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Abstract 

The purpose of this study was to examine how teachers and children counteracts contagious 

diseases within the pre-schools. I have reached my result by interviewing eight teachers at two 

different pre-schools. The result from the survey shows that all the teachers use equipment 

like: disposable coasters, disposable plastic gloves and hand disinfection when they are 

changing diapers with stool in them, but when a child has urinated they dont use all of these 

equipments. All of the teachers claim a strict 48 hour absence from the pre-school after a child 

has had a stomachflu. They trust that all the guardians of the children follow this 

recommendation, but I have been told that not all guardians follow through with it. 

Keywords 

Children, contagious diseases, hand disinfection, pre-school teachers 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och barn motarbetar smittspridning 

inom verksamheten. Studien utfördes genom en strukturerad intervju på två olika förskolor 

där fyra pedagoger på varje förskola deltagit i undersökningen. Resultatet från 

intervjuundersökningen visar att alla pedagoger använder material som: engångsunderlägg, 

handskar och handdesinfektion vid byte av bajsblöja, men alla pedagoger använder inte de här 

materialen vid byte av kissblöja. Denna studie visar även att alla pedagoger tvättar händerna 

före och efter måltid. Alla pedagoger tillämpar strikt 48h rekommendationen efter magsjuka, 

de förlitar sig på att vårdnadshavarna också gör det, men pedagogerna berättade att det finns 

några vårdnadshavare inte håller på den rekommendationen.  

Nyckelord: Barn, handdesinfektion, pedagog, smittspridning 
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Inledning 
Någonting som vi förskollärare arbetar med dagligen i vårt yrke är just att förhindra 

smittspridning när vi till exempel byter blöja eller torkar snoriga näsor. Det är viktigt med 

hygien. Det är viktigt att även barnen blir delaktiga och lär sig bra hygienrutiner. Många vet 

om att det lätt sprids sjukdomar genom en förskola och kan ibland vara svåra att bli av med, 

till exempel magsjuka/vinterkräksjuka. Ekholm (2012) som är barnhälsovårdsöverläkare anser 

att det inte går att ta bort spridning av infektioner i en barngrupp eftersom barnen kan sakna 

tidiga symptom men ändå vara smittbärare. 

 

Smitta kan överföras vid direktkontakt med andra människor till exempel när man skakar 

hand med varandra, men kan även överföras via föremål (Socialstyrelsen, 2008). Man kan se 

det som att om en pedagog torkar snor på ett barn och inte tvättar händerna efteråt kan smittan 

överföras till besticken vid dukning till exempel som sedan överförs till barnen. Som 

undersökningen visar, tvättar inte alla pedagogerna händerna efter att de har torkat en snorig 

näsa. 

 

Tvättning med flytande tvål och vatten samt användning av pappershanddukar är de generella 

rekommendationerna för god handhygien i förskolans miljö som gäller både för barn och 

vuxna. Personalen ska använda handdesinfektion i vissa situationer, till exempel i samband 

med blöjbyten och under vissa epidemier och då framför allt vid smittsamma tarminfektioner, 

för att förhindra smittspridning. Ibland är det inte lätt att hinna med och tvätta händerna noga, 

ett stöd för minnet kan vara att tvätta enligt 10-10 metoden som ser ut såhär: 

- Tvåla in händerna. 

- Tvåla in händerna samtidigt som du räknar till 10 lagom takt, var noga med fingertopparna 

och mellan fingrarna. 

- Skölj av tvållöddret under rinnande vatten och räkna samtidigt till 10 i lagom takt. 

- Tvätta händerna tills de blir torra, du bör använda pappershanddukar (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Socialstyrelsen (2008) anser att man bör ha som rutin att tvätta händerna efter toalettbesök, 

efter utevistelse och före maten. Man bör låta barnen tvätta händerna under vuxens uppsikt 

före måltid och använda engångshandskar och handdesinfektionsmedel (handsprit) vid 

blöjbyte. Vid byte av blöja bör det finnas engångsunderlägg och tvättlappar och skötbordets 

dyna bör vara möjlig att tvätta av. 

 

Denna undersökning tar upp olika rutiner/material som olika förskolor har när det gäller att 

förhindra smittspridning. Under min tid som timvikarie har jag sett många olika hygienrutiner 

på olika förskolor. I denna studie valde jag att utgå från pedagogernas perspektiv, hur de ser 

och tänker på olika saker gällande förhindring av smittspridning i förskolans verksamhet. 

