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Abstract: With the starting point in a self percieved dilemma I reflect on how I acted in a 

crisis situation and if I could have acted in a different way. I ask questions about how 

preschool educators can handle children and guardians in crisis and the importance of the 

pedagogues education and experience in dealing with crisis. I have chosen to focus on a socio-

cultural perspective, existentialism and tacit knowledge. The methods of the study have been 

to write a scientific essay and to use qualitative interviews with four educators. I reflect on 

theories and concepts and discuss how they can be applied in practice.  
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Sammanfattning: I denna essä har jag utgått ifrån ett eget upplevt dilemma och reflekterar över 

hur jag agerade i en krissituation och om jag hade kunnat agera på något annat sätt. Jag ställer mig 

frågor om hur förskolan kan hantera barn och vårdnadshavare i krissituationer samt vilken betydelse 

pedagogers utbildningsbakgrund och erfarenhet har när de hanterar kriser. Det teoretiska ramverket 

utgörs av ett sociokulturellt perspektiv tillsammans med litteratur om relationskompetens, 

utvecklingspsykologi, existentialism och tyst kunskap. Jag kommer att reflektera kring detta och 

diskutera hur teorierna kan tillämpas i praktiken. Metoderna för undersökningen har varit att skriva i 

vetenskaplig essäform och att använda kvalitativa telefonintervjuer med fyra pedagoger.  
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Plötsligt 

 
Det är tidig vår, luften är kall och krispig och det har blivit ljust ute, klockan är halv sju på 

morgonen. Jag är på väg till förskolan Gläntan där jag arbetar. Det är min tur att öppna 

förskolan idag. Mitt humör är på topp som det brukar vara eftersom jag trivs så bra på min 

arbetsplats och jag får energi av mina kollegor och alla barn. Jag är lite trött för att det är så 

tidigt på morgonen men jag är på gott humör och ser fram emot en ny dag på arbetet. När jag är 

nästan framme ringer min mobil. Jag undrar vem det är som ringer så här tidigt? Har det hänt 

något? Jag tittar på displayen och ser att det är min chef Tina som ringer och jag tänker att hon 

säkert är sjuk. Fast innerst inne vet jag att hon oftast sköter sin konversation med oss via sms. 

Jag svarar glatt: 

-  God morgon chefen!  

-  Hej, är du framme på Gläntan än? 

-  Nej, jag är strax framme. 

Jag känner massor med känslor i kroppen nu, varför frågar hon det? Ska jag känna mig orolig? 

Det kanske har varit ett inbrott eller har förskolan brunnit? Varför säger hon ingenting? Men 

efter en stund kommer det: 

- Julias pappa dog igår, säger min chef med en dyster ton.  

- Vad sa du? säger jag. 

- Han dog plötsligt, jag vet inte några detaljer men jag har pratat med Julias mamma nu på 

morgonen. Klarar du av att ta emot barn och föräldrar eller vill du att jag kommer ner? 

- Ehh, jag klarar mig nog, svarar jag. Ska jag berätta för alla som kommer vad som hänt eller 

hur gör jag? Säger jag med darrande röst. 

- Jag ska prata med Julias mamma igen och se hur hon vill göra, jag kommer ner så fort jag kan. 

- Ok, jag öppnar som vanligt då...  

- Bra, vi ses om en stund, säger Tina. 

Vi avslutar samtalet och jag lägger ner telefonen i fickan. Min chef Tina är en person som är 

ganska rakt på sak när det gäller många situationer och så även denna gång. Jag känner en 

overklighetskänsla. Det känns som att jag har fått ett hugg i magen, som när man glömt något 

viktigt och plötsligt kommer på det. Jag känner mig chockad. Tusen frågor far igenom mitt 

huvud. Klarar jag av det här? Hur ska jag göra för att vara professionell? Är jag professionell? 

Vad ska jag säga till föräldrarna som kommer och ska lämna sina barn? Vad förväntas av mig 

nu när jag är den första som är på plats och ska ta hand om barn och vårdnadshavare som 

kommer helt ovetandes om vad som har hänt för att lämna sina barn på förskolan? Helst av allt 
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vill jag bara vända och springa hem igen, gömma mig och låtsas som att inget har hänt. Men 

samtidigt vet jag att jag har ett ansvar och att det nog förväntas av mig att jag ska klara av 

sådana här oförutsedda händelser. Även om det känns svårt så får jag försöka att klara av den 

här situationen. Vid det här laget har jag kommit fram till förskolan. Jag står utanför och tar 

några djupa andetag. Luften känns kall. Jag samlar mig lite. Jag tar upp min telefon igen, 

klockan på displayen visar 6.45. Det kommer dröja ca 30 minuter innan första barnet kommer. 

Jag bestämmer mig för att ringa min bästa vän. Hon svarar snabbt. Jag berättar att en förälder 

på förskolan plötsligt dött och jag börjar gråta. Hejdlöst. Det känns som att jag måste få gråta 

ur mig innan jag kan vara någon slags professionell pedagog. Efter ett par tröstande och 

stärkande ord från min allra bästa vän lugnar jag ned mig och låser upp dörren och larmar av. 

Jag kommer in, hänger av mig mina kläder, tittar om det är några meddelanden på 

telefonsvararen och gör alla öppningsrutiner som vanligt, men med en olustig känsla i hela 

kroppen.  

 

Jag går in på kontoret och sätter mig på stolen. Hela tiden snurrar mina tankar och jag undrar 

vad det är som egentligen har hänt. Jag försöker fokusera mina tankar och sätter igång datorn. 

Det tar ett tag innan jag hittar krisplanen på datorns skrivbord, men när jag gör det så skriver 

jag ut den delen som handlar om dödsfall. Jag lägger utskriften på skrivbordet och läser igenom 

den. Den är relativt lättläst och gjord i punktform. Det är svårt att fokusera på det jag läser, det 

känns så overkligt och konstigt. Ett av de första orden jag läser är krisgrupp. Men vänta nu. Vi 

har inte utsett någon krisgrupp, eller har vi gjort det utan att jag vet om det? Det står att 

krisgruppen har ansvaret för att informera all personal om vad som har hänt innan barnen tas 

emot. Här har vi gjort en jättestor miss. Nu landar ansvaret på mig som är ensam på plats. Jag 

känner mig ännu snurrigare nu men jag fortsätter att läsa. I krisplanen står det lite om vad vi 

ska göra nu på en gång men även hur vi kan hantera situationen den närmaste tiden. Det finns 

information om hur barns sorgearbete kan yttra sig och att det är viktigt att vi är öppna kring 

det som har hänt. Nu börjar det sakta sjunka in att Julias pappa inte finns längre. Tina ringer 

igen och jag berättar att jag har läst krisplanen. Jag berättar att vi skrivit att vi ska ha en utsedd 

krisgrupp som ska hantera sådana här händelser och Tinas svar på det är att hon får agera 

krisgrupp så länge och att hon kommer så fort hon kan. Jag berättar att jag skrivit ut krisplanen 

och lagt den på skrivbordet, hon berättar att hon pratat med Julias mamma Alex som tycker att 

vi ska berätta för de andra vårdnadshavarna om vad som har hänt. För mig har det alltid varit 

viktigt att ha en plan för det jag gör, en slags ordning att följa, en struktur. I situationen jag är i 

nu känner jag osäkerhet kring strukturen. Vad gör jag först, vad gör jag sen? Hur gör jag 
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överhuvudtaget? Jag och Tina pratar ihop oss om hur vi ska gå till väga när vi tar emot våra 

kollegor, föräldrar och barn. Vi diskuterar lite fram och tillbaka men samtidigt kan vi inte sitta 

och prata hur länge som helst. Men det är så tryggt att ha någon att prata med, jag vill inte 

lägga på luren. Det känns ensamt att vara själv på förskolan. Varför ber jag inte Tina att 

komma och agera krisgrupp? Snart kommer första barnet och då måste jag vara förberedd. Vi 

kommer fram till att jag berättar vad som hänt för vårdnadshavarna först när de är på väg att gå, 

så att de redan sagt hejdå till sina barn. Vi kommer att prata med barnen senare i en samling vid 

niotiden. Tina frågar om jag vill vara den som pratar med barnen om vad som hänt och jag 

säger att jag kan försöka men att jag gärna vill att hon sitter med mig i samlingen som ett stöd. 

Jag funderar på vad jag ska säga till föräldrarna och barnen och hur jag ska säga det. I 

krisplanen står det att vi ska prata med barn och föräldrar men inte hur det ska gå till eller vilka 

ord vi ska använda vilket jag känner att jag skulle behöva. Vilket antagligen en krisgrupp hade 

haft full koll på. Jag känner mig ostrukturerad. Jag hade velat ha mer av krisplanen. Förslag på 

ord att använda kanske? Jag vet inte. Det hade varit skönt att ha en utsedd krisgrupp som kunde 

ta ansvar över hela situationen. Jag tycker inte om att känna mig osäker och vara rädd för att 

göra fel.  

 

Den första mamman som kommer pratar på och sätter sitt barn i soffan med en bok. Jag följer 

med ut i hallen och berättar: 

- Det har hänt något tråkigt, Julias pappa dog plötsligt igår kväll, säger jag med lugn röst. Jag 

väntar på att mamman ska få en chans att reagera och fortsätter sedan. 

- Vi kommer att prata med barnen om vad som har hänt och vi vet ännu inte om Julia kommer 

att komma till förskolan idag.  

 

Mamman tar sig för munnen och ser chockad ut. Jag förstår att det är mycket att ta in för 

mamman och det känns konstigt att vara den som berättar vad som har hänt. Dels eftersom jag 

själv knappt har förstått att det hänt och jag känner mig osäker och dels för att jag inte kommer 

att kunna svara på några direkta frågor som kanske kommer. I krisplanen står det att 

krisgruppen har ansvar för krishanteringen. Men nu har vi ingen sådan utan nu bestämde vi att 

det är Tina som har det yttersta ansvaret. Samtidigt står det att den personal som kommer först 

har ansvaret att informera. Och det är ju jag. Jag känner mig så förvirrad. Det står också att det 

är viktigt att konkret information ges för att hindra ryktesspridning, antaganden och fantasier. 

