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Abstrakt 
 
Vårt syfte med studien är att kritiskt granska krisplaner inom förskolan, samt beskriva 
hur personalen arbetar med kriser. Vi ville belysa vikten av ett förebyggande arbete i 
kris  samt  granska verksamheternas krisplaner.  Vi valde att  genomföra kvalitativa 
intervjuer för att få fram de verksamma personernas livserfarenheter och tankar. Vår 
tanke  med  intervjuserien var  att  synliggöra  krisarbetet  i  förskolan,  samt  få  de 
verksamma personerna uppmärksamma på att kriser uppstår förr eller senare och det  
gäller att vara väl förberedd. Det som framkom av intervjuerna var stor variation  i 
utvecklandet av krisplaner men synen och bemötandet var likartade i varje yrkesgrupp. 
Exempel på bemötande i kris är att vara lyhörd och tydlig i sitt förhållningssätt. Ur 
granskningen av krisplaner framkom det likheter men på några punkter skiljde de sig 
åt. En intressant upptäckt vi gjorde var att trots den informationen som finns att tillgå, 
når den inte alltid hela vägen fram.  
 
Nyckelord: Kris, krisplan, krishantering, förskolechef, pedagog, barn, förskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Förord 
 
Ett stort tack till vår handledare Steffan Lind som stöttat oss genom hela arbetets gång. 
Vi vill även tack intervjudeltagarna som ställt  upp och gett oss sina tankar och 
reflektioner i vår studie. 
 
Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete och våra nära och kära som stötta 
oss! 
 
Carin Henriksson & Stina Edström 
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Inledning 
 
Vårt examensarbete kommer att behandla kriser och krishantering inom förskolan. 
Examensarbetet grundar sig i de tankar som uppstod när barn till anhöriga drabbades 
av en förlust. 
 
Under  våra  år  på  universitetet  har  vi  varit  ute  på  olika  verksamhetsförlagda 
utbildningar. Under utbildningen har intresset för arbetet med kriser ökat. Vi vill få en 
fördjupad kunskap i arbetet med olika krisplaner när inre och yttre kriser sker. Sorg, 
förlust  och oro  drabbar  alla någon gång i livet.  Vi har mött  detta i förskolans 
verksamhet och sett hur barn reagerar i kris. När oväntade kriser uppstår i förskolan 
behöver pedagoger vara förberedda på barns reaktioner och finnas nära för att skapa 
trygghet. Vi har inte någon gång under våra verksamhetsförlagda praktiker sett detta 
arbete eller hört talas om det. Vårt intresse har med utgångspunkt i detta ökat och det 
har gett oss en morot att fördjupa oss i arbete om krishantering. Intresset tilltog under 
vår sista och sjunde praktik då vi sett att krisplaner saknas i förskolor. Intresset för  hur 
pedagoger tar stöd i arbetet med krishantering har väckts hos oss. Tanken om vad det 
kunde bero på ökade och det var då vi kände att ville ta ett steg längre och se hur 
förskolechefer arbetar i ämnet, och intresset för vad läroplan och skollag säger. 
 
Arbetsfördelning 
 
När vi hade valt ämne började vi med att leta litteratur på biblioteket. Sedan satte vi 
oss var för sig med hälften av böckerna för att läsa, ta ut och skriva ner det väsentliga. 
Vi sökte litteratur på internet var för sig för att sedan sitta ner tillsammans och delge 
varandra den information vi funnit.  Stina kontaktade två förskolechefer och två 
pedagoger via telefon. Senare mejlade Stina intervjufrågorna och ringde kommunen för 
intervju. Carin ringde Svenska Kyrkan för att bestämma tid för intervju och mejlade 
dem sedan frågorna. Carin kontaktade sedan en förskola för intervju med en pedagog 
samt förskolechef.  Intervjuerna genomfördes tillsammans. Vi satt tillsammans med 
intervjuerna, där Carin skrev på datorn och Stina skötte diktafonen. Vi gick igenom 
och analyserade materialet tillsammans. 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att kritiskt granska krisplaner inom förskolan, samt beskriva 
hur personalen arbetar med kriser. 
 
Frågeställning 
 

 Hur ser krisplaner ut och vilken beredskap har förskolor? 
 Hur arbetar personalen i förskolan med kris? 

 
 
Avgränsning och precisering 
 
Med kris menar vi yttre händelser, som påverkar individen och dess reaktioner. Det kan 
till exempel vara olyckor, naturkatastrofer, bränder, skilsmässor och dödsfall.  
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Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras delar av läroplanen och skollagen. Vi tar även upp vad en 
kris är, barns reaktioner och pedagogers förhållningssätt i kris. Arbetet med att skapa 
en krisplan och vad man ska tänka på. Det är ett stöd och en betydelsefull information 
för utvecklingen i arbetet med krisplaner.  
 
Läroplan och skollag 
 
Det  finns  stöd i läroplanen och skollagen att  arbetet  med kris i förskolan ska 
upprätthållas. ”Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner 
sig i svårigheter av olika slag” (Läroplan för förskolan, lpfö 98, rev. 2010 s.11).  
 
                9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 
        utveckling ska  ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom 
 uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på 
 annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se 
 till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid 
 utformningen av de särskilda stödinsatserna. (Skollagen 2010:800). 

 
Vad är en kris? 
 
Vad är en kris? Kris härstammar från det grekiska ordet krisis som betyder avgörande 
vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning (Cullberg, 2006). Kris är ett tillstånd 
av ordlöshet som uppstått som följd av en viss händelse (Birkehorn, 1998). ”Med kris 
menar vi en allvarlig händelse som överväldigar en människa så att hon inte förmår 
handskas med och har makt över känslor som uppstår” (Lindberg, 2006 s. 77). ”Kris är 
något som berör, något som händer som inte ska hända, kaotiskt, något som inte tillhör 
det  vanliga,  något  som man reagerar  starkt  över,  oförväntat,  kaosartade saker” 
(Jonsson & Ollesdotter 2008, s. 24). 
 
En kris kan vara att man upptäcker att någon råkar illa ut på arbetsplatsen (Birkehorn, 
1998). En annan kris kan vara en separation som upplevs i tidig ålder eller i vuxen 
ålder (Fahrman, 1993). Det vi erfar i barndomen har oftast påverkan på individen 
senare  i  vuxenlivet.  Separation  vid  skilsmässa  berör  många  barn. 
Separationsupplevelser i tidig ålder kan återkomma senare i livet och gör sig påminda.  
Många gånger reagerar barn i form av ovisshet. En annan yttre kris är dödsfall. När 
kris uppstår kan man ha i åtanke att arbeta med vissa åtgärdspunkter såsom att 
diskutera mycket, ordna kris- och stödgrupper och skaffa sig ett ”bollplank” där man 
kan avreagera sig. Därför är krishantering viktigt. Hur ett barn reagerar på en sorg  
beror på vilka omständigheter som finns omkring händelsen (Böge & Dige, 2006). 
Eftersom varje barn är individuella i hur de reagerar på en sorg så är det svårt att göra 
kategorier för olika sorgereaktioner. 
 
Barn mellan noll och sex år är för små för att komma ihåg en händelse men för stora 
för att glömma den (Böge & Dige, 2006).  
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De tänker väldigt konkret men de förstår till exempel inte betydelsen av ett dödsfall 
eller en svår sjukdom. Barn är aldrig för små för att ta emot hjälp i en svår situation. 
Men det är omgivningen som måste se signalerna som barnen visar.  

 
Pedagogen är oftast den som är närmast och bäst rustad för att se och tolka signalerna 
och sedan ge stöd utifrån det. Förskolebarn har inte full förståelse för begreppet död 
eftersom de saknar erfarenhet och att de inte kommit så långt i sin mognad (Dyregrov, 
2006b). Barn ser inte döden som ett slut på livet, utan de har en uppfattning att man 
snart kommer tillbaka.  
 
Barn reagerar olika på en förlust (Gyllenswärd, 2007). Allt i från att de minsta blir 
klängiga och svårotröstliga, till 20 åringar som bearbetar den tidigare sorgen genom 
reflektion. När en krissituation uppstår gäller det som vuxen att samtala med barn om 
vad som hänt och vara medveten om att barn inte orkar vara i sorgen en längre tid 
(Dyregrov, 2007). Barn går igenom samma kriser som vuxna fast på annorlunda sätt 
(Birekhorn, 1998). De allra minsta barnen har inte samma perspektiv som vuxna och 
har svårt med tidsbegrepp och förstå förhållandet till liv och död. De skiljer inte på 
fantasi  och  verklighet.  De  kan  däremot  uttrycka  och bearbeta  känslor  i  leken 
(Gyllenswärd, 2007). För barn i åldern noll till två år handlar en förlust av en anhörig 
om separation och att en trygg person lämnar barnet ensamt kvar. Eftersom små barn 
inte har något talspråk så yttrar sig tomheten och saknaden genom att barnet klamrar 
sig fast vid vuxna, och det är svårt att trösta barnet. I treårsåldern börjar barn se 
världen omkring sig men om tryggheten är borta blir det jobbigt och tungt. Världen är 
en farlig plats efter det att den anhörige har gått bort och barn behöver mycket stöd 
och tröst  för  att  inte  känna sig  rädda och ensamma. Längre fram kan barn få 
svårigheter vid separation även om de inte minns den anhörige så finns känslan av 
förlust kvar. När barnet är fyra till sju år så har det inte samma förståelse som en vuxen 
även om de har ett språk tillhands. Språket och samtalet bidrar till helheten men barn är 
fortfarande beroende av trygghet  och omvårdnad. Som vuxen ska man ge barn 
information, men på ett sätt som är anpassat till barns nivå. Fakta gör att barn inte 
behöver fantisera ihop någonting själv för att fylla i det de inte förstår. Barn  förstår 
inte vad det betyder att gå bort, de har svårt att förstå att de inte kommer tillbaka.  

