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Sammanfattning 
Bakgrund 
Vi har valt att inrikta vår studie på barns medicinering i verksamheterna förskola och 

fritidshem. Vi vill undersöka hur pedagogerna ser på sitt eget och andras ansvar för 

medicineringen. Vi är intresserade både av kunskapen inom ämnet och det aktuella 

förhållningssättet i verksamheten. 

 

Barns medicinering och ansvaret kring detta är i dagsläget ett ämne som det är svårt att finna 

några klara riktlinjer för. Detta har vi märkt då vi sökt bakgrundsfakta till vår uppsats. Vi har 

funnit en tydlig källa inom detta ämne, en artikel som är skriven av en jurist på 

Lärarförbundet. 

 

Vi har bland annat under vår verksamhetsförlagda utbildning märkt att detta är en fråga som 

inte diskuteras så ingående. Vi vill med vår studie bland annat bidra till att det blir en större 

diskussion kring ansvaret för barns medicinering. Eftersom detta är ett obelyst område vill vi 

alltså uppmärksamma detta. Vi anser att många skulle gynnas av tydligare anvisningar om 

vad som egentligen gäller i olika situationer. 

 

Syfte  
Syftet med vår studie är att undersöka pedagogerna i verksamheterna förskola och fritidshem 

om deras kunskaper om barns medicinering och ansvaret kring detta. Vi vill även synliggöra 

deras förhållningssätt angående deras ansvar gällande barns medicinering och utifrån detta 

bidra till diskussionen rörande ämnet.  

 



Metod  

För att kunna nå vårt syfte och få svar på våra problemformuleringar angående ansvaret kring 

barns medicinering har vi valt att först intervjua två rektorer om vad det är som gäller och hur 

det ser ut i de respektive verksamheterna både när det gäller organiserandet och 

diskussionerna kring ämnet. Därefter har vi allt att använda oss av en enkät med 

bakgrundsfrågor, frågor med fasta svarsalternativ och öppna frågor. Detta har vi valt på grund 

av att vi tycker att enkäter ger oss ett större informationsunderlag eftersom att man får fram 

mycket information på kort tid. 

 

Resultat 
Vi har i vår studie redovisat vilka förhållningssätt och kunskaper pedagogerna i 

verksamheterna förskola och fritidshem har, rörande ämnet barns medicinering. Vi har även 

undersökt hur deras uppfattning är angående organisationen rörande barns medicinering. Vi 

har kommit fram till att det råder en stor oklarhet i fråga om vad som egentligen gäller. 
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Inledning 
Ansvaret kring barns medicinering i verksamheterna förskola och fritidshem är en fråga som 

behöver uppmärksammas. Under vår verksamhetsförlagda utbildning i lärarutbildningen har 

vi lagt märke till att pedagoger ibland diskuterar detta med varandra, ofta i en negativ klang. 

De vet inte riktigt vad som gäller i frågan, om de måste ta på sig ansvaret och ge barnet 

medicin när barnet befinner sig i verksamheten? Enligt Ernefors (2005) som är en jurist på 

Lärarförbundet kan en lärare aldrig påtvingas att medicinera ett barn mot sin vilja. Vi tycker 

att detta är ett intressant område och vi har valt att begränsa oss till verksamheterna förskola 

och fritidshem. Vi tycker att dessa verksamheter var intressanta att inrikta sig på då de inte har 

någon form av skolsköterska som kan bära det medicinska ansvaret, vilket de har i 

skolverksamheten. Vi tycker att detta är en betydelsefull fråga, eftersom man som pedagog i 

verksamheterna bör ha en kunskap om sitt ansvar. 

 

Syfte  
Syftet med vår studie är att undersöka pedagogerna i verksamheterna förskola och fritidshem 

och deras kunskaper om barns medicinering och ansvaret kring detta. Det ansvar vi avser är 

naturligtvis avgränsat till den tid barnet vistas i den pedagogiska verksamheten. Vi vill även 

synliggöra pedagogernas förhållningssätt angående sitt ansvar gällande barns medicinering 

och utifrån detta bidra till diskussionen rörande ämnet. 

 

Frågeställningar 
1. Vilket ansvar anser pedagogerna att de har i frågan att ta hand om barns medicinering? 

 

2. Vilken kunskap har pedagogerna om vad som egentligen gäller vid barns 

medicinering? 

 

3. Hur anser pedagogerna att organisationen rörande ansvaret med barns medicinering 

bör se ut?  
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Definitioner av begrepp 
 

Ansvar betyder att man har skyldighet att se till att viss verksamhet fungerar och att ta 

konsekvenserna om så inte sker. Ur den juridiska benämningen betyder ansvar förpliktelse att 

stå till svars. (Norstedts ordbok, 1997) 

 

Medicin är en vetenskapligt grundad läkekonst och ett medel mot kroppsliga eller psykiska 

besvär. (Norstedts ordbok, 1997) 

 

Pedagog är en person som ägnar sig pedagogik. Det är även en person med viss fallenhet för 

att lära ut och förklara fakta och sammanhang. (Nordstedts ordbok, 1997) 

Vi har valt att i vår studie kalla alla verksamma inom förskola och fritidshem för pedagoger. 

 

Delegation är när en ansvarsuppgift flyttas från högre till lägre nivå i en organisation. Den 

lägre nivån bemyndigas att handlägga och fatta beslut i ärenden med samma befogenheter 

som tillkommer den högre; ansvaret för beslutet ligger dock kvar på den högre nivån. 

(Nationalencyklopedin, 2004) 

 

Rektor/Chef är den som är ledare för skolan.(Nationalencyklopedin, 2004) 

 

Författningskunskaper är kunskaper om rättsliga förordningar och lagar. 

(Nationalencyklopedin, 2004) 

 

Egenvård är de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar 

och skador. T ex. med hjälp av receptfria läkemedel. (Nationalencyklopedin, 2004) 

 

Sjukvård är åtgärder som den enskilde ej själv kan klara av. Denna behöver ha ordnad vård 

ifrån samhället. (Nationalencyklopedin, 2004)   
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Forskningsbakgrund 

Ansvaret kring barns medicinering i skolan 
Det är vanligt att lärare får hantera mediciner i skolan idag. Det diskuteras många gånger idag 

om en arbetsgivare kan tvinga en lärare att ge medicin eller inte. Vem är det som har ansvaret 

för att hur medicineringen sköts i skolverksamheterna?  

 
Forskningsbakgrunden i vår studie innehåller få källor. Detta är på grund av att vi inte hittat 

flera relevanta källor. Vi har verkligen letat och försökt finna, men utan resultat. Den källa 

som vi har använt oss mycket av är Karin Ernefors. Hon är jurist på Lärarförbundet.  

 

Egenvård eller sjukvård? 
Det första som måste göras är en bedömning av en läkare, om det handlar om egenvård eller 

sjukvård. 
 

Egenvård innebär att medicineringen kan skötas av t ex; en personlig assistent eller en 

förälder. Dessa måste då få en enklare beskrivning om hur man sköter medicineringen. 

Det är inte sjukvårdens ansvar att utföra egenvård av ett barn utan ansvaret ligger på 

vårdnadshavarna. Om ett barn behöver mediciner under dagtid i skolans verksamhet, och inte 

själv kan ta ansvar för att denna uppgift utförs riktigt, så är det skolans ansvar, med hänsyn till 

tillsynsansvaret för eleverna, att ordna så att uppgiften utförs korrekt. Detta kan innebära att 

exempelvis skolhälsovården kopplas in eller att barnet får en personlig assistent i särskilda 

fall, då barnet kan behöva utökad tillsyn av medicinska skäl (Ernefors, 2005). 

