett pedagogiskt 
och medicinskt perspektiv för att hitta 
lösningar som gynnar barns fysiska akti
vitet, hälsa och utveckling.

– Tillsyn är en annan strategi för att 
förebygga skador. Rastvakter är vanligt 
förekommande på skolgårdar för att ha 
tillsyn över barnen. Rastvakterna (lärarna) 
i min avhandling ansåg däremot att det 
var omöjligt att övervaka barnen hela 
tiden. Samtidigt uttryckte de en vilja att 
tillåta barn att leka självständigt. 

Denna komplexitet är intressant och krä
ver mer diskussion inom skolans kontext. 

– Att skapa en totalt säker utomhusmiljö 
är troligtvis inte möjligt och hellre inte 
önskvärt om vi ska tro på vad barn och 
lärare uttryckte i intervjuerna. Att skydda 
barnen genom att skapa en helt riskfri 
utomhusmiljö skulle troligtvis också 
innebära att barnens rörelsefrihet och lek 
begränsas. Riskfri lekutrustning skulle 
med all säkerhet minska barnens intresse 
och eventuellt leda till att de söker sig till 
andra ställen för att leka. Det är därför 
nödvändigt att hitta preventiva strategier 
som bevarar risktagandet och spänningen 
i leken men samtidigt förebygger allvar
ligare skador. De säkerhetsåtgärder som 
vidtas på skolgården måste ta hänsyn till 
barnens utveckling och lärande. Skolan 
är en kontext där skaderisken ska kunna 
minimeras samtidigt som möjligheten till 
aktivitet maximeras. 

I din avhandling tar du upp att synen på risk 
och risktagande ser olika ut bland lärarna du 
intervjuat –  hur uttryckte sig detta och vad 
tror du skillnaden beror på?
– För lärare och barn på skolgården är 
risker en del i leken. Risktagande är på så 
sätt en oundviklig del i barnens lärande. 
Därför är det möjligt att lärare heller foku
serar på att ge barnen möjlighet att lära 
sig och utvecklas istället för att fokusera 
på skadeförebyggande åtgärder.  Det finns 
inga tydliga riktlinjer för hur högt upp ett 
barn får lov att klättra i ett träd eller hur 
fort det är tillåtet att åka med sparkcykel 
eller pulka. Vissa lärare uttrycker ”så 
kul, se hur högt upp du kommit i trädet”, 
medan andra anser att barnen ska klättra 
ner. Balansen mellan acceptabla risker och 
risktagande är inte tydligt bland lärarna 
vilket visade sig i att barn lekte på hög 
höjd (>2meter) och i hög fart. 

– Lärarnas kunskap om risk och risk
tagande kan antas vara förankrad i deras 
personliga eller yrkesmässiga erfarenhet  

”Men när det gäller 
barns säkerhet krävs 
också kunskap om  

skaderisker och  
primär prevention.”
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snarare än från ett skadepreventivt pers
pektiv. I skolans kontext behövs båda 
perspektiven och ett sunt förnuft räcker 
många gånger långt. Men när det gäller 
barns säkerhet krävs också kunskap 
om skaderisker och primär prevention. 
Målet måste vara att barn ska få leka med 
acceptabla risknivåer som främjar hälsa 
och utveckling men samtidigt undviker 
att bidra till allvarliga skador. Därför är 
det motiverat att tro att lärarna är i behov 
av mer kunskap om skador, risker och 
primärprevention. 

Du tar upp att skolsjuksköterskorna har en 
viktig roll i det preventiva arbetet på skolan 
– vilka tänkbara möjligheter och utmaningar 
ser du i deras roll?
– Skolsköterskan har ett skadepreven
tivt kunnande samt kunnande om barns 
specifika fysiologi och utvecklingsstadier. 