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar de upp att förskolan ska erbjuda alla barn en väl 

avvägd dagsrytm och miljö där både omsorg, omvårdnad, vila och andra aktiviteter ska vägas 

samman på ett balanserat sätt. Verksamheten i förskolan ska präglas av en pedagogik där 

omvårdnad, fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. Förskolan ska även sträva efter att 

varje barn bland annat utvecklar förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande. 
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Bakgrund 

Sjukdomspanoramat hos barn (alltså de sjukdomar som barn framförallt insjuknar i) har 

genomgått stora förändringar de senaste dryga hundra åren. Den vanligaste dödsorsaken i 

början av 1900-talet var infektionssjukdomar, men tack vare högre levnadsstandard till 

exempel bättre bostäder, allsidigare kost, bättre hygien och medicinska framgångar 

(vaccinationer och antibiotika) har barnens hälsosituation förbättrats avsevärt. Infektioner är 

den vanligaste orsaken till sjukdom hos barn idag. Om personalen och även vårdnadshavarna 

har kunskap om hur man förhindrar smittspridning kan man hindra onödig smittspridning 

innan det bryter ut (om man går med en smitta utan visade symptom). En god tumregel är att 

barn som har god aptit är sannolikt friska (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Under de första levnadsåren har barnen i förskolan i genomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år 

och blir oftare infekterade än barn som vistas hemma. De flesta luftvägsinfektioner barn har 

idag orsakas av virus (Ekholm, 2012, Strama/Smittskyddsinstitutet 2005). Okomplicerade 

infektioner kräver i regel ingen medicinering. Orsakerna till att barn som vistas i förskolan 

oftare blir sjuka än de som vistas hemma är för att det brister i hygienrutiner som ger virus på 

händer, leksaker och golv exempelvis. Ekholm (2012) anser även att det vistas många 

människor i begränsade utrymmen som leder till hög mängd virus i luften om många barn och 

vuxna är snuviga. 

 

Folkhälsomyndigheten (2016) anser att det är viktigt hur lokalerna är utformade och att de 

används så att en god handhygien kan upprätthållas. Det är viktigt att det finns tillräckligt med 

toaletter och handtvättställ så att de äldre barnen ska kunna gå på toaletten medan personalen 

kan byta blöjor på de yngre barnen samtidigt. En annan viktig aspekt är att barnen ska kunna 

gå på toaletten utan insyn. Socialstyrelsen (2009) menar att det är viktigt redan vid planering 

av verksamheten att beakta frågor som rör städning och hygien, detta innebär bland annat att 

lokalerna används på det sätt som de är planerade och dimensionerade för, entréerna och 

utemiljön utformas så inte onödig smuts dras in i lokalerna samt att skåp används för 

förvaring istället för öppna hyllor.  

 

Enligt miljöbalken ska verksamheten planeras och kontrolleras av en verksamhetsutövare 

(fysisk person som ansvarar för verksamheten eller är en del av den) för att motverka eller 

förebygga att olägenhet för människors hälsa uppstår (Liljelund, 2001, 26 kap 19 §). 

 

Eftersom att barngruppernas storlek har ökat med åren, vilket medför att barnens sjuklighet 

blir mer märkbar och detta skulle kunna tala för en ökning av antalet infektioner 

(Socialstyrelsen, 2008, Strama/Smittskyddsinstitutet 2005). Kunskap om bra rutiner som följs 

behövs för att man ska förstå hur viktig egenkontroll är för att man ska kunna göra skillnad 

och minska smittspridningen på förskolan. I barnskötar- och förskollärarutbildningen ingår 

tyvärr inte någon obligatorisk del om kunskap om hur hygien och smittvägar kan brytas. Det 

är viktigt med kunskap om smittvägar och sätt att bryta dessa för att minska risken för 

smittspridning inom en barngrupp i förskolan (Socialstyrelsen, 2009). 

 

När daghemsutbyggnaden startade runt 1970-1980-talet ställdes stora krav på energisparande 

åtgärder som påverkade inomhusklimatet, till exempel ventilation och uppvärmningssystem 

samt byggkonstruktioner. Den snabba byggprocessen ledde till mögel, fukt, bristfällig 

ventilation, fukt och föroreningar i material från byggmaterial. Det som idag kallas för sjuk-
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hus-symptom kallades då för ”dagissjukan” under 70-talet. Barn och personal hade symptom 

som trötthet, huvudvärk, torra slemhinnor, torr hud och upprepade luftvägsinfektioner. Barn 

och vuxna relaterade symptomen till vistelsen i daghemslokalerna. Det finns olika typer av 

smitta, nämligen dessa: 

 Kontaktsmitta - Sker i direktkontakt mellan personer, till exempel när man skakar 

hand. Undvik detta genom att använda barriärskydd, alltså handtvätt, handskar och en-

gångsunderlägg. 

 Droppsmitta - När en luftvägsinfekterad person nyser eller hostar bildas många drop-

par som innehåller smittämnen. Befinner man sig nära kan man smittas direkt via 

dropparna. När dropparna fallit till marken eller på något föremål kan det överföras 

som kontaktsmitta, (vanlig smittväg både vid luftvägsinfektioner och vid vinterkräk-

sjuka). 

 Luftburen smitta - Inomhus kan de finaste dropparna sväva runt länge i luften och barn 

och vuxna som befinner sig inomhus kan då andas in smittämnet och fästa i luftvä-

garna och infektera dem. Rekommendationen är att låta barnen hosta i armvecket, inte 

i handen eller på varandra samt vistas utomhus dagligen (minskar koncentrationen av 

smittämnen i luften som andra andas in). 

 Livsmedelsburen smitta - Förorenad mat som inte förvaras på rätt sätt kan snabbt bilda 

bakterier som förökar sig snabbt, äter man då maten blir man sjuk, oftast med kräk-

ningar eller diarréer. Tänk på att arbeta med livsmedlen så att smittämnen inte tillförs 

maten och ta hand om maten på ett sätt så smittämnen inte trivs eller utvecklas (Soci-

alstyrelsen, 2008). 