 

I Juridik för pedagoger skriver Mare Erdis om vad tillsynsansvaret innebär: 

                  Tillsynsansvaret är större ju yngre barnen är och tunnas ut allteftersom. 

Personalen kan inte bara gå efter ålder utan måste också ta hänsyn till barnets 

mognad och utveckling. Rör det sig om ett omoget eller mycket livligt barn 

skall tillsynen anpassas efter detta när det gäller säkerheten (2003, s.99). 

                     

Lärare kan ha olika förutsättningar för att klara av ett barns medicinering i en verksamhet. 

I vissa fall kan skolan hävda att en lärare ska ta på sig att utföra uppgiften med eller utan extra 

resurser. Men har en lärare bland annat ansvar för undervisning i en stor grupp och samtidigt 

ansvar för ett barns medicinering, så är inte det de bästa förutsättningarna. Läraren ska kunna 
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utföra uppgiften korrekt och det kan lätt bli fel när denne har mycket annat runt omkring sig. 

En förälder eller en personlig assistent har helt andra förutsättningar för att ansvara för 

uppgiften. Det är skolledningen som får avgöra om det är lämpligt att läraren sköter om 

utförandet av medicineringen till barnet, trots att läraren kanske är positiv till det (Ernefors, 

2005). 

 

Barns medicinering bedömt som sjukvård  
Om ett barns medicinering bedöms som sjukvårdande återgärder av en läkare, gäller de 

behörighetsregler som finns inom sjukvården. Sådana uppgifter kan delegeras till andra än 

sjukvårdspersonal men då krävs det vissa förutsättningar. Man ska inte delegera uppgifter till 

någon som känner sig osäker i utförandet av uppgiften och om den personen saknar den 

grundläggande kunskapen om detta. En lärare kan aldrig tvingas på en sjukvårdande uppgift, 

mot sin egen vilja (Ernefors, 2005). 

 

Skolans ansvar och personligt ansvar 
Det är skolan/arbetsgivaren, alltså i många fall rektorn som bär det övergripande ansvaret för 

att medicinering som bedöms som egenvård kan skötas på ett tryggt och säkert sätt. Det är 

skolans ansvar att uppgiften utförs i samråd med vårdnadshavarna. Skulle något gå fel på 

grund av att tillräckliga förutsättningar inte getts i form av exempelvis; resurser, rutiner eller 

information kan det bli fråga om ett personligt ansvar för den som i anställningen har ansvar 

för hanteringen. Det kan även för skolan bli fråga om skadeståndsrättsligt ansvar (Ernefors, 

2005). 

Skadeståndsrättsligt ansvar innebär att om man exempelvis i sin yrkesutövning genom ett 

oaktsamt handlande förorsakar en brukare en skada, för vilket denne då vill ha ekonomisk 

ersättning (Institutet för medicinsk rätt, 1991 s.37). 

 

Det kan även bli fråga om ett straffrättsligt ansvar för personer som är verksamhetsansvariga 

och har en arbetsledande ställning, exempelvis rektorer. Straffrättsligt ansvar innebär att vi 

har ett ansvar i förhållande till lagar och förordningar. Vi har både allmänt och som 

arbetstagare olika lagar och förordningar, att rätta oss efter. Bryter vi mot dem och blir 

ertappade, kan vi ställas till svars och dömas till straff (Nilstein, Oijens, 1981). 
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Om en elev skulle få en allvarlig skada eller avlida på grund av ett misstag ifrån en lärare i 

samband med medicinering kommer antagligen en utredning om straffrättsligt ansvar omfatta 

även läraren. Om en anställd visat vårdslöshet, så att det lett till att eleven blivit sjuk, skadad 

eller avlidit, kan ett personligt skadeståndsansvar komma i fråga (Ernefors, 2005). 

 

Många lärare kan känna sig osäkra, om de får en ansvarsuppgift rörande en elevs eller ett 

barns medicinering. Skulle läraren känna tveksamhet för att ta på sig en uppgift som rör en 

elevs medicinering, är det viktigt att den ansvarige läkaren för eleven får kännedom om detta. 

Läkaren kan då uttala sig om hur lämpligt det är, att läraren utför elevens medicinering. I 

vissa fall kan det vara bra att koppla in skolhälsovården. Läraren kan också ta kontakt med sin 

fackliga lokalavdelning för att informera dem och för att de då kan finnas med i diskussionen.     

Får läraren ändå ansvaret av arbetsgivaren trots att läraren känner att hon/han inte kan eller 

vill utföra medicineringen på ett tryggt sätt kan läraren kontakta facket. Facket kan ha 

möjligheter att med hjälp av lagar se till läraren inte behöver utföra medicineringen (Ernefors, 

2005). 

 

Om en arbetsgivare beordrar en lärare att utföra arbetsuppgiften, trots att de diskuterat detta 

och pedagogen inte vill ta på sig uppgiften, så kan det bli aktuellt att ett skyddsombud får 

agera. Skyddsombudet kan då i detta fall ta stöd av arbetsmiljölagen, exempelvis 6:6 §. 

Arbetsmiljöverket får då ta ställningen, med hänsyn till både lärarens och elevens situation 

(Ernefors, 2005). 

Lagar 

Här följer ett utdrag ur arbetsmiljölagen. Denna lagen kan exempelvis komma att gälla när ett 

skyddsombud får agera. Då en pedagog fått en arbetsuppgift av rektorn fast hon/han inte 

känner att hon/han vill detta, av någon anledning.   

Arbetsmiljölagen 

Kapitel 6 handlar om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare; 

6 § Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden 

som ger betryggande säkerhet. 
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6a § När två eller flera samtidigt driver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, skall de 

samråda och gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden. 

Var och en av dem skall också se till att han genom sin verksamhet eller sina anordningar på 

det gemensamma arbetsstället inte utsätter någon som arbetar där för risk för ohälsa eller 

olycksfall (Arbetsmiljölagen 1994:579).  

 

Medbestämmandelagen 

Nedan följer ett utdrag från medbestämmandelagen som kan komma att gälla när exempelvis 

arbetsgivaren och läraren inte kommer överens om en arbetsuppgift. T ex: av vem och hur 

uppgiften ska skötas. 

 

Central part för Lärarförbundet kan överväga att utöva tolkningsföreträde i 

enlighet med 34 § MBL för att häva arbetsskyldigheten vad gäller den 

specifika arbetsuppgiften för den enskilde. Ett sådant tolkningsföreträde 

innebär normalt att läraren inte behöver utföra uppgiften i avvaktan på att 

frågan om denne i sin anställning varit skyldig att utföra arbetsuppgiften 

prövats eller avgjorts på annat sätt (Ernefors, 2005). 

 

Lagen om medbestämmande i arbetslivet; 

 

34 § Uppkommer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisation, som är bundna av samma 

kollektivavtal, tvist om medlems arbetsskyldighet enligt avtal, gäller organisationens mening 

till dess tvisten har slutligt prövats. 

 

Föreligger enligt arbetsgivarens uppfattning synnerliga skäl mot att omtvistat arbete 

uppskjutes, får han utan hinder av första stycket kräva att arbetet utföres enligt hans mening i 

tvisten. Arbetstagaren är då skyldig att utföra arbetet. Sådan skyldighet föreligger dock ej, 

om arbetsgivarens mening i tvisten är oriktig och arbetsgivaren har insett eller bort inse detta 

eller om arbetet innebär fara för liv eller hälsa eller därmed jämförligt hinder möter. 

