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Förord 
Vi vill till att börja med rikta ett stort tack till alla pedagoger som ställt upp och deltagit i våra 

intervjuer. Ni har berikat oss med många nya kunskaper och lärdomar vilket vi anser har varit 

ovärderligt under denna studie. Vi vill även tacka vår handledare Åsa Gardelli som väglett 

och stöttat oss genom hela arbetsprocessen. Ett stort tack vill vi även rikta till de opponenter 

som gett oss goda råd och konstruktiv kritik och slutligen vill vi tacka varandra för ett fint och 

gott samarbete. Denna studie hade inte varit möjlig att genomföra utan er alla.  
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Hanna Söderström & Josefin Wallinder 



 

 

Abstrakt 

Vårt syfte är att skapa kunskap om hur pedagoger i förskolan tar ansvar och arbetar för att 

möta barn som befinner sig i krissituationer, så att tryggheten och lärandet hos det enskilda 

barnet och gruppen tas tillvara. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 

2006) innefattar mål om att lägga grunden för ett livslångt lärande, där verksamheten ska 

erbjuda en trygg och lärorik miljö för alla barn som deltar och där även omsorg, fostran och 

lärande ska bilda en helhet. Vår problematisering är hur dessa mål kan uppfyllas då ett eller 

flera barn befinner sig i krissituationer eftersom tryggheten kan raseras och lärandet bli 

hämmat. 

    För att komma fram till vårt resultat och besvara vårt syfte har vi utgått från tre 

forskningsfrågor och använt kvalitativa intervjuer som metod. Resultatet av vår 

problematisering är att omsorg, fostran och lärande i krissituationer kan bilda en helhet därför 

att de är beroende av varandra även om de olika delarna inte tar lika stort utrymme. Olika 

förslag på hur man kan ansvara och arbeta för att möta barn som befinner sig i krissituationer, 

så att tryggheten och lärandet hos det enskilda barnet och gruppen tas tillvara kan urskiljas i 

arbetet under resultat- och diskussionsdelen där det också synliggörs hur omsorg, fostran och 

lärande kan bilda en helhet. Däremot finns det inga rätta riktlinjer för detta.  

 

Sökord: Förskola, Krishantering, Trygghet, Lärande, Förskollärare 

 

Abstract 
Our view is that from a learning perspective create awareness of how teachers in preschool 

take responsibility and work to meet children who are in crisis situations, so that safety and 

learning at the individual child and the group are utilized. The curriculum for preschool, 

Lpfö98 (Ministry of Education, 2006) includes the goal of laying the foundations for lifelong 

learning, where activities will offer a safe and educational environment for all children who 

attend and there even care, nurturing and learning will form an entirety. Our discussion of 

problems is how these objectives can be met when one or more children are in crisis because 

safety can be dismantled and learning to become inhibited. 

    To come to our conclusions at our results and to answer our purpose we started from three 

research questions and also used the interviews as a method. The result of our discussion of 

problems is that the care, nurturing and learning in a crisis create a complete, because they 

depend on each other even if the elements do not take as much space. Various proposals on 

how to be responsible and work to meet children who are in crisis situations, so that safety 

and learning at the individual child and the group is taken to be discernible in the work where 

it’s made visible how the care, nurturing and learning together can form an entirety. However, 

there is no correct guideline for this.  
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1. Inledning 
Vi har valt att studera pedagogens krishantering i förskolan där vårt fokus ligger på hur man 

ska kunna bevara tryggheten och ta till vara lärandet i barngruppen. Enligt läroplanen för 

förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2006) ska förskolan lägga grunden för ett 

livslångt lärande där de centrala punkterna vilar i att verksamheten ska erbjuda en trygg och 

lärorik miljö för alla barn som deltar där också omsorg, fostran och lärande ska bilda en 

helhet. Vår problematisering ligger i hur pedagogerna arbetar för att uppfylla dessa mål då ett 

eller flera barn befinner sig i kris, som är en naturlig del av vårt liv. Kan pedagogen erbjuda 

en trygg och lärorik miljö när barnets värld gått i tusen bitar, och i så fall hur?  

    Med kris menar vi svåra situationer som den berörda individen har svårt att bemästra på 

egen hand och som kräver en ökad omsorg från omgivningens sida. Det kan vara allt från 

skilsmässa, död, missbruk, sjukdom, olyckor etcetera.  

    Våra tankar om detta område väcktes genom två fruktansvärda olyckor där det i båda 

fallen omkom små barn. Vi berördes väldigt mycket av dessa olyckor och många av våra 

tankar gick till vår kommande yrkesprofession där man som pedagog kan bli tvungen att 

hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som kan innebära sorg antingen för ett 

enskilt barn eller för en hel barngrupp. Det uppkom många frågor hos oss som vi känner att vi 

har för lite kunskap om och som vi anser är viktigt att veta mer om för att kunna arbeta 

professionellt i förskolan. Hur bemöter pedagogerna barnen som befinner sig i krissituationer? 

Vad kan man säga till barnen? Hur mycket kan man säga? Vilket ansvar har pedagogerna? 

Hur skyddar man barnet i verkligheten snarare än från verkligheten? Hur besvarar 

pedagogerna barnens alla frågor? Finns förberedande arbete inför liknande situationer? Hur 

hjälper pedagogerna barnen att bearbeta och gå vidare? Och vilket efterarbete hör där till? 

Detta var några frågor som dök upp hos oss.  

    Utifrån dessa frågor och i beaktande till läroplanen har vi formulerat vårt syfte. 

Förhoppningsvis skapar denna arbetsprocess och det färdiga resultatet ny kunskap som bidrar 

till en bredare kompetens och beredskap att hantera krissituationer i förskolan där tryggheten 

och lärandet samtidigt tas tillvara. 

    Krissituationer kan inträffa för vem som helst, var och när som helst. Skolans vardag består 

av både glädje och sorg. Som pedagog kan man inte förutsätta att det inte på ett eller annat 

sätt berör något barn i ens förskolegrupp. Bøge och Dige (2006) anmärker att det i 

förskolläraryrket inte handlar om man kommer hamna i en situation där stöd och hjälp till 

barn i krissituationer behövs utan att det handlar om när detta kommer att inträffa. Detta 

grundar de på en statistik som visar att cirka 3200 barn varje år förlorar någon av sina 

föräldrar, drygt 500 barn varje år dör och cirka 50000 barn får uppleva att deras föräldrar 

skiljer sig eller separerar varje år. Det centrala blir då hur pass väl pedagogerna och 

verksamhet är förberedda för att hantera detta.  

    När man väljer ett yrke som innefattar att ta ansvar för andra människors barn i vardagen 

utesluts inte de situationer då livet gör ont för barnen. Sorg och smärta är en del av livet och 

att våga möta sorgen anser vi är en förutsättning för att glädjen och livskänslan ska komma 

tillbaka. Vi finner även att kunskaper och färdigheter ger vilja och mod att närma sig barns 

sorger och kriser och därför anser vi att detta arbete kan komma till användning i vår 

kommande verksamhet som förskollärare. Genom att ta del av andras erfarenheter kan vi 

förhoppningsvis vara bättre förberedda den dag något händer i vår egen närhet. 
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1.1 Disposition 
När vi hade bestämt oss för vad denna studie skulle handla om och vårt syfte preliminärt var 

färdigställt började vi att söka efter lämplig litteratur på bibliotek. Böckerna vi lånade delade 

vi sedan upp så att vi fick lika många var. Dessa studerade vi var och en på olika håll för att 

sedan träffas och delge varandra den information vi tagit del av. Tillsammans sökte vi även 

lämplig forskning och litteratur via olika sökmotorer på Internet. På grund av att vi under 

arbetets gång erövrade mer kunskap och lärdomar kring vårt valda ämne vidgades vårt synfält 

och därför införskaffade vi mer litteratur som vi tillsammans bearbetade. När vi påbörjade 

urvalsprocessen turades vi om att ringa runt till olika förskolor men vi genomförde 

intervjuerna tillsammans där båda var delaktiga i samtalen. Transkriberingen sköttes även den 

i samarbete där båda lyssnade och skrev ner informationen. Hela arbetsprocessen, det vill säga 

litteratursökning, skriftlig utformning, korrekturläsning och genomförande av intervjuer har 

genomsyrats av att båda tagit lika stort ansvar och ingen del i arbetet kan därför tillskrivas 

någon särskild. 

2. Syfte och frågeställningar  
Vårt syfte är att utifrån ett lärandeperspektiv skapa kunskap om hur pedagoger i förskolan tar 

ansvar och arbetar för att möta barn som befinner sig i krissituationer, så att tryggheten och 

lärandet hos det enskilda barnet och gruppen tas tillvara. 

 

 Vilka metoder och förhållningssätt använder förskollärare ute i verksamheten för att 

behålla tryggheten hos det enskilda barnet och i barngruppen om en krissituation 

skulle uppstå? 

 

 Vilka metoder och förhållningssätt använder förskollärare ute i verksamheten för att 

främja lärandet hos det enskilda barnet och gruppen under krissituationer? 

 

 Hur arbetar pedagoger i förskolan förberedande ifall en krissituation skulle uppstå, 

under krissituationens förlopp och efteråt? 

 

 

3. Bakgrund 

3.1 Begreppet kris 
Olika författare definierar begreppet kris på olika sätt men har i grund och botten samma 

innebörd. 

    Raundalen och Schultz (2007) beskriver begreppet kris som ett resultat av plötsliga och 

dramatiska händelser som blir till stor belastning och psykisk press för individen. Det kan 

bero på olyckor och akuta händelser. Författarna menar att det som kännetecknar en 

krissituation kan vara att den uppstår snabbt och oväntat så att de inblandande känner sig 

utslagna och handlingsförlamade. Vidare skriver de att normala känslor under en krissituation 

är hjälplöshet, förvirring och att man saknar kontroll. 

    Cullberg (1986) förklarar att ordet kris kommer från grekiskan krisis och har betydelsen 

avgörande vändning, plötslig förändring och ödesdiger rubbning. Han betraktar kris som en 

situation utlöst av en yttre händelse, som hotar individens fysiska existens, sociala identitet 

och trygghet eller grundläggande tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron. Enligt Cullberg ska 
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fyra aspekter tas i beaktande vid analysen av en kris. Den första aspekten är den yttre verkliga 

händelsen, den andra förklarar det psykiska som händer inom individen, den tredje är 

individens iakttagbara reaktioner och den fjärde behandlar andra individers interaktioner med 

den krisdrabbade. Dessa fyra aspekter bör tas i beaktande på grund av att en svår situation 

endast kan betraktas som en kris beroende på om den drabbade upplever det som en kris. I 

och med detta kan man aldrig dra förutsägelser som: om händelse A inträffar följer därefter 

krisen B. Cullberg beskriver vidare att kris är ett tillstånd, svårt att bemästra, i en livssituation 

där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att man ska kunna 

förstå och övervinna den aktuella situationen.  

    Jonsson och Hagström (1990) beskriver ordet kris som händelser och problem som vi inte 

med våra inre resurser kan lösa på ett naturligt sätt. De menar att det uppstår en obalans 

mellan problemets svårighetsgrad och vår förmåga att nå fram till en lösning. Vi kan inte 

isolera händelsen från oss som personer och våra tidigare erfarenheter. 