 
Alla  människor  reagerar  olika  i krissituationer  (Sandberg  2001).  Det  finns fyra 
aspekter. 
 

 Den utlösande faktorn 
 Den privata, inre betydelsen 
 Livsfaser  
 Sociala förutsättningar och familjesituation  

 
Den utlösande faktorn orsakas antingen av en yttre oväntad kris eller en oförutsägbar 
livskris (Sandberg, 2001). Med andra ord brukar man tala om traumatiska kriser och 
livs- och utvecklingskriser.  
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Vid traumatisk kris sker en yttre händelse som till exempel ett plötsligt dödsfall, eller 
annan livshotande händelse och den drabbade reagerar oftast med olika grader av 
stress. Livskris och utvecklingskris sker när svårigheter tillkommer i våra liv, som till 
exempel vid separation. Den privata, inre betydelsens aspekt grundar sig i varje enskild 
individs egenskaper och erfarenheter. Vad individen upplevt i sin uppväxt kommer att 
påverka reaktionerna i krissituationer i vuxenlivet. Livsfaser påverkar varje individ på 
olika sätt. Hur man hanterar situationer beror mycket på individens livssituation för 
stunden.  

 
När  en kris  uppstår  har  de sociala förutsättningarna och familjesituationen stor 
betydelse. Stöttning från ett tryggt familjeförhållande är till stor hjälp vid kris men om 
det redan är svårigheter i familjen kan det bli jobbigare. Vid kris reagerar individer 
olika oavsett vilken faktor som utlöst situationen (Birkehorn, 1998). De reaktioner 
som uppkommer är olika krisfaser (Sandberg, 2001). Dessa är:  
 

 Chockfas  
 Reaktionsfas  
 Bearbetningsfas 
 Nyorienteringsfas  

 
De reaktioner som uppstår berör individen på olika sätt beroende på hur nära relation 
man har till händelsen (Birkehorn, 1998). Vid chockfas genomgår den drabbade ett 
förnekelsestadium (Sandberg, 2001). Ett för individen anpassat förhållningssätt till 
situationen. En chockfas varierar alltifrån en kort stund till en vecka och varje individ 
reagerar  olika starkt.  Man glömmer lätt  bort  delar av den information man fått 
angående händelsen och väljer ofta att förneka den. Reaktionsfas sker när man tillåter 
verkligheten att visa sig. Denna fas varierar i tid, men pågår vanligtvis upp till ett år. I 
reaktionsfasen uppstår känslor av olika slag. Tankar och frågor om varför det hänt och 
hur det kunde hända är vanliga i detta stadium. Föreställningar om tidigare händelser 
och beteenden gör sig påminda i denna fas. När man långsamt börjar återvända till 
vardagen och ser framåt är man inne i bearbetningsfasen. Det är nu den drabbade ser 
positivt på tillvaron och orkar med arbete likväl socialt umgänge. Nyorienteringsfasen 
tar aldrig slut och är det fortsatta levnadssättet. Det är i denna fas man lever och 
anpassar sin kris till tillvaron. Individen tar med händelsen som en erfarenhet och  
kommer att se på livet med andra ögon. 
 
Kriser av olika slag inträffar förr eller senare i livet (Sandberg, 2001). Sker det ofta 
under uppväxten kan man senare i det vuxna livet drabbas av svårigheter att möta 
kriser. En kris försätter barn i chock men barn anpassar sig snabbt till den befintliga 
tillvaron (Gähler, 1998). Vid skilsmässa i barndomen visar det sig i vuxen ålder att barn 
inte tagit skada av händelsen. Om man skyddas från bekymmer tidigt i livet så kan det 
längre fram i livet bli svårare att klarar av motgångar (Sandberg 2001). Kriser hör till 
människans liv och de är användbara för att människor ska fortsätta vidareutvecklas. 
Genom kriser lär sig individen bemästra svårigheter och människan bildar sig olika 
strategier för att klara av dessa.                                                                                    
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När individen lyckats bearbeta sin krissituation klarar de lättare av att möta svårigheter 
senare i livet. Sorgen av att ha mist någon i tidig ålder följer även med i det vuxna livet 
(Gyllenswärd, 1997). Tankar kring döden finns med och den ligger högt upp i vad barn 
finner är intressant att fundera på (Hartman & Torstenson – Ed, 2007).  
 
Vuxna tror inte att barn ska vara så intresserade och fundera kring döden (Hartman & 
Torstensson-Ed, 2007). Det är bra om någon annan i barnens närhet kan “fånga upp” 
barnet vid en krissituation om det är så att föräldrarna inte orkar just för tillfället 
(Ellenby & von Hilgers, 2010). Vid dödsfall eller sjukdom inom familjen lämnas barn 
utanför eftersom de vuxna tror att de skyddar barnen (Falk & Lönnroth, 1999). Barnen 
känner ingen delaktighet och tycker att de är för små och obetydliga för att delta i 
sorgen. När en förälder blir sjuk så oroar de sig ofta för hur barnet ska reagera och 
förstå sjukdomen.  

 
De vuxna undviker därför att använda ord som till exempel tumör och barnen lär sig 
snabbt att det inte är en ide att fråga efter namn på sjukdomen. 
 
Ledarskap 
 
Ledare vid krissituationer bör ha vissa resurser tillgängliga (Dyregrov, 2006b). Det kan 
till exempel vara en krisplan och att ansvaret delas bland personalen och de bör anpassa 
åtgärderna beroende på situation. För att barn ska känna sig trygga vid krissituationer 
behöver  pedagogen  vara  rak,  tydlig  och  delge  den  information  de  vet.  Vid 
krishändelser, oavsett storlek, är ledarskapet viktigt. Det är den högsta ledningen som 
ska skapa förutsättningar för sammanhållningen i gruppen och samordning av resurser. 
Det är de yttersta ansvariga som ger personalen direktiv och handleder andra i det man 
ska göra för att hjälpa barnen. Att samordna olika organisationer och hjälpa till att lösa 
eventuella problem som uppstår I kommunikationen ingår I deras uppgifter.  
 
Krisledarskap  handlar  om  tre  områden  nämligen  informationsberedskap, 
omsorgsledarskap  och  motivationsledarskap  (Dyregrov,  2006b). 
Informationsberedskap handlar om att ledningen ska få ut en tydlig och trovärdig 
information  till  alla  berörda.  Omsorgsledarskap  innebär  att  ledningen  är 
uppmärksamma på sina reaktioner och visa dem samtidigt som de har kontroll över 
dem. Ledningen ska bland annat visa omtanke och bekräfta gruppens reaktioner och 
detta ska även pedagogen göra i sina barngrupper. Motivationsledarskap handlar om 
att motivera barn och ungdomar tillbaka till vardagen. Detta ledarskap är alltid lättare 
om ledningen har haft ett bra omsorgsledarskap där barnen har haft tid att bearbeta 
händelsen. Kriser uppstår sällan och därför utformar inte verksamheterna krisplaner. 
Det är därför svårt att få individer att tänka förebyggande och dessutom krävs det tid 
från den dagliga verksamheten att utforma en krisplan. Beredskapen för eventuella 
kriser blir bättre även om den är bra på dagens förskolor och skolor. Det finns olika syn 
i bemötandet av barn som är I kris. Ordet kan göra att vuxna hamnar på fel spår (H 
Gustafsson, 2006).  
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Barn vill inte bli bemötta de vill bli mötta. Det är viktigt att prata med barn om det som 
hänt men det kräver mod och ofta funderar pedagoger på om de är beredda på 
följderna eller har tillräcklig utbildning. Det som behövs är enkelhet, tydlig gestaltning 
och raka frågor. I kommunikation med barn är en grundläggande faktor ärlighet och 
tydlighet oavsett barnets ålder. Ärligheten och tydligheten gör att vuxna inte fastnar i 
en situation som är svår att ta sig ur senare. När det inte finns svar på en fråga är den 
vuxne ärlig och säger att de inte vet. Kommunikation med krisdrabbade barn är 
betydelsefull (Dyregrov, 2006b). Vid bortgång bör de vuxna göra förlusten verklig och 
låta barnen medverka i ritualer och det är viktigt att inte dölja sina egna känslor. Låta 
barn tala om det inträffade och uppmuntra dem till samtal. För de allra minsta barnen 
kan de vuxna använda sig av en praktisk genomgång för att beskriva händelsen, till 
exempel med handdockor. Lek kan bidra till en ökad förståelse av det inträffade. 
 