Men jag vet inga detaljer om det som skett. Jag vet bara att Julias pappa är död. Vem bär 

egentligen ansvaret för att den här situationen ska hanteras på bästa sätt? Jag samtalar så gott 
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jag kan med mamman ett tag om hur det känns för henne och förklarar lite hur vi kommer att 

hantera krisen. Fler och fler föräldrar kommer. Några börjar gråta när de får höra vad som har 

hänt medan andra vill ringa Alex och erbjuda sin hjälp med att laga mat, hämta och lämna Julia 

eller vara behjälplig med andra saker. Det känns bra att Alex kunde prata med Tina så snabbt 

efter Julias pappa dog så att vi kan vara öppna med föräldrarna och barnen om vad som har 

hänt. I krisplanen står det att förskolan så tidigt som möjligt ska gå ut med information om vad 

som har hänt. Jag upplever att föräldrarna är väldigt hjälpsamma och jag känner mig rörd när 

jag inser vilka fina människor det finns och hur krissituationer för folk närmare varandra. Jag 

känner också att det händer något i mig när jag pratar med alla, mina egna känslor läggs åt 

sidan och jag fokuserar på att stötta de personer jag berättar för. Tårarna ligger och bränner 

bakom ögonlocken hela tiden. Jag känner att jag försöker hantera situationen minut för minut. 

En nervositet för vilka reaktioner som kan komma från föräldrar, barn och hos mig själv ligger 

och skaver i mig. Jag håller mig flytande och längtar efter att mina kollegor snart är på plats.  

 

När kollegorna äntligen börjar komma så säger jag hej som vanligt och jag säger till dem att 

komma till kontoret och jag berättar vad som har hänt. De blir chockade och jag ger dem en 

chans att samla sig och läsa igenom krisplanen. Nu får jag agera krisgrupp ensam, tänker jag. 

Jag känner mig otillräcklig och oförberedd. Nu är alla på plats. Trots det så känner jag ändå ett 

stort ansvar och jag känner att jag vill göra allt jag kan för att det här ska gå bra. Men varför 

har vi inte utsett en krisgrupp? Det är underligt att vi har tagit fram en krisplan som vi inte helt 

och fullt följer. Har vi den bara för att man ska ha en krisplan? Jag hoppas att mina kollegor 

kan hjälpa mig att klara av detta. Jag känner ett stort ansvar för att allt ska gå bra, beror det på 

att jag var först på plats? Att jag är den som måste försöka styra upp situationen och prata med 

alla? 

 

Alex ringer och berättar att Julia gärna vill komma till förskolan men att Alex inte orkar gå 

med henne. Tina erbjuder sig att hämta Julia och vi känner alla att det är bra att hon kommer 

till oss där allt förhoppningsvis kommer att kännas som vanligt. Vi förstår att Alex behöver 

vara ifred och få sörja och göra allt man gör när den man lever med plötsligt inte finns längre.  

 

Jag tänker på den förra krisen jag var med om som skedde för mer än 10 år sedan. Då var det 

en förälder som varit sjuk länge och som sedan dog. Då kände jag inte samma ansvar. 

Samtidigt var det en svår och tuff period som pågick under två års tid. Vi visste att den 

föräldern var väldigt sjuk och att hen skulle dö. Då fick jag en chans att förbereda mig och jag 
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fick tillgång till en psykolog som kom till förskolan vid olika tidpunkter där jag fick chans att 

prata och bearbeta det som skedde. Skillnaden nu är att döden kom så plötsligt. Utan 

förvarning. Men är man någonsin förberedd på döden? Även om man vet att den kommer? Jag 

vet att allt som lever måste dö men det är lika fruktansvärt varje gång döden inträffar. I den här 

situationen är jag tvungen att handla direkt. Utan betänketid eller bearbetning. Det som 

påminner om den förra krisen jag var med om är att jag upplever att jag har en bra relation till 

de berörda, och att jag kommer att kunna prata med dem. Jag kan försöka använda min 

erfarenhet av att prata med barn och föräldrar som mist en anhörig men samtidigt har jag inte 

erfarenheten av att hantera barn och vårdnadshavare i en sådan plötslig kris som detta är. När 

Tina och Julia kliver in på förskolan är klockan strax efter nio. Vi samlar alla barn som vi tror 

kommer att kunna förstå vad som hänt. Det blir de äldre barnen som är 4-6 år. Det är också de 

barnen som Julia är närmast och leker mest med. De yngre barnen som är 1-3 år låter vi vara 

ute på gården och leka med några pedagoger.  

 

Vi sätter oss i en ring på golvet, det är jag, Tina och barnen. Jag känner mig nervös. Syns det 

på mig? Hur ska jag börja? Vad ska jag säga och hur mycket eller lite ska jag berätta? Jag tar 

ett andetag och samlar mig och tänker att jag gör mitt bästa. Så börjar jag prata lugnt med 

barnen: 

- Idag har vi en lite annorlunda samling, börjar jag. Det är något som har hänt. Julia, vill du 

berätta själv vad som har hänt? 

- Du får berätta, säger Julia. 

 

Ok, nu är det jag som ska berätta åt Julia vad som har hänt. Tänk om jag säger något som hon 

inte tycker stämmer eller kommer jag kunna uttrycka mig så att barnen förstår? I vår krisplan 

står det att när samtal med barngruppen sker så ska varje barn ges tid till reaktion och 

bearbetning. Jag bestämmer mig för att berätta så odramatiskt och sakligt som möjligt och att 

vara lyhörd ifall något av barnen vill säga något. Jag fortsätter med lugn röst: 

 

- Igår hände det något med Julias pappa och han dog. Det är jättesorgligt och jobbigt och det 

betyder att Julias pappa inte finns hos oss längre. Vi kommer att försöka leka och ha kul på 

förskolan men om man har frågor eller blir ledsen så är det bara att prata med oss. 

 

 Jag pausar och sväljer medan jag känner att gråten är på väg. Sedan fortsätter jag: 
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- Är det något du vill säga Julia? 

- Nej… 

- Är det någon som vill fråga något eller berätta något? Jag känner fortfarande nervositeten och 

spänningen som ligger och vibrerar under min hud. Vad kommer hända nu? Vilka frågor 

kommer ställas och kommer jag att ha bra svar till barnen?   

 

Barnen börjar prata om saker de tänker på som handlar om döden. Jag börjar känna mig 

lugnare när jag märker att barnen är lugna och spänningen lättar lite. Vi pratar, barnen ställer 

frågor och situationen känns naturlig på något sätt. Jag sneglar på Julia som sitter till höger om 

mig och hon verkar vara okej för tillfället. Vi stannar inne och tar fram en ljuslykta som vi 

pyntar med fina saker. Det blir en minnesstund för Julias pappa. Jag läste i krisplanen att det 

kan vara bra att ha den närmaste tiden efter ett dödsfall. Lyktan får stå framme i fönstret. Vi 

sätter oss och ritar. Det brukar vara en bra och lugnande aktivitet när vi är inne. Jag sitter nära 

Julia. Klappar henne på ryggen ibland och vill försöka förstå vad och hur hon känner. Jag 

reflekterar över mitt eget agerande och funderar på om jag räcker till. De andra barnen är precis 

som vanligt, några leker utklädning och några bygger med duplo. Jag tänker på hur de andra 

barnen egentligen mår, kommer de också tro att någon av deras föräldrar plötsligt kommer dö? 

Efter en stund tittar jag ner på Julias papper och ser vad hon har ritat. Jag sväljer några gånger 

och känner att gråten är på väg. 

 

- Min pappa är en ängel, säger hon och håller upp sin teckning; en figur med vingar som flyger 

bland molnen. 
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Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personalen som arbetar i förskolan upplever 

krissituationer och på vilket sätt de har erfarenhet av krishantering, om det finns krisplaner och 

hur de används, och vad det kan betyda att vara förberedd på krissituationer. Jag utgår ifrån ett 

sociokulturellt perspektiv. Jag vill undersöka hur pedagoger använder sig av sin erfarenhet och 

sin utbildning i krissituationer. Jag undersöker hur krisarbetet på förskolor kan hanteras och 

kopplar det till mitt dilemma. Dilemmat handlar om svårigheten i att veta hur jag ska hantera 

kriser som berör barn och vårdnadshavare i förskolan. Jag undersöker om det beror på 

utbildningsbakgrund eller om det är erfarenheten som avgör hur jag hanterar kriser som uppstår. 

 

Mina frågeställningar lyder: 

 

• Hur kan personal i förskolan hantera barn och vårdnadshavare i krissituationer?  

 

• Vilken betydelse har utbildningsbakgrund och erfarenhet för hur personal i förskolan 

hanterar kriser? 

 

Vetenskapsteoretiskt perspektiv 
 

När jag diskuterar mina frågeställningar så kommer jag att utgå ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande så fokuserar man på samspelet 

mellan människor och det är bland annat det jag kommer att undersöka med hjälp av Roger Säljö. 

Han är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och bedriver forskning kring 

utveckling och lärande ur ett sociokulturellt/kulturpsykologiskt perspektiv. Jag kommer titta på 

hur personalen fungerade tillsammans i en krissituation och hur den situationen i sig blir ett 

lärande för både barn och pedagoger. Jag undersöker vikten av den psykosociala miljön och 

bemötande när det gäller barn i kris och hur dessa kan påverka deras fortsatta utveckling och 

lärande. Jag vill undersöka hur pedagoger använder sig av sin erfarenhet och 

utbildningsbakgrund i krissituationer. Jag kommer att diskutera begreppet redskap som Roger 

Säljö tar upp i sin bok Lärande i Praktiken, ett sociokulturellt perspektiv. Jag har valt att använda 

mig av Säljös teori för att den känns aktuell i den här kontexten och den förklarar med vilka 

resurser vi kan förstå vår omvärld. Tyst kunskap diskuteras bland annat utifrån Silwa Claessons 

bok Spår av teorier i praktiken där jag undersöker de kunskaper som finns hos oss utan att vi 
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tänker på dem och som har en stor del i varför vi agerar som vi gör i olika situationer såsom 

krissituationer. Jesper Juul och Helle Jensens bok Relationskompetens i pedagogernas värld har 

jag använt i syftet att försöka förstå hur en god relationskompetens ser ut och hur vi kan skaffa 

oss den. Jag väljer att titta på vad som händer med barn i en krissituation ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv och jag har tagit hjälp av Utvecklingspsykologi av Leif 

Havnesköld och Pia Risholm Mothander för att försöka förstå vad som sker med barn när de 

upplever stressiga och påfrestande situationer. Jag kommer även in på existentialism där jag tar 

ett mer filosofiskt grepp om krissituationen och de samtal som kan uppstå bland barn när någon 

dör. En av litteraturerna jag använt mig av är Jean-Paul Sartres Existentialismen är en humanism. 