    Fahrman (1993) poängterar att en kris inte enbart behöver innebära något negativt utan det 

kan vara en möjlighet till förändring. Persson (1995) förklarar att en möjlighet till förändring 

kan innebära att barnet under bearbetningsprocessen kan upptäcka styrkor och resurser hos sig 

själv vilket kan resultera i en mognadsutveckling som bidrar till en större kompetens till att 

hantera svåra livssituationer längre fram i livet.  

3.2 Vanliga reaktioner för barn i kris 
Andersson (1995) beskriver olika slags kriser och hur de kan påverka barn på olika sätt 

beroende på vem man är, vad, hur och varför krissituationen uppstått. Barnets kön, ålder och 

uppväxtförhållanden speglar vem barnet är och har betydelse av reaktion och hantering i svåra 

situationer. Skilsmässa, död, sjukdom, olyckor, ekonomiska förhållanden, kulturella och 

etniska förhållanden är exempel på vad som kan ha hänt och därmed är avgörande för hur 

barnet påverkas. Hur barnet möter och påverkas av en kris beror på olika aspekter. En aspekt 

kan vara om händelsen kommer oförberett. Andra aspekter som är avgörande är om barnet 

själv varit med när det hänt, barnets relation till den drabbade och ifall barnet inte fått klart för 

sig hur det hela gått till utan själv försökt skaffa sig en bild av orsaker och förlopp. Ytterligare 

aspekter kan vara om barnet inte har tillgång till någon att prata med om upplevelsen, ifall att 

flera faktorer i barnets liv förändrats samtidigt och slutligen om barnet tidigare fått uppleva 

svåra omställningar som skakat om livet. Svar på varför en krissituation har uppstått kan 

ibland finnas och ibland inte vilket påverkar barnet på olika sätt.  

    Vidare redogör Andersson för olika sorgereaktionerna för barn i kris. Ibland kan barnet 

känna ångest, ledsamhet eller ilska. Det kan även visa sig som sömnrubbingar, krav på 

uppmärksamhet, saknad eller skuld. Även okoncentration, aggressivitet, trötthet, rädsla, 

depression och oro anser Andersson är vanliga reaktioner hos barn. 

3.3 Barnsyn 
Utvecklingspsykologen och forskaren Hundeide (2001) förklarar att pedagogens 

föreställningar om barnet som person har betydelse för det bemötande och den omsorg som 

pedagogen ger barnet. Han menar att pedagogens sätt att bemöta och se på ett barn handlar 

om människosyn och respekt. Detta lyfter läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(Utbildningsdepartementet, 2006) i och med att arbetslaget ska ansvara för att alla barn får 

sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde. Att se ett barn som 

en person menar Hundeide (2001) är att se ett barn som en medmänniska med intentioner, 

behov, intressen och önskningar som måste respekteras. Det gäller att de vuxna försöker 

förstå och möta barnen kärleksfullt efter deras premisser. Johansson (2005) belyser barnsyn 

som hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till barnen som personer. Hon ger tre 

exempel på olika sätt att se på barn:  
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Figur 1. Figuren visar Johanssons (2005) tre exempel på olika sätt att se på barn. 

3.3.1 Barn är medmänniskor 

Johansson (2005) förklarar att synen av barnet som en medmänniska betyder att barnet ska få 

vara det den är. Pedagogen tar här utgångspunkt i barnet där strävan ligger i att försöka få en 

insikt i deras upplevelser, behov och individualitet samt försöka möta barnet på dess egna 

villkor. Med detta menas att pedagogen utgår ifrån barnets specifika perspektiv där 

ambitionen ligger i att försöka se omvärlden så som barnet ser den och därigenom också 

kunna förstå orsakerna till barnets reaktioner. Det är väsentligt att pedagogen resonerar med 

barnet så att agerandet inte sker mot barnets vilja och att det blir delaktig i beslut om sig själv. 

3.3.2 Vuxna vet bättre 

Med att vuxna vet bättre menar Johansson (2005) att pedagogen i första hand utgår ifrån sitt 

eget synsätt på vad som är bra för barnet där egna mål och idéer om vad som är rätt går före 

barnets upplevelser och uppfattningar av situationen. Med det synsättet konfronteras barnets 

och pedagogens tankar. Pedagogen ger barnet en känsla av kontroll men genomför ändå i 

slutändan sina egna planer i hopp om att barnet inte märker det. Underförstått finns det en 

förväntan att barnet för sin egen skull underordnar sig vissa beslut därför att barnet ur 

pedagogens perspektiv inte alltid kan förstå sitt eget bästa. Pedagogen agerar alltså ”över 

huvudet” på barnet och ger uttryck för en barnsyn där barnets initiativ inte har någon 

betydelse.  

3.3.3 Barn är irrationella 

Pedagogens syn på barnet enligt Johansson (2005) ses i detta sammanhang i negativa termer 

där pedagogen uppfattar barnets ageranden som planlösa och utan intentioner och utan 

meningsskapande. Eftersom pedagogen inte försöker förstå barnets agerande eller tycks se 

vikten av att uppmuntra detta kan det bidra till att den vuxne hindrar eller begränsar barnets 

handlande.  

Barn  

är 

medmänniskor 

Vuxna 

vet 

bättre 

Barn  

är 

 irrationella 
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3.4 Ansvarsfulla vuxna 
Bøge och Dige (2006) menar att vi som står barnet närmast är de som bäst kan stödja barnet 

när någonting känns svårt. Barn knyter an till vuxna på ett speciellt sätt och har i svåra 

situationer ett stort behov av gemenskap vilket medför ett stort ansvar hos pedagogerna i 

verksamheten. Krissituationer kan upplevas som skrämmande och överväldigande men det är 

ändå pedagogen som ska sitta med de färdigheter och redskap som behövs för att kunna vara 

den ansvarsfulla hjälparen. Berger och Lahad (2010) beskriver att pedagogen är den som 

interagerar, skapar och upprätthåller goda normer med barn varje dag och har därför som 

uppgift att hjälpa dem i att hantera alla svåra situationer som kan uppstå. Då blir pedagogen 

en central aktör i barnets förmåga att utveckla motståndskraft. Berger och Lahad (2010) 

påpekar i enlighet med Bøge och Dige (2006) att pedagogens uppgift dock inte är att agera 

psykolog eller professionell behandlare utan de vill istället belysa vikten av den betydande 

rollen man har som vuxen.   

    Drugli (2003) redogör för att pedagogen först och främst ska se sin egen relation till barnet 

som ett viktigt redskap i arbetet. Pedagogen bör ta ett aktivt ansvar för sitt bidrag till den 

relationen för att få en bra utgångspunkt i arbetet med barn i kris. I sin relation till barnet kan 

pedagogen ta kontroll över arbetet genom att först och främst öka medvetenheten om sitt eget 

beteende och sina egna känslor och hur detta påverkar barnet. En förutsättning för positiva 

relationer är att de vuxna bryr sig om barnet, att de intresserar sig för hela barnet. Det 

förhållningssätt pedagogen använder sig av påverkar i hög grad det arbete som utförs med 

utsatta barn. Handledning och gemensamma diskussioner kan vara mycket givande och en ren 

nödvändighet för att arbetet ska fungera bra med sårbara och utsatta barn. Pedagogens 

kunskaper om barns utveckling och pedagogens arbetsmetoder kan vara just det som gör att 

barnet lyckas ta sig igenom en stor sorg. Det som barnet får i den kritiska situationen bär 

han/hon med sig resten av livet. Andersson (1995) förmedlar att det är betydande som 

pedagog att gå varsamt fram och ge tydlig information till barnet under en krissituation. Att 

finnas nära och bry sig om och kanske behöva berätta händelseförloppet flera gånger kan fylla 

en stor funktion hos barnet i allt det jobbiga. Som pedagog ska man låta barnet känna så 

mycket som det orkar känna och ta in så mycket information som det orkar ta in. Det kan ta 

lång tid innan barnet vågar reagera öppet och reaktionen kan sedan visa sig på många olika 

sätt. Ibland kan det träda fram som ilska vilket gör det extra viktigt för pedagogen, när barnets 

känslor svämmar över, att finnas där. Barns sätt att hantera smärtan kan bli lättare om det 

finns en vuxen där som han/hon kan vara med, vara arg och avreagera sig på. Det viktigaste 

som pedagogen kan förmedla till den utsatta, enligt Andersson är att alltid finnas till hands, 

bry sig om och finnas kvar oavsett om det känns som om världen håller på att rasa samman.  

    Persson (1995) framhäver att empati är viktigare än kunskap då man möter barn i kris. Med 

kunskapens hjälp kan man förklara och beskriva, men en människa i kris är inte i behov av att 

förklaras och beskrivas. I en krissituation är behovet att bli förstådd det viktiga och därmed är 

vår förmåga till inlevelse och igenkännande i en annan människas situation centralt. Det är 

upplevelsen av att vara förstådd som är en förutsättning för att en havererad identitet ska 

återupprättas. Empatin är av enorm betydelse, men samtidigt påpekar Persson att empatin som 

förutsätter ett visst mått av identifikation med den drabbade inrymmer en komplikation, 

nämligen överidentifikation. Som pedagog finns det en risk i att man gör det utsatta barnets 

plåga till sin egen plåga vilket i sin tur kan påverka det fortsatta krishanteringsarbetet negativt. 

För att försöka förhindra detta och vara professionell i sin yrkesroll har han lyft en 

handlingsnorm som lyder: ”Du får gärna känna för och med, men aldrig som” (Persson, 1995, 

s.55). Vidare beskriver han att känna för, betyder att omfatta någon med sympati, att känna 

med, menas att man är närvarande med sin empati, men känner man som, den andre har man 

råkat ut för överidentifikation. Hammarlund (2001) tydliggör som en enkel regel om empati, i 

vardagligt krisarbete att ”det är viktigt att vara där, men det är också viktigt att inte dras in i 
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det” (s.83). Han menar att det som pedagog är viktigt att inneha en självinsikt av hur mycket 

man klarar av. Bøge och Dige (2006) påpekar att om man tvivlar på sina kunskaper eller ser 

sina begränsningar om att kunna hjälpa och stödja barnet bör man söka stöd hos andra 

pedagoger som då förhoppningsvis kan vara till hjälp med sina erfarenheter och kunskaper. I 

vissa fall kanske pedagogen helt och hållet måste lämna över ansvaret åt någon annan. 

Persson (1995) förmedlar att om pedagoger lättare ska kunna känna igen barn i kris behöver 

de kunskaper om bland annat hur kriser uppstår, hur de uttrycker sig och hur ett krisförlopp 

kan se ut. Det är också av värde att veta vilka försvar krisdrabbade barn vanligen använder sig 

av. 

3.5 Kommunikation 
Bøge och Dige (2006) framhåller att pedagogen är den närmaste och ofta bäst rustade 

personen för att tyda barns signaler och med hänsyn till det utforma ett ansvarsfullt stöd. 

Därför har pedagogen en skyldighet att aldrig välja tystnaden eller bara se tiden an när ett 

barn behöver stöd och omsorg. Raundalen och Schultz (2007) poängterar att ju värre 

krissituationen är, desto viktigare är det att ha en bra kommunikation. Kommunikationen 

handlar om att förklara och skapa trygghet för att vägleda barn i krissituationer. Genom 

samtal kan man få fram olika reaktioner och upplevelser vilket kan bidra till att skapa 

förståelse. Bøge och Dige (2006) redogör för att om man som pedagog lär känna barnets 

historia, synliggör och sätter ord på det som hänt hjälper det barnet att lättare förhålla sig till 

verkligheten. Fahrman (1993) framhäver att det är viktigt som pedagog att tänka på vad man 

väljer för ord när man samtalar med barn eftersom de är konkreta i sitt tänkande och inte 

förstår symboliken i språket. Hon menar att det är bättre att säga ordagrant vad som har hänt 

istället för att ta omvägar och förfina sanningen. Att säga att någon har ”somnat in” istället för 

att säga att någon har dött, kan medföra rädsla för barnet att sova på kvällen och att säga att 

någon har ”gått bort” kan medföra ångest för barnet när till exempel en förälder ska fara bort.  