I min studie har jag valt att utgå från Vygotskijs sociokulturella perspektiv just för att lärandet 

sker i samspel med andra individer (Elfström, Nilsson, Sterner, Wehner-Godée, 2014). Det är 

viktigt för oss pedagoger att använda både kommunikation men även interaktion för att barnet 

ska utveckla förståelse för hur man utfärdar en god handhygien i förskolan för att förhindra 

smittspridning. Man kan till exempel sätta upp bilder/symboler bredvid handfatet där barnen 

kan se hur en handtvätt ska gå till i olika steg, på så vis förmedlar människans tänkande 

genom språket och olika symboler. 

 

Vygotskij ansåg att människan lär sig ständigt i alla situationer tillsammans med andra 

människor, det går inte att undvika. Detta gäller även i sådana situationer som är konstruerade 

för att lära sig, till exempel förskolan men i lika hög grad i övriga kulturella sammanhang i 

familjen, kamrater och i samhället. Den sociokulturella synen på lärande och kunskap 

betraktas inte kunskap som något som existerar enbart individen utan även mellan individer. 

Vygotskij ansåg att man är beroende av den omgivande miljön samt att människor bygger 

vidare på de erfarenheter som människan har kommit fram till dittills. Vygotskij poängterade 

även att när människor försöker förstå varandra och sin situation så utvecklas lärande genom 

deras samspel. Kunskapen skapas och blir tillgänglig genom interaktion. Ur ett sociokulturellt 

synsätt på lärande är språkanvändningen centralt eftersom att språket är en länk mellan 

människor och mellan barnen och dess omgivning. Genom kommunikation och interaktion 

blir barnet delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar det som sker. 

Människans tänkande förmedlas genom språket och olika symboler och barnen använder det 
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språk de behöver för just den situationen eller sammanhang de befinner sig i (Elfström, m.fl. 

2014). 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur pedagoger och barn arbetar i 

förskoleverksamheten för att förhindra smittspridning i vardagssituationer. Men även att 

undersöka hur pedagogerna utformar verksamheten för att så lite smitta ska spridas som 

möjligt. 

Frågeställningar 

 Vilka hygienrutiner gällande blöjhantering finns på förskolorna? 

 Vilka rutiner gällande god handhygien finns på förskolorna? 

 Vilka rutiner finns gällande magsjuka? 

Metod 
De etiska hänsynstaganden jag vidtagit är att jag först kontaktade förskolechefen för det 

området som förskolan befann sig på, men även de pedagoger som medverkade i 

undersökningen för ett godkännande, det så kallade informationskravet. Bryman (2011) anser 

att informationskravet innebär att man informerar om undersökningens syfte till de berörda 

personerna. De personerna ska även veta om att det är helt frivilligt att delta i undersökningen 

och kan när som helst avbryta, detta kallas för samtyckeskravet, alltså att deltagarna själva 

bestämmer om de vill delta i undersökningen. 

 

En viktig del i forskningsetiken är frågor som rör hur personer som medverkar i en forskning 

som försökspersoner eller informanter får behandlas. I samband med att de medverkar i 

forskningen ska de personerna som medverkar i forskningen skyddas från skador och 

kränkningar i största möjliga utsträckning. För olika forskningsområden utvecklades 

forskningsetiska kodexar, detta är alltså en samling av etiska regler som försöker klargöra hur 

forskaren ska agera gentemot försökspersonerna för att handla etiskt rätt. Kodexarna 

informerade om vad forskaren skulle göra före forskningens genomförande (information, 

samtycke), under genomföringen (undvikande av risker, designfrågor) och efter 

genomförandet (publicering, förvaring av material). Forskarens egna reflektioner över sitt 

arbete måste bygga på bland annat kännedom om lagen och kodexarnas innehåll samt på det 

moraliska omdömet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Urval 

I min undersökning har 8 pedagoger deltagit i en kommun i Mellansverige som arbetar i 

förskolan (med begreppet pedagoger i undersökningen menar jag förskollärare eller 

barnskötare som arbetar med det pedagogiska arbetet i verksamheten). Förskolorna som 

deltog har jag valt ut slumpmässigt. Tanken från början var att det skulle delta 3 olika 

pedagoger på 3 olika förskolor i denna kommun men i brist på snabbt svar och godkännande 

gjorde att jag fick ta 2 förskolor, men utökade då till 4 pedagoger istället för 3 just för att få in 

så mycket information som möjligt. Vad jag tror kan ha orsakat bortfallet är nog att det är 

många elever just nu som skickar ut information om hjälp till olika undersökningar, jag fick 
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höra utav en förskolechef att hen hade fått många olika informationsbrev om hjälp till 

undersökningar. 

Innan jag utförde min undersökning tog jag både personlig och mejlkontakt med de 

förskolechefer och pedagoger som arbetar i förskolan för ett godkännande av min 

undersökning, var av den ena chefen svarade tillbaka via mejl att det var godkänt och den 

andra chefen berättade muntligt för mig att det gick bra. 