Genom att använda mig av dessa olika perspektiv så ska jag försöka skaffa mig en tydligare bild 

av hur pedagoger kan hantera barn och vårdnadshavare i krissituationer och vilken betydelse den 

hanteringen har. 

 

Metod 
 

Uppsatsen är skriven i vetenskaplig essäform, där berättelsen om egna erfarenheter är motorn i 

texten, det är den som skapar intresse för kunskapsstoffet (Bech-Karlsen 1999, s.17). Jag har 

valt att söka i litteratur och genomföra kvalitativa intervjuer för att skapa mig en bild av hur 

krishantering ser ut inom förskolan. Undersökningens syfte är att se pedagogens roll i 

krissituationer och hur dessa hanteras. Jag kommer att jämföra mina egna erfarenheter med 

andras genom intervjuerna, för att se om det finns skillnader i krishantering. De kvalitativa 

intervjuerna har utförts i syfte att undersöka hur pedagoger arbetar när en kris inträffar. Syftet 

med kvalitativa intervjuer är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur den intervjuades 

eget perspektiv (Kvale & Brinkman 2009, s.39). Jag har intervjuat fyra pedagoger om deras 

erfarenhet och upplevelser av kris och min förhoppning är att kunna sprida en kunskap vidare 

till andra som vill veta mer om hur kriser upplevs och hanteras på förskolor, men även att 

utveckla en kunskap i mig själv som gör att jag kan hantera kriser på ett bättre sätt och känna 

mig trygg i det i framtiden. Forskningsintervjuer har som mål att producera kunskap (Kvale & 

Brinkman 2009, s.18).  

 

Jag använder mig av kvalitativt inriktad forskning för att besvara de frågeställningar som är 

grunden för denna essä. Jag arbetar med kvalitativa intervjuer över telefon och tolkande 

analyser av textmaterial (Patel & Davidson 2011, s.13-14). Jag har förberett mig genom att 

göra en intervjumall med tio frågor (Se bilaga 1). När jag fått pedagogernas godkännande att 
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använda intervjuerna så har jag analyserat och jämfört de olika svaren med varandra. Detta gör 

jag för att se om det finns likheter och olikheter i hur man hanterar kris på olika förskolor och 

hur man upplever krisen som enskild person utifrån erfarenhet och utbildning. Jag vill se om 

min forskning kan leda till en större kunskap om hur vi kan bemöta kriser i förskolan. Målet för 

forskningsarbetet är att ta fram kunskap som är så trovärdig som möjligt men som också är 

viktig för såväl individer som för samhällets utveckling (Patel & Davidson 2011, s.62).  

 

Intervjuernas urvalsprocess och tillvägagångssätt 
 

Jag har tagit kontakt med olika personer, via mail och telefonsamtal, som arbetar inom olika 

förskolor och berättat om syftet med min undersökning och frågat om de varit med om en kris 

på förskolan och om de är villiga att ställa upp på en telefonintervju med mig. Jag har sänt ut en 

förfrågan bland studenterna i min seminariegrupp, kontaktat några av mina tidigare arbetsplatser, 

skickat mail till förskolechefer samt fått tips av vänner om pedagoger som kan tänka sig att ställa 

upp på en intervju. De som jag har valt att intervjua har blivit utvalda genom deras snabba 

återkoppling på min förfrågan om att delta och de har visat ett genuint intresse för ämnet kris. 

Det har även varit ett kriterium att de faktiskt har erfarit en kris när de har arbetat i förskola.  

De som ställt upp på intervjuer har fått återkoppling via email för att se så att jag uppfattat dem 

rätt under intervjun, sedan har de gett sitt godkännande så att jag kan använda svaren i min 

uppsats. Jag har intervjuat fyra pedagoger, både barnskötare och förskollärare, från olika 

förskolor i landet för att undersöka om utbildningsbakgrund och erfarenhet har någon betydelse 

i hur man hanterar kriser. Jag har informerat de jag har intervjuat om att inga namn kommer att 

nämnas. Jag har även bett dem jag har intervjuat att inte nämna några namn på grund av 

sekretessen. Intervjufrågorna är utformade för att bidra till en större kunskap kring krishantering. 

Frågorna är korta, lätta att förstå och formulerade i ett vardagsspråk för att skapa ett dynamiskt 

och naturligt samtalsflöde enligt hur Kvale & Brinkmann beskriver hur en intervjumall bör vara 

formulerad i Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale & Brinkmann 2009, s.147-148). Jag har 

renskrivit intervjuerna och skrivit ut dem för att få en tydlig översikt över svaren så att jag kan 

få ett sammanhang. Analysen av intervjuerna är en personlig tolkning av mig och jag kan inte 

göra några generaliseringar vilket heller inte är det viktiga i min uppsats utan jag vill ser hur 

pedagoger upplever kriser som kan uppstå i förskolan. Intervjuerna har skett över telefon 

eftersom jag har intervjuat personer från olika städer i Sverige. Eftersom intervjuerna är gjorda 

över telefon så har jag inte kunnat läsa in kroppsspråk och så vidare vilket i sin tur ger mig ett 

större tolkningsutrymme vilket kan göra så att jag tolkar det pedagogerna säger på ett annat sätt 
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än de menar. Det är bland annat därför jag har mailat en kopia av intervjun för godkännande så 

att den intervjuade haft en chans att förklara om det är något jag har missuppfattat. För att vara 

säker på att det är accepterat att genomföra telefonintervjuer så har jag undersökt detta, och enligt 

Patel och Davidson kan intervjuer även genomföras via ett telefonsamtal och det finns en mängd 

olika variationer och kombinationer av intervjuer för speciella behov (Patel & Davidson  2011, 

s.73). Intervjuerna tog i genomsnitt en timme att genomföra. För att sammanställa resultaten så 

har jag skrivit ut papperskopior av intervjuerna och läst och jämfört alla svar för att sedan få en 

överblick om hur de intervjuade svarat och om det finns likheter och olikheter i deras svar.  

 

Etiska överväganden 
 

Som en del av metoden för denna essä väljer jag att ha kontakt med den familj som genomgick 

krisen via mailkorrespondens för att reflektera tillsammans över det som skedde. Jag anser att 

det har varit viktigt att involvera familjen i min skrivprocess för att de ska känna att de har 

chansen att komma med reflektioner om det skrivna. Jag vill inte dela med mig av information 

som den berörda familjen inte vill ska användas. Jag har bett familjen om lov att få skriva om 

händelsen och de har skriftligt gett sitt medgivande. Alla namn är påhittade och detta på grund 

av att försvåra för utomstående att kunna identifiera enskilda individer eller grupper av 

individer (Vetenskapsrådet 2017, s.13). Jag har mailat utkast av uppsatsen under skrivandets 

gång för att få feedback och för att delge familjen det jag skriver. De har fått full inblick i mitt 

arbete och har haft möjlighet att komma med åsikter om det som skrivs om deras historia. 

Utifrån etiska överväganden så följer jag informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson 2011, s.63). Familjen och de 

personer som deltagit i intervjuer har fått information om att uppgifterna som lämnas endast 

ska användas för forskningsändamål. De intervjuade har blivit informerade om att de när som 

helst kan avbryta sitt samarbete med mig och att jag inte kommer att använda något av det 

insamlade materialet de gett mig om de inte samtycker till det. Jag har berättat att jag kommer 

att maila alla inblandade varsin kopia och att uppsatsen kommer att publiceras på DIVA 

portalen när den är godkänd. Konfidentialitet i forskning betyder att privat data som identifierar 

deltagarna i undersökningen inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkman, 2009 s.88).  
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Krishantering och handlingsplaner 
 

Jag tror att alla som jobbar i förskola kommer att erfara en kris på ett eller annat sätt under sina 

verksamma år. Kriser vi kan möta i förskolan kan exempelvis vara barnolycksfall, brand på 

förskolan, barn som försvinner, dödsfall på förskolan eller i hemmet, dödliga sjukdomar hos 

barn, föräldrar och personal, inbrott på förskolan eller terrordåd. I situationen jag var med om 

så var jag oförberedd. Jag visste om att det fanns en krisplan men jag hade bara läst den en 

gång. Jag tänkte att det räckte med att jag visste var den fanns. På förskolan där jag arbetar har 

vi en pärm som heter ”Handlingsplaner”. I den finns en förklaring till varför vi har 

handlingsplaner, viktiga telefonnummer, papper som ska fyllas i vid olycksfall, papper om 

sekretess samt handlingsplaner för olika situationer som kan uppstå. Förskolan har även köpt in 

Handledning vid kris i förskolan av Ulla Magnusson & Nina Rahm. 

 

För att kunna ge stöd i en kris så är det bra att ha en aning om vilken metod vi ska använda och 

det kan en krisplan ligga till grund för. När jag erfor krisen så tänkte jag att krisplanen skulle 

vara till stor hjälp och att det skulle stå precis hur jag skulle agera. När jag läste krisplanen 

upptäckte jag att vi inte gjort förarbetet med att starta en krisgrupp vilket hade underlättat. När 

kriser uppstår svallar det av känslor och det kan vara svårt att tänka klart, då kan det vara bra 

att kunna ta fram en handlingsplan med enkla punkter att följa så att man kan få stöd och 

riktlinjer i sin krishantering. Dessa punkter kan till exempel vara: 

1. Sammankalla krisgruppen.  

2. Inhämta information.  

3. Besluta om vem som ska informera om det som inträffat.  

4. Förskolechefen håller kontakt med de anhöriga (Magnusson & Rahm 2013, s.15) 

 

Det jag saknade i vår krisplan var förslag på hur man berättar för barn och föräldrar vad som 

hänt och en krisgrupp att kunna sammankalla. Målet för krishantering är att stödja de drabbade 

och att ge utrymme att uttrycka sina känslor och lindra lidandet (Cullberg 2006, s.157-158). 