    Hammarlund (2001) förklarar att om vi ska orka med verkligheten och kunna se 

sammanhang i svårigheterna behöver vi sätta ord på det. Samtalen kan ge kaoset en struktur 

som gör det lättare att bearbeta, hantera och förhålla sig till det som hänt. ”Orden, 

benämnandet, kan göra så att vi inte längre överväldigas av det som hänt utan kan börja se det 

och ta ställning till det” (Hammarlund, 2001, s.13). Han fortsätter beskriva hur viktigt det är 

som pedagog att se, ta på allvar och lyssna på det drabbade barnet. Då upplever barnet en 

känsla av förståelse, bekräftelse och att någon delar dess verklighet. Dyregrov (2006) 

förklarar att för att få tag i barnets alla frågor, iakttagelser och reflektioner bör pedagogen 

även vara lyhörd efter barnets dolda budskap i verbala yttranden och konkreta uttryck. Bøge 

och Dige (2006) påpekar att små barn kan uppleva en kris som svårare genom att de kanske 

inte är i besittning av det språk som gör att de kan uttrycka sina tankar och känslor verbalt. 

Detta kan bidra till ett inre kaos. Författarna lyfter ett exempel om den svåra 

kommunikationen där en enkel fråga som ”Berätta för mig vad du är ledsen för?” kanske inte 

kan besvaras helt. När det gäller små barn så är kroppsspråket många gånger det största och 

viktigaste uttryckssättet. Därför är det viktigt som pedagog att ha detta i beaktande så att 

värdefull information som barnet vill förmedla inte förbises. 

    Bøge och Dige (2006) framhäver att det finns en risk i att barnet lägger skulden på sig själv 

eller har tankar om att det på ett eller annat sätt kunnat förhindra det som skett om det inte 

finns ansvarsfulla vuxna i närheten att prata med. Att dela svåra och förvirrade tankar och 

känslor med andra kan skapa en atmosfär av öppenhet som gör barnet till en deltagare och 

inte bara en åskådare i processen genom en stor kris. En åldersanpassad kommunikation kan 

vara en nödvändig metod till att minska barnets känsla av isolering, förvirring och sätt att 

hantera situationen. Det går inte att undvika att barn under sin uppväxt upplever saker och 

ting som berör dem djupt men som de inte har premisser att förstå. Tillvaron med ansvarsfulla 
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vuxna är därför av avgörande betydelse och många gånger den enda trygghet barnet har i en 

svår situation. Det räcker inte med att säga till barnet som befinner sig i en kritisk tillvaro att 

det alltid går att komma till pedagogerna om de vill prata. Det är den vuxnes ansvar att bjuda 

in till samtal. Men lika viktigt som att bjuda in till samtal är att vara en bra lyssnare. Propper 

(2003) menar att konsten att verkligen kunna lyssna är den största sociala förmåga som finns. 

Hon säger att det är viktigt att kunna öva sig i att lyssna med hjärtat. Den som varit med om 

en svår händelse har ofta ett behov av att få berätta vad som hänt vilket för många är ett bra 

sätt att bearbeta företeelsen. Bøge och Dige (2006) förespråkar att lyssnandet på barnen i 

krissituationer är detsamma som att hjälpa dem att utvecklas. Lyssnandet, samtalet och bara 

känslan att vara där är den grund som ger dem möjlighet att växa upp och leva vidare trots 

livsvillkoren. Øvreeide (2001) kallar kommunikationen mellan barn och pedagog för ett 

bearbetande samtal där man har som mål att göra barnets påtvingade erfarenheter till 

erfarenheter som det kan acceptera och leva med utan att det hindrar barnets utveckling. Han 

menar att grundläggande kroppsliga, sensorimotoriska och psykologiska färdigheter kan 

hämmas om barnet inte får möjlighet att delta i kommunicerande processer med omgivningen. 

Vidare menar Øvreeide att barns utforskande också är i avgörande mening beroende av 

kommunikation där andras engagemang i det drabbade barnets erfarenheter har särskild 

betydelse för dess fortsatta utveckling. Kommunikation mellan barn och pedagog är en viktig 

del som Lpfö98 förespråkar genom att alla som arbetar i förskolan ska stödja barns behov av 

att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra. 

    Hammarlund (2001) hävdar att svåra händelser kan väcka obehag både hos individen själv, 

inom gruppen och hos pedagogen. Detta kan medföra att man naturligt undviker att tala om 

det. Den företeelsen kallas för undvikande i kognitiv teori och motstånd i psykodynamisk 

teori. Starka och obearbetade känslor kan bidra till ett undvikande av det som egentligen 

behövde bearbetas i krisen och därför krävs det ett visst mod för att orka bearbeta den 

inträffade händelsen. Bøge och Dige (2006) tydliggör att omsorg går ut på att skapa en 

atmosfär av öppenhet och ärlighet kring barnet så att det berörda barnet vågar dela med sig av 

sina tankar med andra, kanske inte bara till pedagogen utan även till andra i sin omgivning, 

exempelvis de andra förskolepedagogerna eller till de övriga barnen. Detta stärker barnens 

sympati, medlidande och inlevelse i hur andra människor kan ha det som också är ett av 

förskolans mål i läroplanen. Men lika viktigt som att det berörda barnet får dela med sig av 

sina tankar är det för de andra barnen att berätta deras förståelse kring detta och få möjlighet 

att uttrycka hur de känner sig. Samtal och reflektion är mycket viktigt när en krissituation har 

uppstått. Barn måste bringas tid och möjligheter med att sätta ord på sina upplevelser, tankar 

och känslor. För att motverka eventuella ryktesspridningar är det bra att alla barn på förskolan 

får likadan och lika mycket information så att alla kan delge samma händelseförlopp. 

3.6 Barns väg till trygghet 
Enligt Lpfö98 ska alla barn erbjudas en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Däremot 

är trygghet inget som uppstår av sig självt. Pedagogerna har som uppgift att aktivt skapa de 

rätta förutsättningarna och se till att alla barn är trygga med pedagogerna, i barnguppen och i 

förskolans miljö. Ett av förskolans mål är att lägga grunden för ett livslångt lärande och för att 

detta ska ske måste barnen vara trygga i verksamheten. Detta tankesätt styrker Erixon, 

Lindgren, Sundblad och Torro (2007) genom att förklara att ”om förskolan ska kunna lägga 

grunden för ett livslångt lärande, måste barnen vara trygga och kunna delta i, påverka och ta 

till sig verksamheten” (s.12). För att skapa trygghet och visa omsorg i en barngrupp krävs det 

inte att pedagogen är övermänniska, det räcker med att vara medmänniska skriver Bøge och 

Dige (2006).  
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    Enligt Dyregrov och Raundalen (1995) leder kunskap till trygghet. När något svårt har hänt 

som berör barnen i förskolan på ett eller annat sätt är det betydelsefullt att barnen får 

information om situationen. Denna kunskap kan förhindra eller dämpa rädsla och ångest.  

    Fyhr (1999) menar att sorg och trygghet hör ihop på grund av att sorgeprocessen raserar 

den inre tryggheten. Om sorgearbetet ska kunna komma igång med sin läkande förmåga krävs 

det att den inre tryggheten kompletteras med en trygg omgivning (yttre trygghet). ”Ju mer vi 

ökar tryggheten runt omkring en människa som sörjer, desto mer kan vi hjälpa henne att gå in 

i sorgen och arbeta sig igenom den – eller leva med den så den obearbetade sorgen stör livet 

så lite som möjligt” (Fyhr, 1999, s.85). Vidare förmedlar författaren att varje människa har ett 

eget mått av trygghet inom sig som är ett resultat av personens genetiska arv och 

levnadshistoria som påverkar hur en svår situation hanteras. Hon skriver att ett barn med 

mycket trygghet inom sig bättre orkar med förändringar, osäkra och oförutsägbara 

förhållanden, överraskningar, en omgivning utan struktur och sorgearbeten än barn som inte 

har så mycket trygghet inom sig. Väsentligt är dock enligt Fyhr att alla som befinner sig i sorg 

behöver ett extra tillskott av trygghet från omgivningen i form av förutsägbarhet, stabilitet och 

sammanhang när det gäller människor, platser och rutiner. Hon förklarar att när ett barn sörjer 

är varje möte med människor viktigt på grund av att barnet just då är extra sårbart. Mötet med 

familjemedlemmar, pedagoger på förskolan, kompisar, professionella hjälpare och helt 

obekanta personer blir antingen möjliga till trygghetsgivare eller trygghetsförstörare. Fyhr 

menar att man inte enbart utifrån utbildning och erfarenheter kan veta vad en viss person 

behöver i ett speciellt ögonblick eftersom sorgen är unik och individuell utan det krävs en 

lyhördhet för varje persons signaler i varje ögonblick.   

3.7 Lärande och utveckling 
Lpfö98 lyfter ett perspektiv på kunskap och lärande där barnet mot bakgrund av erfarenheter i 

olika sammanhang i och utanför förskolans verksamhet på ett aktivt sätt ska utveckla 

kunskap. Johansson (2005) framhäver att barn ständigt är involverade i att lära oavsett vart de 

befinner sig i sitt liv. ”Vägen till lärande och kunskap går via reflektion, uppmuntran och att 

vara aktiv” (Johansson, 2005, s.91). Hon poängterar att en viktig del i lärandet är mötet 

mellan barnet och omvärlden där barnets intresse, kompetens och förmåga att förstå ska tas i 

beaktande och samtidigt byggas på. Johansson menar att det är pedagogens uppgift att hjälpa 

barnet att synliggöra lärandet så att det blir medveten om vad det kan och har lärt sig. 

Eftersom barn lär hela tiden är det viktigt som pedagog att ta fasta på de möjligheter till 

lärande som dyker upp och inspirera dem vidare i deras upptäckter, förklarar Johansson. 

Miljön kan vara ett bra verktyg till att stimulera barnets nyfikenhet och lust att lära. En 

tillåtande miljö lockar barnet att utforska, menar hon.   

    Lärandet i förskolan är en viktig del som Lpfö98 betonar. Där beskrivs att förskolan ska 

lägga grunden för ett livslångt lärande där verksamheten ska erbjuda en rolig, trygg och 

lärorik miljö för alla barn som deltar. Den ska även vara pedagogisk, där omsorg, fostran och 

lärande bildar en helhet. Detta utesluter därmed inte svåra och jobbiga situationer, till exempel 

om en kris uppstår. Andersson (1995) förklarar att påfrestningarna för ett barn som hamnat i 

kris kan bli så stora att lärandet många gånger stannar upp. Det kan även bli en rubbning i 

utvecklingen så att barnet förlorar tidigare kunskaper. All kraft läggs på att bemästra den 

svåra situationen vilket gör att det inte finns någon motivation och ork kvar till lärande och 

utveckling. Dyregrov (2006) framhåller att nedsatt motivation, koncentrationsförmåga och 

minneskapacitet tillsammans är ogynnsamma för inlärningen hos ett barn. Därför är det 

nödvändigt att forma och anpassa verksamheten efter barnets behov och förutsättningar.  