 

Blir arbetet utfört enligt andra stycket, skall arbetsgivaren omedelbart påkalla förhandling i 

tvisten. Kan tvisten inte lösas vid förhandling, skall han väcka talan vid domstol 

(Medbestämmandelagen 1977:532).  
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Teoretiska utgångspunkter 
Organisationsteori 
Ordet organisation kommer ursprungligen från det grekiska ordet ”Organon” och detta 

betyder redskap eller verktyg. Man kan se en organisation som ett slags redskap, den är till för 

att samordna människors ansträngningar, för att nå en viss målsättning. Organisation kan även 

definieras som en samling individer med olika behov, förväntningar och krav, som alla har ett 

gemensamt mål (Andersson, 1994). Abrahamsson och Andersen, (2005) skriver även de om 

att man inrättar organisationer för att uppnå mål, som man inte kan nå på egen hand.  

 

Det finns flera mindre organisationer som i sin tur tillhör en stor övergripande organisation, 

som vi kallar för samhället (Andersson, 1994). Skolan är ett exempel på en av dessa mindre 

organisationer som finns i samhället. Skolan styrs av olika befattningsinnehavare som har 

olika mycket inflytande i organisationen. Förskolan och fritidshemmet är två ännu mindre 

organisationer som i sin tur är en del av skolans organisation. Skolan innefattar en mängd 

olika individer som exempelvis lärare, personal, elever och föräldrar. Alla dessa individer 

strävar mot ett och samma mål, exempelvis de målen som finns i läroplanerna. 

 

Hierarki är ett begrepp som ofta förekommer inom en organisation enligt författaren Malten 

(2000). Han hävdar att om det finns en organisation så finns det alltid en hierarki. Detta är ett 

begrepp som används ofta när man beskriver en organisation. Det finns alltid makt, auktoritet 

och inflytande i en organisation, men dessa är aldrig jämt fördelade över dess medlemmar. 

Det finns alltid någon som har mer att säga till om än en annan. 

 

Organisationer har ett syfte enligt Liljeqvist (1994). Hon skriver att det syfte som en 

organisation har måste ha en funktionell uppbyggnad. Hon skriver vidare att det måste finnas 

klara spelregler för hur bland annat beslut ska fattas, verkställas och hur kommunikationerna i 

en organisation ska vara uppbyggda samt också hur kontroll ska utövas. 

 

Organisation i skolan 

Det är viktigt att skolans organisation har en fungerande uppbyggnad. I skolans organisation 

ingår bland annat personer som en utbildningschef som sitter med i utbildningsnämnden och 

en rektor eller pedagogisk ledare som ansvarar för förskoleverksamheten. I organisationen 

ingår det även pedagoger, elever och föräldrar. Dessa har varierande inflytande över hur 
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exempelvis beslut ska fattas. Som Malten (2000) hävdar så är makt, auktoritet och inflytande i 

en organisation aldrig jämt fördelade mellan medlemmarna. Den person som har direkt störst 

inflytande och bestämmande på den enskilda skolan är rektorn. Det finns en klar 

arbetsfördelning mellan rektorerna och lärarna. Lärarna ansvarar för undervisningen, medan 

rektorer ansvarar för de mer administrativa sysslorna (Berg 1994 i Olofsson 1998, s 49).   

 

Kapitel två i skollagen (1985:1100) handlar om den kommunala organisationen för skolan.  

I 2 § finns det beskrivet att det skall finnas rektorer för ledningen av utbildningen i skolorna. 

Rektorn skall bland annat vara kunnig med det vardagliga arbetet i skolan. Han eller hon har 

också en plikt att arbeta för att utbildningen utvecklas. Vid anställandet av en rektor krävs det 

att denne har genom utbildning och erfarenhet pedagogisk insikt. 

 

Skolan var före år 1991 styrd av staten, genom ett detaljerat regelverk. På den tiden krävde 

man att rektorerna hade goda författningskunskaper. Kommunerna fick år 1991 överta 

ansvaret för skolan och då blev kommunernas möjligheter att påverka skolverksamheten 

mycket större. Rektorns roll i skolan förändrades. Man införde mål och resultatstyrning och 

rektorerna förväntades leda verksamheterna, så att alla dessa mål uppfylldes. Chefsrollen i 

förhållande till lärarna beskrevs tydligare i de nya styrdokumenten och rektorerna fick också 

krav på sig att leda den pedagogiska verksamheten (Axiö, 2000). 

 

Skolans roll i dagens samhälle håller på att förändras enligt Malten (2000). Skolan har i dag 

stora utmaningar att till exempel möta de individuella behoven som finns i en elevgrupp och 

det gäller att trygga de demokratiska värdena, samtidigt. Skolans personal har inte förändras 

så mycket genom åren, trots att villkoren för skolans verksamhet har förändrats. Detta leder 

till de ökande kraven på rektor som en ledare för den pedagogiska verksamheten, speciellt när 

det gäller kompetensen och förmågan att kunna jobba med förändringar. Samtidigt kvarstår 

ansvar och myndighetsutövning. 

 

Robert Ziller (1971, i Malten 2000, s. 204) hävdar att det är relativt lättare att påverka 

attityder och värderingar medan det är betydligt svårare att ändra på handlande och 

yrkesroller. Det är inte enbart lagar och regler som styr pedagogernas handlande i vardagen, 

det finns även lokalt utvecklade normer, så kallade skolkulturer. Axiö (2000) skriver att 

skolkulturen består bland annat av oskrivna regelsystem som bestäms av lärarna.  
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Skolan har i dag som ovan nämnts, många olika uppgifter att utföra. Bland annat kan 

uppgiften att ta ansvar för ett barns medicinering förekomma.  

 

Skolhälsovården  
Förskolan och fritidshemmen har ingen skolhälsovård som skolan har. Skolhälsovården 

innebär att det finns en skolsköterska eller skolläkare som arbetar för att främja elevers hälsa. 

Skolhälsovården har som mål att bevara och förbättra elevers kroppsliga och psykiska hälsa 

och verka för sunda levnadsvanor. Personalen som arbetar på skolhälsovårdens omfattas både 

av de regelsystem som gäller för skolan och de som gäller för hälso- och sjukvård. 

Skolsköterskor och skolläkare har båda två, enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område, ett eget yrkesansvar för det direkta vårdarbetet. På samma gång är 

skolsköterskan och skolläkaren beroende av skolans övergripande ledningsfunktion bland 

annat för den långsiktiga planeringen av arbetsinnehåll, samarbetet med skolans övriga 

personal och fördelning av tid och resurser. Skolhälsovården har fått samhällets uppdrag att 

organisera och att erbjuda hälsovård för barn och ungdomar. Genom att den har sin bas i 

skolan, har den närhet till eleverna. Detta ger skolhälsovården möjligheter att bedriva en 

hälsofrämjande, effektiv och sjukdomsförebyggande verksamhet, på både individnivå och 

allmän nivå (Socialstyrelsen riktlinjer för skolhälsovården, 2004). 

 

Vårdnadshavarens ansvar 

Begreppet ”Vårdnad” innebär det rättsliga ansvaret man har för ett barn. Den som är 

vårdnadshavare till ett barn har ansvar att tillgodose både barnets personliga förhållanden och 

behov. Barnets behov består av bland annat trygghet och omvårdnad (Vårdnad, boende och 

umgänge, 2005). 

 

Vårdnadshavarens tillsynsansvar finns beskrivet i Föräldrabalken (1949:381) kapitel 6 §2. 