Avhandlingen ”To prevent with
out overprotecting – children and 

senior citizens injured during outdoor 
activities” hittar du på:
http://umu.divaportal.org

Skolsköterskans position kan skapa 
en optimal utomhusmiljö som stödjer 
barnens lek och utvecklingsbehov genom 
att integrera ett skadepreventivt tänk 
i skolans kontext. Skolsköterskan kan 
utbilda lärare och barn om skador, risker 
och hur riskfyllda situationer systema
tiskt kan förebyggas. Hälsofrämjande 
samtal med lärare, barn och skolsköter
skor tillsammans kan öka förståelsen för 
hur det skulle vara möjligt att förhindra 
skador utan att störa inlärningsmöjlig
heter. Skolsköterskan kan också interagera 
med lärare och föräldrar som i sin tur har 
specifik kunskap om barnens aktiviteter 
och lek för att utveckla optimala förhål
landen för barnen. 

– Barnens perspektiv är särskilt viktigt att 
ta hänsyn till och de bör vara med och få 
möjlighet att uttrycka sin åsikt i processen 
att skapa en optimalt säker skolmiljö. 

”Skolsköterskan kan 
utbilda lärare och  

barn om skador, risker 
och hur riskfyllda situa

tioner systematiskt  
kan förebyggas.”

http://umu.diva-portal.org
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Barn och unga har sällan möjlighet 
att påverka när stadsdelen eller 

kommunen planerar nytt eller förändrar 
i närområdet, som en del av samhällspla
neringen. Att det nu finns metoder för 
att de ska kunna utöva sin demokratiska 
rätt till inflytande inom samhällsplane
ring borde intressera alla kommuner och 
myndigheter.

Barn och unga utgör en femtedel av vår 
befolkning, men de saknar rösträtt och 
form att uttrycka sina åsikter. FN:s kon
vention om barnets rättigheter ger barn 
och unga rätt att uttrycka sina åsikter 
och få dem beaktade i alla frågor som rör 
dem, till exempel samhällsplanering. 

Barnen är experter på sin egen miljö och 
ha många tankar och idéer värda att ta 
tillvara. Barnen har unika kunskaper som 
gör det lättare för kommunala planerare 
att skapa miljöer där barn kan röra sig 
fritt och tryggt när de leker, cyklar eller 
går, till kompisar och skola. 

I bästa fall präglas planeringen av ett 
barnperspektiv där vuxna tänker ut vad 
som är bra för barnen. Mer sällan kom
mer barnens egna perspektiv in, där 
barnen berättar. Kommuners planer går 
ofta på remiss till barn och utbildnings
förvaltningen eller till rektorer. Barnen är 
sällan delaktiga i beslut som rör bostads
området, lekområden eller skolvägar. 

Under åren 201013 medverkade sex 
kommuner i ett regeringsuppdrag med 
syfte att stärka barns rätt till inflytande i 
samhällsplaneringen. Lärare och planerare 
i Borlänge, Göteborg, Hällefors, Trelleborg, 

Låt barn  
delta i samhälls- 
planeringen!

FRÅN TRAFIK- 

VERKET, FOLKHÄLSO- 

MYNDIGHETEN  

OCH BOVERKET
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I Östersund träffade planerare förskolebarn och mellanstadieelever inför 
bygget av ett nytt småhusområde. I området finns skog och öppna fält 
som är välbesökta. Barnen visade de bästa klätterträden, var de åker 
pulka och skidor och var vägen till skogen var otrygg. De pekade också ut 
mindre värdefulla områden där kommunen gärna fick bygga. Samtidigt 
berättade de med egna ord om vad som får barn att trivas i nya kvarter. 
Allt detta var ny kunskap för planerarna och den förbättrade kommunens 
beslutsunderlag, bland annat genom att konsekvenserna för barnen 
kunde analyseras och hanteras. 

Barnen blev i stort sett nöjda med planförslaget, även om alla deras 
bidrag inte kunde förverkligas av kommunen. Att ge återkoppling till 
barnen och berätta om hur deras kunskaper tagits till vara är en viktig 
del av inflytandet.