Johansson (2005) framhäver att barns upplevelser kan skilja sig åt i olika situationer. 

Lyhördhet är därför en betydelsefull egenskap hos pedagogen för att kunna möta barnet där 
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det är. I vissa situationer kan pedagogen stödja barnets avsikter medan det i en annan situation 

är av större vikt att ta hänsyn till att barnet kanske inte vill eller orkar just då.   

    Raundalen och Schultz (2007) beskriver att pedagogen förutom att vara medkännande 

också ska plocka fram ett konstruktivt lärande under krissituationens gång där man som 

pedagog ser möjligheter till att göra krisen till ett lärande. Eftersom en av pedagogens 

huvuduppgifter i verksamheten är att skapa och organisera bra inlärningssituationer behövs 

kunskaper och en förtydligad bild av barnets svårigheter för att öka möjligheterna till att 

hjälpa. Svårigheter som barn i kris kännetecknas av kan vara problem med att styra och 

kontrollera sina känslor, rädsla, panik, nedsatt motivation och sämre koncentrationsförmåga. 

Tidigt agerande kan vara av avgörande betydelse för krisdrabbade barns vidare utveckling. En 

positiv lärmiljö är också av betydelse för barns utveckling där bland annat förhållande till 

kamrater, trivsel, relation till pedagoger, upplevelse av trygghet, uppmuntran och vänlighet 

ingår. Drugli (2003) påpekar att i och med att barn reagerar på olika sätt bör pedagogen vara 

villig att pröva olika strategier och infallsvinklar för att hitta vad som fungerar bäst för just det 

barnet och den situationen. Barnets tillstånd och utveckling påverkas av samspel och 

förhållanden till andra viktiga personer. Detta kallar Bronfenbrenner (1979) för en 

utvecklingsekologisk modell för utveckling. Han redogör för att det både är normer, kultur 

och samhällsförhållanden som skapar premisser för barnets utveckling. Vidare berättar han att 

för att kunna hjälpa barn kan lösningen ofta ligga i att ändra på något i miljön runt barnet. 

    Andersson (1995) anser att för att kunna växa och utvecklas med glädje behöver barnet all 

sin kraft och livslust. Barn utvecklar en oerhörd kraft och kan klara av mycket när de får 

gensvar, bekräftelse på sitt värde, värme och stöd från vuxna i omgivningen. Dyregrov (2006) 

menar att ett gott omhändertagande kan leda till att barnen lär sig empati, medmänsklighet 

och att visa respekt såsom att bry sig om varandra och hur man kan hjälpa andra som har det 

svårt. Etik är något som Lpfö98 lyfter som en viktig del i den dagliga förskoleverksamheten 

där förskolan ska hjälpa barn att ta hänsyn till andra människor, utveckla omsorg och vägleda 

dem till ansvarskänsla så att solidaritet och tolerans grundläggs redan i tidig ålder.  

    Erixon et al. (2007) beskriver att leken är viktig för barns utveckling och lärande. De menar 

att ett medvetet bruk av leken i förskolans verksamhet främjar varje barns utveckling och 

lärande, vilket också läroplanen för förskolan påpekar. I Lpfö98 står det att barn i leken 

stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande, förmåga att 

samarbeta och att lösa problem vilket bidrar till ett lustfyllt lärande. Barn får även möjligheter 

att genom leken uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.  

3.8 Lekens läkande förmåga 

Att skapa en trygg miljö i förskolan även för otrygga barn är inte alltid det lättaste. I 

situationer då barn behöver stöd måste pedagogen delta och stödja även i leken. Det är den 

vuxnes ansvar om barn leker, hur barn leker och vad barn leker, skildrar Erixon et al. (2007). 

Fahrman (1993) menar att det krävs trygghet ifall ett barn ska kunna ge sig hän och gå in i en 

lek på allvar. Med trygg menar hon att kunna släppa kontakten med verkligheten och gå in i 

fantasins värld men samtidigt vila i vetskapen om att man kommer tillbaka till verkligheten 

igen. Andersson (1995) skildrar att fantasi som bjuder på oändliga möjligheter kan göra det 

lättare att finna utvägar ur omöjliga situationer. ”Kanske knepet med tillvaron är att låta 

fantasin fortsätta leva ett starkt liv” (Andersson, 1995, s.19).   

     Myndigheten för skolutveckling (2006) menar att barnet kan lära sig att klara av 

verkligheten genom att skapa situationer i leken. Där är det vanligt att traumatiserade barn 

återupprepar den svåra händelsen. Leken blir för barnet vad samtalet är för vuxna, båda har en 

läkande effekt. 

    Vidare redogör Myndigheten för skolutveckling att små barn inte alltid kan uttrycka sig 

genom ord och därför är leken en bra möjlighet till att uttrycka sina tankar och känslor och 



10 

 

bearbeta sina upplevelser. Lek innebär för den observerande pedagogen en unik möjlighet att 

ta del av barnens erfarenhetsvärld. Det skapar även möjligheter till en form av ömsesidighet 

där närhet och tillit främjas. Inte minst i krisupplevelser har lekens läkande förmåga en stor 

betydelse för barns lärande och utveckling. Det ger barnet möjlighet att stärka sin förmåga till 

koncentration, utveckla sin sociala kompetens, stärka sin självkänsla, utveckla språklig 

kompetens, skapa mening och struktur i sina upplevelser och därmed få möjlighet att bearbeta 

dem och stärka sin kompetens till att styra och planera sina handlingar. Om barnen inte 

genom lek får möjlighet att leva ut sina känslor kan bortträngning och förnekande vara det 

som återstår. I lekens bearbetningsprocess krävs tillit och trygghet där tryggheten är än 

viktigare när leken innehåller skrämmande inslag för barnet. Under sådana situationer är det 

viktigt att pedagogen inte avbryter leken om den upplevs opassande utan att vi istället förstår 

hur effektivt leken hjälper barnet att förstå, skapa sammanhang och bearbeta. Fahrman (1993) 

betraktar leken som en form av hjälp till självhjälp. Med det menar hon att barnen har en 

enastående kapacitet att hantera svårigheter i leken förutsatt att barnet har förmåga att leka i 

det trygga samspelet med närvarande vuxna. Leken är många gånger en hjälp för barn i kris 

men däremot kan inte allt svårt som händer lekas bort. Barnets lek kan hjälpa pedagogen att få 

fram en helhetsbild av hur barnet egentligen mår. Som lyhörd vuxen kan man i leken avläsa 

de inre svårigheterna barnet bär på men som amatör måste man vara medveten över att man 

kan misstolka lekens innehåll.   

    För att få bitarna att falla på plats av en svår händelse och göra det obegripliga begripligt 

leker barn samma lek om och om igen. Att ett barn upprepade gånger leker samma lek beror 

ofta på att det är ett viktigt område som barnet bearbetar.  

3.9 Kan man planera hjälpen till barn i kris? 

Myndigheten för skolutveckling (2006) understryker att beredskap inte är något vi har, utan 

att den måste skapas. Raundalen och Schultz (2007) belyser att det inte finns något recept 

eller någon standardmall att följa när det gäller att hantera kriser. Dock menar Myndigheten 

för skolutveckling (2006) att genom att ta fram olika planer för krissituationer ges 

pedagogerna bättre förståelse för problemet och möjlighet att på bästa sätt ta hand om det. Det 

kan vara av avgörande betydelse att olika uppgifter är fördelade utifrån pedagogernas 

lämplighet och kompetens. Om en kris skulle uppstå kan situationen för pedagogen många 

gånger kännas kaotisk och överväldigad dessutom kan händelsen vara svår att överblicka. Då 

kan en väl utarbetad krisplan ge pedagogen det stöd och den trygghet som behövs för att 

kunna utföra ett professionellt arbete.  

3.10 Beredskapsplan 
Dyregrov (2006) anmärker att det inte lades någon större vikt vid beredskap för kritiska 

händelser för några decennier sedan men en ökad insikt om krisers påverkan på barn har 

bidragit till att utarbetade planer och strategier för omedelbara stödinsatser och uppföljningar 

utvecklats. Detta kan hindra onödig smärta och förebygga att barnet senare får pedagogiska 

och psykologiska svårigheter. 

    Raundalen och Schultz (2007) beskriver att personal som är väl insatt i beredskapsplaner 

har stor betydelse för förskolans men också för varje anställds förmåga att hantera kriser. En 

beredskapsplan gör pedagogerna efterkloka i förväg och mentalt förberedda för olika kriser 

vilket kan bidra till en ökad flexibilitet och större handlingsutrymmen i krissituationen. Det är 

viktigt att beredskapsplaner ska vara lättillgängliga och befinna sig på en plats som alla 

anställda känner till så att de snabbt kan plockas fram vid behov. Beredskapsplaner handlar 

om att skapa strukturer så att barnen ska känna sig väl omhändertagna och ger en tilltro till 

verksamhetens förmåga att hantera kriser. Däremot kan man inte förlita sig helt till 

beredskapsplanerna, man måste ständigt uppdatera sig om ny kunskap och forskning inom 
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krisområdet och därmed också uppdatera den befintliga beredskapsplanen så att den håller sig 

aktuell. Beredskapsplaner kan se olika ut för olika förskolor, de kan variera i omfång, struktur 

och kvalitet där vissa är mycket detaljerade och omfångsrika medan andra är korta och 

övergripande. En kort och övergripande beredskapsplan ger inte alltid det nödvändiga stödet 

som behövs, medan en detaljerad plan kan medföra svårigheter för pedagogen att vara 

flexibel. Vad som ska göras under krissituationen beror på vad som har hänt. Vissa händelser 

innefattar bara ett fåtal personer medan andra involverar hela förskolan. Det är viktigt att det 

som görs anpassas efter barnens behov och därför krävs en stor flexibilitet i krisberedskapen. 

Den konkreta situationen styr vilka åtgärder som sätts in, vilket medför att en detaljerad 

beredskapsplan kan bli tvungen att ge vika för de krav som situationen ställer. Myndigheten 

för skolutveckling (2006) presenterar ett förslag av vad en beredskapsplan bör innehålla (se 

bilaga 1). 

    Enligt Bøge och Dige (2006) är målet med en krisplan att barnet inte ska lämnas själv att ta 

itu med problemet. Om man som pedagog redan från början tar på sig ansvaret att hjälpa 

barnet kan många problem och negativa beteenden undvikas. Krisplaner är en god hjälp när 

man eftersträvar ett gemensamt förhållningssätt istället för att agera utifrån sitt sunda förnuft 

som sällan fungerar i svåra och överväldiga situationer där man måste handla resolut, 

ansvarsfullt och målinriktat. Raundalen och Schultz (2007) betonar dock att det krävs 

flexibilitet i krisberedskapen för att kunna anpassa det efter barnens behov. Myndigheten för 

skolutveckling (2006) tydliggör att man måste improvisera när en krissituation uppstår och 

inte följa handlingsplanen till punkt och pricka. Är man tillräckligt påläst och väl förtrogen 

med vad en krisplan innebär så vet man på ett ungefär vad som ska göras, resten brukar ordna 

sig bara man sätter igång, hjälps åt och låter det få ta tid. ”Man följer inte planen, men hade 

man inte förberett sig skulle det bli kaos” (Myndigheten för skolutveckling, 2006, s.24-25).   