Om vi hade haft en utsedd krisgrupp så tror jag att jag hade känt mig lugnare. Då hade någon 

annan som varit förberedd på att detta kunde inträffa, klivit in och tagit ansvarsrollen för barn, 

vårdnadshavare och personal. 

Jag tror att det är viktigt att prioritera krishantering och utse krisgrupper eller ansvarspedagoger 

som får en extra utbildning i krishantering. Jag tänker att det ska vara pedagoger som har 

erfarenhet av krishantering som har huvudansvaret. Det hade känts tryggt för mig när jag kom 
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till förskolan den där morgonen att kunna förlita mig på personer som var mer förberedda på att 

hantera en plötslig kris än vad jag var.  

 

Tyst kunskap 
 

Mina tankar den där morgonen var att prioriteten måste vara att jag var närvarande och inte 

svävade iväg i mina egna orostankar, att försöka vara ett så bra stöd som möjligt. Och när jag 

tänker efter handlar det nog mycket om den tysta kunskapen; tyst kunskap, engelska tacit 

knowledge, ursprungligen använt av Michael Polanyi (NE, 2017) även kallad 

förtrogenhetskunskap eller praktiskt kunskap. Den kunskapen handlar om när pedagoger har en 

kunskap inom sig och ser helheten i det som sker, när pedagoger använder sin erfarenhet för att 

sedan applicera den på olika situationer. Att förtrogenhetskunskap även kallas tyst kunskap är 

för att kunskapen är ”tyst”. Kunskaperna finns där utan att vi tänker på dem (Claesson 2007, 

s.97). Det är något som kommer fram i oss när vi samspelar med omgivningen och bara vet 

automatiskt hur vi ska göra. Jag försökte skapa utrymme så att alla skulle få möjlighet att 

uttrycka sig och bearbeta det som hänt. Förskolan kan på så sätt bli en fristad där man kan få 

känna, samtala och läka. Det blir en trygg plats för bearbetning.  

 

Krisens förlopp 
 

Johan Cullberg är en svensk psykiater, psykoanalytiker och författare och enligt honom kan en 

kris ha fyra olika faser. Jag har valt att analysera och koppla dessa faser till Julias upplevelse 

för att försöka förstå vad som händer i en människa när en kris uppstår. Chockfasen kan enligt 

Cullberg vara från ett ögonblick till flera dygn och där håller individen verkligheten ifrån sig då 

det inte öppnats någon väg att ta in det som hänt. Jag upplever att Julias chockfas varade en 

kort stund, den var nog rentav över när hon kom till oss på förskolan. Reaktionsfasen uppstår 

när den drabbade börjar inse vad som har hänt. Den bör inte pågå längre än fyra-sex veckor och 

det som händer då är att den drabbade börjar inse vad som hänt efter att i chockfasen ha 

blundat för det som har inträffat. Jag tror att Julia snabbt infann sig i reaktionsfasen när hon 

började prata om det som hänt och ritade teckningar under en tid. Jag minns inte hur länge den 

pågick men inte längre än sex veckor skulle jag tro. Bearbetningsfasen pågår under cirka ett 

halvt eller ett år efter traumat och där börjar individen återigen vända sig mot framtiden istället 

för att leva i det förgångna. Här minns jag att vi började prata om skolan med Julia och hur 

spännande och kul det skulle bli och vilka kompisar som skulle börja i samma klass och så 
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vidare. Nyorienteringen har ingen tidsram utan den blir en del av livet. Nu handlar det om att 

den drabbade förhoppningsvis kan börja leva som vanligt igen även om det som hänt alltid 

kommer att finnas kvar som ett starkt minne (Cullberg 2006, s.143-154). Jag tänker att det kan 

vara bra att skriva in de här faserna i en krisplan för att öka förståelsen för en människa i kris. 

Hade jag vetat vad som händer med människor i kris så hade det kanske underlättat min 

förståelse för Julia och Alex bearbetningsprocess. Samtidigt som jag tror att bemötande i kris 

handlar mycket om erfarenhet. Jag tror inte att man kan vara hundra procent förberedd på olika 

händelser men utgår jag ifrån mig själv så anser jag att jag hanterar olika situationer bättre med 

en förförståelse i form av utbildning och erfarenhet.  

 

En stödjande miljö  
 

Jag kommer under denna rubrik diskutera det sociokulturella perspektivet och varför det är 

viktigt att fortsätta med aktiviteter i förskolan även om barn varit med om en kris. 

Lev Vygotskij (1896-1934) var psykolog och pedagog. Han studerade psykologiska processer 

hos barn och menade att lärprocesser hos barn är socialt förutbestämda och en följd av social 

aktivitet. Hur barn samspelar med andra människor och hur barn tänker. Vygotskij menade att 

barnets utveckling hänger samman med vilken miljö det växer upp i (Claesson 2007, s.31). Jag 

har valt att ta stöd av Säljös teoretiska perspektiv då det känns mer aktuellt än Vygotskij. Sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv så anser Säljö att ett lärande sker individuellt och tillsammans 

med andra och det är något som jag återkommer till längre fram i texten. I kris så tror jag att 

det är ännu viktigare att tänka på individen och gruppen och att även se över miljön och 

arbetssättet på förskolan. När jag läste krisplanen den där morgonen så tänkte jag på att det som 

var prioritet var samtalen, att var och en skulle få tid till reaktioner och bearbetning av känslor. 

Att vi skulle skapa en miljö där vi tillsammans kunde samtala, reflektera och kommunicera. 

Där vi kunde känna att vi tillsammans kunde stötta varandra och lära av varandra. Här kommer 

jag in på begreppet relationskompetens som jag kommer att fördjupa mig inom längre fram. 

Jag tar hjälp av Jesper Juul som är familjeterapeut, lärare, konsulent och författare och Helle 

Jensen som är lärare, konsulent, familjeterapeut, handledare i psykoterapi samt tidigare klinisk 

psykolog inom pedagogisk psykologisk rådgivning. De menar att relationskompetens innebär 

att vi som pedagoger ska kunna se och förstå de personer som vi är i relation med och hur vi tar 

ansvar för vårt sociala samspel (Juul & Jensen 2002, s.39). I det här fallet handlar den 

kompetensen om att pedagogen ska agera professionellt och att det ställs krav på oss som 

pedagoger att skapa en bra miljö för barn att vistas i så att lärandet kan fortgå på bästa sätt. Jag 
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tänker här att barn måste få utvecklas i en bra miljö där de först och främst lär sig att vara 

självständiga individer i en grupp som kan utveckla empati gentemot andra. I kris kan den här 

utvecklingen rubbas och för att kunna gynna det drabbade barnets fortsatta lärande så krävs en 

bra miljö där barnet får samspela med andra människor. Både barn och pedagoger. Därifrån 

skapas sen bra möjligheter för barnet att fortsätta sin lärandeprocess. Lärande är ingen 

homogen process, lärande äger rum på både individuell och kollektiv nivå (Säljö 2014, s.13). 

Om förskolan är med om en kris så tror jag att pedagoger bör se till hela barngruppens fortsatta 

lärande och inte endast individen. Utgångspunkten för ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

är att man fokuserar på samspelet mellan kollektiv och individ samt att alla människor är olika 

(Säljö 2014, s.18). Jag tror att jag fokuserade mest på Julia i det här sammanhanget. Jag tänkte 

mest på hur det skulle gå för henne och hur vi skulle hantera henne men resten av barngruppen 

fanns där i periferin och jag tänkte bara någon kort stund på hur de andra barnen skulle reagera. 

Idag med min fortsatta erfarenhet och utbildning så ser jag annorlunda på den saken. Nu tänker 

jag i ett större helhetsperspektiv där hela barngruppen finns med från början i en krishantering. 

Jag inser vikten av att göra alla delaktiga och att även barn som inte är med om den direkta 

krisen kan behöva extra stöd för att kunna förstå det som händer.  

 

Relationskompetens 
 

Relationsforskning presenterar tre huvudkonklusioner som radikalt avviker från tidigare 

kunskap om barns utveckling: 

 

• Barn föds sociala 

• Barns reaktioner är alltid meningsfulla 

• Barn kan ta personligt ansvar (Juul & Jensen 2002, s.119).  

 

Enligt min erfarenhet så är barn medvetna om vad som pågår, de behöver vistas i en miljö 

bland människor där de blir bekräftade och sedda. Där de kan uttrycka sina egna värderingar 

och önskningar om hur de vill bli bemötta. Jag anser att personal som arbetar i förskolan bör ha 

kunskap om hur man skapar förutsättningarna för en bra miljö. Jag upplever att det är lättare att 

skapa en god miljö när det är färre människor att förhålla sig till. Det är lättare att se varje barn, 

lyssna och tillgodose barns behov när det är en liten barngrupp och hög personaltäthet. Om det 

är stora barngrupper med få pedagoger så hinns inte detta med. Lars Svedberg är docent i 

pedagogik och legitimerad psykolog och han lyfter gruppens storlek som en viktig aspekt för 
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relationer, kontakt, närhet och för att allas tankar, åsikter och behov i gruppen ska kunna få ta 

plats. Han menar att både det relationella, emotionella, psykiska och fysiska avståndet ökar i 

takt med att fler individer ingår i gruppen (Svedberg 2012, s.111).  