Datainsamlingsmetoder 

Jag har intervjuat 4 pedagoger på en förskola och 4 pedagoger på en annan förskola. Jag 

delade först ut informationsbrev till förskollärarna (bilaga 1) och till förskolechefer (bilaga 2) 

samt ett papper med 22 olika frågor (bilaga 3) som rörde området ”förhindring av 

smittspridning i förskolan” där pedagogerna först fick fylla i svar under varje fråga i lugn och 

ro, detta användes som underlag i själva intervjun. 

Jag använde mig utav den strukturerade intervjun. Enligt Bryman (2011) innebär det att 

intervjuaren har en tydlig frågeställning som ska undersökas och syftet är att få svar på dessa 

frågor. Målet med strukturerade intervjuer är att de inkommande svaren kan sammanställas på 

ett jämförbart sätt. 

Procedur 

Först samlade jag in information om förskolorna i kommunen via deras hemsida, jag 

antecknade ner antal avdelningar, personalmängd, förskolechefens namn och 

kontaktuppgifter. Jag skrev sedan ett missivbrev (bilaga 1 och 2) till förskolechefen och 

pedagogerna där jag beskrev vad undersökningen handlade om samt att det var frivilligt att 

delta. Missivbrevet skickade jag via mejl till förskolecheferna, efter att jag fått ett 

godkännande från förskolecheferna delade jag ut missivbreven samt frågepappret direkt vid 

kontakten till pedagogerna. Jag delade ut frågepappret till pedagogerna någon dag innan 

själva intervjun och tanken med detta var att de skulle hinna fundera över frågorna lite innan 

samt anteckna ner deras svar, detta uppskattades av deltagarna. Det ifyllda frågepappret 

använde jag som ett underlag under själva intervjun. 

Jag har gjort individuella intervjuer med varje pedagog och varje intervju tog ca 15 minuter, 

vi satt i ett ostört rum och gick igenom varje fråga för att tillägga eventuell information som 

inte skrivits ner på frågepappret. Jag använde mig inte utav någon ljudupptagare utan jag 

antecknade ner vad de ville tillägga på varje fråga. När informationen kom in fick varje 

förskola och deltagare fiktiva namn för att garantera deltagarnas anonymitet. Därefter 

sammanställde jag deras svar för att se om det fanns någon likhet eller skillnad mellan de 

olika förskolorna. 

Databearbetning  

Jag samlade in materialet, (frågepappret som undersökningspersonerna hade fyllt i) som vi 

även diskuterat om muntligt. Sedan sammanställde jag det och jämförde om det fanns några 

likheter och skillnader mellan de olika förskolorna via olika diagram. Jag har grupperat in 

olika områden och sammanställt i diagrammen, de olika grupperingar som gjordes var: 

1. Rutiner vid blöjbyten. 

2. Handhygienrutiner. 
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I diagrammen har jag även grupperat in: 

1. Respektive förskola. 

2. Pedagog/Barnskötare på de olika förskolorna. 

När jag genomförde mina intervjuer var jag noggrann med att formulera om vissa frågor på 

samma sätt till alla deltagare (om de inte förstod) så inget kunde missförstås så reliabiliteten 

(noggrannheten) blev så bra som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

7 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Använder handskar vid byte av
kissblöja

Använder handskar vid byte av
bajsblöja

Använder handsprit efter
blöjbyte

Används engångsunderlägg vid
blöjbyten

Rutiner vid blöjbyten

Förskola 1 (totalt) Förskola 2 (totalt) Barnskötare (fsk1)

Förskollärare (fsk1) Barnskötare (fsk2) Förskollärare (fsk2)

Resultat och analys 
 

På förskola 1 har 3st förskollärare och 1st barnskötare medverkat i undersökningen. 

På förskola 2 har 3st barnskötare och 1 förskollärare medverkat i undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Hygienrutiner gällande blöjhantering  

I figur 1 kan man se att samtliga pedagoger på de båda förskolorna som deltagit i 

undersökningen använder handskar vid byte av bajsblöja men inte alltid vid kissblöja. Alla 

använder dessutom handsprit och engångsunderlägg vid blöjbyte. Vid byte av bajsblöja 

använde alla pedagoger alltid engångshandskar, engångsunderlägg och handdesinfektion. På 

både förskola 1 och förskola 2 använde 50 % engångshandskar vid byte av kissblöja (alltså 2 

pedagoger på förskola 1 och 2 pedagoger på förskola 2). En pedagog berättade att hen inte 

använde handskar vid byte av kissblöja men hen använde handskar när hen hjälpte ett barn 

som hade kissat på sig. 
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Figur 2. Rutiner gällande god handhygien 

I figur 2 kan vi se att det finns likheter när det gäller handtvätt före och efter måltid, 

engångshanddukar, tvål och handsprit. Skillnaderna finns vid handtvätt efter varje utevistelse, 

handtvätt efter toalettbesök och handtvätt efter man har torkat snor. Alla pedagoger som 

deltog i denna undersökning berättade att de utför handtvätt både innan och efter matsituation. 

Det var endast en pedagog som använde handsprit innan dukning. Här förekom det skillnader, 

75 % av de som deltog i undersökningen från förskola 1 tvättade händerna efter de torkat snor 

och 50 % tvättade händerna efter kontakt med snor i förskola 2. 