3.11 Sekretess 
Erdis (2007) påminner om att det alltid råder sekretess inom förskoleverksamheten och är 

någonting man måste ta i beaktande vid hantering av krissituationer. Sekretess innebär förbud 

att lämna ut integritetskänsliga uppgifter till obehöriga. Enligt sekretesslagen ska man värna 

om den enskildes personliga förhållanden, exempelvis hälsotillstånd, missbruk, social 

situation, ekonomi och kriminalitet. Det finns olika grader av sekretess på grund av att alla 

uppgifter inte anses ha lika starkt skyddsvärde. Inom förskoleverksamheten gäller den stränga 

sekretessen som innebär att uppgifterna är hemliga och endast får lämnas ut om det står klart 

att de berörda inte lider men av det. Drugli (2003) förklarar innebörden av begreppet men och 

menbedömning. Hon skriver att om en person lider men betyder det att den känner sig kränkt 

av att andra tar del av känslig information. Menbedömningen ska ta sin utgångspunkt i hur de 

närmast berörda upplever det, inte hur pedagogen eller annan personal upplever det vara. Som 

pedagog gäller det då att försöka leva sig in i andra människors tankesätt och förhållanden. 

Det handlar om personligt omdöme och ett yrkesetiskt förhållningssätt. 

 

4. Metod 
Eftersom vårt syfte var att utifrån ett lärandeperspektiv skapa kunskap om hur pedagoger i 

förskolan tar ansvar och arbetar för att möta barn som befinner sig i krissituationer så att 

tryggheten och lärandet hos det enskilda barnet och gruppen tas tillvara, fann vi det mest 

lämpligt att göra en kvalitativ intervjustudie med verksamma förskollärare. Vi ville hålla 

intervjun mer som en personlig dialog där vi strävade efter att få så innehållsrika svar som 

möjligt med utrymme för deras tankar och resonemang. Detta gjorde vi för att så exakt som 

möjligt få ta del av de intervjuades handlingar, tankar och känslor. 
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    Widerberg (2002) beskriver att kvalitativ forskning bedrivs för att utforska och reda ut 

något vi inte redan kan och vet. Hon förklarar vidare att det direkta mötet mellan forskare och 

intervjuperson och det unika samtalet som uppstår dem emellan är syftet med kvalitativa 

intervjuer. Forskaren har som uppgift att försöka få fram och följa upp intervjupersonens 

berättelser och förståelse. Trost (2005) utmärker kvalitativa intervjuer som komplexa och 

innehållsrika på grund av att intervjuaren ställer raka och enkla frågor. Han menar att man 

genom den kvalitativa intervjun kan få del av ett rikt material såsom intressanta skeenden, 

åsikter, mönster och mycket annat.  

    Vi har utgått ifrån pedagogernas erfarenheter, kompetens, beredskap, agerande och ansvar 

för att få fram tillräckligt med kunskap för att besvara vårt syfte. Kvale (1997) skriver att 

genom samtalsintervju kan den intervjuade ges möjlighet att förmedla sina erfarenheter och 

kunskaper ur sitt perspektiv. Detta kan ses som en effektiv metod som förhoppningsvis ger en 

rättvis bild av det som efterfrågas. Han beskriver också att en forskningsintervju skapar en 

dialog som bidrar till nya möjligheter till kunskap. Patel och Davidson (2003) förklarar att 

syftet med kvalitativ intervju är att finna och identifiera egenskaper och tillstånd hos något. 

Detta innebär att det inte går att få fram en absolut sanning utan det handlar om tolkningar av 

andra människors livsvärld och erfarenheter. Trost (2005) förmedlar att en kvalitativ studie är 

rimlig om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera, reagera och 

förstå deras olika handlingsmönster. 

    På grund av att vi inte hade någon större erfarenhet kring detta ämne så ville vi innan 

intervjuerna med pedagogerna i verksamheten fördjupa oss i utvald litteratur som innefattar 

tidigare forskning kring området dels för att vi ville känna oss mer förberedda och att frågorna 

vi ställde skulle hålla en högre kvalitet. Att vara påläst och ha en förförståelse om det som 

undersöks är enligt Patel och Davidsson (2003) av stor betydelse när man genomför en 

kvalitativ intervjustudie. 

4.1 Urval 
Vi studerar till förskollärare och fann det därför mest intressant och givande för oss att 

intervjua pedagoger i förskolan för att söka svar på vårt syfte. Genom dessa samtal hoppades 

vi på att få fram relevant information och kunskap om hanterandet av barn i kris. Eftersom 

krissituationer kan uppstå när som helst och för vem som helst insåg vi att det inte kan 

uteslutas att barn drabbas ute i vår verksamhet. Vi förstod att det många gånger är pedagoger i 

förskolan som får till uppgift att ge den trygga bas barnet behöver för att ta sig igenom den 

svåra tiden. Vi ansåg därför att många pedagoger i förskolan borde besitta kunskaper, 

kompetenser och erfarenheter kring att möta barn i krissituationer ur ett lärande- och 

trygghetsperspektiv. Däremot förstod vi att kunskaperna i att hantera krissituationer hos 

pedagogerna kunde variera och därför valde vi att ringa runt till olika förskolor för att få tag i 

de pedagoger som hade stora erfarenheter av detta och som förhoppningsvis kunde ge oss det 

rika material vi behövde. I beaktande av det Trost (2005) påpekar om att variation är viktigt 

men att materialet från för många intervjuer kan bli ohanterligt och svårt att överblicka 

bestämde vi oss för att intervjua fyra pedagoger dels för att få fram olika synvinklar gällande 

pedagogernas erfarenheter, kunskaper och kompetenser men även på grund av att vi ville få 

lämpligt med information att bearbeta. Trost (2005) fortsätter förklara att man alltid kan 

komplettera med ytterligare intervjuer ifall materialet blivit för tunt.   

4.2 Etiska aspekter  
Trost (2005) belyser vikten av att forskaren noga överväger de etiska aspekterna vid en 

intervju. Vi har förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) när vi varit ute och intervjuat 

pedagogerna och under arbetets gång. Dessa fyra principer kallas informationskravet, 
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samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan vi startade intervjuerna 

förklarade vi dessa principers innebörd för pedagogerna så att de bland annat var medvetna 

om deras rättigheter. Trost (2005) förmedlar att informationskravet handlar om att den 

intervjuade innan intervjun äger rum ska veta vad dialogen i sin helhet kommer att handla om, 

vad som kommer att göras med informationen sen, vad intervjuaren gör där och varför. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) har de intervjuade inom samtyckeskravet rätt att självständigt 

bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ska delta. De intervjuade ska dessutom kunna 

avbryta sin medverkan utan att det medför negativa följder för dem och har all rätt att endast 

besvara de frågor som han/hon vill. Inom konfidentialitetskravet menar Vetenskapsrådet att 

de som intervjuas ska kunna känna sig trygga med att informationen de tillger intervjuaren 

föreligger under tystnadsplikt. Namn och igenkänningstecken ska döljas och det som sägs har 

inte rätt att föras vidare. Trost (2005) beskriver nyttjandekravets innebörd som att den 

intervjuade ska vara medveten om att informationen han/hon tilldelar endast är till för 

forskning, det får alltså inte användas i annat syfte.  

4.3 Genomförande  
Innan vi började ringa runt till olika förskolor utarbetade vi syfte och frågeställningar som vi 

kände oss nöjda och trygga med vilket vi ansåg vara viktigt eftersom hela 

forskningsprocessen skulle grunda sig på det. Eftersom våra egna erfarenheter och kunskaper 

inom detta område var begränsade valde vi att fördjupa oss inom forskning och litteratur så att 

intervjufrågorna som vi därefter utarbetade inte skulle vara förhastade utan hålla en hög 

kvalitet. Grundandet av intervjufrågorna gjordes genom att vi bröt ner våra frågeställningar 

till små delar som det behövdes mer kunskap om för att kunna besvara vårt syfte. Eftersom vi 

dessutom valde att utföra kvalitativa intervjuer tog vi i beaktande att ställa öppna och direkta 

frågor. 

    Vi började genomförandet med att utarbeta intervjufrågorna och därefter ringde vi runt till 

förskolor där vi visste att barn hade utsatts för svåra situationer och mest troligt hamnat i kris i 

hopp om att få frivilliga pedagoger att ställa upp på intervju. Vi ringde sen slumpartat runt till 

andra förskolor och frågade om någon pedagog där hade erfarenheter kring krishantering av 

barn. Vi valde att dra gränsen efter att vi fått tag i fyra pedagoger att intervjua. I samband med 

telefonsamtalen bestämde vi tid och plats till att utföra intervjuerna, varav alla intervjuer kom 

att äga rum på den intervjuades arbetsplats. Trost (2005) skriver om platsens betydelse för 

intervjun. Han menar att platsen man väljer helst ska vara lugn och fri från störande moment 

där den intervjuade kan känna sig trygg. Vi tog också reda på deras synpunkter gällande vår 

vilja att spela in intervjun så att det inte skulle bli missförstånd eller problem vid själva 

intervjutillfället men också för att visa respekt för deras personliga integritet. 

    Vi erbjöd pedagogerna möjlighet att ta del av intervjufrågorna i förväg genom att skicka de 

till deras e-post. Detta gjorde vi för att vi tror att detta ämne kan vara känsloväckande och 

kräva en viss eftertanke eftersom krissituationerna de har erfarenheter kring kanske hände för 

länge sedan. Vi ville att pedagogerna skulle få känna sig trygga och förberedda vilket vi 

trodde kunde bidra till mer uttömmande svar som skulle ge oss högre kvalitet på arbetet. På 

grund av att intervjun berörde ett känsligt ämne kände vi att det var viktigt att skapa en bra 

relation och vara lyhörd till den intervjuade. Patel och Davidson (2003) lyfter 

medmänskligheten som en tillgång till förståelsen av den kunskap som den intervjuade 

förmedlar.  

    Vi var också noga med att informera pedagogerna om att intervjufrågorna endast var 

utformade till att skapa en ram för vad intervjun skulle handla om. De följdes alltså inte till 

punkt och pricka. Utifrån pedagogens svar uppstod följdfrågor. Trost (2005) redogör att en 

fråga ska komma som följd av ett svar vilket kan innebära att ett svar är ett svar på en helt 

annan fråga. Han menar då att det är viktigt att fortsätta på den intervjuades tankegångar och 
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följa med på den tråden istället för att gå tillbaka till den uttänkta ordningen. Om inte den 

intervjuades tankegångar fullföljs kan värdefull information gå förlorad. Vi belyste även alla 

krav inom de etiska aspekterna så att pedagogerna var införstådda med vad som gällde. 

    Tidslängden på intervjuerna varierade beroende på hur mycket de intervjuade hade att säga 

och hur mycket kunskaper och erfarenheter de hade inom området.  

4.4 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att använda oss av ljudupptagning via en mp3-spelare när vi genomfört 

intervjuerna dels för att lättare komma ihåg allt som sagts men också för att få ett mer flyt i 

dialogen och vara mer närvarande där all koncentration får ha fokus på frågorna och svaren. 