Detta ansvar innebär bland annat att det är barnets vårdnadshavare som svarar för att barnet 

får den tillsyn som behövs med hänsyn till bland annat dess ålder och utveckling. De ska även 

se till att barnet får en tillfredställande utbildning. Det är vårdnadshavarens ansvar att ha 

uppsikt över barnet så att hon eller han inte orsakar skada för sig själv eller för någon annan. 
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Metod 
För att kunna nå vårt syfte och få svar på våra problemformuleringar angående ansvaret kring 

barns medicinering har vi valt att först intervjua rektorerna, inom verksamheterna förskola 

och fritidshem. Vi ville ha en inblick i hur ledningen för verksamheten ser på våra 

frågeställningar för att sedan kunna jämföra med vad pedagogerna uttrycker. Vi ville också ha 

dessa intervjuer som bakgrund när vi formulerade frågorna i enkäten till pedagogerna. 

 

Datainsamlingsmetod 
Efter detta valde vi att göra en enkät (bilaga 1) med bakgrundsfrågor, frågor med fasta 

svarsalternativ och öppna frågor. Vi har valt att använda oss av enkätundersökning, eftersom 

man med enkäter når ut till många olika informanter. Vilket vi ansåg är viktigt för att få fram 

mycket information rörande våra frågeställningar. Som Bell (2000) skriver har enkäten en 

stark sida när det gäller att få in information snabbt. Trost (2001) skriver bland annat om att 

”Enkätformulär som mätinstrument- det är ett instrument med vilket man mäter människors 

beteende, åsikter och känslor” (s.11). Detta stämmer bra överens med vårt syfte. Eftersom vi 

har med olika typer av frågor ser vi vår en enkät som en kombination av både kvalitativ- och 

kvantitativ undersökning. 

 

I bakgrundsfrågorna har vi valt att ta reda på informatörens utbildning och vilken verksamhet 

denne arbetar inom. Vi vill kunna se om det är skillnad på inställningen till ansvar för 

medicinering beroende på om man jobbar med yngre eller lite äldre barn. 

 

I de fasta frågorna har vi valt att undersöka vad pedagogerna har för erfarenheter och synsätt 

av barns medicinering. Här har vi valt att även ha med öppna frågor direkt efter några fasta 

där informatörerna kan utveckla sina svar mer. Ejvegård (1996) skriver att svaren i enkäter 

kan vara öppna och bundna. Bundna svar är när respondenten får välja mellan olika 

svarsalternativ till exempel, JA, NEJ och VET EJ. I de öppna svaren får respondenten svara 

fritt. Man kan blanda både öppna och bundna svar. En fråga kan ha två svarsdelar, en bunden 

och en öppen. Vi har valt att använda oss av bundna svar med svarsalternativen JA, VET EJ 

och NEJ. Detta har vi valt för att få en högre reliabilitet i studien. Eftersom man med dessa 

alternativ har en möjlighet att ta ställning till frågan även om man inte vet vad som är rätt eller 

fel, eller stämmer/stämmer inte. En av våra frågeställningar gäller kunskapsläget inom vårt 

ämnesområde, därför är svaret ”VET EJ” intressant för oss. Vi har också valt att ha med 
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öppna svar i enkäten, eftersom vi vill ta reda på vem informanterna tycker bör bära ansvaret i 

två olika situationer som vi beskrivit. Vår enkät avslutas med tre rangordningsfrågor, där vill 

vi ta reda på informatörens tyckande om hur organisationen rörande ansvaret med barns 

medicinering bör se ut. 

 

Innan vi lämnade ut enkäterna, lämnade vi den till en pedagog som arbetar inom förskolan för 

att få hennes synpunkter på utformning och frågeställningar. Bell (2000) hävdar att hur ont 

om tid man än har, ska man göra sitt bästa för att kontrollera att enkäten verkligen fungerar. 

Enkäten bör prövas på samma typ av person som undersökningsgruppen består av om detta är 

möjligt (s.112).  Det vi ville ta reda på genom att pröva enkäten på denna pedagog var att hon 

kunde påpeka för oss om dess utformning, om det var något hon tyckte vi borde ha ändrat på 

som t ex. om frågorna i enkäten var relevanta? Som Bell (2000) skriver så är syftet med att 

pröva enkäten innan man skickar ut den, att man skall få bort alla konstigheter som kan ligga 

till grund för missförstånd. Det är viktigt för att den slutgiltiga enkäten ska bli så lätt som 

möjligt för informanterna att fylla i. Man kan också få reda på hur formuleringen av frågorna 

fungerar och tolkas eller om det kan tyckas vara för många frågor i enkäten (s.113).   

 

Urval  
Innan vi lämnade ut enkäterna kontaktade vi respektive rektor för verksamheterna att få 

klartecken att det var okej att lämna ut enkäterna. Vi har valt att lämna ut enkäterna i en 

kommun, enligt bekvämlighetsprincipen. Vilken går ut på att man tager det man kan, dvs. att 

man använder det som finns tillgängligt (Trost, 1994). Vilket i vårt fall blev den kommun och 

de förskolor och fritidshem som fanns närmast oss. I denna kommun har vi även våra Vfu -

platser. Vi ansåg att det kan vara en fördel, att välja platser där vi tidigare skapat kontakter. Vi 

tror att kan vara lättare att få in svar ifrån en plats där man tidigare skapat kontakter, eftersom 

vi tror att pedagogerna har en större vilja att svara på enkäten när hon/han har en relation till 

oss. Bell (2000) skriver om att det kan vara en fördel när man har en personligkontakt, för då 

är det lättare att skapa ett samarbete. Vi har lämnat ut enkäter till sammanlagt 76 pedagoger. 

Dessa är alla verksamma inom verksamheterna förskola och fritidshem, i den kommun där vi 

valt att utföra vår undersökning. Förutom ett rektorsområde som inte deltar. Detta på grund av 

att vi inte fick klartecken ifrån denne rektor. När vi gjorde de inledande intervjuerna med 

rektorerna så tillfrågade vi alla fem rektorerna i kommunen, två ställde upp på att besvara våra 

frågor.  
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Genomförande av datainsamling 
Vi valde att intervjua rektorerna först eftersom vi trodde att deras information rörande ämnet 

kunde vara till nytta när vi sedan utformade enkäterna. Rektorerna träffade vi för intervjuer på 

deras skolor. Vi valde att en utav oss frågade de frågor vi valt att vi ville ha svar på och den 

andra antecknade ner svaren. Deras svar och åsikter i ämnet har också betydelse för vårt 

resultat.  

 
Vi lämnade ut enkäterna till alla verksamma inom verksamheterna förskola och fritidshem i 

de rektorsområden vi fått tillträde. De fick från början tre dagar på sig att besvara enkäten. 

Det är enligt Bell (2000) inte lämpligt att ge informanterna för lång tid på sig att svara på 

enkäten, eftersom man då i vissa fall kan lägga ifrån sig den och tids nog glömma bort att 

besvara den (s. 115). Men på grund av att det är en stressig tid innan sommaren frågade en del 

om de skulle kunna få längre tid på sig att svara på enkäterna. Vi valde att de fick det, 

eftersom vi ansåg att det var viktigare att få in flera enkäter än att alla skulle ha lika lång tid 

på sig att svara. Genom att vi gav dem mer tid till att reflektera över frågorna tror vi bidrar till 

att deras svar blir mer genomtänkta, vilket i sin tur leder till att svaren är mer tillförlitliga. 

 

Vi har själva åkt ut till verksamheterna och lämnat ut enkäterna och sedan samlat in dem, 

Detta valde vi utifrån vad Bell (2000) skrivit angående detta:  

 

              Det finns avgjorda fördelar med att personligen dela ut enkäten till 

respondenterna. Man kan förklara undersökningens syfte, och i vissa fall kan 

man få enkäten i fylld på en gång. Det är lättare att skapa en 

samarbetsinställning med en personlig kontakt. (Bell 2000 s.113) 

 

Vi fick på detta sätt in totalt 41 stycken ifyllda enkäter, varav 32 stycken från förskolan och 

nio från fritidshemmen, av de 76 stycken som vi lämnade ut. 