 

I en kris så tror jag att det är viktigt att ha en god relation till de berörda. Jag kände att jag hade 

en bra relation med Alex och Julia men ändå kändes det svårt när det första mötet med dem 

båda skulle ske efter det som hände. Jag kände mig orolig för hur jag själv skulle reagera i 

mötet med deras sorg. Jag var osäker på vad jag skulle säga och jag var rädd att agera på fel 

sätt. Detta får mig att tänka på betydelsen av relationer som Juul och Jensen skriver om och hur 

vi samtalar med människor i olika situationer. Jag tolkar det sociala samspelet som de skriver 

om som ett ansvar att se människors olika perspektiv på saker så att vi lättare kan förstå 

varandra. Det är speciellt viktigt för pedagoger då vi har att göra med många barn och 

vårdnadshavare som har olika bakgrund.  

 

Det handlar inte bara om att följa krisplaner och vara en så professionell pedagog som möjligt 

utan det handlar om att se barnet. I det här fallet handlade det om att jag försökte se Julia och 

göra mitt bästa för henne. Jag var i min yrkesroll även om jag kände mig osäker. Jag visade 

Julia att jag var ledsen men jag lät det inte handla om min sorg utan hennes. Det som kallas 

personlig auktoritet och som bygger på förmågan och viljan att ingå i en professionell relation 

där man använder sig av yrkesmässiga och personliga värdeföreställningar, sitt yrkespersonliga 

engagemang, sin självkänsla och sitt inre ansvarstagande (Juul & Jensen 2002, s.91). ”Ett barn 

som drabbats av det otänkbara vill inte bli bemött, det vill bli mött” (Gustafsson 2006, s.20).  

Tänker jag på skillnaden mellan att bli bemött och mött så tolkar jag det som att barn vill bli 

mötta och sedda för den personen den är. Ett bemötande känns inte lika innerligt som ett möte. 

Jag kan lära mig att bemöta barn på ett generellt sätt men ett barn i kris är någonting annat. Där 

möter jag ett barn som har andra behov och vilka det är kan jag inte få reda på om jag inte 

möter individen på riktigt. Det enskilda barnets personliga integritet måste vara viktigare än de 

konkreta pedagogiska målen så att man inte kränker barnet och medvetet överträder deras 

personliga gränser (Juul & Jensen 2002, s.96).  Jag tar mig tid och lyssnar, känner och 

undersöker. I krissituationer får vi också göra ett övervägande mellan det planerade krisarbetet 

och det vi känner inom oss är det rätta att göra.  

 

Jag upplever att Alex gav Julia den informationen hon kunde hantera i krisen och var öppen 

med det som hände. Det blev också lättare för oss att hantera situationen då jag upplevde att 
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kommunikationen mellan förskolan och Alex fungerade även om vi inte riktigt visste vad vi 

skulle säga. Julia hölls inte utanför det som skedde utan hon blev sedd som en person som mist 

en förälder. Inte som ett barn som inte förstår. Enligt Juul och Jensen så trivs barnet bäst i en 

subjekt-subjektrelation där barnet uppfattas som en självständig person som kan vara aktivt 

medskapande i sina relationer (Juul & Jensen 2002, s.119). Utifrån detta perspektiv så bör inte 

pedagoger prata över huvudet på barnet utan ta med barnet in i vad som händer och prata direkt 

till barnet. När jag som pedagog pratar med föräldern så ska jag titta på barnet och ta med det 

in i konversationen så att hen känner sig inkluderad i vad som händer. Jag anser att personal 

som arbetar i förskolan ska ha kunskap om hur man skapar förutsättningarna för en bra 

lärandemiljö. Gläntan är en liten förskola med en avdelning vilket ger pedagogerna bättre 

förutsättningar att komma nära barnen. Dagens barn tillbringar mycket tid i förskolan och 

pedagogerna som arbetar i förskolan har en stor del i barnens vardag. Det krävs en god 

relationskompetens hos alla som är aktiva inom förskolan där pedagoger kan anpassa sig efter 

olika situationer och kunna möta olika människor i olika sammanhang. När jag ser tillbaka på 

samtalet som jag hade med barnen så upplever jag att det var ett bra samtal. Jag var lyhörd 

inför deras reaktioner på det som sades och jag svarade ärligt på frågorna som uppstod. Visste 

jag inte svaret så sa jag att jag inte visste. Där återspeglar min handling Lars H Gustafssons 

tanke om samtal med barn. Gustafsson är barnläkare, författare och samhällsdebattör. I samtal 

med barn så är enkelhet, konkretion, ärlighet och tydlighet viktigt (Gustafsson 2006, s.12). Om 

vi inte är tydliga med det vi säger så är det lätt hänt att barn börjar fantisera och bilden av vad 

som verkligen hänt blir kanske oförståeligt och svårt att hantera.  

 

Och hur skapas denna relationskompetens? Av erfarenhet eller utbildning? I ett sociokulturellt 

sammanhang integreras tänkande, talande, handlande och andra processer med varandra och 

bildar en helhet (Claesson 2007, s.32). Jag tänker att den helheten är en kombination av 

erfarenhet och utbildning. Ett begrepp som återkommer i Säljös teori är redskap. Med redskap 

menas de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och 

som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den (Säljö 2014, s.20). Pedagoger i 

förskolan har olika erfarenhet när det kommer till relationskompetens. Och jag tror att det är 

svårt att läsa sig till en god relationskompetens, samtidigt tror jag att de redskap man har när 

det gäller relationskompetens kan utvecklas om rätt utbildning ges. Med hjälp av tidigare 

erfarenhet vet vi hur vi ska agera i olika situationer och i de flesta miljöer kan vi följa rutiner 

som för-tolkar situationen åt oss och vi vet vad som är adekvata reaktioner (Säljö 2014, s.129). 

Jag var inte utbildad för att kunna hantera kriser men jag hade tidigare erfarit en kris på en 
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annan förskola och kände i den tidigare situationen att jag kunde hantera situationen med hjälp 

av mina kollegor och deras kunskap och erfarenhet. Jag upplevde att min tidigare erfarenhet 

hjälpte mig att hantera situationen med Julia och Alex på ett ganska bra sätt. Hade jag varit 

färdigutbildad förskollärare och haft längre erfarenhet så hade jag nog känt mig tryggare i mitt 

handlande än vad jag gjorde då.  

 

Tröst och stöd 
 

Tröst är ett svårt begrepp i det här sammanhanget tycker jag. Vad innebär det att trösta? I mitt 

fall kände jag att jag inte kunde göra så mycket mer än att bara finnas där. Vara tillgänglig för 

Julia, Alex, mina kollegor, de andra vårdnadshavarna och deras barn. Känna efter och vara 

nära. Vi får vara försiktiga med vad vi säger i krissituationer anser jag. I trösten kan det vara 

svårt att veta vad vi ska säga och inte. Ibland är ord överflödiga och det kan räcka med en 

kram. Jag minns att det var det första jag gav Alex när hon kom till förskolan efter en tid. Jag 

gick bara fram och kramade henne och jag minns faktiskt inte om jag sa något eller om jag 

gjorde det så minns jag inte de orden. Jag visste inte om det var rätt eller fel att göra så, jag 

agerade bara på instinkt. I den stunden var jag Linn. Jag tänkte inte på att vara i min yrkesroll.  

Gustafsson menar att tröst finns. Den handlar om att våga utan att göra, finnas till hands utan 

att prata, hålla om utan att krama ihjäl (Gustafsson 2006, s.23). Att vi som pedagoger finns 

nära till hands och är lyhörda inför det som sker i arbetet med de berörda i krisen, tror jag är 

avgörande för en bra krishantering. I samspel mellan barn och vuxna är samspelets kvalitet och 

dess konsekvenser uteslutande den vuxnes ansvar (Juul & Jensen 2002, s.106). Men hur ska 

förskolan kunna garantera kompetenta vuxna som kan ta det ansvaret? Genom att anställa 

utbildad personal? Ja absolut, det kan vara skillnad på en formell utbildning och en informell 

praktisk kompetens eftersom en teoretisk utbildning kan bidra med mycket till en lång 

erfarenhet och vice versa. När Julias pappa dog blev den händelsen prioriteringen i vår vardag 

och vi planerade verksamheten utifrån det inträffade. ”Verksamheten ska utgå från en 

helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande 

bildar en helhet” (Skolverket 1998, s.5).  På Gläntan jobbade vid tillfället tre barnskötare, en 

förskollärare och en musikpedagog. Det är svårt att säga vad som gjorde att vi hanterade 

situationen som vi gjorde. Jag hade säkert en del med mig från min tidigare erfarenhet precis 

som mina kollegor har sina erfarenheter. Jag undrar hur det hade sett ut om det var en 

nyöppnad förskola med endast nyutbildad personal utan någon direkt erfarenhet. Jag tror att det 

är ganska osannolikt att det skulle kunna inträffa men om så var fallet så tror jag att 
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pedagogerna skulle sitta på massor av viktig kunskap men sakna en del av den tysta kunskapen 

som kommer med erfarenhet. Eller så är det så att många av oss som väljer att arbeta som 

pedagoger bär på en tyst kunskap redan innan vi väljer att utbilda oss, som handlar om hur vi 

ska agera tillsammans med människor och hur vi ska hantera olika situationer. Som vi sedan 

utvecklar ju mer vi utbildar oss och ju mer erfarenhet vi skaffar oss. En av de intervjuade 

förskollärarna, Anja, var med om en kris där en förälder var sjuk och dödsfallet var väntat. När 

jag frågade henne hur den händelsen har påverkat henne så svarade hon så här angående hennes 

nya insikter:  

”Den här händelsen har haft en stor del i en resa där jag inser att jag inte är den som har 

huvudrollen, jag är en hjälpare i det här. Det är inte min kris. Jag ska inte stjäla huvudrollen i 

krisen. Det kommer att passera för mig, men för de närmast inblandade förändras livet för 

alltid”. Jag tolkar det som att Anja kunde hålla situationen på en professionell nivå även om det 

var jobbigt och att insikten har kommit från Anjas erfarenhet. Det var ingenting hon lärde sig 

på sin förskollärarutbildning. 