 

De flesta pedagogerna berättade att barnen tvättade händerna efter utevistelse och innan 

måltid. De båda förskolorna som deltog i undersökningen hade likheter när det gällde 

handdesinfektionsmedel på barnen, detta användes inte rutinmässigt. Det hade förekommit 

någon enstaka gång om det fick svår maginfluensaepidemi på förskolan. Ett flertal pedagoger 

berättade att de tyckte det saknades tid till att se över barnens handtvätt och det var då svårt 

att se om de utförde den på korrekt sätt. Den ena förskolan lärde barnen tvätta händerna enligt 

10-10 metoden och hade även bilder uppsatta bredvid tvättstället som barnen kunde titta på, 

medan den andra förskolan saknade bilder på hur en korrekt handtvätt ska gå till och inte 

lärde barnen att tvätta händerna efter 10-10 metoden. 

Rutiner gällande magsjuka 

Båda förskolorna tillämpar väldigt strikt på 48 timmars rekommendation efter magsjuka och 

de förlitar sig på att vårdnadshavarna också gör det, en del pedagoger visste att inte alla 

vårdnadshavare tillämpade den rekommendationen. Alla pedagoger använde 

handdesinfektionsmedel betydligt oftare än vanligt när det gick magsjuka eller någon annan 

form av svårare infektion i verksamheten. Två pedagoger på en förskola berättade att barnen 
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har använt handdesinfektionsmedel när det har varit magsjukaepidemi, men inte rutinmässigt 

annars.  

 

Båda förskolorna fick sina lokaler städade varje dag. Storstädning skedde när förskolorna har 

sommarstängt. På förskola 1 diskades leksakerna (servismaterial) ca tre gånger per termin och 

på förskola 2 diskade de alla leksaker vid försommaren innan de går på sommarledighet, men 

de berättade även att de diskar leksaker vid behov, alltså om de ser att något barn har stoppat 

in en sked i munnen till exempel. 

Sammanfattning av resultat 

När det gäller förebyggande arbete mot smittspridning på förskolorna kan man se att det finns 

vissa likheter i min undersökning. Några var att alla pedagogerna som deltog i 

undersökningen på båda förskolorna använde till exempel: engångshanddukar, handsprit, tvål, 

engångshandskar och tvättning av leksaker för att förhindra smittspridning. Båda förskolorna 

fick sina lokaler städade varje dag och storstädning skedde innan sommarledigheten. Alla 

pedagoger som besvarade min undersökning berättade att de lärde barnen hosta i armvecket 

för att förhindra onödig smittspridning. Men en pedagog berättade att det är svårt om något 

barn har funktionshinder. 

 

I denna studie visade det sig att det fanns olikheter gällande handtvättsituationen, en förskola 

lärde barnen att tvätta sig enligt 10-10 metoden samt hade bilder uppsatta vid tvättstället 

medan den andra förskolan inte lärde barnen tvätta enligt 10-10 metoden och hade inga bilder 

uppsatta vid tvättstället. 

 

På förskola 1 var det 4 stycken pedagoger som berättade att de tvättade händerna efter varje 

utevistelse och på förskola 2 var det 3 stycken som besvarade att de tvättade händerna efter 

utevistelse. Vid kontakt med snor var det 3 pedagoger som tvättade händerna på förskola 1 

och på förskola 2 var det endast 1 som tvättade händerna vid kontakt med snor. Vid måltid 

tvättades alltid händerna både före och efter på båda förskolorna. Båda förskolorna använde 

dessutom engångshanddukar efter handtvätt. Alla pedagoger använde sig utav både tvål och 

handdesinfektionsmedel vid handtvätt, men de tillade att de använde handdesinfektionsmedel 

betydligt oftare vid magsjuka. De använde handdesinfektionsmedel efter byte av varje 

bajsblöja. Efter eget toalettbesök tvättade 4 pedagoger händerna på förskola 1 och på förskola 

2 var det 3 pedagoger som tvättade händerna. Alla pedagoger använde engångshandskar vid 

byte av bajsblöja men inte vid kissblöja, det var endast 2 pedagoger på förskola 1 som 

använde handskar vid kissblöja och 1 pedagog på förskola 2. Det förekom även i 

undersökningen att de använde handdesinfektionsmedel innan dukning. 

 På båda förskolorna tillämpade de strikt 48 timmars rekommendation efter magsjuka och de 

förlitade sig på att alla vårdnadshavare också gjorde det. Några pedagoger berättade att de inte 

trodde att alla vårdnadshavare höll på den rekommendationen. Både händerna och ytorna i 

lokalerna tvättades oftare med handdesinfektionsmedel vid magsjuka. Även barnen kunde 

använda handdesinfektionsmedel om det var svår maginfluensa på förskolorna. Pedagogerna 

på förskola 2 berättade att de informerar vårdnadshavare att det är bra om även syskon kan 

vara från förskolan när det går magsjuka i familjen. 
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Diskussion 
 

Socialstyrelsen (2008) anser att man bör ha som rutin att tvätta händerna efter toalettbesök, 

efter utevistelse och före maten. Man bör låta barnen tvätta händerna under vuxens uppsikt 

före måltid och använda engångshandskar och handdesinfektionsmedel (handsprit) vid 

blöjbyte. Vid byte av blöja bör det även finnas engångsunderlägg och tvättlappar och 

skötbordets dyna bör vara möjlig att tvätta av. I min intervjuundersökning förekom det svar 

om att det inte finns tillräckligt med tid till att ha uppsikt över barnen när de utför handtvätt. 