 

Etiska överväganden 
Vi var noga med att i inledningen av enkäten informera om frivilligheten och anonymiteten, 

detta på grund av att vi tror att vi uppnår en högre validitet då. Som författaren Kvale (1997) 

skriver om, så betyder konfidentialitet i forskning att all den privata data som identifierar 

undersökningspersonerna inte kommer att redovisas (s. 109). Vet man att informationen 

behandlas på ett korrekt sätt, tror vi att detta kan leda till att man vågar svara så ärligt som 
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möjligt. Vi delade också ut ett kuvert där man fick lägga sin enkät i när man svarat, detta för 

att de inte skulle ligga framme helt öppet, så att andra kunde läsa dem. Vi förvarar enkäterna 

väl, så att de inte kommer att hamna i obehöriga händer. 

 

 Analys  
Vi har valt att utgå från följande rubriker när vi analyserat svaren. 

• Erfarenhet av ansvar för medicinering. 

• Ansvar för medicinering 

• Pedagogers förhållningssätt till ansvaret om barns medicinering. 

• Hur organisationen bör se ut enligt pedagogerna vid ett barns medicinering 

 

Vi började vårt analysarbete genom att sammanställa enkäterna, för att se likheter och 

skillnader i svaren, t.ex. beroende på pedagogerna är verksamma inom förskola eller 

fritidshem. Detta gjorde vi bland annat med hjälp av att sammanställa data från enkäterna i 

tabeller. Detta eftersom vi ansåg att tabeller skulle hjälpa oss att klarare se olika samband.  

 

Bortfall 
Vi lämnade totalt ut 76 stycken enkäter. Av dessa fick vi tillbaka 41 stycken besvarade 

enkäter.  

 

Bortfallsanalys 
Vi fick nätt och jämnt tillbaka mer än hälften av de enkäter som vi lämnade ut. Detta bortfall 

tror vi först och främst kan bero på att det är en stressig tid före sommaren. Det är mycket 

pedagogerna ska hinna med innan terminens slut. För det andra tror vi att många av 

pedagogerna tyckte vårat val av ämne var svårt och därmed besvarade de inte enkäten. Detta 

har vi märkt då vi varit ute och lämnat enkäterna och samlat in dem. Många har frågat oss 

varför vi valt att undersöka detta ämne och påstått att det har varit svårt att svara på vissa av 

frågorna i enkäten, eftersom de inte vet vad som gäller. Vi tror att detta kan ha varit en 

bidragande orsak till att alla inte besvara vår enkät.   

 

För att inte få så stort bortfall som vi fick hade vi kunnat stanna kvar på verksamheterna och 

väntat medan pedagogerna besvarade enkäten. Då hade vi funnits tillhands om de hade några 

frågor och vi skulle ha kunnat ta med oss enkäterna direkt. Men vi valde att göra som vi 
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gjorde för vi ansåg att det gav pedagogerna tid till att tänka igenom frågorna och det i sin tur 

gjorde att svaren förhoppningsvis är mer tillförlitliga. 

 

Tillförlitlighet  
Enligt Trost (1994) är validitet eller giltighet att instrumentet eller frågan mäter det som är 

avsett att mäta. Vi anser att vår undersökning har hög validitet, eftersom svaren på vår 

enkätundersökning pekar åt samma håll. Vi får också svar på våra frågor i syftet, vilket visar 

på att våra frågor har mätt det vi hade som avsikt att mäta. Vi har valt att använda oss av 

bundna svar med svarsalternativen JA, VET EJ och NEJ. Detta har vi valt för att få en högre 

reliabilitet i studien. Eftersom man med dessa alternativ har en möjlighet att ta ställning till 

frågan även om man inte vet vad som är rätt eller fel, eller stämmer/stämmer inte. Om man 

använder sig av krångliga ord som kan göra att informanten missuppfattar frågan får man 

ganska dålig reliabilitet anser Trost (1994). Vi har i vår enkät använt oss av begreppet ansvar. 

Vi har nu i efterhand insett att detta begrepp kan tolkas på olika sätt utifrån varje enskild 

individ. Så på grund av detta kan vår undersökning ha låg reliabilitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18



Resultat 
Vårt resultat som följer visar bland annat att hela två tredjedelar av pedagogerna i förskola 

och fritidshem har någon gång ansvarat för ett barns medicinering. Det intressanta är att den 

största delen av pedagogerna i förskolan anser att det inte är deras skyldighet att ta på sig 

ansvaret för ett barns medicinering.  Ändå är det så många som har tagit på sig ansvaret för ett 

barns medicinering. 

 

Erfarenhet av ansvar för medicinering. 
Två tredjedelar av informanterna, både pedagoger i förskola och fritidshem, har någon gång 

ansvarat för ett barns medicinering. De som har fått ansvaret för uppgiften har fått detta av en 

förälder. Av de 24 pedagoger som ansvarat för uppgiften på förskolan har hela 23 stycken fått 

ansvaret tilldelat sig av en förälder. På fritidshemmet har alla sju pedagogerna fått ansvaret av 

en förälder. Den pedagog som inte fått ansvaret av en förälder på förskolan har fått uppgiften 

tilldelat sig av rektorn. 

 

Utav de 41 tillfrågade har endast nio stycken aldrig ansvarat för uppgiften. Av dessa var åtta 

verksamma inom förskolan och en verksam på fritidshem.   

 

Ansvar för medicinering 
Den största delen av pedagogerna i förskolan anser att det inte är deras skyldighet att ta på sig 

ansvaret för ett barns medicinering. Endast 2 av 32 informatörer som är verksamma inom 

förskolan anser att det är deras skyldighet att ta på sig ansvaret. Bland fritidspedagogerna är 

det lika många som anser att de har ansvaret som det är som anser att de inte har ansvaret.  

Omkring en tredjedel av de tillfrågade vet inte om de har detta ansvar eller inte. Detta tyder på 

en stor osäkerhet rörande frågan. En av rektorerna nämnde i intervjun att om man inte vet vad 

som är rätt eller fel så löser de det genom diskussioner. 

 

Om man skall se till vilket ansvar pedagogerna anser sig ha i frågan att ansvara för ett barns 

medicinering, har vi kommit fram till genom vår enkätundersökning att de flesta pedagoger 

anser att de inte har något ansvar för att ta hand om ett barns medicinering.  
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Införandet av en delegation i verksamheterna 
Det finns delade meningar kring behovet av införandet av en delegation, en tydlig 

ansvarsfördelning. De svarande fördelar sig lika bland de tre alternativen JA, NEJ och VET 

EJ. De som tycker att man bör införa en delegation har gett förslag på hur de anser att en 

delegation bör vara utformad.  

 
                  Delegering bör se olika ut beroende på medicinering. 

 

                    Ansvaret bör förälder och skolsköterskan bära. Man skall få delegering 

genom utbildning samt att organisationen av verksamheten är så att det är 

möjligt att utföra uppgiften. 

 

                   Utbildad person tillsammans med föräldrarna har ett möte med personalen, 

informerar om barnets sjukdom och medicin. Utbildad person bör vara med 

när personalen ger medicinen i början, lämnar sedan successivt över ansvaret 

på personalen. 

 
                                       Utbildad personal som kan ge oss delegering, t ex diabetes utb. När behovet 

uppstår i en barngrupp, annars glömmer man att varje barns behandling bör 

behandlas individuellt. Gäller det enklare saker som näsdroppar räcker 

föräldrarnas information. Genom kunskap och teoriprov, ansvaret bör ligga 

hos chefen. 