Det är svårt för barn att hålla sig ifrån svåra händelser som berör dem under uppväxten 
(Böge & Dige, 2006). Den vuxne måste se till så att barn hela tiden förstår det som 
skett utifrån sin utveckling (Dyregrov, 2006b). För barn är det viktigt att de har trygga 
ramar och närhet och även föräldrarna kan behöva råd i hur de ska hantera situationen. 
De får för en tid stå ut med att barnen vill vara extra nära dem.  

 
Barn som kommer från krigsdrabbade områden eller från annan katastrofhändelse kan 
återuppleva det inträffade igen trots att de inte direkt varit utsatta. Det är den vuxnes 
uppgift att finnas till som en ansvarsfull, trygg person som lyssnar på barnet i den svåra 
situation som han eller hon befinner sig i (Böge & Dige, 2006). Den vuxne ska bjuda in 
barn till samtal och det behövs göras flera gånger för att de verkligen ska kunna lita på 
att vi är intresserade av att höra på deras berättelse. Att hjälpa barn i en svår situation 
och vidare ut ur den innebär att vi hjälper barn att utvecklas.  Hjälper de vuxna barn i 
den svåra situationen ges barn en chans att leva vidare trots de problem de har. En 
viktig del är att barn ska få en möjlighet att utveckla olika kompetenser som gör att de 
kan reagera på bra sätt vid svåra händelser senare i livet. 
 
Utveckling och lärande 
 
Den ryske utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs sociokulturella syn handlar om de 
kognitiva färdigheterna I ett samspel med andra i omgivningen (Evenhaug & Hallen, 
2001). Samspelet mellan barn och vuxna går från det sociala till individuell handling 
där barnet först lär sig förstå instruktioner från den vuxne till att sedan övergå till ett 
utvecklande  av det  egna  handlandet.  Den vuxne  fungerar  som en förebild  och 
instruktör som instruerar med ord och handling. Genom stöttning och uppmuntran från 
de vuxna vägleds barnen vidare i den proximala utvecklingszonen. Barns utveckling är 
beroende av samspel mellan barn och vuxna, familjemedlemmar och lärare i deras 
omgivning (Hwang & Nilsson, 2003).  För att klara av svåra situationer och problem 
som barnet möter i sin värld, utvecklar de språket för att kunna tolka och förstå sin 
omgivning. Genom sitt språk kan barnen delta i olika situationer och lyfta blicken från 
nuet till framtid.  
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Barn ska möta en miljö som gör att de får anstränga sig men att de ändå klarar av att 
reda ut den antingen själv eller med hjälp av en vuxen. Med åldern kommer mognaden 
för språket men också sin egen sorg, vilket kan leda till att barn får andra behov i sitt 
sorgearbete (Böge & Dige, 2006). Det är känt idag att leken har betydelse för barns 
utveckling och lärande (Lindberg, 2006). Förutom lek så är skapande en viktig del för 
att komma vidare i utvecklingen och lärandet efter en kris. Barn får möjlighet att 
utveckla social och språklig  kompetens,  stärka självkänslan och i leken med en 
förstående vuxen förbättra förmågan  att koncentrera sig. 
 
Ur ett pedagogiskt perspektiv är det värt att uppmärksamma sambandet mellan kris 
och sämre prestation i skolarbetet (Dyregrov, 2006a). Barn som utsätts för psykisk 
påfrestning,  till  exempel  mobbning  får  försämrad  inlärningsförmåga  som oftast 
resulterar  i sämre prestationer.  Det  har inverkan på barnets utveckling som kan 
medföra svårigheter längre fram i livet. Den traumatisering som sker hos barn vid till 
exempel mobbning kräver oftast professionellt stöd. Det är därför viktigt att skola och 
nära anhöriga samarbetar. Krissituationer kan innebära en möjlighet till ökad empati 
och medmänsklighet hos barn. Hälsosam omsorg från pedagoger/lärare utvecklas barns 
lärande i sociala sammanhang. Många gånger kan en kris, till exempel jordbävning 
skapa nya möjligheter för lärande. Barn ges möjlighet att lära sig om naturen och dess 
innebörd.  
 
I förskolan likväl som i hemmet bör de vuxna vid kris försöka upprätthålla normala 
rutiner och föra en öppen och ärlig dialog (Dyregrov, 1999). Genom öppenhet stärks 
barn under uppväxten.  
 
Förtroendet mellan den vuxne och barnet är centralt i en kris. Det är bra om man 
informerar barn direkt vid en händelse och låta dem ställa frågor. De barn som har 
språket behöver få svar på sina frågor (Andersson, 1995). Att skydda dem från det 
sanningsenliga kan förvärra situationen och öka påfrestningarna. Barn drabbas av olika 
förluster och sörjer (Dyregrov, 1999). Barn som växer upp i lantliga förhållanden har i 
regel ett större perspektiv på liv och död (Andersson, 1995). Natur och djur ger barn 
en viss kännedom om livet och döden. Naturen är en viktig del för barn som har 
svårigheter  i  olika  situationer  (Berger  &  Lahad,  2010).  Barn  går  igenom en 
känslomässig berg och dalbana under krissituationer och därför är leken och barnets 
känslor i den en viktig hantering i bearbetning av stress. Deras reaktioner vid en 
händelse beror främst på hur vi vuxna bemöter dem (Dyregrov, 1999). För att klara 
detta  gäller  det  att  skaffa sig kunskap om de olika situationer som kan uppstå 
(Birkehorn, 1998). Det finns riktlinjer som är bra att följa när barn hamnar i kris. Ge 
dem trygghet och hjälpa dem att uttrycka vad de känner och låta barnet berätta. Sker 
ett dödsfall i förskolans verksamhet bör föräldrar närvara vid samlingen (Dyregrov, 
1999). En konkret genomgång med ord som är begripliga är viktigt. Leken kan bidra 
till att barn kommer till uttryck på annat sätt än tidigare (Andersson 1995). Att leka om 
det inträffade är bra för barns bearbetning. I leken utesluts oftast verkligheten och det 
innebär att barn är trygga (Fahrman, 1993). För de allra minsta som inte har ett 
utvecklat talspråk fungerar leken som ett sätt att berätta om det svåra som hänt 
(Lindberg, 2006).  
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Om barn dessutom har en vuxen som är tillåtande har barn en möjlighet att göra leken 
meningsskapande. Leken bidrar till att barn lär sig hantera de svåra händelserna de 
varit med om. “Leken blir då för barnet vad samtalet är för vuxna - båda har en läkande 
effekt” (Lindberg, 2006, s. 79). I leken kan barn upprepa en svår situation om och om 
igen och på så sätt kan barn minska sin ångest och bearbeta det som hänt (Lindberg, 
2006). 
 
Skapa krisplan 
 
Krishantering i förskola och skola har gått igenom en förändring de tjugo senaste åren 
(Dyregrov, 2006b). För tjugo år sedan var det sällsynt att förskolor och skolor hade en 
struktur och rutin kring sin hantering av kriser. Det är fortfarande sällsynt med aktivt 
krisarbete I förskolor (Fälldin & Pokela, 2007). Kriser kräver oavsett storlek och 
omfattning att de vuxna i förskola och skola har en plan för hur de ska sköta och skapa 
en struktur som i sin tur leder till en trygghet för berörda barn och elever (Dyregrov, 
2006b).  Vid krishändelser är det  bra om förskola och skola har en krisplan för 
oväntade krissituationer (Dyregrov & Raundalen, 1995).  
 
Det är därför viktigt att varje verksamhet skapar sig en egen plan för hur de ska 
hantera en kris (Dyregrov, 2006b). Den är avsedd som utgångspunkt för vilka åtgärder 
som kan sättas in och bör utvecklas efter sin verksamhet (Dyregrov & Raundalen, 
1995). Förberedelserna av krisplanen bör vara genomförda i förväg av personalen. 
Fördelen med att  varje  enskild  förskola och skola gör  sin egen krisplan är att 
personalen får större insikt i möjligheter och svårigheter när de är med från början 
(Dyregrov, 2006b). En annan fördel är att krisplanen blir anpassad efter den egna 
förskolans eller skolans resurser. De förskolor eller skolor som redan har en krisplan 
behöver ha i åtanke att hela tiden behålla en god nivå på den. 
 