 

Utvecklingspsykologi  
 

Jag har tidigare nämnt vikten av en bra miljö för barn i kris. Varför är det extra viktigt för barn 

i kris att vistas i en bra miljö och hur ska vi som jobbar i förskolan hantera barn som befinner 

sig i kris? När kriser inträffar så är det viktigt att se till vad barnet behöver. Jag tänker att 

omsorg blir det väsentliga här. Verksamheten i förskolan ska präglas av omsorg om individens 

välbefinnande och utveckling. Barns behov av att på olika sätt få reflektera över och dela sina 

tankar om livsfrågor med andra ska stödjas (Skolverket 1998, s. 4).  

 

Pia Risholm Mothander är docent och lektor och Leif Havnesköld (1949-2017) som arbetade 

som psykolog har skrivit boken Utvecklingspsykologi och utifrån ett utvecklingspsykologiskt 

perspektiv så är det så att barn som är med om en kris ofta hamnar i stress. Om barn är under 

stress en längre tid ökar stresshormonet kortisol vilket innebär att känslor av oförmåga och 

hjälplöshet infinner sig och det kan leda till förlust av kontroll, passivitet och avstannande, 

vilket i sin tur kan påverka kommande utveckling (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, 

s.85). Jag tänker att förskolan kan försöka minska den stressen för att underlätta för barnet. Jag 

upplevde inte Julia som stressad men samtidigt kunde hon bära på en stress som jag inte såg. 

Jag menar här att även om vi tycker att barnet ser ut att må okej så får vi ändå förutsätta att 

barnet är traumatiserat och agera utifrån det. Förskolan ska erbjuda en bra miljö där barnen får 
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utrymme att återhämta sig och tillfällen att reflektera kring det som har hänt. Där barnet kan få 

uppleva positiva känslor. Positiva känslor är grundläggande för barnets psykiska växande och 

när barnet är tryggt upplever det en positiv affekt (Havnesköld & Risholm Mothander 2009, 

s131-132). Efter samlingen som jag och Tina hade med barnen så stannade vi inne och ritade, 

det är en lugn aktivitet som de flesta barn tycker om. Jag visste att Julia tyckte om att rita. Det 

var något vi brukade göra ofta tillsammans så det kändes som någonting som hon skulle 

uppskatta. I den stunden så ritade hon en bild av sin pappa som en ängel i himlen. Jag tänker att 

det var en del i hennes bearbetning av det som hade hänt. Att hon kände sig så pass trygg där 

och då att hon kunde visa sina tankar genom att rita.  

 

Sorg 
 

Ledsnad är en affekt som är passiv, kopplad till hjälplöshet och hopplöshet (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009, s.143). Hur ska vi på förskolan kunna stötta ett barn som befinner 

sig i en sorg och en ledsenhet? Jag anser att det är bra för barnet att i största möjliga mån vara 

delaktig i vad som sker på förskolan när det väl befinner sig där. För att barnet inte ska fastna 

för länge i ett tillstånd av nedstämdhet så kan vi på förskolan finnas där och uppmuntra till att 

delta i aktiviteter. Men samtidigt vara lyhörda inför när barnet kanske behöver gå undan en 

stund eller bara få vila lite. Om barnet gråter så ska vi inte försöka stoppa gråten det första vi 

gör. Gråtande frigör stresshormoner och leder till en lättnadskänsla när gråten avtar 

(Havnesköld & Risholm Mothander 2009, s.144). Julia var lågmäld och nedstämd till och från 

och hon grät en del på förskolan efter det som hände. Hon kunde tydligt uttrycka att det 

handlade om en saknad efter sin pappa. Gråten kunde komma plötsligt utan förvarning vid 

olika tillfällen. Enligt Havnesköld och Risholm kan det hjälpa att uppmuntra barn till att bejaka 

sina känslor och prata om dem, oavsett om de befinner sig i kris eller inte. Det kan bidra till en 

större förståelse för andra människor som upplever samma känslor. Känslor binder samman 

människor med varandra och med objekt. Känslor bildar en bas för vår fysiska och psykiska 

överlevnad och hjälper oss att fungera i olika sammanhang. Känslor hjälper oss att veta vad vi 

vill och vad vi behöver och hur vi ska hantera olika situationer (Havnesköld & Risholm 

Mothander 2009, s.150). Om vi hjälper barnen att hantera och kanalisera sina känslor så anser 

jag att vi skapar en bra grund för en god relationskompetens hos barn som de sedan kan ha 

nytta av senare i livet.  
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Barn är beroende av andra människor som är känslomässigt närvarande och tillgängliga för att 

kunna utveckla hjärnan. Hjärnan är ett socialt organ som byggs av erfarenhet (Havnesköld & 

Risholm Mothander 2009, s.176). Därför får vi inte vara rädda för att möta barn i kris. Jag är 

glad att jag gick emot min rädsla för vad jag skulle säga till Julia. Jag började prata med Julia 

och barnen i samlingen och hoppades att jag inte skulle säga något som Julia tog illa upp av. 

Och även om jag inte hade hittat ord att uttrycka mig med så tror jag att det hade räckt att bara 

vara där i stunden och vara nära. 

 

Existentiella samtal med barn  
 

Att arbeta med människor i sorg och kris kan sätta igång olika existentiella frågor om livet och 

en rädsla för att dö. Atle Dyregrov är psykolog och menar att det kan vara viktigt att vara 

beredd på att försöka svara på olika frågor när man ska hjälpa barn som sörjer (Dyregrov 2007, 

s.135). Det jag upplevde som svårt i situationen med att samtala med barn var hur jag skulle 

hantera oväntade reaktioner. Dels reaktioner hos barnen men även mina egna reaktioner i form 

av känslor. Som jag nämnde tidigare så handlar den största delen i vår krisplan om samtal med 

barn och vårdnadshavare. I samtal med barn som förlorat en förälder kan man komma in på 

stora existentiella frågor om liv och död och vad som händer sen. Enligt Sartre som var en 

filosof och existentialistisk tänkare så är existentialismens första princip: människan är 

ingenting annat än vad hon själv gör sig till (Sartre 1946, s.12-13). Utifrån denna första princip 

så tänker jag att varje människas tankeverksamhet är värd att lyssna till och försöka förstå. Jag 

anser att man är sina tankar och känslor, men att det även är viktigt att lyssna till andra 

människors tankar och känslor för att försöka förstå och sätta sig in i andras situationer. Jag tror 

att det är av stor vikt att finnas tillgänglig för samtal med barn så att de kan få försöka få svar 

på sina frågor. Att barn blir medvetna om kan sin existens och vikten av denna är något vi 

jobbar med på förskolan. Liza Haglund som är adjunkt på Södertörns högskola menar att vi 

ständigt ska vara vakna för vad som sker runt omkring oss och ställa frågor (Haglund 2014 

s.122). Här tänker jag att det handlar om att se barnen, att få dem att känna att de är en egen 

individ men även en del av en grupp där de måste ta hänsyn till varandra.  

 

Enligt Dyregrov rubbas existensen vid en kris. I den krisen jag var med om fick Julia erfara 

upphörandet av existens. Pappa finns inte längre. Han existerar inte på jorden. Eller hur är det 

nu? Julia minns pappa, så han existerar ju i minnet. Men inte fysiskt. I sådana här kriser uppstår 

efterhand frågor. Existentiella frågor. Var är pappa nu? Kommer jag att få träffa honom igen? 



21 
 

Kommer jag att dö? Det här är frågor som ofta inte har ett konkret svar. Barn ställer frågor och 

samtalar om det som hänt för att försöka förstå och när frågorna upprepas visar det att barnens 

förståelse utvecklas. Pusselbitarna faller sakta på plats för barnen och det är viktigt att finnas 

där som vuxen och ha tålamod så att barnen får den tid de behöver (Dyregrov 2007, s.87).  Vi 

får tillsammans med barnen diskutera och samtala och försöka hitta svar.  Här handlar det om 

kommunikation och lärande. För det är ett lärande att kunna hantera sin sorg och att kunna 

förstå vad det är som händer genom kommunikation. Förutsättningen för att människor skall 

kunna ta till sig och bevara kunskaper och information är således, att vi har kategorier och 

begrepp att ordna våra upplevelser med (Säljö 2014, s.34). Där ser jag vikten av att föra samtal 

om barns upplevelser i kris utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Förskolan ska ge barnen 

redskap att kunna samtala om och hantera sina upplevelser. Jag hade svårt att veta vilka ord jag 

skulle använda och jag upplevde en osäkerhet i att inte vilja använda fel ord eller ord som 

barnen inte förstod. I krissituationer är det lätt att förväxla empati med sympati och ge råd eller 

annat som vi själva skulle önska men som kanske blir helt fel för den människan vi möter. I ett 

nära samtal är det lätt att komma fel (Cullberg 2006, s.214). När vi möter en drabbad människa 

så måste vi försöka känna av situationen så att det inte blir fel. 

 

Enligt Haglund är filosofiska samtal tillsammans med barnen i barngruppen alltid av nytta om 

det sker på barnens villkor. Kanske uttrycker någon en rädsla för att dö, då kan vi prata om vad 

som är skrämmande med döden (Haglund 2014, s.104). Min erfarenhet säger mig att samtal 

med barn inte fungerar lika bra om vi vuxna styr för mycket. Jag tror att det är viktigt att ha 

filosofiska samtal i kriser och inte ta över samtalet som vuxen utan låta barnen styra samtalet. 

Vi vet till exempel inte hur det är att dö eller vad som händer efter döden så därför kan det bli 

ett filosofiskt samtal. När man ska prata om ett dödsfall på förskolan bör föräldrarna vara med, 

det ger barnen en trygghet att våga prata om det smärtsamma (Dyregrov 1999, s.47) När jag 

tänker tillbaka så upplever jag att vi gjorde en miss i vårt arbete när vi uppmuntrade Julia att 

komma till förskolan även om Alex inte orkade följa med. Vi satte Julia i en sits där hon ensam 

fick möta oss och kompisarna med allt vad det innebar utan att ha sin mamma hos sig som stöd. 

Det hade kanske känts lättare för Julia och Alex att få vara tillsammans under den första svåra 

dagen?  