 

Slutsatser av frågan om införandet av delegation är att åsikterna bland informanterna är 

delade. En annan slutsats som vi kan dra av hittills redovisade resultat, är att 13 stycken av 

våra informanter har fyllt i VET EJ som alternativ på skalan i enkäten. Detta visar på att 

kunskapsläget inom ämnet om barns medicinering i verksamheterna förskola och fritidshem 

är begränsat.   

 

Pedagogers förhållningssätt till ansvaret om barns medicinering 
Vi ställde också frågor kring ansvaret utifrån tänkta händelser: 

Du har fått ansvaret för att ge ett barn en medicin på morgonen av en förälder. Något blir fel, 

barnet får inte rätt medicinering vilket i sin tur leder till att barnet blir allvarligt sjukt och får 

men utav detta för resten av livet. Vem anser du bär ansvaret över händelsen? 
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Svaren  på denna fråga om ansvaret för en allvarlig händelse är mycket skiftande, vilket 

ytterligare förstärker bilden av att kunskapen är begränsad och att pedagogernas 

förhållningssätt till ansvarsfrågan är skiftande. En vanlig uppfattning bland informanterna är 

att det är föräldrarna som har det största ansvaret om ett barn blir allvarligt sjuk och får men 

av detta, orsakat av att barnet inte fått rätt medicinering .Något färre anser att det är ett delat 

ansvar mellan föräldern och pedagogen. Några pedagoger gav ett något oväntat svar på 

frågan, de ansåg att så sjuka barn inte skall vistats i verksamheterna. Fem informanter lägger 

hela ansvaret på pedagogen. Att det är rektorn eller verksamhetschefen bär ansvaret tycker 

enbart tre. Några pedagoger vet inte hur de ska ställa sig till ansvarsfrågan. Det är intressant 

att se de olika uppfattningarna om ansvar i ljuset av vad Juristen Ernefors (2005) hävdar, 

nämligen att det är arbetsgivaren dvs. rektorn som bär det övergripande ansvaret för att 

medicinering som bedöms som egenvård kan skötas på ett tryggt och säkert sätt. Det är 

skolans ansvar att uppgiften utförs i samråd med vårdnadshavarna. Skulle något gå fel på 

grund av att tillräckliga förutsättningar inte getts i form av exempelvis; resurser, rutiner eller 

information kan det bli fråga om ett personligt ansvar för den som i anställningen har ansvar 

för hanteringen. Resultatet visar att många inte anser att det är rektorns ansvar utan att det är 

föräldrarnas och pedagogernas som har det övergripande ansvaret. När vi intervjuade 

rektorerna visade de medvetenhet om sitt ansvar. 

 

                  Det yttersta ansvaret har rektorn, sen ped. ledaren och därefter 

pedagogerna. 

 

                   Juridiskt är det introduktioner från rektorn som gäller. Om det finns en risk 

vid ansvaret av en medicinering som är farlig, tar inte vi på oss sådant. 

 

Den andra frågan kring ansvaret, 

Du får ansvaret att ha hand om medicineringen av ett barn. Du känner dig tveksam och 

osäker inför detta, beroende på att du inte riktigt vet om du klarar av att utföra uppgiften på 

ett riktigt sätt. Behöver du ta på dig ansvaret? 

 

I denna fråga har nästintill hälften av informanterna svarat att de inte behöver ta på sig 

ansvaret. De är alltså många som ställt sig negativa till att ta på sig ansvaret om de känner sig 

osäkra på uppgift, att ansvara för ett barns medicinering. De anser att det inte är deras 

skyldighet att utföra uppgiften. Detta stämmer väl överens med vad bland annat Ernefors 
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(2005) skriver om i sin text, att en lärare aldrig kan tvingas på en sjukvårdande uppgift, mot 

sin egen vilja. Några informanter anser att de inte behöver ta på sig uppgiften eftersom de ej 

har någon utbildning för det. Detta kan kopplas till vad Ernefors (2005) hävdar i sin text, om 

en lärare känner tveksamhet för att ta på sig en uppgift som rör en elevs medicinering är det 

viktigt att den ansvarige läkaren för eleven får kännedom om hur situationen är och kan uttala 

sig om lämpligheten av att den aktuella läraren utför medicineringen. Får läraren ansvaret av 

arbetsgivare ändå, trots att läraren kanske känner att hon/han inte kan utföra medicineringen 

på ett betryggande sätt, så kan läraren kontakta facket, eftersom facket kan ha möjligheter att 

genom olika lagar, se till läraren inte behöver utföra medicineringen. 

 

Det visar även här att pedagogernas förhållningssätt till ansvarsfrågan, är skiftande. Det råder 

delade meningar om vilket ansvar man som pedagog har när det gäller medicinering av ett 

barn, då man känner sig tveksam och osäker på detta. Men de flesta informanterna var ändå 

här överens om att man som pedagog inte behövde ta på sig uppgiften över att ansvara för ett 

barns medicinering. Bara några få pedagoger var osäkra på vad de tycker i frågan   

 

Organisationen enligt pedagogerna vid ett barns medicinering 
Många av informanterna är överens om att det är föräldrarna som ska bära det största ansvaret 

för ett barns medicinering. Hela 30 stycken pedagoger anser att det är föräldrarna som bär det 

största ansvaret i organisationen kring frågan, vem som ska bära det största respektive lägsta 

ansvaret av ett barns medicinering. Den som bär lägst ansvar är utbildningschefen enligt 21 

stycken av pedagogerna. Rektorn och pedagogen hamnar mittemellan, med ungefär likadant 

ansvarstagande, enligt informanterna. Fyra av pedagogerna har ej svarat. 

 

När det gäller organisation kring ett barns medicinering av insulin i verksamheten, tycker 27 

stycken pedagoger att det är föräldrarna som ska bära det största ansvaret. Därefter anser 15 

stycken informanter att det är pedagogen. Näst lägst ansvar i denna fråga enligt informanterna 

har rektorn och allra lägst ansvar enligt informanter har utbildningschefen. Sju av 

pedagogerna har ej svarat. 

 

Hela 25 stycken av informanterna anser att det är föräldrarna som ska bära det största ansvaret 

i organisationen runt ett barn vid matallergi, i verksamheten. Därefter anser 13 stycken 

informanter att det är pedagogen ansvaret bör ligga på, 21 stycken informanter anser därefter 
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att det är rektorn. Utbildningschefen skall ha det lägsta ansvars kring ett barns matallergi, 

enligt 19 stycken av informanterna. Vid denna fråga hade några av informatören skrivit till att 

de tycker att ansvaret låg en hel del på kökspersonalen i verksamheterna. 12 av pedagogerna 

har ej svarat. 

 

Alla tre ovanstående frågor visar på att den största delen av pedagogerna anser att det skall 

vara föräldrarna som bär det största ansvaret, i organisationen runt ett barns medicinering i 

verksamheten. Vidare anser pedagogerna att utbildningschefen borde ha det lägsta ansvaret i 

dessa frågor. Det som skiljer sig i svaren från dessa tre frågor är den sista frågan om 

matallergi. Här tycker några pedagoger att ansvaret också bör ligga på kökspersonalen i 

verksamheten. Det var många av informanterna som inte svarade på dessa frågor, vilket vi 

anser kan tyda på att de tyckte att frågorna var svåra. 
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Diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka kunskaper om barns medicinering och ansvaret 

kring detta, som pedagogerna i verksamheterna förskola och fritidshem hade. Vi hade också 

som målsättning att synliggöra pedagogernas förhållningssätt angående deras ansvar när det 

gällde barns medicinering. Vi hoppades också på att utifrån detta bidra till en framtida 

diskussion rörande detta ämne. 