Detta  betyder  att  personalen behöver  hålla sig  uppdaterad om vad den senaste 
forskningen säger inom området kris och krishantering samt att uppdatera krisplanerna 
med den nya informationen och litteraturen. Är det så att en förskola eller skola inte 
har en krisplan eller om det finns brister i den kan en krisgrupp som ansvarar för 
krisberedskapen  vara  ett  bra  alternativ.  I  en  sådan  grupp  kan  till  exempel 
förskolechef/rektor, specialpedagog/kurator och pedagoger ingå. Denna grupp kan ha i 
uppgift  att  bland  annat  utveckla  och göra  planen känd,  samla information och 
organisera insatsen när det krävs. Det finns en stor variation mellan förskolors och 
skolors upplägg av krisplaner,  några är övergripande och korta medan andra är 
detaljerade och långa. De krisplaner som är övergripande är ofta för tunna och med 
anledning av det  ger den inte personalen stöd. Medan de krisplaner som är för 
detaljerade inte skapar en möjlighet till flexibilitet och anpassning till situationen. Att se 
över listan med telefonnummer och adress till elevens familj bör göras (Dyregrov & 
Raundalen, 1995).  
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Innan en krissituation uppstår bör ledningen ha pratat ihop sig om vilken hållning 
förskola/skolan ska  ha i punkter  som relationen till elevers föräldrar,  tillgänglig 
information om vad som skett och ansvar för personalens behov i sin bearbetning. Det 
är  bra om krisplanen är  utformad innan det  inträffar något.  För att  grundlägga 
utformning av krisplanen är det viktigt att inse att olyckor och otäcka händelser sker 
förr eller senare. I utformning av planen ska vissa punkter vara med som till exempel 
vem som har  ansvaret  att  kontakta och samla in all personal,  hur eleverna ska 
informeras, hur man ska ge information till föräldrarna. Några punkter som kan tas upp 
i en krisplan är akut skada/sjukdom hos barn eller personal, dödsfall eller allvarligt 
hot/våld (Dyregrov, 2006a).  
 
Att som pedagog ensam ta ansvar för ett barn i sorg är tungt (Böge & Dige, 2006). 
Utformningen av en krisplan gör det lättare att tillsammans ge stöd åt de pedagoger 
som har  den dagliga  kontakten med  barn.  Ett  tydligt  ledarskap  är  viktigt  vid 
katastrofer, det kan annars bli lätt rörigt och personal tappar lätt bort de betydelsefulla 
sakerna  som bör  göras  (Andersson 1995).  Vilka  insatser  som väljs  och vilket 
bemötande arbetslaget använder sig av i förskola och skola beror helt och hållet på hur 
händelsen ser ut (Dyregrov, 2006b). Vissa händelser berör få personer medan  andra 
kräver större personalstyrka och allting beror på händelsens karaktär och vilka som är 
inblandade men det viktigaste är att anpassa insatsens behov efter barn eller elever. Det 
kan finnas händelser där barn/elevers behov av samtal kolliderar med den berörda 
individen. Då får en vuxen ta ett samtal med det drabbade barnet för att förklara 
situationen. Barn kanske inte vill vara med i barngruppen eller klassrummet vid ett 
sådant tillfälle. 
 
För att som vuxen kunna agera tryggt, lugnt och med auktoritet krävs det kunskaper 
om kriser och på så sätt har den vuxne en lugnande inverkan på barn och föräldrar 
(Dyregrov, 2006b). Efter en kris brukar både barn och föräldrar behöva information 
om vad som har hänt och vem som är drabbad. I detta skede gäller det att ta fram 
information och se till att den är uppdaterad. Sedan gäller det att ha fungerande 
telefonsystem,  personal  på  kontoret  och  ledning  som vet  hur  de  ska  hantera 
situationen.  

 
Uppföljning av krisplan  
 
Vid den direkta händelsens uppkomst på en förskola eller skola gäller det att se till att 
barnet befinner sig på en säker plats och att ge barnet stöd och förståelse (Dyregrov, 
2006a). Fysisk kontakt bidrar till att barnet känner sig lugn och oron minskar. En 
öppen och ärlig dialog, samtal och frågor om situationen måste accepteras. Den första 
veckan efter en händelse finns det några saker som man bör lägga tyngd vid. 
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Det kan bland annat vara: 
 Kroppslig kontakt. 
 Se till att barnet förstår informationen utifrån sin ålder.  
 Barnet får leka och skapa för att uttrycka sig om det som inträffat. 
 Håll kvar rutinerna. 
 Vuxna  
 Rituella symboler vid framförallt dödsfall. 
Ritualer ger barn en möjlighet att uttrycka känslor och tankar i en strukturerad form. 
Barn och vuxna känner samhörighet och på så sätt kan vi ge varandra stöd (Dyregrov, 
2006b). Det finns formella ritualer som de vuxna föreslår som till exempel minnesstund 
eller  spontana  ritualer  som  kommer  från  barnen,  exempelvis  att  besöka 
katastrofplatsen. Vad som behövs över tid är individuellt hos varje barn, vissa barn kan 
behöva längre tid för bearbetning och då rekommenderas att man har en uppföljning 
efter ca en månad. Om det är fler än en som berörs en längre tid efter händelsen kan 
man behöva starta en grupp för dessa. 
 
Viktigt att tänka på vid utformning av krisplan  
Vi har sammanfattat det mest centrala som vi funnit efter granskning av litteratur inom 
området och har kommit fram till några punkter som man bör tänka på att ha med i en 
krisplan. Dessa är: 
 
Aktuella telefonnummer till kontakter vid krishändelser: 

 Larmcentral 
 Föräldrar / anhöriga 
 Förskolechef 
 Personal  

 
Vem ansvarar för att: 

 Larma 
 Informerar föräldrarna 

telefonsamtal eller skriftlig information? 
 Informera barnen 

            ska det ske i grupp eller individuellt? 
 Kontakta personal 
 Hantering av media 

information om vad som hänt 
 
Uppföljning på kort sikt: 

 Samla barnen och berätta 
skapa trygghet och stilla oron. Fysisk omsorg och vara öppen och ärlig. 

 Informera föräldrarna  
tydlig och uppdaterad information.  

 Informera förskolechef och personal 
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planera för närmsta framtid          
 Återgå till vardagliga rutiner så fort som möjligt 

till exempel samling, utevistelse, måltider och sovtider. 
 
Uppföljning på lång sikt: 

 Samtala och låta barnen bearbeta händelsen 
använda uttrycksmedel som, lek och skapande. 

 Föräldramöte 
beroende på händelse och involverade personer 

 Personalmöte 
bearbeta händelsen 

 Tillkalla professionell hjälp 
 
Sammanfattning av erfarenheter:  
Här finns det möjlighet för  pedagoger att skriva ner sina eventuella erfarenheter från 
kriser. Det kan ge stöd i det fortsatta krisarbetet. 
 
Litteraturlista: 
Pedagoger kan här ger tips på bra litteratur som kan ge stöd i arbetet med kris. 
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Metod 
 
Syftet med denna studie är att kritiskt granska krisplaner och arbetet med kris i 
förskolan. Vi har valt att inte göra några barnintervjuer eftersom det inte är etiskt 
möjligt. Eftersom personalens arbete med kris i förskolan är det centrala i vår studie 
har  vi  valt  att  använda  oss  av  en kvalitativ  metod.  Genom att  studera  olika 
yrkesgruppers beredskap för kriser synliggjordes deras olika kunskaper och arbetssätt. 
I den senare delen av studien gör vi en granskning av olika krisplaner.  
 
Informationsinsamlade metoder 
 
Den  kvalitativa  forskningsintervjun passade  vår  studie  eftersom vi ville  komma 
undersökningspersonerna och ämnet närmre i arbete med kris för att sedan tolka 
innehållet (Kvale, 1997). Intervjusamtalet är ett sätt att möta den intervjuades livsvärld. 
En intervju handlar om ett samtal mellan två individer, om ett tema som båda finner 
meningsfullt. Det gäller för forskaren att skapa och upprätthålla ett gott samspel under 
intervjun för att intervjuaren ska känna sig bekväm under hela samtalets gång. Efter 
varje genomförd intervju frågade vi deltagarna om vi kunde få ta del av deras krisplan 
och kopiera delar ur den. Vissa av intervjudeltagarna var tvungna att höra med sin chef 
om de fick lämna ut den.  
 
Vi genomförde en ostrukturerad intervju för att undersökningspersonerna skulle få ett 
stort utrymme att svara (Patel & Tabelius, 1987). Vår intervju höll låg standardisering 
eftersom vi själva formulerade frågeställningarna som vi utgick ifrån. I en intervju 
gäller det att motivera intervjupersonen till samtal, det gjorde vi genom att börja 
intervjun med en stor, öppen fråga, för att sedan övergå till mer preciserade frågor, 
tratt-tekniken. Våra frågeställningar formulerades efter yrkesgrupp och intervjuerna 
genomfördes av oss båda två på respektive arbetsplats. Vi valde att använda en 
diktafon vid intervjutillfällena vilket  gjorde att  vi helt  kunde koncentrera oss på 
intervjun (Patel & Tabelius, 1987). Det medförde att allt som sas kom med. Efteråt 
kunde vi lyssna igenom intervjuerna noggrant för att få en helhetsbild om vad de sagt. 
Det gav oss ytterligare en chans att tolka informationen och få med eventuella missade 
detaljer. I vissa fall har vi även använt oss av mobiltelefon för inspelning av intervjuer 
och en av forskarna har även gjort stödanteckningar under intervjun. Till granskningen 
av krisplaner har vi fått ta del av två krisplaner från två olika förskoleverksamheter, 
samt en mall för krisarbete från kommunen. Vi har valt att se på handlingsplaner för 
olycksfall och akut sjukdom. 
 