Det förekom även att inte alla tvättar händerna efter varje utevistelse. Det förekom även att 

engångshandskar inte användes vid byte av kissblöja, medan det alltid användes vid byte av 

bajsblöja. 

Arbetsmiljö och smittspridning 

Pedagogerna har enligt lag rätt att arbeta i en miljö som är sund och säker, de bör planera 

arbetet i verksamheten så att smitta kan förebyggas i största utsträckning enligt 

Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). För att förhindra smittspridning och risker av biologisk 

agens som orsakar olika slag av ohälsa bland annat överkänslighet eller toxinpåverkan, 

infektioner, sjukdomar och livsburen smitta, bör lokalerna, inredningen och utrustningen vara 

utformade för att förhindra detta. Anordningar som behövs för att upprätthålla en god 

handhygien ska vara lättillgängliga, arbete som medför smittrisk ska handtvättordning samt 

desinfektionsmedel för huden också finnas i anslutning till arbetsområdet. Arbete som medför 

risk för hudkontakt med biologisk agens, om de kan medföra ohälsa vid hudkontakt ska 

skyddshandskar användas. Engångshanddukar bör även finnas tillgängliga (AFS 2005:1). I 

min undersökning visade det sig att båda förskolorna använde och hade tillgång till bland 

annat engångshandskar, handdesinfektionsmedel samt engångshanddukar. De båda 

förskolornas lokaler var dessutom utrustade med en separat vuxen och barntoalett.  

 

I ett tillsynsprojekt som Socialstyrelsen (2009) gjorde visade det sig att det var 1107 utav 

3564 förskolor som inte använde engångsunderlägg vid byte utav blöjbyten. Resultatet utav 

socialstyrelsens tillsynsprojekt visade även att det alltid används personliga textilhanddukar 

efter handtvätt, på 1086 förskolor använde personalen textilhanddukar och på 1220 förskolor 

användes detta till barnen. I min undersökning använde båda förskolorna engångsunderlägg 

vid blöjbyte samt engångshanddukar efter handtvätt. 

 

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande, utveckling, lärande och 

trygghet och hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. Verksamheten ska då 

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas på så vis att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet. De vuxna är viktiga förebilder för barnen då vuxnas 

förhållningssätt påverkar barnens förståelse (Skolverket, 2010). Handtvätt är ett vedertaget 

sätt att förhindra smittspridning på förskolan (Niffenegger, 1997). Att kunna erbjuda barnen i 

verksamheten en trygg miljö innebär även att man strävar efter att en god handhygien 

upprätthålls för att minimera risken för smittspridning, detta borde ligga som en grund för ett 

bra arbete i omsorg och välbefinnande i förskolan. I min undersökning blev jag informerad 

om att en del pedagoger anser att det saknas tid till att se över barnens handtvätt vilket medför 

att vuxnas förhållningssätt kanske påverkar barnens förståelse om vi inte finns närvarande. 
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De likheter och skillnader som fanns mellan förskolorna i denna studie var att inte alla 

tvättade händerna efter att de har varit i kontakt med kroppsvätskor så som snor, dessutom 

använde inte alla pedagoger skyddshandskar vid byte av kissblöja vilket de ska enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1). Frågan är varför inte alla använder 

engångshandskar vid byte av kissblöja? En faktor kan vara tidsbristen, när man ansvarar över 

många barn kan det vara lätt att man måste skynda till nästa arbetsmoment för att tillgodose 

alla barns behov. Så att istället för att vara grundlig med handskar i byte av kissblöja till 

exempel, stressar man för att kunna finnas tillgänglig för fler barn. Kvantitet trumfar kvalitet i 

det här fallet. Tidsbristen i sig är ett problem, men när pedagogerna måste ta hänsyn till 

tidsbristen kanske det är bra att många barn får sina grundbehov tillgodosedda istället för att 

några få barn får mer grundlig hjälp och då fler barn blir förbisedda på grund av att det inte 

finns tid. Å andra sidan kan man diskutera om Arbetsmiljöverkets föreskrift om när det gäller 

handskar vid byte av kissblöja, om det är en så tidskrävande handling när det faktiskt kan 

hjälpa till att förhindra onödig smittspridning. Kan det vara individen som slarvar och 

glömmer eller är det en handling som man måste lära in och ta för vana? En del pedagoger 

som har arbetat i verksamheten under en längre tid kanske inte alltid har arbetat på ett 

smittförebyggande sätt och har svårare att ta till sig de nya föreskrifterna. Om det är så, så 

kommer kanske vissa delar av förskolans arbete mot smittspridning att utvecklas naturligt, då 

nyexaminerade pedagoger med ett annat synsätt kommer ut i arbetslivet och de som använder 

sig utav äldre metoder (inte alla) kommer gå i pension. Det kanske inte behövs mer 