 

Barns frågor kan vara både smärtsamma och svåra att besvara, men det är nödvändigt att svara 

ärligt och erkänna när man inte har något svar (Dyregrov 1999, s.50). Vi pedagoger måste 

också finnas tillgängliga för samtal. Det jag märkte i det första samtalet med barnen var att det 
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gick mycket lättare än vad jag trodde. Jag var nervös och lite rädd för vad som skulle ske där 

och då. Jag var rädd för hur mina egna känslor skulle yttra sig. Men barnen visade inga tecken 

på att det var jobbigt. Samtalet flöt på naturligt. Precis som det kan göra i en helt vanlig 

samling när barnen känner att det är någon som lyssnar på dem. När vi för filosofiska samtal 

tillsammans kommer vi nära varandra och vi blir självmedvetna om våra egna tankar och 

andras. Att vi samtalade kring det som hänt tillsammans med barnen gjorde att alla fick en 

slags förståelse för det som skett samt att alla fick en chans att uttrycka sig och få ställa frågor 

eller bara en chans att sitta och lyssna. Det som är speciellt med filosofi är inte att gå och titta 

efter, utan snarare sitta och tänka (Haglund 2014, s.8). Det som händer då är att vi får se saker 

ur andras perspektiv och lär oss att det vi tror på inte behöver betyda att alla tror på samma sak. 

Några av barnen i Julias grupp pratade om himlen, änglar och Gud. Sen vid ett senare tillfälle 

pratade vi om andra saker som kan hända när man dör. Finns det andra saker att tro på förutom 

Gud? Förskolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. 

(Skolverket 1998, s.5) Jag själv är inte kristen eller tror på något speciellt men jag som 

pedagog måste vara öppen och villig att prata om och bejaka det barnen tror på och vara villig 

att diskutera det som tas upp under dessa filosofiska samtal. Det uppstår ofta situationer där vi 

inte tycker lika och när det sker så får vi erfara att de som vill förstå kommer att förstå och de 

som inte vill förstå kommer inte att förstå (Sartre 1946, s.57).  

 

Krishantering genom lek 
 

Det behöver inte vara regelrätta samtal som handlar om existentiella frågor utan vi kan använda 

oss av lek och drama som ett verktyg. Det enda som möjliggör för människan att leva är 

handlingen (Sartre 1946, s.36). Jag menar att vi kan använda lek och drama för att närma oss 

existentialismens alla frågor och att det är ett lättsamt sätt att undersöka till exempel döden. I 

leken kan man undersöka hur det är att agera på olika sätt, vi kan göra olika val och se 

konsekvenserna av våra val. Enligt Sartre så är vissa val är grundade på misstag och andra på 

sanning (Sartre 1946, s.45). Vi kan dö men sedan ställa oss upp och fortsätta leva för det var 

bara i fantasin. Det var inte på riktigt. Kopplat till lekens lättsamma värld kan vi diskutera 

svåra frågor utan att det blir för tungt och sorgligt. Känslan av att bli övergiven kan skapa 

ångest och då tror jag att det kan vara bra att vara tillsammans i en grupp. Jag tänker att om det 

uppkommer ångestkänslor under leken för ett barn som mist en förälder så får vi bejaka det. Ta 

en paus. Prata och försöka bearbeta det som händer tillsammans. Drama är något som ligger 

mig varmt om hjärtat och min erfarenhet har visat mig att det kan lätta upp spänningar som kan 
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finnas i barngrupper. Jag har drama med barnen en gång i veckan och det hade jag även efter 

att krisen uppstod. Det blev ett tillfälle där vi kunde leka tillsammans på ett ganska kravlöst 

sätt. Där fantasin fick råda och där vi bejakade känslorna som uppstod.  

 

Intervjuanalys 
 

Syftet med intervjuerna har varit att undersöka hur pedagoger på olika förskolor arbetar i 

krissituationer och hur de har upplevt hur det är att hantera kriser. Att ha genomfört de här 

intervjuerna har för mig inneburit att jag insett att kriser är oundvikliga. Vi kommer någon 

gång under våra verksamma år inom förskolan att erfara någon typ av kris och det är bara en 

fråga om när. Och hur vi kommer att hantera det som sker handlar om vilken erfarenhet och 

utbildning vi har samt hur vi hanterar vår tysta kunskap som jag tog upp tidigare.  

 

De intervjuade är mellan 26 och 59 år gamla och har olika erfarenheter av kris. Jag har 

intervjuat pedagoger med olika befattningar från tre olika förskolor. Jag har gett alla fiktiva 

namn för sekretessen. Jag kallar dem Anja, Vera, Beata, och Tyra. Anja och Beata arbetar på 

samma förskola. När jag hade gjort fyra intervjuer så upplevde jag att jag fått en bild av hur 

man jobbar med kris på ganska liknande sätt och då kände jag att det räckte med de intervjuer 

jag hade. Vera, Anja och Beata hade arbetat i över tjugo år innan de erfor sin första kris. När vi 

pratade om krisplaner och hanteringen av kriser så berättade alla pedagoger att det fanns en 

krisplan att tillgå i alla förskolor där pedagogerna arbetade men i vissa fall så fanns det inte en 

specifik plan för den pågående krisen. Något som verkar vanligt förekommande är att ha en 

sorgelåda/krislåda där det finns en ram för att sätta in ett fotografi, ljus, duk och relevant 

litteratur med mera. Enligt Dyregrov så kan olika ceremonier och ritualer som har med döden 

att göra hjälpa oss att förstå vad som hänt och bidrar till en läkande process. Barn har samma 

behov som vuxna att begripa det som inträffat och måste tas in i de vuxnas värld och få känna 

sig delaktiga i allt som händer (Dyregrov 2007, s.85).  

 

När vi pratade om upplevelserna så beskrevs de som jobbiga och sorgliga. Det finns en stor 

medkänsla för de drabbade. Gemensamt för intervjuerna är att det handlar om förväntade 

dödsfall. En vårdnadshavare eller ett barn som får en dödlig sjukdom och där man vet att döden 

är oundviklig. Där man som pedagog får en chans att ta reda på fakta, att förbereda sig. Man 

måste vara beredd på hur man ska förhålla sig till dessa händelser. Erfarenhet visar att mental 

förberedelse och planering före dödsfall leder till bättre hantering än om man inte är förberedd 
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(Dyregrov 2007, s.97).  Jag tolkar intervjuerna som att ju äldre man blir och ju mer erfarenhet 

man har, desto tryggare och lugnare kan man hantera krissituationer. Men att det är svårt att 

skilja på personliga känslor och att vara professionell. Enligt Dyregrov så är rädslan att inte 

kunna ta sig an barnen på ett bra sätt samma känsla som föräldrarna till barnet känner. I vissa 

fall måste pedagoger skjuta sina egna behov åt sidan innan de själva hunnit bearbeta det som 

skett för att det gått så snabbt. Men det är också viktigt att pedagogen sen tar hand om sina 

egna behov (Dyregrov 2007, s.99). Att prata och samtala om det som sker är gemensamma 

positiva upplevelser hos de jag intervjuat.  

 

Osäkerhet i de olika rollerna 

 

Osäkerhet och svårigheter kring den privata rollen och den yrkesmässiga rollen tog en stor 

plats i intervjuerna. Vi pratade om när Tyra var med om krisen på förskolan och att hon blev 

väldigt personligt berörd och kände en stor empati. Det resulterade i att hon blev snällare och 

mer accepterande mot de berörda barnen än gentemot de andra barnen på förskolan. Något som 

hon reflekterade över var att hon inte skulle ha agerat på samma sätt om krisen inträffade nu 

efter att hon skaffat sig mer erfarenhet och en utbildning. Hon hade inte låtit sig bli lika 

personligt engagerad i barnet och dess familj som hon lät sig bli då i början av sin 

yrkesverksamhet. Då handlar det om hur man hanterar känslorna som dyker upp. Tyra hade 

väldigt svårt att skilja på sina roller och ansåg att förskolans barn var som hennes egna barn 

och då blir det svårt att skapa distans till det som händer och att vara yrkesmässig. Men här ser 

jag också att erfarenheten spelar stor roll, man lär sig av det man är med om och kan använda 

sig av sin erfarenhet nästa gång det inträffar. Att utbilda sig inom sitt yrke kan också ha en del i 

hur vi hanterar olika situationer, enligt Tyra.  

 

Osäkerhet i bemötande 

 

När det kommer till osäkerhet i bemötande så handlar det genomgående om vad man ska säga 

och hur man ska agera i kontakten med de berörda. Hur mycket eller lite man ska göra och vad 

man förväntas göra beroende på befattning. Dyregrov menar att det är viktigt att ha en öppen 

och ärlig kommunikation kring det som hänt. Sanningen är otroligt viktig i krissituationer så att 

ingen förvirring eller ångest skapas i onödan. Det är viktigt att undvika abstrakta förklaringar 

om det är så att man har att göra med väldigt små barn (Dyregrov 2007, s.79). Jag tror att det är 

av stor vikt att ha ett bra arbetslag med en fungerande kommunikation. 
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Vera kände sig inte osäker när krisen pågick. Hon hade privat varit med om en liknande kris så 

hon kände sig säker i situationen även om det var sorgligt och det fanns ett stort medlidande. 

Jag citerar Vera: ”Jag kände en slags trygghet i och med min egen erfarenhet. Jag var väl 

förberedd. Jag kände mig säker”. Jag funderar på om det har att göra med att Vera jobbade i 

köket som kock när det här inträffade? Hon var inte i barngrupp och hade inte lika stort ansvar 

som de som jobbar direkt med barnen. Om jag ska gå till mig själv så hade jag nog inte tagit 

lika stort ansvar om jag var anställd i köket. Jag hade fortfarande tyckt att det var 

känslomässigt jobbigt men jag hade inte tagit på mig ansvaret på samma sätt som jag gjorde 

den här gången. 