Vi använde papper och penna enbart som ett stöd till oss själva för att under intervjun kunna 

gå tillbaka och reflektera över saker som sagts tidigare men även skriva ner värdefulla uttryck 

de intervjuade använde sig av som inte gick att få fram via bandspelaren, såsom kroppsspråk 

och mimik. Patel och Davidson (2003) förklarar att man vid inspelning av ljud upprepade 

gånger kan lyssna till källan för att försäkra sig om att man uppfattat intervjun korrekt. De 

menar att detta är ett sätt att mäta trovärdigheten, det vill säga reliabiliteten. Trost (2005) 

nämner olika för- och nackdelar med denna datainsamlingsmetod. Fördelar han nämner med 

att spela in dialoger är att man upprepade gånger kan lyssna på de tonfall och ordval som den 

intervjuade använt sig av, därigenom kan man även skriva ner hela intervjun (transkribera) 

och ordagrant läsa vad som sagts vilket minskar risken till att gå miste om information och för 

att få en större helhetsbild. Han kan även se fördelar med att vara två som intervjuar på grund 

av att om de är samspelta så utför de vanligen en bättre intervju med större 

informationsmängd och förståelse än vad endast en person skulle göra. Det finns dock en risk 

i att den intervjuade kan känna sig i underläge om det är två som intervjuar eftersom de kan 

upplevas ha ett större maktövertag. Nackdelar han nämner med att använda ljudupptagning 

vid intervjuer är att det är tidskrävande att lyssna igenom allt material och att gester och 

mimik går förlorade. Han påpekar också att många människor kan bli besvärade och 

hämmade av att bli inspelade.  

4.5 Databearbetningsmetod 
Vår databearbetningsmetod började med att vi transkriberade de inspelade intervjuerna. Det 

vill säga att vi lyssnade igenom intervjuerna och skrev ner dem på papper. Detta bidrog till en 

bredare översikt och gjorde det lättare för oss att kunna bearbeta materialet. Genom att vi 

lyssnade igenom inspelningarna och samtidigt skrev ner dem på papper kunde vi sedan filtrera 

bort oväsentligt material som vi inte ansåg rörde vårt syfte och frågeställningar. Denna 

bearbetningsmetod lyfter Trost (2005) som en fördel. Efter transkriberingen och efter att ha 

läst igenom intervjuerna flera gånger formulerade vi ner de bearbetade intervjuerna under 

resultatdelen. Vi tror att bearbetningen av det transkriberade materialet kan ha påverkats av 

vår strävan efter att finna lämplig information till besvarandet av vårt syfte och våra 

frågeställningar men också av de kunskaper vi fått genom att studera tidigare forskning och 

litteratur inom detta område. Denna vetenskapliga riktning kallas för hermeneutik vilket 

Widerberg (2002) förklarar som att man skapar mening ur ett sammanhang där all förståelse 

bygger på någon typ av förförståelse och där varje tolkning föregås av vissa förväntningar 

eller förutfattade meningar i forskningsprocessen. Kvale (1997) förmedlar att syftet med den 

hermeneutiska tolkningen är att få fram en godtagbar och gemensam förståelse av en text.  

Hermeneutiken är väldigt relevant vid intervju som metod genom att den först synliggör 

dialogen som förs och sedan belyser tolkningsprocessen. Patel och Davidson (2003) beskriver 

att hermeneutikern försöker se helheten i forskningsproblemet. Forskaren som tolkar en text 

börjar alltså med att läsa hela intervjun och försöker förstå helheten av den och går sen vidare 

med att läsa olika delar i texten var för sig för att skaffa en god förståelse av det studerade 
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problemet. Inom hermeneutiken använder forskaren sin egen förförståelse, empati och 

medkänsla som ett verktyg i tolkningen.  

 

5. Resultat 
Vårt syfte som var att utifrån ett lärandeperspektiv skapa kunskap om hur pedagoger i 

förskolan tar ansvar och arbetar för att möta barn som befinner sig i krissituationer så att 

tryggheten och lärandet hos det enskilda barnet och gruppen tas till vara, klarläggs utifrån 

resultaten från intervjuerna vi genomfört med förskolepedagoger. För att tydliggöra 

presentationen av resultaten har vi valt att redovisa intervjuerna var för sig. Därefter följer en 

sammansatt resultatanalys av de fyra intervjuerna i relation till tidigare forskning. 

5.1 Sammanfattning av intervju med pedagog 1 
Pedagog 1 har lång erfarenhet av yrket som förskollärare och har under sin tid hunnit vara 

med om en hel del situationer där barn hamnat i kris, bland annat barn som förlorat syskon, 

separationer såsom att föräldrarna skiljer sig, barn som utsatts för sexuella övergrepp och 

flyktingbarn som haft svåra och traumatiska minnen. Pedagogen berättar att det är en stor 

skillnad på hur man tog hand om en kris för 15 år sedan gentemot hur man gör idag. Hon 

menar att utvecklingen gått framåt på så sätt att det finns bättre förberedelser idag om en 

plötslig kris skulle uppstå i form av krisplaner och krisgrupper där det finns möjlighet att 

samtala om och öva sig i krissituationer. Idag finns det många ställen man kan vända sig till 

för att få hjälp och vägledning. Vidare säger den intervjuade att tystnadsplikt och sekretess är 

viktigt att förhålla sig till när det gäller bearbetning av krissituationer och i respekt av berörda 

individer. Däremot är den inte lika stark som förut då man nästan inte ens fick samtala med 

barnen om det som hänt. Givetvis gäller tystnadsplikt och sekretess i alla krissituationer som 

uppstår men mer eller mindre, beroende på vad som hänt och vad de berörda tillåter, menar 

hon. 

    Pedagogen förklarar att barn inte alltid reagerar på det sättet som de vuxna tror att de ska 

reagera på. Ofta syns det som en oro hos barnet, det behöver inte vara i form av gråt eller 

deppighet. Barn kan leka och skratta men oftast märker man ändå att något är fel, det kan visa 

sig på många olika sätt, någon kanske blir mer okoncentrerad, en annan mer ”speedad” med 

mera. Det är inte alltid så att barnen går igenom de olika sorgefaserna som man kan läsa sig 

till i forskning, inte så synligt i alla fall. Pedagogen tror att det är lätt att missta sig hur djupt 

en kris sätter sig hos ett barn genom att bara se barnets reaktioner. Hon jämför barnens sätt att 

sörja med en vuxens sorgeprocess där hon menar att vuxna många gånger tydligare kan visa 

sina känslor. 

    Den intervjuade betonar att man som pedagog inte ska gräva allt för mycket i den svåra 

situationen så att man agerar terapeut istället för pedagog. Man ska stötta och finnas där om 

barnen vill prata. Mötet med barnen är det viktigaste oavsett vad läroplanen och krisplanen 

säger. De ska känna att vi är på deras sida. 

    En av våra frågor var vilken roll läroplanen spelar under arbetet med att hantera kriser. 

Pedagogen svarade att man inte alltid under en kris går tillbaka till läroplanen för att se vad 

som står där utan man gör det som känns rätt för en själv. Det blir ur ett medmänskligt 

perspektiv där det man tror är bäst för barnet alltid sätts i centrum. Det gäller att hitta en 

balans mellan det privata och det yrkesmässiga. Vad man väljer att göra beror på förhållandet 

och relationen man har till barnet och dess familj.  

    Den intervjuade berättar att hon själv är med i en krisgrupp som har utformat förskolans 

krisplan utifrån litteratur och egna erfarenheter som de upplevt saknats vid tidigare 

krishantering. Krisplanen är i första hand gjord för dödsfall och stora olyckor, inte direkt om 

någon separerar eller gör sig illa. Där står det steg för steg hur man ska gå tillväga, vad man 



16 

 

själv ansvarar för och vem man ska ringa. Nu tycker hon att krisplanen är ganska tydlig och 

känner ett lugn i att den kommer att fungera vilket ger henne trygghet i att ställas inför nya 

svåra situationer. Hon talar också om att de på förskolan har en krislåda att tillgå som 

innehåller duk, ljus, ram, och en skiva med fin musik som används om någon i barngruppen 

omkommer. Både lådan och krisplanen ligger tillgänglig för alla som arbetar på förskolan och 

den uppdateras en gång i terminen så att alla telefonnummer och adresser är aktuella. 

    Pedagogen säger att man kan ta lärdom efter att ha hanterat en kris. Då kan man reflektera 

över vad man kunnat göra bättre eller annorlunda. Hon tror att en tolk eller närvarande 

föräldrar kan ge flyktingbarn den trygghet det behöver. Hon menar att det aldrig är lätt att 

komma till ett nytt land där man inte känner någon och inte kan språket. – ”Det var svårt att 

förklara att ett flygplan i Sverige inte var något att vara rädd för”. Pedagogen förklarar att 

omsorg och trygghet tar större plats i sådana här situationer, fokuset på lärandet kan bli 

begränsat till baskunskaper såsom att lära sig enkla men betydelsefulla ord som; bröd, mjölk, 

kissa, frysa, ja, nej, med mera. Det största lärandet får bli det barnet lär sig ur själva 

krissituationen. De övriga barnen som på ett eller annat sätt också blivit berörda av krisen har 

stora möjligheter att lära sig empati och medmänsklighet.   

    Den intervjuade beskriver att det som pedagog är värdefullt att ha en teoretisk bakgrund 

som förberedelse till att hantera barn som hamnat i kris, däremot menar hon att man aldrig 

kan bli helt förberedd på grund av att varje situation är individuell och för att alla människor 

har olika behov och förutsättningar. Hon anser också att det är viktigt att förbereda barnen på 

olika sätt inför kriser som skulle kunna uppstå. På förskolan hon arbetar på pratar de allmänt 

med barnen om existentiella frågor, exempelvis, döden. Barnen får sedan rita deras 

erfarenheter och tankar om livsfrågorna. 

    Då det gäller uppföljning av krishantering har det inte gjorts någon skriftlig utvärdering, 

däremot har pedagogerna samtalat med föräldrarna om hur de till exempel upplevde 

hanterandet av krisen.  

5.2 Sammanfattning av intervju med pedagog 2 
Pedagog 2 har fått erfarenheter av att hantera en kris i förskolan genom en olycka där det 

omkom ett barn. Denna händelse påverkade hela förskolan i och med att de övriga barnen 

kände barnet som omkom. Hanteringen av krisen startade genom att alla pedagoger från 

förskolan träffades tillsammans med kurator och diakon för att samtala om hur man hanterar 

sådana här situationer och hur man pratar med både föräldrar och barn som säkert har många 

frågor. Detta tyckte den intervjuade pedagogen var lärorikt och betydelsefullt. I och med 

samtalen ansåg hon även att de fick tid till att bearbeta många tankar och känslor som uppstått 

av händelsen. Den intervjuade berättade att krisen behövts bearbetas mer bland de vuxna än 

bland barnen. Pedagogerna märkte att barnen visste vad som hänt men inte förstod hela 

vidden av händelsen på grund av att deras låga ålder. Pedagogerna valde därför att endast 

prata om händelsen när barnen själv tog initiativ till det. Barnens reflektioner bestod 

mestadels av konstateranden över att deras kompis inte längre fanns, de hade väldigt få 

djupare frågor. Förskolan har fortfarande kvar det omkomne barnets hylla och fotografi som 

barnen kan titta på, minnas och samtala om när de vill. Pedagogen berättar att läroplanen finns 

med hela tiden i arbetet i förskolan men det är inget de kollar specifikt på under en 

krissituation. Hon menar att det viktigaste är att få barnen att känna sig trygga. Tryggheten får 

alltså ta större plats än själva lärandet tills allt lugnat ner sig. 