föreskrifter än de som finns idag, utan en reform inom förskollärarutbildningen där en 

obligatorisk del handlar om förebyggande insatser mot smittspridning. Socialstyrelsen (2009) 

anser att hygienrutiner som förebygger smitta ska ingå i egenkontrollen och finnas 

dokumenterade, det kan vara rutiner som hur man upprätthåller en god handhygien vid 

blöjbyte, handhygien för både barn och vuxna, när och hur man ska tvätta händerna samt hur 

man använder handdesinfektionsmedel. Socialstyrelsen anser även att utbildning av 

personalen i frågor som rör hygien och smittspridning är viktig och kan vara en del av 

egenkontrollen. En bra egenkontroll fungerar som ett system för att identifiera, förutse och 

förebygga risker. Egenkontrollen ska leda till ständig förbättring och brister som upptäcks ska 

åtgärdas samt följas upp. Vid personalförändringar är en bra egenkontroll bra så man kan 

överföra kunskap om hur man arbetar.  

 

Enligt socialstyrelsens rapport (Socialstyrelsen, 2009) visade det sig att väldigt få förskolor 

använde handdesinfektionsmedel rutinmässigt på barnen. Vilket är likt med de förskolor jag 

har besökt och intervjuat pedagogerna, där användes sällan handdesinfektionsmedel på 

barnen, om det inte rörde sig om någon stor maginfluensa. 

Hade jag fått göra om detta arbete så hade jag valt att tagit med frågor som om det finns 

skriftliga anvisningar om handhygien och blöjbyte på förskolorna. När det finns skriftliga 

anvisningar om handhygien på förskolan kanske det blir mer naturligt att man ska använda 

engångshandskar till exempel när man byter kissblöja, vilket inte var helt självklart i resultatet 

från denna studie. Jag hade även velat kolla upp om pedagogerna har någon form av 

utbildning i handhygien, för att se om det finns någon skillnad i handhygien hos dem som 

saknar utbildning och hos dem som har utbildning i hygien. Jag hade även valt att göra en 

enkätundersökning där fler respondenter skulle få besvara undersökningen just för att få in en 

större datamängd som man kan jämföra, då tror jag att man kunde få ser mer likheter och 

framför allt mer skillnader hos förskolorna när det gäller förhindring av smittspridning. För att 

man ska kunna säkerställa reliabilitet och validitet kan man även använda sig utav 
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observationsmetoder ute i verksamheten för att få syn på om resultatet utav intervjun stämmer 

överens med verkligheten, till exempel om handtvätt sker som det ska eller om 10-10 metoden 

faktiskt används eller om det bara sitter anvisningar på hur det ska gå till 

I min undersökning reagerade jag på att pedagogerna saknar tid till att se över barnen när de 

utför handtvätt innan maten eller efter utevistelse till exempel. En fråga som väcks hos mig är 

varför det saknas tid till detta? Kan tidsbristen kopplas till ökad smittspridning och i sin tur 

leda till en mer osund vistelse i verksamheten? Det skulle vara av intresse att ta reda på i form 

av en observation till exempel om det finns skillnader mellan små förskolor och stora 

förskolor när det gäller att förhindra smittspridning men även få fram hur pedagogerna tänker 

kring tidsbristen. För i arbetet i verksamheten lär vi barnen hur man utför god handhygien och 

när vi använder oss utav bra hygienrutiner så innebär det att smittspridningen kanske minskar 

och fler pedagoger och barn kan vistas i en friskare miljö på förskolan. Detta är jätteviktigt 

och borde finnas tid till detta. När jag genomförde intervjun visade det sig att en del 

pedagoger tvättar händerna oftare än andra, medan en del använde engångshandskar och 

handdesinfektionsmedel betydligt oftare än andra. Det skulle vara önskvärt att handhygienen 

förbättrades överlag så det finns mer likheter än skillnader. Socialstyrelsen (2009) anser att 

det är bra med kunskap om smittvägar och sätt att bryta dessa, för att förhindra smittspridning 

inom en barngrupp i verksamheten. 

Resultaten i denna undersökning är inte generaliserbar, alltså den gäller inte för alla 

kommuner och är inte statistisk säkerställd. Eftersom jag endast undersökt två förskolor i 

denna kommun betyder det inte att det nödvändigtvis ser likadant ut på alla förskolor i denna 

kommun. De förskolor som valdes ut slumpmässigt i denna undersökning var inga större 

förskolor, om urvalet hade gått till på ett annat sätt hade detta kanske påverkat resultatet. 

Jag var väldigt noggrann med att dela ut och samla in informationen på samma sätt. Om det 

var en fråga som någon inte förstod var jag noga med att formulera om frågan på samma sätt 

till alla deltagare som inte förstod. Alla intervjuer har i stort sett gått till på samma sätt, 

pedagogerna fick först fylla i frågeformuläret (bilaga 3) som bestod av välformulerade frågor 

som inte kunde missförstås. Detta användes sedan som ett underlag i själva intervjun, varje 

intervju tog cirka 15 minuter. 

Vad har jag lärt mig i mitt kommande yrke? 