 

I vår undersökning har vi fått svar på de frågor vi ställde oss i vårt syfte, innan vi påbörjade 

vårt arbete. De frågor vi ställde oss var följande: 

 

• Vilket ansvar anser pedagogerna att de har i frågan att ta hand om barns medicinering? 

 

• Vilken kunskap har pedagogerna om vad som egentligen gäller vid barns 

medicinering? 

 

• Hur anser pedagogerna att organisationen rörande ansvaret med barns medicinering 

bör se ut?  

 

När vi varit ute och hämtat tillbaka enkäterna har många frågat oss varför vi valt detta ämne. 

De har även påstått att det har varit svårt att svara på vissa av frågorna i enkäten, eftersom de 

inte vet vad som gäller. Det är mycket som är oklart inom ämnet, angående barns 

medicinering. Många pedagoger vet inte vad som gäller. 

 

Pedagogernas ansvar 
 Hur pedagogerna ser på sitt ansvar rörande barns medicinering var en del i resultatet. Denna 

del visade tydligt på, att hela två tredjedelar av pedagogerna någon gång ansvarat för 

medicineringen av ett barn. Samtidigt som en klar majoritet av pedagogerna anser att det inte 

är en pedagogs skyldighet att ta på sig ansvaret för detta.  

 

Detta tycker vi är konstigt. Varför tar en pedagog på sig och ansvarar för en uppgift hon anser 

hon inte behöver ta på sig? Kanske är det så att man inte tänker efter vad det innebär, förrän 

det uppstår en situation som av någon anledning gör ansvarsfrågan påmind.  
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Vi har också funderat kring detta resultat utifrån att vår undersökning är gjord i en liten 

kommun som ligger ute på landsbygden.  Kanske är det så att resultatet till viss del skulle ha 

sett annorlunda om man genomförde undersökningen i en kommun som tillhörde någon större 

stad. Eftersom vi tror att det kan skapas närmare kontakter mellan pedagogerna och 

föräldrarna i en mindre kommun på landsbygden, där alla känner alla. Detta kanske i sin tur 

leder till att pedagogerna av ren snällhet och utan att reflektera så mycket över uppgiften, tar 

på sig ansvaret.  Kanske är det så som Axiö (2000) menar, att skolkulturen består av oskrivna 

regelsystem och lokala normer som bestäms av lärarna. Lärarna på landsbygden kanske har 

som en norm eller oskriven regel att ta hand om barnet som behöver sin tillfälliga medicin 

utan att reflektera över sitt ansvar. Men det kan säkert finnas flera andra skäl till att det ser ut 

som det gör. 

 

Pedagogernas kunskap 
Vilken kunskap har pedagogerna när det gäller ämnet barns medicinering? Som vi sett i 

resultatet så anser de inte att de behöver ta på sig detta ansvar. De flesta pedagoger anser att 

det övergripande ansvaret ligger hos föräldrarna. Att det är rektorns ansvar anser knappt 

någon. Men varför anser då så många att detta ansvar borde ligga hos föräldrarna? Föräldrarna 

är ju inte närvarande under tiden barnet vistas på förskolan eller på fritidshemmet. Några av 

pedagogerna anser att det är föräldrarnas ansvar, eftersom det är de som är barnets 

vårdnadshavare. 

 

I Föräldrabalken (1949:381) kapitel 6 §2, finns föräldrarnas tillsynsansvar beskrivet. Detta 

ansvar innebär bland annat att barnets vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som 

behövs utifrån dess ålder och utveckling. De ska även se till att barnet får tillfredställande 

utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för sig själv eller för någon annan, så ska 

vårdnadshavaren också se till så att barnet står under uppsikt.  

 

                  Tillsynsansvaret för ett barn övergår från vårdnadshavaren till kommunen 

under den tid då barnet befinner sig i förskolan. Vilka åtgärder som krävs för 

att ha tillsyn över barnen måste bedömas utifrån olika faktorer och 

omständigheter vid varje enskilt tillfälle (Tillsynsansvaret, 2005). 
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Om man kopplar pedagogernas svar rörande föräldrarnas ansvar till dessa lagar, ser man klart 

och tydligt att under den tid då barnet är i verksamheterna ligger det på kommunens ansvar att 

se till att barnet inte skadar sig.  

Om inte ett barn får den medicin den behöver ha av någon anledning under tiden den är i 

förskolan eller på fritidshemmet så kan barnet få en skada av något slag, exempelvis en 

psykisk eller fysisk.  

Man kan i Föräldrabalken läsa om att barnet skall få en tillfredställande utbildning. Vilket vi 

kopplade samman med ett svar vi fick från rektor 2, han menar att får barnen inte sin medicin 

kan de inte tillgodogöra sig den pedagogiska verksamheten och då är det meningslöst att 

bedriva en pedagogisk verksamhet. 

Organisation 

Vi har också tagit upp i vårt resultat hur pedagogerna ansåg att organisationen rörande ämnet 

barns medicinering bör se ut. De flesta tyckte här att det största ansvaret ska ligga på 

föräldrarna. Sedan kom en ganska jämn fördelning mellan pedagog och rektor. Det lägsta 

ansvaret ansåg de dock att utbildningschefen bör ha. 

Här kan vi koppla organisationsfrågan i vårt syfte genom att också ta in pedagogernas 

förhållningssätt till någon form av delegering. 

Pedagogerna hade här väldigt delade uppfattningar om det borde finnas någon form av 

delegering eller ej. En tredjedel av pedagogerna valde att svara vet ej på denna fråga. Av de 

resterande pedagogerna svarade hälften att det borde finnas någon form av delegering och den 

andra hälften att det inte borde finnas någon. Vad kan dessa skiftande åsikter bero på? Kanske 

är det så att de som svarat vet ej eller nej inte har någon tidigare erfarenhet av delegation? Vet 

man inte vet vad det rör sig om så kanske man känner en osäkerhet inför detta? För varför 

skulle man annars inte vilja ha ett fungerande system som tydligt visar på vad som gäller och 

hur det ska gå till när det handlar om att ha hand om ett barns medicinering? 

Skolan som en organisation är stor och det finns många delar i den som skapar helheten. Detta 

kan man relatera till Andersson (1994), han definierar en organisation som en samling 

individer med olika behov och som har förväntningar och krav och som alla har ett 

gemensamt mål. Exempelvis kan det handla om ett barn som har en personlig assistent till 

hjälp för att kunna klara av att sköta medicineringen av insulin på dagtid, i en verksamhet. För 

att detta ska fungera måste organiserandet av denna situation vara fullständig. Föräldrarna 
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måste ha tagit kontakt med rektor/chef i verksamheterna, som i sin tur tagit kontakt med 

exempelvis pedagogerna i verksamheterna osv.  

 

Det är många personer som ska samverka i frågan om ett barns medicinering. Det kan handla 

om många olika förväntningar och krav beroende på person och ställning. Malten (2000) 

skriver bland annat om att det finns alltid en hierarki, i en organisation. Ord som makt, 

auktoritet och inflytande finns alltid i en organisation men dessa är aldrig jämt fördelande 

mellan medlemmarna i den. Det finns alltid någon som har mer att säga till om än en annan. 

Detta kan vi relatera till exempelvis rektorn i en verksamhet. Han eller hon har mer makt, 

auktoritet och inflytande än en pedagog i exempelvis situationen om ett barns medicinering. 

Rektorn är en arbetsgivare och som Ernefors (2005) tidigare skrivit i sin text, kan det 

förekomma att en arbetsgivare beordrar en lärare att utföra en uppgift, trots att denne inte vill 

göra detta.  