Undersökningspersoner 
 
Vi kontaktade samtliga deltagare, tre pedagoger, tre förskolechefer, en person på 
kommunen och en pedagog inom svenska kyrkan för att fråga om de ville medverka i 
vår studien. Pedagogerna och cheferna som medverkat i studien valdes ut för att 
synliggöra hur direktiven lyder och hur arbetet i kris behandlas.  
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Intervjun på barn och utbildningsförvaltningen gav ökad kunskap om förskolechefernas 
roll i arbetet med krisplan. Vi vände oss sen till svenska kyrkan för intervju med en 
församlingspedagog. Att vi riktade oss till svenska kyrkan beror främst på att vi har 
hört att många söker stöd hos dem och ville därför höra deras arbetssätt vid en kris. 

 
Tre av deltagarna har vi haft kontakt med tidigare genom våra verksamhetsförlagda 
utbildningar. Det medförde att vi hade en närmare kontakt under intervjun.   Därefter 
intervjuades två pedagoger samt två förskolechefer på två olika förskolor.  Vi tog 
senare  kontakt  med  ytterligare  en  pedagog  för  intervju,  och  även  en  tredje 
förskolechef. 
 
Genomförande av intervjuer 
 
Vi kontaktade intervjupersonerna i förväg via telefon och berättade om vilka vi var och 
syftet med studien. Sedan mejlade vi ut intervjufrågorna så att de kunde förbereda sig 
och  tänka  igenom  sin  medverkan  i  studien.  Man  ska  informera 
undersökningspersonerna angående syftet och upplägget (Kvale 1997). Deltagarna 
deltar frivilligt och kan dra sig ur när de vill. Vi bokade sedan en tid för intervju och 
genomförde sedermera dessa ute på respektive förskola och arbetsplats.  
 
Vi började med att vända oss till den kommun där pedagogerna är verksamma. Vi 
genomförde intervjuerna med hjälp av våra intervjufrågor, (se bilaga 1). Till vår hjälp 
hade vi en diktafon/mobiltelefon för att få med all information. Alla deltagare förutom 
en samtyckte till att  intervjun spelades in.  Det  positiva med den här  typen av 
intervjuteknik är att all information kommer med ordagrant (Patel & Tabelius, 1987). 
Vid intervjun med personen som inte ville bli inspelad antecknade en av intervjuarna 
ner  intervjun för  hand.  Vid  ytterligare  några  intervjutillfällen antecknade  en av 
intervjuarna ner intervjuerna för hand. Vi genomförde en intervju med en förskolechef 
via  mejl  eftersom  undersökningspersonen  hade  tidsbrist.  Vi  lyssnade  igenom 
intervjuerna och skrev sedan ner dem ordagrant (se bilaga 2).  
 
Etiska regler 
 
Vi  har  tagit  hänsyn  till  Forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning där forskningen tar upp fyra huvudkrav som bör tänkas 
på vid studier (Vetenskapsrådet 2012). På grund av dessa huvudkrav har vi valt att inte 
göra barnintervjuer eftersom det kan skada barnen rent psykiskt. Informationskravet 
handlar om att man ger tydlig information till deltagarna om vem som genomför 
studien samt syftet med studien. Viktigt är också att deltagarna får reda på var de kan 
hitta studien. Samtyckeskravet kräver ett godkännande för deltagarnas medverkan i 
studien.  Medverkar  barn  under  femton  år  i  studien  krävs  ett  samtycke  från 
föräldrar/vårdnadshavare. Deltagarna har möjlighet att avbryta sin medverkan i studien 
när  de  vill  utan  att  behöva  utsättas  för  påtryckning  från  forskarna. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i studien har tystnadsplikt dessutom 
ska personerna avidentifieras.  
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Det fjärde och sista kravet är Nyttjandekravet där personuppgifter endast får användas 
för forskningsändamål.  
 
Validitet och reliabilitet 
 
I vår uppsats ville vi få en så hög validitet och reliabilitet som möjligt. Kännedomen om 
miljön, som några av intervjupersoner arbetar i, ökar forskarens möjlighet att formulera 
och ställa relevanta frågor och på så vis få relevanta svar (Patel & Tabelius, 1987). Det 
gäller att vara uppmärksam både i skapandet av frågorna samt efteråt vid analysen så 
att det inte finns delar som tas för givet.  
 
Vi använde oss av diktafon/mobiltelefon vid intervjuerna för att  få med all den 
information som sagts. Vi skrev ner intervjuerna ordagrant för att undvika förutfattade 
meningar (Patel & Tabelius, 1987). Deltagarna ska känna att forskarnas område är 
relevant. Det gör dem motiverade och de delar med sig av sina erfarenheter och 
kunskaper. Vi gjorde detta för att få en god reliabilitet.  
 
Informationsbearbetning och analys 
 
Vi började med att läsa igenom våra intervjuer ett antal gånger för att skaffa oss en 
helhetsbild av det insamlade materialet. Vi valde bort onödig information för att lättare 
få fram det som svarar mot syftet och frågeställningarna (Kvale, 1997). Därefter gjorde 
vi en meningskoncentrering, vilket innebär att man kortar ner det väsentliga innehållet i 
varje mening till färre ord. Meningarna som skapas utifrån meningskoncentreringen 
blev sedan föremål för meningskategorisering. Vilket innebär att det meningsbärande 
innehållet i intervjumaterialet delades upp eller kodades i olika kategorier eller teman.  
 
När vi kategoriserade intervjuerna utgick vi från våra frågeställningar: 
 
1. Hur ser krisplaner ut och vilken beredskap har förskolor? 
2. Hur arbetar personalen i förskolan med kris? 
 
Vi har utgått från vad personerna har pratat om. Vi har kommit fram till följande 
kategorier: 
 
De kategorier som skapades under frågeställning 1 var:  
 
Krissituation; Kategorin innehåller exempel på kriser. 
Krisplan; Kategorin innehåller hur krisplanen ser ut. 
Beredskap; Kategorin innehåller verksamheternas beredskap. 
Verktyg; Kategorin innehåller konkret material vid krisbearbetning. 
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De kategorier som skapades under frågeställning 2 var: 
 
Kommunikation; Kategorin innehåller hur personal möter barn i förskolan. 
Utbildning; Innehållet i denna kategori beskriver utbildningsmöjligheter och 
förebyggande åtgärder. 
 
Resultat 
 
I den här delen kommer vi att  presentera vårt  resultat  av intervjuserien. Vi har 
intervjuat pedagoger, förskolechefer, en pedagog inom svenska kyrkan och en person 
som jobbar  i kommunen på  barn-  och utbildningsförvaltningen.  Vi har  valt  att 
sammanfatta våra intervjuer utifrån de yrken undersökningspersonerna har. 
 
Vi har valt att namnge och numrera yrkesgrupperna; 
 
Förskolechef 1 
Förskolechef 2                                   
Förskolechef 3                                  
Pedagog 1 
Pedagog 2 
Pedagog 3 
Pedagog 4, inom svenska kyrkan 
Anställd på kommun  
 
Frågeställning 1; Hur ser krisplaner ut och vilken beredskap har förskolorna? 
 
Krissituation;  
 
Majoriteten av intervjupersonerna säger att en kris kan vara många olika händelser, allt 
från skilsmässa och rymning till brand och dödsfall. De flesta nämner brand och 
dödsfall. 
 
Krisplaner; 
 
Två förskolechefer hänvisar till kommunens hemsida där en krisplan finns. Den  tredje 
förskolechefen pratar om ett krishäfte som är framtaget av verksamheten och som alla 
pedagoger har tillgängligt. En egenframställd krispärm finns också som är utarbetad av 
en krisgrupp. Två av tre pedagoger har en krisplan på förskolan som de följer, men en 
verksamhet har inte uppdaterat sin krisplan sedan 2003. Den tredje pedagogen säger 
att det inte funnits någon krisplan i verksamheten och har därför inte framställt en 
egen. Däremot pratar pedagogen om åtgärdspunkter vid brand samt att förskolechefen 
hänvisat pedagogen till kommunens interna hemsida. Församlingspedagogen nämner 
att  kommunen har  en krisplan.  Det  är kommunen som erbjuder verksamheterna 
underlag för krisarbete. 
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Beredskap; 
 
Samtliga förskolechefer säger att de har en ledande roll i arbetet med kris. ”Min roll 
som chef är att leda och fördela krisarbetet; dels det förebyggande arbetet men även 
det åtgärdande när väl krisen är ett faktum”. (Förskolechef 3). Vidare påpekar alla 
förskolechefer hur viktigt  det  är med rutiner vid till exempel brand. Två av tre 
förskolechefer har en bestämd uppsamlingsplats och en av dem berättar att de åker till 
en annan förskola i närheten om så behövs. Med beredskap menar två av tre pedagoger 
att verksamheten ska ha fastställda rutiner för vad som gäller vid brand på förskolan.  
 