I mitt kommande yrke har jag lärt mig att det kan se väldigt olika ut på olika förskolor 

gällande handhygienrutiner, diskning av leksaker till exempel. Det är viktigt att barnen får se 

hur en god handtvätt går till och detta sker lätt genom att sätta upp bilder ovanför handfaten 

samt lära dem att tvätta enligt 10-10 metoden. När man inför denna metod på förskolan kan 

man gå igenom detta med barnen på en samling till exempel så alla kan se och fråga om de 

undrar över något. Detta är något jag kommer ta med mig i mitt kommande yrke. Jag kommer 

även ta med mig att det är viktigt att faktiskt finnas till för barnen när de utför handtvätt så 

man ser att detta görs på ett korrekt sätt, detta var något som en del pedagoger var bekymrade 

över i intervjun, att det inte finns tid till att se över barnens handtvätt. 
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Bilagor 
Bilaga 1 (Informationsbrev till förskollärarna) 

Till förskollärarna vid X förskola 

Hej! 

Jag går förskollärarutbildningen och håller nu på med mitt examensarbete, 

skulle därför uppskatta er hjälp. 

I mitt arbete ska jag undersöka hur man på olika förskolor i en kommun i 

Mellansverige arbetar för att motverka smittspridning. Jag har valt att utgå ifrån 

tre olika förskolor varav din förskola är en utvald. 

Jag har valt att använda mig utav en intervjumetod för att få svar på mina frågor, 

jag har tänkt att intervjua fyra olika förskollärare per förskola. Det är helt 

frivilligt att delta. I mitt färdigställda arbete kommer alla förskolor och 

pedagogers medverkan vara anonyma. 

Ni får gärna ta del av mitt examensarbete när det är färdigt. 

Har du några frågor ang. studien vänligen kontakta mig på e-mail. 

 

Med vänlig hälsning, Linda Eklöv-Gröning 

 

 

 

 
Bilaga 2 (Till förskolechefen vid X förskola). 

Hej! 

Jag går förskollärarutbildningen och håller nu på med mitt examensarbete, 

skulle därför uppskatta er hjälp. 

I mitt arbete ska jag undersöka hur man på olika förskolor i en kommun i 

Mellansverige arbetar för att motverka smittspridning. Jag har valt att utgå ifrån 

tre olika förskolor varav en förskola ligger i det området du är ansvarig för. 

Jag har valt att använda mig utav en intervjumetod för att få svar på mina frågor, 

jag har tänkt att intervjua fyra olika förskollärare i ditt område. Det är frivilligt 

för förskollärarna att delta och jag hoppas att du godkänner min undersökning. I 

mitt färdigställda arbete kommer alla förskolor och pedagogers medverkan vara 

anonyma. 

Ni får gärna ta del av mitt examensarbete när det är färdigt. 

Har du några frågor ang. studien vänligen kontakta mig på e-mail. 

Med vänlig hälsning, Linda Eklöv-Gröning  

 

 

 



 

15 

 

 
Bilaga 3 Intervjufrågor 

Frågeställning (Vänligen svara så utförligt ni kan) Namn  Förskola 
 

1. Vad är din utbildning? 

 
2. Vilka rutiner har barn och vuxna när det gäller handtvätt? (Efter/före vilka moment 

tvättas händerna)? 

 

 

3. Använder ni handsprit på er förskola? Om ”ja” hur ofta använder du handsprit (ef-

ter/före vilka moment)? 

 

4. Använder även barnen handsprit? 

 
5. Tvättar ni händerna med både handtvål och handsprit? 

 
6. Finns det en separat barn och vuxentoalett på er förskola? 

 
7. Hur många barntoaletter finns i verksamheten? 

 
8. Använder ni engångshanddukar efter handtvätt? 

 
9. Lär ni barnen tvätta händerna enligt 10-10 metoden? 

 
10. Finns det bilder uppsatta vid handfat till exempel på hur man ska tvätta händerna som 

barnen kan ta del av? 

 
11. Använder ni engångsunderlägg vid blöjbyten? 

 
12. Använder ni handskar vid byte av kissblöja? 

 
13. Använder ni handskar vid byte av bajsblöja? 

 
14. Vad har ni för rutiner när det gäller pålägg, bröd mm som har legat framme efter fru-

kost, lunch och mellanmål? 

 
15. Använder ni engångssmörpaket? 

 
16. Hur ofta städas era lokaler? 
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17. Hur strikt tillämpar ni 48h regeln efter magsjukan? 

 

 

18. Anser ni att vårdnadshavarna tillämpar 48h rekommendationen? 

 
19. När anser ni att barnet bör åka hem vid förkylning till exempel? Hosta, snorig (men 

aktiv) eller feber? 

 
20. Tror du att alla pedagoger på din förskola anser lika om hur noga det är att förhindra 

smittspridning? 

 
21. Hur ofta diskas leksaker? (om det finns exempelvis en servis i hemvrån, bestick osv) 

 
22. Påpekar ni fördelarna med att hosta i armvecket? 

I det färdigställda arbetet sen kommer alla medverkares namn att vara anonyma, förskolornas 

namn kommer bytas ut mot x,y,z. 

 

Tack för medverkan, ni får gärna ta del utav mitt examensarbete när det är färdigställt. 

 

Mvh Linda Gröning 

 
 