 

Vi anser att organisationsfrågan kan ha en stor betydande roll i förhållande till ett barns 

medicinering i verksamheterna. Fungerar inte organisationen som den ska, kan det bli mycket 

fel i vad som gäller i frågorna om barns medicinering. Alla måste känna till sitt ansvar. Vi 

tycker att det måste finnas en diskussion om detta ämne, ute i verksamheterna för att 

organisationen kring ett barns medicinering ska fungera och hanteras korrekt. Vi anser att det 

måste finnas tydliga redogörelser av vad som gäller eller inte gäller i frågan om ett barns 

medicinering. 

 
Slutord 
Varför är det då så dålig vetskap om vad som egentligen gäller i frågan ute i verksamheterna?   
Är det så att ingen tänker på det förrän det uppstår en situation som rör ämnet barns 

medicinering. Som rektor 2 poängterade så uppkommer situationer ur ett behov, hur man 

sköter det. Han poängterade även att barns medicinering är en så smal strimma av vardagen så 

är det inget man funderar något större kring. Sanningen är nog att det är så. Man tar tag i 

situationen när den kommer, först då ser man på problemet och löser det. Vi hoppas att vi med 

hjälp av denna studie bidrar till att det skapas en diskussion omkring ämnet vilket i sin tur 

förhoppningsvis leder till att det sätts upp klarare riktlinjer vad det är som verkligen gäller. Vi 

skulle inte vilja vara en pedagog som blir ansvarig för en händelse, som vi inte bär ansvaret 

för. Även om man kanske inte blir rättsligt ansvarig för om något skulle gå fel, så tror vi att 
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man som människa ändå känner sig ansvariga och tar på sig skulden över händelsen. Det är 

inte alltid så lätt att skilja på etik och juridik. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det ämne som rör vår studie går att utveckla i många olika perspektiv. Vi kunde lätt ha gjort 

undersökningen större genom att exempelvis ställa fler frågor i enkäten som går in ännu mer 

på informatörernas bakgrund, för att få en ännu tydligare bild av varför de svarar det som de 

gör, kanske tidigare arbetslivserfarenheter eller annat som kan ha betydelse för deras större 

eller mindre kunskap inom området. Vi hade också kunnat se på problemet ur föräldrarnas 

synvinkel. Vad anser de är förskolan/fritidshemmets uppgift och ansvar rörande barns 

medicinering. Vi kunde även ha valt att ta med skolan i undersökningen. Eventuellt kunde vi 

också ha undersökt vilka mediciner som förekommer mest och kunskapen kring dessa, i 

verksamheten. Det är många intressanta frågor som kan uppkomma när man tänker på ett 

barns medicinering. Till exempel: Är det verkligen rektorn som har ansvaret över uppgiften 

om pedagogen tagit på sig uppgiften från en förälder, utan att informera rektorn om detta? 

 

Studiens svagheter 
Vi hade ganska stort bortfall på våra enkäter, detta kan ha påverkat vårt resultat. Hade fler 

svarat, hade tillförlitlighet på vår undersökning varit större. Något som vi också tycker är en 

svaghet är att vi ställde lite för många bakgrundsfrågor i vår enkätundersökning. Vi har inte 

kunnat relatera fullt ut till dessa i vår studie. Men om man skulle vilja undersöka detta djupare 

så finns ju enkäterna kvar. Vi är också medvetna om att begreppet ”ansvar” kan ha tolkats 

olika utifrån varje enskild individ. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter från högskolan Väst. Vi har nu börjat med vår c-uppsats som kommer 
att handla om; Barns medicinering ute i verksamheterna (förskola och fritidshem). Som 
underlag för vår uppsats har vi denna enkät, som naturligtvis är frivillig och besvaras 
anonymt. 
Vi är innerligt tacksamma om ni vill medverka, då era svar är viktiga för vår undersökning. 
 
 

1. Utbildning: 
 

Förskolelärare Grundskolelärare Fritidspedagog Annan: 
                                                                                                                _________ 
 

2. Du är verksam inom följande område: 
 
Förskola  Fritidshem 

                                                    
 
___________________________________________________________________________            
 
 
Frågorna är upplagda på följande sätt: 
Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. Vissa frågor är öppna, vilket innebär att ni med 
egna ord skriver svaret. 
 

A. Har du som pedagog fått i uppgift att ansvara för ett barns medicinering någon gång? 
 
Ja    Nej                                        
 
A1. Om du svarat Ja. Vem gav dig ansvaret? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
B. Är det pedagogens skyldighet att ta på sig ansvaret av ett barns medicinering? 

       
Ja    Vet ej    Nej   
 
C. Bör det finnas någon form av delegering (Någon med legitimation överlåter en 

arbetsuppgift till någon annan och ansvarar för att denne har förutsättningar att 
fullgöra uppgiften.) av barns medicinering i verksamheten? 

 
Ja    Vet ej    Nej   
 
C1. Om du svarat Ja. Hur anser du att delegeringen bör vara utformad, ex. vem skall bära 
ansvaret, hur ska man få en delegation? 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Följande frågor är öppna, skriv på raderna nedanför vad du anser! 
 
D. Du har fått ansvar för att ge ett barn en medicin på morgonen av en förälder. Något 

blir fel, barnet får inte rätt medicinering vilket i sin tur leder till att barnet blir 
allvarligt sjukt och får men utav detta för resten av livet. Vem anser du bär ansvaret 
över händelsen? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
E. Du får ansvaret att ha hand om medicineringen av ett barn. Du känner dig tveksam och 

osäker inför detta, beroende på att du inte riktigt vet om du klarar av att utföra 
uppgiften på ett riktigt sätt. Behöver du ta på dig ansvaret? 

      Ta ställning och motivera ditt svar. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

   
 
Följande fråga skall du rangordna i siffrorna 1-4, utifrån vad du tycker stämmer bäst. Skriv en 
1 vid den som du tycker har störst ansvar och en 4 vid den som du tycker har minst ansvar. 
   

F. Hur anser du att organisationen ska se ut, gällande barns medicinering i verksamheten, 
vem ska bära det största resp. lägsta ansvaret?  

 
Föräldrarna            Rektorn            Pedagogen            Kultur & utbildningschefen 
 
                                                     
 
G. Hur anser du att organisationen ska se ut, gällande barns medicinering av insulin i 

verksamheten, vem ska bära det största resp. lägsta ansvaret?  
 
Föräldrarna            Rektorn            Pedagogen            Kultur & utbildningschefen 
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H. Hur anser du att organisationen ska se ut, gällande barns medicinering av matallergi i 

verksamheten, vem ska bära det största resp. lägsta ansvaret?  
 
Föräldrarna            Rektorn            Pedagogen            Kultur & utbildningschefen 
 
                                                     

 
__________________________________________________ 

 
 

Tack för din medverkan! 
 

Karin och Marielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ni har frågor ang. enkäten eller undrar över något får ni gärna höra av er! 
 
Karin.forsebo@student.hv.se
 
Marielle.magnusson@student.hv.se  
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Bilaga 2 
 

Frågor till rektorerna angående barns medicinering i verksamheterna förskola och 
fritidshem. 
 

• Finns det någon policy kring ansvaret av barns medicinering? 
 
          -  Hur ser den i så fall ut? 
 

• Vem bär det största ansvaret om barns medicinering i verksamheterna? 
 

• Har ni diskuterat detta mer ingående, på exempelvis något APT möte eller i 
utbildningsnämnden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högskolan Väst 
Institutionen för individ och samhälle 

461 86 Trollhättan 
Tel 0520-22 30 00    Fax 0520-22 30 99 

www.hv.se

 35

http://www.hv.se/

	Bortfall      17 
	Bortfallsanalys     17 
	Tillförlitlighet      18 
	Bortfall 