De pratar om hur viktigt det är att ha namnlista över barnen och var de ska samlas. 
Den tredje pedagogen säger att de inte jobbar aktivt med någon beredskap eftersom de 
inte uppdaterat och utformat en egen krisplan. En pedagog nämner vikten av att ha ett 
professionellt bemötande i en krissituation.  
Kommunen  säger  hur  viktigt  det  är  med  beredskapen  i  form av  säkerhet  i 
verksamheternas  lokaler.  Församlingspedagogen har  ingen beredskap  färdig  utan 
agerar när olyckan skett och utgår från sina erfarenheter.  
 
Verktyg; 
 
Samtliga pedagoger har någon form av krislåda i förskolan. Krislådan innehåller duk, 
ljus, fotoram. Några lådor innehåller även en bibel, sista hälsningsbok och diktsamling. 
Krislådan används vid bortgång av anhörig. ”...är det ju så här, hjälp! när det händer, 
hur skall vi göra, hur ska vi gå tillväga. Det är ju det kom upp det här bland annat att 
man skulle behöva en krislåda”. (Pedagog 1). När en krishändelse uppstår pratar de 
flesta pedagoger om vikten av att läsa böcker med barnen. De menar att det är en del i 
barns bearbetning och att böckerna tar upp händelser på ett fint och realistiskt sätt. 
Några menar att skapande hjälper barn i arbetet med att uttrycka sina känslor. En 
pedagog  och  en  förskolechef  nämnde  sorgebord,  sorgevägg  som hjälpmedel  i 
bearbetning av dödsfall.  
 
Frågeställning 2; Hur arbetar personalen i förskolan med kris? 
 
Kommunikation; 
 
Samtliga pedagoger pratar om hur viktigt det är att vara lyhörd och finnas till för 
barnen när de behöver prata. Att närvara och ha ett engagemang menar pedagogerna 
vara  en  förutsättning  i  arbetet  med  kris.  I  kommunikation  med  barn  menar 
pedagogerna att tydlighet och ärlighet är viktig i lärarrollen. ”Göra det overkliga till 
verklighet”. (Pedagog 3).  Hälften av pedagogerna menar att man ska använda orden 
som verkligen beskriver vad som inträffat, till exempel säga att någon är död, inte säga 
att någon har gått bort. De menar att det kan vilseleda barnen i andra sammanhang. 
Vid en intervju berättar en pedagog om vikten av att ge trygghet.  
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Pedagogen pratar om de fyra h:na och de är: 
 

 Hålla om - fysik närhet 
 Hålla tyst- lyhörd pedagog 
 Hälla i- upprätthålla matrutiner 
 Hålla ut- lång bearbetning 

 
De flesta av pedagogerna pratar om lekens betydelse i kris. I leken bearbetas känslor 
och samtal ”Att man gärna finns med där för att lyssna in, man kanske inte behöver 
göra så mycket egentligen men att är det någonting som kommer upp där då finns man 
som stöd. Man kanske börjar samtala om det då”. (Pedagog 1). En pedagog säger att 
användning av material i form av tyger och ljus blir symboler i kommunikationen för 
barn.  
 
Utbildning; 
 
Kommunen erbjuder pedagoger på förskolor utbildning i kris- och säkerhetshantering, 
exempel krisledning, första hjälpen och vid brand till exempel hur man hanterar en 
brandsläckare. Det finns även webbutbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete. 
En förskolechef och en pedagog säger att krisgruppen årligen får träna på fiktiva fall 
inom kris- och krishantering.  
 
Granskning av krisplaner 
 
Krisplanerna innehåller olika områden som exempelvis, tänkbara krissituationer, akuta 
åtgärder,  ceremonier  och  handlingsplaner.  Vi  har  då  valt  att  specifikt  titta  på 
handlingsplanen för akut sjukdom och olycksfall. Efter att ha studerat dessa planer så 
har vi kommit fram till att det finns likheter. Likheterna mellan krisplanerna är att de är 
uppbyggda  med  en  handlingsplan  för  varje  krissituation.  Punkterna  i  varje 
handlingsplan stämmer i stora drag överens med varandra. Det enda som skiljer dem åt 
är årtal och att någon punkt har ändrats.  
 
I vår sammanställda krisplan är område ett om aktuella telefonnummer i likhet med en 
verksamhets handlingsplan. Under område två om vem som ansvarar för vad, följer två 
verksamheter punkterna förutom om vem som hanterar media och informerar barnen. 
På  kort  sikt  informeras  anställda  och  föräldrar  men  personalen  nämner  inte  i 
handlingsplanerna om att samla barnen för att berätta vad som hänt eller att återgå till 
vardagliga rutiner. Arbete med uppföljning på lång sikt vid akut händelse förkommer 
inte  i  någon  av  verksamheternas  framställda  handlingsplaner.  Det  finns  varken 
sammanfattning av erfarenheter eller litteraturlista. Den tredje förskolan har ingen 
krisplan. 
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Diskussion 
 
I vår diskussionsdel tar vi upp resultatet av studien och vårt tillväga gångssätt av 
metoden med koppling till den litteratur vi har. Vi skriver om tillförlitlighet och om vad 
vi tar med oss ifrån studien till vårt kommande yrke. Slutligen ger vi förslag på vidare 
forskning. 
 
Metoddiskussion 
 
Vi har under en längre tid varit intresserade av kriser som uppstår i förskolan. Vi hade 
svårt att formulera ett syfte för vår studie men vi hade en tydlig ide om vad vi ville 
inrikta oss på. Vi la ner mycket tid på bakgrunden genom att läsa den litteratur vi hittat 
för att på så vis få en bredare kunskap i ämnet. Vi gick sedan vidare med intervjuer. Vi 
valde att använda oss av en kvalitativ intervjumetod eftersom undersökningspersonens 
värld och erfarenheter framkommer tydligt  (Kvale, 1997). Genom den kvalitativa 
intervjun ges deltagaren möjlighet att förmedla sitt perspektiv med egna ord och vi som 
forskare ges här möjligheten att ställa följdfrågor. Vi utgick från våra frågeställningar 
och bildade intervjufrågor (se bilaga 1). Under arbetets gång har vi försökt hålla oss till 
frågeställningar och vårt syfte för att få en stabil grund. Vi ställde raka och öppna 
frågor från början, vilket ledde till att vi höll oss inom ramen för ämnet och deltagarna 
fick en tydlig mall att följa. Genom öppenhet om syftet och konkreta frågor har 
forskaren en tydlig struktur (Kvale, 1997). Vi anser att vi fick svar på våra frågor men 
vid flertalet intervjuer kunde vi ställt ytterligare frågor för att få fylligare svar. Vi 
genomförde åtta intervjuer och fick i och med intervjupersonernas olika yrkesroller 
olika svar. Det innebär att vi fick analysera de olika svaren på frågorna för att få dem 
att ingå under respektive temata.  
 
Vissa  av  intervjupersonerna  känner  vi  sedan  tidigare  via  verksamhetsförlagda 
utbildningar. Vi anser att det medför en avslappnad och trygg relation mellan forskarna 
och den intervjuade.  Vi anser  att  det  kan ha påverkat  antalet  följdfrågor under 
intervjuernas gång. Som hjälpmedel under intervjuerna valde vi att använda oss av 
diktafon och mobiltelefon. Vi valde det för att få fram deltagarnas exakta information 
(Patel & Tabelius,  1987).  Detta intervjumaterial anser vi har varit  till stor hjälp 
eftersom vi under arbetets gång hela tiden har kunnat gå tillbaka till en säker ordagrann 
källa. Vid de tillfällen där vi inte kunnat spela in intervjuerna har vi istället använt oss 
av anteckningar. Anteckningstekniken kräver träning och forskaren måste ha tid för att 
anteckna intervjun (Kvale,  1997).  En av forskarna har under ett  antal intervjuer 
antecknat ner intervjun för hand i form av stödord. Det har hjälpt, framförallt vid ett 
tillfälle då en intervjuinspelning misslyckats. Vi har gått igenom anteckningarna direkt 
efter intervjuerna. 
 
Vi har valt bort intervjuer med barn i vår studie på grund av de forskningsetiska regler 
som säger att barn kan ta skada rent psykiskt.  
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I och med att vi har valt ett ämne som kan väcka starka känslor hos barn och sätta 
föräldrar i en prekär situation avslogs genast idén.  
 