För kommunens planavdelning kräver det nya arbetssättet mer tid  
och insats i planeringens början men i slutskedet sparas istället tid och 
resurser. Genom barnens arbete blev planerna kända bland fler, föräldrar 
och andra vuxenkontakter. Kommunen fick inga synpunkter som skulle 
ha krävt revideringar av förslaget. Det blev inte heller några överklagan-
den vilket är ovanligt.

EXEMPEL
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Örebro och Östersund bildade ett nätverk 
och arbetade tillsammans med över 1 000 
barn och unga från fem till 20 års ålder 
med planer och projekt som på olika sätt 
gällde deras närmiljöer. Trafikverket, 
tillsammans med Boverket, Folkhälso
myndigheten och Sveriges Kommuner 
och Landsting, genomförde uppdraget 
som bestod i att stödja, samordna och 
dokumentera kommunernas arbete för 
att utveckla metoder och rutiner för att 
stärka barnets rätt att delta i planerings
processer. Trafikverket samråder med 
barn bland annat när man genomför 
barnkonse kvensanalyser eller i samband 
med åtgärds valsstudier. Där har man 
involverat cirka 300 skolbarn i Båstad, 
Pajala, Sundsvall och Åre.

De metoder som pilotkommunerna har 
tagit fram fungerar inte bara för dialog 
med barn, de fungerar också för dialog 
med vuxna, för en förbättrad medbor
gardialog. En lärare i ett av projekten 
uttryckte förhoppningen att barn och 
unga som får diskutera samhällsfrågor 
och blir lyssnade på utvecklar ett sam
hällsengagemang som de tar med sig 
vidare genom livet. Att vara delaktig och 
få göra sin röst hörd har också en klar 
koppling till den egna hälsan. 

Barn och unga har rätt till delaktighet 
och inflytande i frågor som rör dem. 
Det är viktigt att få med dem i ett tidigt 
skede av kommuners och myndigheters 
samhällsplanering. 

FAKTA

Rapporten till regeringen heter ”Det blir 
viktigt när det är på riktigt!” och består av 
fyra delar. Den redogör för hur kommu
nerna har arbetat, de viktigaste resultaten 
av uppdraget och beskriver kort vilken 
kunskap som arbetet grundats på. Man 
hittar rapporten på Trafikverkets hemsida 
genom att skriva ”Fysisk planläggnings
process” i sökrutan. Trafikverket kommer 
att ge ut ett referensmaterial under våren 
2016 som närmare beskriver erfarenheterna.

Läs mer om regerings
uppdraget, slutrapporter 

och om det fortsatta arbetet på 
Trafikverkets webbplats:
www.trafikverket.se

Flera exempel på barns  
och ungas delaktighet 

finns också i Boverkets vägled
ning för medborgardialog:
www.boverket.se

De unika kunskaper som barnen delar med 
sig av ger ett bättre beslutsunderlag som 
kan bidra till att skapa en god bebyggd 
miljö för barn och unga. Samtidigt finns 
det vinster både för demokrati och ökat 
samhällsintresse. Sist men inte minst, när 
skola och samhälle möts i riktiga upp
drag ökar barns och ungas motivation för 
skolarbete och de får utrymme att växa 
som samhällsmedborgare. Delaktighet och 
inflytande är grundläggande för en god 
hälsa på lika villkor. Att ge barn och unga 
möjlighet att påverka är att skapa samhäl
leliga förutsättningar för en god hälsa.

DET KAN BIDRA TILL ATT SKAPA EN GOD 
BEBYGGD MILJÖ FÖR BARN OCH UNGA

http://www.trafikverket.se
http://www.boverket.se


Regeringen har gett Kemikalieinspek
tionen i uppdrag att ta fram och 

genomföra en handlingsplan för en giftfri 
vardag. Handlingsplanen för en giftfri var
dag 2011–2014 fokuserade på att skydda 
människans fortplantning och barns hälsa. 
Samma fokus gäller för åren fram till 2020.  
Barn är en prioriterad grupp, eftersom de 
är små, växer och utvecklas kan de vara 
extra känsliga för att utsättas för farliga 
ämnen. Därför vill vi skydda barnen bättre. 