 

Att kunna skilja på privata känslor och att vara i sin yrkesroll verkar vara svårt. Det handlar om 

hur man hanterar känslorna som dyker upp. Det kan vara svårt att hitta en balansgång. Det är 

svårt att låta bli att själv bli ledsen och det är ingen idé att stänga av sina känslor. Det gör inget 

om barnet ser att vi gråter men att bryta ihop inför barnet är ingen bra idé (Dyregrov 2007, 

s.136). När kriser inträffar så får man nya erfarenheter och insikter. Jag citerar Vera: ”Jag har 

blivit mer rädd för olika sjukdomar. Jag tänker att det bara händer när man blir äldre, men nu 

har jag varit med om två dödsfall med barn. Jag är mer rädd för sjukdomar och död nu än 

innan”. Vanliga efterreaktioner på kris är bland annat ångest, sårbarhet och minnesbilder 

(Dyregrov 2009, s.54). 

 

Framtida kriser 

 

På frågan om de tror att de skulle hantera en kris annorlunda om det skulle inträffa igen gav 

svaren att varje kris är unik, men att man för varje kris får ny erfarenhet och nya verktyg för att 

klara av det igen. Här tänker jag att förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap har uppstått. Jag 

citerar Anja: ”Jag hoppas att jag skulle hantera en kris minst lika bra och kanske ännu bättre 

om det hände igen. Jag är äldre nu och har varit med om mer saker. Jag hoppas att jag med den 

här erfarenheten ska kunna vara en bättre lyssnare”.  Man kan aldrig vara hundra procent 

förberedd på en kris men det är skillnad på att hantera en kris som föregåtts av en längre 

process jämfört med en som inträffar plötsligt. Pedagogerna återkommer hela tiden till att ju 

äldre de blir och ju mer erfarenhet de skaffar sig desto bättre blir de på att hantera olika 

situationer. Pedagogerna pratar mer om erfarenhet än om utbildning. Det är svårt att koppla 

samman kurslitteratur med den kunskap som varje pedagog bär med sig som sin tysta kunskap 

(Claesson 2007, s.98). Pedagogerna säger att de skulle hantera en kris på ungefär samma sätt 
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som de gjorde första gången men förhoppningsvis bättre på grund av deras gjorda erfarenheter. 

Jag tycker det är intressant att ingen av pedagogerna upplever att de gjorde fel. Tyra kände att 

brist på erfarenhet och utbildning gjorde att hon inte hanterade situationen som hon skulle gjort 

idag men hon gjorde ändå sitt bästa. De andra tre reflekterade inte över utbildning men däremot 

erfarenhet. När frågan dök upp om de skulle hantera en kris annorlunda nu så var alla överens 

om att erfarenhet är bra och att vi lär oss av den. Jag tror utifrån mina intervjuer att många 

pedagoger som arbetar i förskolan bär på en tyst kunskap om hur vi ska behandla människor på 

ett bra sätt.  

 

Slutord 
 

Att ha skrivit en essäistisk uppsats som utgår från ett eget upplevt dilemma har gjort att jag, på 

ett självreflexivt sätt, fördjupat min självkännedom om hur jag agerar i kris. Att använda 

skrivande som metod för reflektion i arbetslivet syftar till att stärka den inre och yttre dialogens 

växelverkan (Hammarén 2005, s.27). Vi har vid handledartillfällen på Södertörns högskola 

arbetat med våra texter vilket har varit till stor hjälp i skrivprocessen. Där har vi stöttat och 

hjälpt varandra framåt. Vi har läst allas texter och gett konstruktiv kritik för att kunna fortsätta 

vårt arbete. Min uppsats handlar om dilemmat som uppstår när kriser inträffar och om min 

osäkerhet i hur jag skulle hantera barn, vårdnadshavare, kollegor och inte minst mig själv i 

situationen. Jag har med hjälp av litteratur och kvalitativa intervjuer undersökt vilket som väger 

tyngst – erfarenhet eller utbildning- när det gäller krishantering. Mitt syfte har varit att 

undersöka mina egna och andra pedagogers upplevelser och erfarenheter av kris med hjälp av 

intervjuer och även undersöka om det finns krisplaner i förskolan samt om det går att vara 

förberedd på olika kriser som kan uppstå. Min undersökning har visat att erfarenheten är det 

viktigaste i krissituationer. Jag tänker att forskning om krishantering kan gynna samhället i den 

bemärkelsen att pedagoger kan få bra verktyg att hantera kriser på. Förskolan lägger grunden 

för barns lärande och då är det viktigt att den starten blir så bra som möjligt för alla barn. Även 

om deras värld rubbas av kriser. Det är viktigt att pedagoger inom förskolan förstår vikten av 

att hantera barn och vårdnadshavare på bästa sätt för att individerna ska känna sig trygga. 

 

I min undersökning har jag kommit fram till att det oftast är erfarenheten som påverkar hur vi 

hanterar svåra situationer och hur vi kan använda tidigare erfarenheter för att klara av nya 

situationer som uppstår. Att studier kan bidra till en större kunskap kring krishantering anser 

jag är riktigt. Men erfarenhet från en redan upplevd kris tror jag kan bära med sig andra 
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kunskaper som inte går att läsa sig till. Jag var barnskötare när detta hände och hade erfarenhet 

av en annan kris. Hade jag inte varit med om den tidigare krisen så tror jag inte att jag hade 

klarat av att hantera situationen som jag gjorde även om det var svårt. Precis som jag inte tror 

att jag skulle klarat av situationen utan erfarenhet men med en förskollärarexamen. Detta är 

upplevelser som jag delar med de pedagoger som jag intervjuade. Den levda erfarenheten blir 

en del av pedagogens tysta kunskap som sedan växer vidare ju mer erfarenhet som införskaffas.  

 

Jag har undersökt betydelsen av miljöns roll för barn i kris men också hur pedagogers 

relationskompetens har betydelse i krissituationer. I läroplanen för förskolan står det att vi ska 

anpassa verksamheten efter barns olika behov så att de ska få en så bra start i sitt livslånga 

lärande som möjligt. Och för att barn i kris ska kunna fortsätta sin lärandeprocess så bör 

pedagoger i förskolan upprätthålla en god social aktivitet och se till så att barnet inte isolerar 

sig. Det är förskolan som lägger grunden till att barnen får en bra, trygg start i livet för att 

sedan kunna ta sig ut i samhället som starka individer. Jag tänker därför att det är av oerhörd 

vikt att varje förskola är väl förberedd och har verktygen för att kunna hantera barn, 

vårdnadshavare och personal i kris. Vi ska vara ett stöd och en trygg fristad när kriser uppstår. 

Om vi inte vet hur vi ska hantera situationen så är det lätt hänt att barnen inte känner sig sedda 

och därför isolerar sig och stannar upp i sin utvecklings- och lärandeprocess. Det är av stor vikt 

att samtala öppet om det som händer men även kring existentiella frågor så att ingen känner sig 

exkluderad och att ha en förståelse för att barn och vuxna hanterar sorg på samma sätt. Vi vill 

vara delaktiga i vad som händer. 

 

I mitt fall kom krisen plötsligt och jag tror att det är viktigt att göra upp handlingsplaner inför 

olika typer av kriser, både plötsliga och mer väntade. Det är också viktigt att läsa krisplanerna 

kontinuerligt. Det har jag inte gjort efter den här händelsen. Förrän nu när är jag skriver den här 

uppsatsen. Om det inte hade funnits en krisplan så tror jag att jag hade känt mig ännu mer 

vilsen och ostrukturerad än vad jag kände mig när det fanns en krisplan. Att vi inte hade en 

utsedd krisgrupp på min arbetsplats gjorde att jag hamnade i en svår situation. Slumpen gjorde 

att jag var först på plats och blev den som fick ta ansvar för det som skedde även om jag inte 

kände att jag var bekväm med det. Tiden efter den omedelbara krisen blev lättare för mig att 

hantera. Förskolan erbjöd inte någon professionell hjälp till oss pedagoger utan vi pratade 

endast med varandra under dagtid och på arbetsplatsträffar. Vi köpte sedan in en färdig krisplan 

som är tydligare än den vi skrev själva. Vi har inte behövt använda den och jag hoppas att det 

förblir så.  
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Jag upplever att min metod av att använda litteratur och kvalitativa intervjuer har gett mig ett 

brett perspektiv på erfarenhet, utbildning, krisplaner och förhållningssätt när det gäller att möta 

barn och vårdnadshavare i kris. Jag tänkte i början av mitt arbete att en förskollärarutbildning 

har en stor del i hur man hanterar kriser. En av mina frågeställningar handlar om vilken 

betydelse utbildning och erfarenhet har i krishantering och då tänker jag som så att om man är 

utbildad förskollärare så har man en trygghet i sig själv att kunna hantera det mesta som sker i 

förskolan till en viss del. Men i så komplexa fall som kriser så anser jag med stöd av min 

undersökning att erfarenheten och den tysta kunskapen väger tyngre. I de här situationerna så 

handlar det så mycket om att bara göra det som känns rätt i stunden för barnet, 

vårdnadshavaren och mig själv. En annan av mina frågeställningar var hur förskolan kan 

hantera barn och vårdnadshavare i krissituationer och min undersökning visar att det är bra att 

vara förberedd med enkla handlingsplaner på olika krissituationer och jag har genom denna 

uppsats fördjupat mitt kunnande inom detta område så att jag kanske känner mig tryggare nästa 

gång jag är med om något liknande. Min tanke är att om pedagoger inte är förberedda på det 

som kan hända eller inte har föräldrarnas förtroende så har de heller inte förutsättningarna att 

skapa trygghet för barn som går igenom en kris. Jag är ödmjuk inför kriser som kommer uppstå 

i mitt fortsatta yrkesliv. Jag anser inte att jag är en expert på krishantering. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuunderlag  

”På vilket sätt kan förskolan hantera barn och vårdnadshavare i kris?” 

 

1. Ålder? 

2. Verksamma år inom förskolan?  

3. Befattning? 

4. Hur många år hade du arbetat när krisen inträffade? 

5. Hade ni en krisplan gällande händelsen? 

6. Hur upplevde du att du hanterade krisen? 

7. Kände du dig osäker någon gång? 

8. Upplevde du någon svårighet att skilja på din privata roll och din yrkesroll? 

9. Hur har den här händelsen påverkat dig? 

10. Om det skulle inträffa en kris nu, upplever du att du kommer att hantera den annorlunda 

den här gången? 

 

 

 

 

 

 

 