    Om en krissituation skulle uppstå har förskolan en märkt krislåda som ligger tillgänglig för 

alla pedagoger. Den innehåller telefonnummer till personal, föräldrar och anhöriga och en 

handlingsplan som bland annat innehåller uppgifter om vem man ska kontakta. I lådan finns 

även ljus, ljusstake, och en vas. Där finns även information sparat om den tragiska olycka där 

barnet omkom ifall att man vill läsa, minnas och prata om det. Den intervjuade berättar att det 
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finns en krisgrupp inom rektorsområdet som har utformat krisplanen och lådan och som 

träffas ibland för att uppdatera uppgifterna så att de håller sig aktuella.  

    De har inte haft någon direkt uppföljning av den här krisen mer än att de samtalat mycket 

kollegorna emellan och speciellt om det kommit någon kommentar från barnen som de känt 

har varit viktig att diskutera. 

    Den största lärdomen den intervjuade lärt sig av krissituationen är att man ska låta barnen ta 

kontakt med pedagogerna på eget initiativ, inte stressa och tvinga på barnen att tänka på saker 

de inte känner sig redo för.   

5.3 Sammanfattning av intervju med pedagog 3 
Pedagog 3 har stora erfarenheter av krissituationer som berört barn i hennes grupp. Hon har 

bland annat varit med om att ett barn omkommit, men även att anhöriga till barn i hennes 

grupp omkommit. I fallet där barnet omkom började pedagogerna bearbetningsmetoden med 

att berätta för alla barn vad som hänt. För att hantera situationen och bearbeta händelsen valde 

pedagogerna att testa många olika strategier. De pratade bland annat med barnen i små 

grupper där pedagogerna ställde många frågor. Barnen fick även rita teckningar och besöka 

platsen där olyckan inträffat. I förskolan satte de upp ett fotografi som ett minne av barnet. 

Den intervjuade förklarade för oss att det tydligt märktes att barnen tyckte att mycket var 

konstigt. De ställde många frågor och hade många funderingar som pedagogerna inte 

förväntade sig men verkade ändå inte oroliga och skärrade.  

    Förskolan har reviderat sin krisplan på grund av att de tyckte att den fungerade dåligt och 

var rörig när den användes i samband med en krissituation. Nu anser hon att den fungerar bra 

och har en bra struktur men menar att man inte kan följa en krisplan till punkt och pricka 

eftersom en kris aldrig är den andre lik. Däremot är den värdefull att ha som ett stöd på grund 

av att en kris kan komma plötsligt och man kanske inte hinner planera på annat sätt. 

Krisplanen innehåller nu en snabbchecklista så man fort kan hitta den information man söker. 

Därefter följer djupare information om det skulle behövas. Sen har de sammanställt ytterligare 

ett häfte där det finns dikter, litteraturtips och sånger som passar vid olika krissituationer. De 

har även en krislåda som innehåller alla krisplaner, ljus, duk, cd-skiva med lugn musik, ram 

och lämpliga böcker.  

    Som förberedande om en krissituation skulle uppstå har pedagogen varit på kurser och 

föreläsningar som handlat om barn i kris och sorg. Den intervjuade berättar att det hon lärt sig 

mest av att hantera kriser är att våga prata om det, att lyssna på barnen, vad de vill veta och 

prata om. Hon har också lärt sig att man måste fråga de anhöriga om vad man får säga och hur 

mycket. Vidare anser hon att man måste låta det ta tid och att det är bra att återkomma till det 

svåra flera gånger utan att det blir till ett ältande. Den intervjuade säger att allhelgonahelgen 

kan vara ett bra tillfälle att ta upp och prata om exempelvis döden igen.  

    Pedagogen förmedlar att förskolan ska vara en fristad där barnen, oavsett vad som händer 

hemma, ska känna sig trygga. Förskolan ska få vara det trygga, det invanda, det som det alltid 

har varit, det vill säga det vanliga. Det vanliga tror pedagogen är behövligt för barnen men om 

de vill prata ska de veta att man finns där. Som pedagog ska man också kunna hänvisa barnet 

vidare till en annan samtalspartner om man själv känner att man inte räcker till så att barnet 

inte stänger känslorna inne.  

    Den intervjuade beskriver att läroplanen tar upp ledord som ska genomsyra hela 

verksamheten bland annat att man ska visa respekt för varandras egenvärde, känna trygghet 

och ta hänsyn till varandra men hon tycker inte att läroplanen specifikt har påverkat 

krishanteringen. Den ger ingen detaljerad handledning över hur man ska göra i en 

krissituation men däremot berör man olika delar ur läroplanen både medvetet och omedvetet.  
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5.4 Sammanfattning av intervju med pedagog 4 
Pedagog 4 har varit med om att en nära anhörig till ett barn i hennes barngrupp omkommit 

men hon har även erfarenheter av barn med skilda föräldrar. Den intervjuade berättar att när 

barn hamnar i kris är det väldigt lite fokus på lärandet, speciellt efter ett dödsfall. Då är det 

verkligen att bara finnas här och nu. Under den första tiden är det tryggheten som är det 

centrala men allteftersom tiden går måste man börja fungera som vanligt. Den intervjuade 

menar att det är en trygghet för barnen att också pedagogerna går vidare och inte stannar kvar 

i sorgen men samtidigt är pedagogerna också människor och behöver få sörja. Det är viktigt 

att visa att det är okej att vara ledsen. Hon menar att man måste känna av och lyssna på 

barnen men ändå kunna gå vidare. Den intervjuade förklarar att förskolan för många barn är 

en frizon eftersom allt är som vanligt där medan det i hemmet kanske är kaos. För att bearbeta 

dödsfallet tände de ljus på förskolan och samtalade om händelsen tillsammans med barnen. 

Det drabbade barnet var bra på att prata och delade med sig av många tankar och känslor så 

att de andra barnen blev väldigt tagna och medkännande. De övriga barnen berättade om sina 

egna erfarenheter och tankar kring döden. Vidare berättar den intervjuade att barn är 

fantastiska på så sätt att de snabbt växlar mellan olika känslor. I ena stunden sörjer dem 

medan de i nästa stund leker som om ingenting hänt och därför försökte pedagogerna att låta 

dagarna vara som vanligt.  

   Med skilsmässobarn gäller det också att vara professionell, säger den intervjuade. Man 

måste möta båda föräldrarna med lika stor respekt, inte ta någons sida. Som pedagog ska man 

vara trygg och en stöttepelare ifall barnet visar oro. Pedagogen förklarar att hon lärt sig att 

man aldrig ska vara rädd för att fråga, vara närvarande, bry sig om och man ska inte heller 

vara rädd för att bemöta föräldrarna. Det är också bra som pedagog att dela med sig av sina 

egna erfarenheter och ge lite tips som fungerat för en själv under sorgeprocesser. Man ska 

också vara väldigt tydlig, inte anta saker och vara noga med vad man väljer för ord då man 

pratar med barnen.  

    Den intervjuade beskriver att läroplanen ligger till grund för allt de gör i förskolan men vid 

krissituationer ligger fokuset mest på trygghet och då kopplas hjärtat oftast på, man går 

mycket på känsla. Naturligtvis ligger läroplanen rotad i en och spelar en stor roll, det stärker 

en som pedagog. Vi får inte glömma att vi är en förskola, vi måste fortsätta vara det vi är även 

i svåra situationer. Då är det tur att man är ett arbetslag med olika kompetenser och kunskaper 

där man kan hjälpa varandra. 

    På den här förskolan har de en krisplan men är inte något de hållit vid liv. Vid en tidigare 

krissituation utgick de ifrån denna och hade den därför i färskt minne till den senaste 

krissituationen där de agerade utefter eget huvud, men hon anser det ändå klokt att följa efter 

en krisplan under krisartade situationer. Krisplanen är en kommunal plan och har därför inte 

utformats av personalen på förskolan. Sedan har de även en krislåda som innehåller ljusstake, 

ljus, blomma, fotoram, anteckningsbok, sagobok, ett häfte om barn i sorg, kassettband, 

stillsam musik, penna, duk och litteraturförslag. Personalen på förskolan har ingen krisgrupp 

för tillfället och har dessutom inte heller haft någon direkt uppföljning efter de senaste 

krissituationerna. Pedagogerna har däremot försökt lyssna in barnens behov av att prata. 

5.5 Resultatanalys 
I och med att vi har transkriberat våra intervjuer och därefter gjort en sammanfattning av dem 

blev det mer överskådligt att se likheter och skillnader mellan de intervjuades tankar och 

erfarenheter och göra en analys av materialet. Vi valde att dela in vår resultatanalys i fyra 

underrubriker som tydligt ska synliggöra de erfarenheter och kompetenser de intervjuade har 

och som kommer visa på olika metoder och förhållningssätt som pedagoger i förskolan 

använder sig av för att ta tillvara tryggheten och lärandet hos barn som befinner sig i kris. 

Efter resultatanalysen följer en resultatdiskussion som är kopplad till vår problemställning, 
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syfte och forskningsfrågor. De fyra underrubrikerna är; lärande, trygghet som grund, metoder 

och förhållningssätt under krissituationer samt pedagogens arbete före och efter en kris. 

5.5.1 Lärande  

Efter att vi noga granskat vårt sammanfattande material av intervjuerna kunde vi se att 

lärandet oftast får lämna plats åt tryggheten eftersom tryggheten ses som en förutsättning till 

att ett lärande ska ske. Detta tankesätt styrker Erixon et al. (2007) genom att förklara att ”om 

förskolan ska kunna lägga grunden för ett livslångt lärande, måste barnen vara trygga och 

kunna delta i, påverka och ta till sig verksamheten” (s.12). Med tanke på att de intervjuade 

hade olika erfarenheter av barn i kris och olika sätt att hantera krissituationen framträddes 

synen på lärandet hos barnen olika. En av pedagogerna hade erfarenheter av att hantera 

flyktingbarn som inte behärskade det svenska språket vilket gjorde att fokuset på lärandet då 

begränsades till endast baskunskaper såsom att kunna säga ja, nej, kissa, äta med mera. En 

annan pedagog berättade att de använde många olika strategier för att hantera och bearbeta en 

krissituation som barnen drog lärdomar utifrån. Pedagogen tillsammans med sina 

arbetskamrater på förskolan berättade för alla barn vad som hade hänt och pratade även med 

barnen i små grupper där de fick möjlighet att ventilera sina tankar och frågor. Dessa samtal 

mellan barn och pedagog bidrog till ny kunskap. Ett annat sätt de använde sig av för att 

bearbeta, synliggöra och skapa lärande hos barnen var att de fick rita teckningar utifrån 

tankarna de fått och besöka platsen där olyckan inträffat. Andersson (1995) menar att barns 

motivation och mottaglighet till lärande i krissituationer skiljer sig åt bland annat beroende på 

vad som hänt, vem barnet är och hur barnet påverkats av situationen. 

    När vi granskade våra intervjuer kunde vi också se likheter mellan de intervjuades olika 

strategier att ta tillvara möjligheter till lärande. Två av pedagogerna menade att samtalen om 

svåra livssituationer mellan pedagog - barn och mellan barn - barn kunde vara ett bra sätt att 

utbyta erfarenheter och kunskaper på, dem lär av varandra.  Dessa samtal kunde sedan vara av 

vikt att återkomma till även efter att bearbetningen av händelsen lagt sig. Den ena pedagogen 

lyfte allhelgonahelgen som ett bra tillfälle att ta upp och prata om exempelvis döden igen och 

den andra sa att det kan vara bra att då och då allmänt prata med barnen om existentiella 

frågor. Raundalen och Schultz (2007) förklarar att genom samtal kan man få fram olika 

reaktioner och upplevelser vilket kan bidra till att skapa förståelse. En annan likhet vi kunde 

urskilja från två intervjuades tankar var att empati och medmänsklighet var stora möjligheter 

för de övriga barnen att lära och ta till sig vid krissituationer.  