Dialoger med företag har varit en viktig del 
av vårt arbete med handlingsplanen för en 
giftfri vardag. Det är viktigt att företag byter 
ut farliga ämnen i konsumentvaror och 
produkter utan att invänta detaljregler i lag
stiftningen. Prioriterade branscher har varit 
kosmetika, textil och leksaker eftersom det 
är varor och produkter som barn och ung
domar kommer i kontakt med i sin vardag.

Nätverk för kommuner och kemi
kaliekrav vid offentlig upphandling
Många kommuner arbetar aktivt inom 
området giftfri vardag, inte minst inom 
förskolan. Genom att initiera ett nätverk 
underlättas samverkan mellan kommuner 
och möjligheten att sprida goda exempel 
som stödjer kommunerna i arbetet för en 
giftfri vardag. 

Kombinationen av det stora antalet 
kemiska ämnen som används i produk
tionen av varor och antalet varor som 
produceras, gör att det är svårt att skapa 
en lagstiftning som i detalj kan reglera alla 
kemiska ämnen. Då kan kemikaliekrav vid 
offentlig upphandling vara ett viktigt kom
plement till lagstiftningen. Upphandlings
myndigheten har tagit fram ett kravpaket 
som hjälper Sveriges kommuner att ställa 

krav för minskad förekomst  
av miljö och hälsofarliga ämnen  
i förskolan. 

I det nya kommunnätverket Giftfri vardag 
kommer ett viktigt samverkansområde 
handla om hur kommuner kan ställa krav 
på sina leverantörer när det gäller inne
håll av farliga kemiska ämnen i varor och 
produkter. Genom nätverket kan Upp
handlingsmyndigheten sprida kunskap om 
miljöanpassad upphandling för förskolor, 
så att fler kommuner känner till det stöd 
som finns och börjar använda det. 

Öka kunskapen hos skolelever  
om hållbar konsumtion
Barnen idag är morgondagens konsu
menter. Kemikalieinspektionen menar  
att det är viktigt att bidra till att på för
skolor och skolor öka elevernas kunskap 
om hållbar konsumtion. Stiftelsen Håll 
Sverige Rent har i många år arbetat med 
ett stort nätverk av förskolor och skolor 
och Kemikalie inspektionen har inlett ett 
samarbete med stiftelsen. Nu finns det ett 
nytt tema ”kemikalier” inom Håll Sverige 
Rents system ”Grön Flagg” som förskolor 
och skolor själva kan arbeta med.

Inspirerande och lättillgängliga peda
gogiska material för förskolan finns 
framtaget och kommer att komplet
teras med material för grundskolor och 
gymnasier, så att skolorna kan bli mer 
kemikaliesmarta.

Skydda barnen bättre

Läs mer och hitta materialet:
www.kemi.se/global/broschyrer/ 
kemikalieribarnsvardag.pdf

www.hsr.se/kemikalier
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http://www.kemi.se/global/broschyrer/kemikalier-i-barns-vardag.pdf
http://www.kemi.se/global/broschyrer/kemikalier-i-barns-vardag.pdf
http://www.hsr.se/kemikalier


BARNSÄKERHETSRÅDET BESTÅR AV:

Barn och unga ska fritt och 
säkert kunna leva och utvecklas
Med denna kompassriktning arbetar Barnsäkerhetsrådet för att 
alla barn ska ha tillgång till trygga, säkra och hälsofrämjande 
uppväxtmiljöer. Barn och unga behöver utrymme för lek och ut-
veckling på egna villkor, liksom stimulerande miljöer för lärande 
och social utveckling. Arbetet för en säker, trygg och utmanande 
inne- och utemiljö behöver också balanseras mot barns och 
elevers rätt till inflytande och medbestämmande. 

I den här skriften berättar vi vad ett flertal myndigheter kan  
erbjuda för att främja säkerheten, tryggheten, hälsan och  
delaktigheten i skolan.