Resultatdiskussion 
 
I vår resultatdiskussion kommer vi att presentera de frågeställningar som  ligger till 
grund för vår studie och relatera dem till bakgrunden. När vi intervjuat samtliga 
deltagare ser vi att teori och praktik finns hos pedagoger och förskolechefer men inte 
så konkret så att alla förskolor har en nedskriven egen färdigställd krisplan. Alla de 
intervjuade hade likartade tankar om vad en kris är. Att en kris kan orsakas av många 
olika händelser och en pedagog menar att det kan vara när tryggheten i vardagen 
rubbas. En plötslig förändring sker när kris inträffar (Cullberg, 2006). 

 
En kris kan bestå av många saker. Det kan vara kris i en familj, det kan vara kris 
med något barn, någon i familjen som blivit sjuk. Det kan vara någon i personalen 
som det har hänt någonting, det kan vara allt från stort till smått. Öh, sen kan det 
vara stora händelser och stora olyckor. Det kan vara brand, bränder. Det kan vara 
att det har hänt någonting på förskolan, ja det kan vara i stort sett vad som helst. 
För en kris är ju någonting man upplever, också (Förskolechef 1). 
 

Frågeställning 1; Hur ser krisplaner ut och vilken beredskap har förskolorna? 
Frågeställning 2; Hur arbetar personalen i förskolan med kris? 
 
Något vi la märke till var att intervjudeltagarna beskriver en kris liknande litteraturen. 
Det tror vi kan bero på samtal i vardagen och egna erfarenheter om ordet kris. Till 
skillnad från forskningslitteraturen så säger större delen av intervjupersonerna att de 
inte  jobbar  aktivt  med  någon krisplan.  En intressant  upptäckt  vi gjorde när  vi 
analyserade intervjuerna var att flertalet pedagoger och förskolechefer tog upp vikten 
av att ha en krisplan men har det inte. Detta tror vi beror på att kriser sällan uppstår på 
förskolan och därför  prioriterar  pedagoger  och chefer  bort  det  i verksamhetens 
vardagliga arbete.  Att  ha utformat  en krisplan innan olyckan är  framme är bra 
(Dyregrov & Raundalen, 1995).  
 
Förebyggande arbete ligger till grund för att  personalen på förskolor ska ha en 
beredskap vid krissituationer (Dyregrov & Raundalen, 1995). En beredskap kan till 
exempel vara att ha en uppsamlingsplats vid brandutveckling och även andra rutiner 
kring brand. Pedagogerna och förskolecheferna pratar om hur viktigt det är med 
rutiner kring brand men alla har inte skapat en egen krisplan för det. Vi tror att 
åtgärder  som uppsamlingsplats och närvarolistor  är enkla rutiner att  framställa i 
verksamhetens vardagliga arbete. Det blir en ökad motivation att upprätthålla dessa 
rutiner  då  händelsen  berör  många  olika  parter.  Ett  aktivt  uppdaterande  av 
säkerhetsarbetet som utförs av kommunen, gör att verksamheterna och personalen 
ständigt  håller  sig  medvetna  om  brandsäkerheten  och  riskerna  med  det.  Vid 
brandskyddsarbete finns det  stöd för pedagogerna från ledningen som samordnar 
resurser  och  delar  ut  ansvar  till  personalen.  Vid  krissituationer  är  stöd  och 
ansvarsfördelning en viktig del i arbetet (Dyregrov, 2006a). Vi anser att ledningen har 
en stor del i arbetet med krisplaner.  
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Får inte pedagogerna direktiv om arbetet och dess utformning finns det risk att det kan 
utebli.  
 

Varje arbetsplats har  en  utsedd krisgrupp som har  ett särskilt ansvar för  att 
implementera  olika rutiner  som tagits fram. Krisgruppen tränar också årligen 
genom så kallade ”table-top-övningar”. (Förskolechef 3). 
 

I ett krisarbete gäller det av ha tillgängliga verktyg. En intressant upptäckt vi gjorde 
när vi analyserade intervjuerna var att flertalet pedagoger berättade om krislådans 
betydelse i arbetet. Krislådans innehåll består av olika materiella ting som kan hjälpa till 
i sorgens första skede vid en förlust av någon anhörig. Vi anser att en krislådas innehåll 
bör tänkas igenom. Det är en god tanke att ha diverse saker i den men att se över den 
och anpassa den till det mångkulturella samhället är nödvändigt. Vi tänker framförallt 
på olika religioner och tro. En annan uppfattning pedagogerna har är betydelsen av 
läsning. Böcker är ett bra bearbetningssätt som tar upp det relevanta i en kris utifrån 
barns nivå. Utifrån böcker skapas tankar hos barn som vi menar kan   överföras till och 
bearbetas i bild och övrigt skapande. Pedagogerna menar att  uttryck sig i en skapande 
form är ett sätt uttrycka sina känslor. ”Material säger mer än ord” (Pedagog 4) 

 
Tilliten är en central och viktig del i förhållandet mellan barn och vuxna. De fyra h som 
en pedagog pratar om anser också vi vara en bra utgångspunkt i kommunikationen. 
Hålla om och vara nära barnet i den krissituation som uppstått är viktigt för att skapa 
trygghet i vardagen (Dyregrov 2006a). Att hålla tyst förklarar innebörden av att vara 
en lyhörd pedagog. Hälla i menar pedagogen att upprätthålla barnets matrutiner och se 
till välbefinnandet. En kris kan bestå under en lång tid och därför är det viktigt att hålla 
ut och bearbetningen kan ta hur lång tid som helst menar pedagogen. Vidare belyser 
pedagogerna vikten av ärlighet och tydlighet i mötet med barn. När barn hamnar i en 
kris gäller det att vara en stöttande pedagog och föra en rak och öppen dialog, inte 
undanhålla information för barn utan istället berätta precis vad som skett. Vi håller med 
pedagogerna som menar att man ska vara tydlig och säga till barn att någon dött, inte 
gått bort. Det nämnda citatet från läroplanen i bakgrunden säger att barn som befinner 
sig i svåra situationer ska få stöd och stimulans. Det menar vi stämmer in i pedagogens 
roll för barnets utveckling i leken. Vi tror att barns känslor framkommer tydligare i 
leken och att det är viktigt att låta dem ”leka av sig” sina kriser. Vi tror även att en 
närvarande pedagog i leken är nödvändigt. Med det menar vi att den vuxne fungerar 
som ett bollplank som stöttar, tar emot och förklarar tankar i den mån det går. Att leka 
kan ha stor betydelse för barns lärande och vidareutveckling (Lindberg 2006).  
 
Kommunen  erbjuder  utbildningar  till  förskoleverksamheterna  där  pedagoger  och 
förskolechefer kan fortbilda sig. Till dessa utbildningar kan varje förskola anmäla den 
personal de vill ska gå utbildningar men då krävs ett  engagemang och  det  är 
förskolechefernas yttersta ansvar att se till att det blir av. Förskolechefens ansvar” 
personalen  kontinuerligt  får  den  kompetensutveckling  som  krävs  för  att  de 
professionellt ska kunna utföra sina uppgifter” (Lpfö 98, (rev. 2010) s. 16).  
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Vi tolkar detta ovan nämnda citat som en reflektion över hur viktigt det är med 
kontinuerlig utbildning. Vi ställer oss därför frågande till varför det ”glöms” bort i 
verksamheternas  vardagsarbete.  Efter  genomförd  granskning  av 
förskoleverksamheternas krisplaner  har vi valt  att  fokusera på handlingsplanernas 
upplägg för olycksfall och akut sjukdom.  
 
Det vi upptäckt var att inte någon av verksamheterna tar upp i handlingsplanen om att 
informera barnen om händelsen, trots att flertal intervjuade pratar om hur viktigt det är. 
Vi ställer oss frågan vad det kan bero på, rädsla för barns reaktioner eller bristfällig 
information i handlingsplanen?  
 
Vi tror att det kan bero på att den närvarande rollen som pedagogen  har till barnen 
och att barn ställer frågor om de har några. Det gör att de inte formulerar ner det på 
papper. 
 
Tankar för framtiden 
 
Vi har i vår studie insett att arbetet med krishantering på förskolan idag varierar stort.    
Vi har insett betydelsen av att ha ett fungerande krisarbete för barns utveckling och 
lärande. Vi menar, att om information om utbildning och mallar för krisplaner når ut till 
förskolor och personal, kommer förskolor så småningom kunna utveckla  krisplaner 
och bilda krisgrupper för sin verksamhet. När pedagoger fått ta del av informationen är 
det viktigt att de jobbar tillsammans för att upprätthålla den. Lika viktig roll har 
förskolechefer, att förse sin personal med utbildning. Vi har insett vikten av krisplaner i 
förskolan och förberedelserna  för eventuella kriser. Eftersom kriser sker någon gång i 
livet gäller det att vara så förberedd som möjligt i verksamheten. Vi har noterat att 
information och bearbetning om krishantering inte når fram till alla i verksamheten och 
det kommer vi trycka på när vi kommer ut i arbetslivet.  
 
Förslag till fortsatt forskning  
 
Vi har i vår studie granskat förskolans krisplaner och deras beredskap. Vi har insett i 
vår  forskning  att  förskolor  har  bristande  rutiner  när  det  handlar  om att  skapa 
krisplaner.  Kommunikationen mellan kommun,  förskolechefer  och pedagoger  kan 
förbättras.  
 
Under arbetet med denna studie har vi insett att det behövs en bra kommunikation 
mellan de olika yrkesrollerna. Det har betydelse för om en krisplan skapas eller inte och 
därför tycker vi att man bör forska vidare i ämnet. Förslagsvis genom vidare arbete 
med denna studie för att få djupare kunskap, där fler deltar från olika kommuner för att 
öka vikten av arbetet med krishantering i förskolan.   
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 
 
Pedagoger 
 

1. Vad är en kris? 
2. Har ni en krisplan på förskolan, hur ser den ut? 
3. Hur jobbar ni med krisplaner? 
4. Hur möter ni barn i kris? 
5. Vad är viktigt att tänka på i mötet med barn? 

 
 
Förskolechefer 
 
      1. Vad är en kris? 

2. Vilka direktiv ges till pedagogerna? 
3. Vilken roll har förskolechefen i arbetet? 

 
Kommun 
 

1. Vilka direktiv ger ni till förskolor? 
2. Hur bedrivs arbetet? 

 
Svenska kyrkan 
 

1. Vad är en kris? 
2. Finns det inom kyrkan olika krisplaner, hur ser de ut och hur jobbar ni med 

dem? 
3. Hur möter ni barn i kris? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Bilaga 2 
Intervju med en pedagog. 
P= Pedagog 
I= Intervjuare  
 
I: vad är en kris? 
P: Det finns ju ganska många olika kriser kan vi ju uppleva då. Skilsmässa, eller 
dödsfall sexuella övergrepp, fysiskt och psykiskt våld, sjukdom, mobbning, man kan ju 
räkna upp ganska många, tyckte vi. Om vi har en krisplan för förskolan, hur ser den ut? 
Jo vi har en krisplan, men hur den ser ut, vi sökte och sökte och sökte vi hittade 
faktiskt till slut men den är ju sen 03, så den skulle verkligen behövas revideras och så. 
Vi har om krishantering, då är den ju uppdelad i första hjälpen och krisstöd och 
handlingsplan vid olycksfall och akut  sjukdom, och vid olyckor och katastrofer, 
dödsfall när en av oss dör också. När ett barn skadar sig eller dör, när anhörig till barn 
dör, rutiner med sorg alltså det finns ju.. 
I: Jaha det är uppdelat så.. 
P: Jo precis fast även om vi nu skulle behöva bryta ner den och göra den lite mindre 
stor, för det är ju mycket så här att man gärna ser att man har ett barn som, om man 
har en minnesstund och så där och att gärna ett barn läser en dikt, men vi har ju inga 
barn som kan läsa. Men vid sexuella övergrepp finns det ju också mycket sånt där. 
I: Var den från 03? 
P: Ja den är från 03. Om barnmisshandel och just det när dom inte hämtas från 
förskolan och fritidshem också om drog och alkoholpåverkade hämtar sitt barn. 
I: Jobbar ni aktivt med den? 
P: Nää det är ju det vi inte gör egentligen så det är ju ganska bra att ni kommer och 
ställer såna här frågor som man bara (tar ett djupt andetag) det här skulle vi behöva 
tänka på. Så att vi har en men inte jobbat så mycket med den.  
I: Den finns i alla fall. 
P: Precis. Det är ju det då, hur jobbar vi med den? Ja inte så mycket just nu men 
däremot på frågan hur möter ni barn i kris? Det gäller ju då att vara lyhörd och ha tid 
för det också och möta barn och ta tag i frågor som dyker upp. Vi har ju faktiskt, det 
har ju hänt här på förskolan. Men det kanske är, skulle tro det är sex sju år sen som en 
pappa till ett barn gick bort. Öh, och han var bara, pojken skulle nog fylla tre. Han var 
inte  så  stor,  pappan var  äldre  och han hade  lämnat  dagen innan och sen på 
eftermiddagen så händer någonting och sen dagen efter dör han. Han fick något med 
hjärtat, så det var ju jättejobbigt och då är det ju så här, hjälp! när det händer, hur skall 
vi göra, hur ska vi gå tillväga. Det är ju det kom upp det här bla att man skulle behöva 
en krislåda. För det har hänt på en förskolan tidigare men den här pojken vad jag 
kommer ihåg hade en liten minnesstund och då satt alla barn i en samling och han hade 
tagit med ett kort på sin pappa och så hade han tagit med en sån här liten kub med 
metallklämma ås nöp vi fast kortet där då och så tände vi ljus och sen fick han det lilla 
han då kunde berätta, att pappa är i himlen. Och så var det något barn som frågade nåt, 
finns han inget mera? Nä han är i himlen nu, sen så var det som bra, han var som så 
nöjd över att han hade fått höra det så vi hade ljuset tänt så hade vi kortet fortfarande 
någon dag, men det var så, barn är ju så att dom att det var hans val att visa och 
berätta det där sen var det inget mera. Sen får man ju då jobba med att han kanske fick 



 
 

 
 
 

jobbigt i barngrupp lite grann och kan lätt bli ledsen, kanske och lite så för det kan ju 
uttrycka sig på många sätt.  
I: Hur jobbar man rent praktiskt i sånt, alltså är man som stöd bredvid barnet hela tiden 
då? Eller beror det på hur han reagerar? 
P: Ja det tror jag jo, jag tror att vi fanns till i leken, också att det kunde komma uttryck 
där också alltså som dom leker i hemvrån att dockorna dog och lite så. Att man gärna 
finns med där för att lyssna in, man kanske inte behöver göra så mycket egentligen men 
att är det någonting som kommer upp där då finns man som stöd. Man kanske börjar 
samtala om det då. 
Fråga fem tycker jag går in lite i förra frågan, att tänka på i mötet med barn i kris. Så 
att som så här att vi bestämde ju att göra en sån här krislåda färdig med ljus och kanske 
en duk någon ram för kort, men jag trodde att vi hade en sån så vi har sökt nu här men 
vi hittar den inte så jag undrar om inte vi har den. Jag trodde vi gjorde i ordning en 
efter det där, men vi hittar ingen nu om den då är bortstädad eller om ingen har vetat 
vad det varit, (host) så det är någonting som man får tänka på att man kanske får göra. 
Man hoppas ju att det inte ska hända såklart, men jag tänker som i en skilsmässa det 
händer ju så ofta om man säger så, det är ju mer vanligt, såna saker. 
I: Aha. Det är ju nog en kris för ett barn. 
P: Ja men visst är det känsligt. Det är ju så vanligt men när det händer i den familjen så 
är det en kris för barnet och det kan man ju märka i uttryck att det kanske blir mer arg, 
inte vill hit blir mera ledsen det finns ju många såna där också uttryck så man får möta 
dem där dom är. Sen ska vara noga med att man inte sopar det inte under mattan heller 
utan man ska benämna det och man ska verkligen göra det verkligt så. 
I: Okej. Har det varit så att ni i ett sånt läge har pratat med föräldrarna, hur ni ska 
jobba med barnet? 
P: Ja det kan man göra, absolut. Vi har ju en dialog också så att vi säger hur det funkar 
här, att vi märker för att jag vet att det var en som nu också hade skiljt sig men 
berättade ingenting för oss. Vi märkte på flickan att det var någonting som inte stämde 
och sen så tog vi upp det, alltså hon har varit ledsen, och lätt till tårar för egentligen 
ingenting ja då kröp det ju fram då att föräldrarna separerat. Det är ju jättebra om dom 
skulle säga det till oss och ha förtroende så pass mycket för oss för då vet vi ju och då 
får man ju större förståelse för barnet och hur det reagerar. Så det är faktiskt ganska 
viktigt att få veta sånt. Barn är ju ganska snabba på att berätta, dom kan ju till och med 
berätta före föräldrar, vi hade en flicka nu som sitter och säger vid maten att, vet du 
min mamma var och tittade på en lägenhet i veckan, jaha, då börjar man tänka är det, 
var hon själv eller var hon med en kompis? Nä hon var själv. Då börjar man genast 
fundera, kan det vara så att det är på gång eller..så att vi får väl se då och höra. 
I: Kan vi återkomma med mejl om det är något? 
P: Ja visst.  
I: Vi tackar för oss 
P: Jag tog hem planen över helgen. Det är alldeles för stort (det är ju kommunens) man 
måste dels bryta ner den till sin egen, och efter våra barn och ålder.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































 
 

 
 
 


 
 