    Lpfö98 innehåller många mål som förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

gällande lärande. Vi förstod att detta är något som de intervjuade pedagogerna arbetar efter i 

den vardagliga verksamheten men inte specifikt studerar under en krissituation. 

5.5.2 Trygghet som grund 

Fyhr (1999) framhåller att tryggheten är en stor del under en krissituation och påverkar en 

människas sätt att hantera situationen vilket vi också förstått av de intervjuade som nämner 

tryggheten som det mest centrala. Vi har kunnat se många likheter mellan de intervjuades 

tankar och synsätt gällande tryggheten under svåra perioder. Två av pedagogerna förmedlade 

att förskolan ska vara en fristad där alla barn ska kunna känna sig trygga oavsett vad som 

händer hemma. Alla de intervjuade ansåg att samtalet, lyssnandet och att bara finnas där var 

betydelsefullt för att stödja barnen och en viktig källa till trygghet. Däremot såg vi skillnader i 

hur pedagogerna ansåg att samtalen skulle användas. Några menade att samtalen endast skulle 

ske på barnens initiativ så att de inte skulle behöva känna sig stressade eller påtvingade att 

tänka på saker de inte var redo för medan en av de intervjuade ansåg det vara viktigt att som 

pedagog ta initiativ till samtalen på grund av att barnen måste få reflektera och få ventilera 

sina tankar så inte känslorna stängs inne. Det sistnämnda tankesättet styrker Bøge och Dige 
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(2006) med förklaringen att det inte räcker med att säga till barnet som befinner sig i en 

kritisk tillvaro att det alltid går att komma till pedagogen om de vill prata. De menar att det är 

den vuxnes ansvar att bjuda in till samtal. En pedagog ansåg det vara väsentligt att dela med 

sig av egna erfarenheter och tips som fungerat för en själv i svåra situationer vilket hon 

menade kunde skapa en trygg relation mellan barnet och pedagogen och som även kunde vara 

en hjälp till bearbetning.  

    En av de intervjuade understryker att om pedagogen inte känner att man räcker till att vara 

den trygga bas barnen behöver ska man inte vara rädd att ta hjälp av någon annan. En annan 

intervjuad pedagog lyfter fördelar med att vara ett arbetslag som förklarar att det en pedagog 

inte klarar av kanske en annan klarar bättre. De här två intervjuade pedagogerna menar att det 

här är ett sätt att se till barnens bästa genom att respektera och göra deras behov tillgodosedda 

vilket vi också kan läsa om i Lpfö98. ”Arbetslaget skall ansvara för att varje barn får sina 

behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde” 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s.8). 

5.5.3 Metoder och förhållningssätt under krissituationer 

Av det bearbetade materialet av intervjuerna tycktes vi se en likhet i hur pedagogerna ansåg 

att man skulle förhålla sig till barn under krissituationer, däremot såg vi att metoderna de 

använde sig av kunde variera sig något. Ett viktigt förhållningssätt som en av de intervjuade 

påpekade är att man som pedagog inte ska gräva allt för mycket i den svåra situationen så att 

man agerar terapeut istället för pedagog. Hon menade att det viktigaste är att vara 

medmänniska det vill säga att stötta och finnas där om barnen vill prata. Även Bøge och Dige 

(2006) påpekar detta när de poängterar att pedagogens uppgift inte är att agera psykolog eller 

professionell behandlare utan de vill istället framhålla vikten av den betydande rollen man har 

som vuxen. Att som pedagog agera med lugn, vara tydlig, visa respekt, inte anta saker, lyssna 

in barnen, vara närvarande och våga prata med barnen oavsett hos vem initiativet ligger var 

förhållningssätt de intervjuade ansåg vara betydelsefulla under krissituationer. En pedagog 

framhöll även förhållningssättet att vid skilsmässosituationer visa respekt för båda parter och 

inte ta någons parti, för barnets skull. Pedagogerna använde inte läroplanen specifikt som ett 

medel till hur de skulle förhålla sig till barnen under krissituationer däremot var alla överens 

om att läroplanen ändå omedvetet ligger till grund i allt man gör. En av pedagogerna menade 

istället att hjärtat kopplades på och att känslorna tillsammans med krisplanen fick styra.  

    Alla intervjuade framhöll krisplanen som en bra metod att följa efter vid krissituationer 

även om den inte i deras fall följdes helt och hållet på grund av att varje situation är 

individuell där människor har olika behov och förutsättningar. Krisplanen fungerar som 

vägledande och ett bra stöd i pressade situationer. Myndigheten för skolutvecklingen (2006) 

framhåller att en väl utarbetad krisplan ger pedagogen det stöd och den trygghet som behövs 

för att kunna utföra ett professionellt arbete. På två av förskolorna hade det omkommit barn. 

Där valde pedagogerna att behålla ett fotografi på barnet uppe som de övriga barnen kunde se, 

minnas och prata om, vilket var en slags bearbetningsmetod. En metod som alla intervjuer 

berörde var samtalet där pedagogerna menar att barnen tillsammans med andra får möjlighet 

att ventilera och bearbeta tankar och känslor, skapa ny kunskap, dela erfarenheter och känna 

sig sedda och bekräftade. Att sedan ge tips på bearbetningsmetoder som fungerat för en själv 

under krissituationer föreslog en av de intervjuade pedagogerna. Bøge och Dige (2006) menar 

att om man delar svåra och förvirrade tankar och känslor med andra kan det skapas en 

atmosfär av öppenhet som gör barnet till en deltagare och inte bara en åskådare. En av de 

intervjuade lyfte betydelsen av att i samtal vara noga med vad man som pedagog väljer för 

ord, inte använda ord som är lätt att misstolka eftersom barn ofta tänker symboliskt. 

Raundalen och Schultz (2007) beskriver att kommunikationen handlar om att förklara och 

skapa trygghet för att vägleda barn i krissituationer. Ytterligare en metod som användes var 
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att barnen fick rita ner sina tankar och känslor och på en förskola var också en annan 

bearbetningsmetod att besöka olyckplatsen. Det en pedagog poängterade vid val av metoder 

är fördelen med att vara ett arbetslag. Hon menar att alla individer besitter olika kunskaper 

och kompetenser och kan därför bidra med olika värdefulla delar som bidrar till att man 

lättare kan tillgodose barnens olika behov och förutsättningar. 

5.5.4 Pedagogens arbete före och efter en kris 

Det vi kunde utläsa av de transkriberade intervjuerna var att varken för- eller efterarbete vid 

krissituationer var en självklarhet, men där det förekom varierade dess innehåll och omfång. 

En pedagog förmedlade att det idag finns bättre förberedelser om en krissituation skulle 

uppstå än för 15 år sedan, då det varken fanns krisplaner eller krisgrupper. Vidare sade hon att 

det även finns fler ställen man kan vända sig till för att få hjälp och vägledning. En intervjuad 

förklarade att de tog hjälp av kurator och diakon vid en krissituation. Som förberedelse inför 

hanterandet av krissituationer finns det kurser och föreläsningar som handlar om barn i sorg 

att tillgå. Det var dock endast en av de intervjuade som deltagit på något sådant. Däremot 

hade alla fyra förskolor förberett varsin krisplan och krislåda som en handledning vid svåra 

situationer. Där kan man lätt hitta den information och de uppgifter man behöver för att kunna 

agera snabbt och resolut. På tre av förskolorna hade pedagogerna själva utformat krisplanerna, 

medan en förskola hade en kommunal. En av pedagogerna ansåg det värdefullt att ha en 

teoretisk bakgrund som förberedelse, däremot menar hon att man aldrig kan bli helt förberedd 

på grund av att varje situation är individuell och för att alla människor har olika behov och 

förutsättningar. Raundalen och Schultz (2007) betonar att det krävs flexibilitet i 

krisberedskapen för att kunna anpassa det efter barnens behov. Vidare poängterades också i 

en av intervjuerna vikten av att förbereda barnen på olika sätt inför kriser som skulle kunna 

uppstå. På en förskola valde de att allmänt prata med barnen om existentiella frågor. De 

tankar och reflektioner som uppstod fick barnen sedan rita och delge de andra. En pedagog 

berättade att en krisplan är bra att ha som ett stöd på grund av att en kris kan komma plötsligt 

och kanske inte inrymmer tid till planering eller förarbete med varken barn eller pedagoger.  

    Enligt en av de intervjuade pedagogerna är reflektion en väsentlig del efter hanterandet av 

en kris. Det synliggör de lärdomar man dragit, det vill säga vad man kunnat göra bättre eller 

annorlunda. En förskola upptäckte till exempel i samband med en krissituation att deras 

krisplan inte fungerade så bra och kändes rörig vilket bidrog till att de i krisgruppen 

reviderade och strukturerade upp planen. Alla intervjuade berättade att när en kris lagt sig 

försökte de ändå finnas där och lyssna in barnens behov av att prata. En av pedagogerna 

beskrev också att de fört dialog med föräldrarna om hur de upplevde pedagogernas hantering 

av krisen. Till uppföljning av krissituationer nämndes även samtalen mellan kollegorna som 

värdefullt. Däremot har inget efterarbete i form av skriftlig utvärdering gjorts på de fyra 

förskolorna. 

 

6. Diskussion 
Vårt arbete har ur ett lärandeperspektiv genomsyrats av hur pedagoger i förskolan tar ansvar 

och arbetar för att möta barn som befinner sig i krissituationer så att tryggheten och lärandet 

hos det enskilda barnet och gruppen tas tillvara. När vi ställde dessa ord gentemot målen i 

Lpfö98, om att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande där verksamheten ska 

erbjuda en trygg och lärorik miljö för alla barn som deltar och där omsorg, fostran och lärande 

ska bilda en helhet, växte en problematisering fram i form av hur dessa mål kan uppfyllas då 

ett eller flera barn befinner sig i krissituationer. Kunskaper kring detta har vi tillägnat oss 

genom litteraturstudier och intervjuer med verksamma förskollärare som bidragit med sina 

tankar och erfarenheter. På så sätt har vi inte fått fram någon absolut sanning. Patel och 
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Davidson (2003) menar att det bara handlar om tolkningar av andra människors livsvärld och 

erfarenheter. Längre fram följer en resultatdiskussion som förhåller sig till de fyra tidigare 

nämnda underrubrikerna i resultatanalysen. I resultatdiskussionen kommer även syftet och 

problematiseringen diskuteras och besvaras men först följer en diskussion av metoden, 

reliabiliteten och validiteten av detta arbete.  

6.1 Metoddiskussion 
Vårt syfte med denna studie var att utifrån ett lärandeperspektiv skapa kunskap om hur 

pedagoger i förskolan tar ansvar och arbetar för att möta barn som befinner sig i 

krissituationer, så att tryggheten och lärandet hos det enskilda barnet och gruppen tas tillvara. 

I och med att vi ville skapa kunskap om detta ämne var alltså inte vårt syfte att få fram en 

absolut sanning eller några direkta svar. Vi var istället intresserade av pedagogernas 

erfarenheter, kunskaper, tankar och känslor vilket gjorde att vi valde att använda oss av 

kvalitativa intervjuer som metod. Trost (2005) förmedlar att en kvalitativ studie är rimlig om 

man är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera, reagera och förstå deras 

olika handlingsmönster.  

    Innan vi skrev intervjufrågorna och utförde intervjuerna fördjupade vi oss i utvald litteratur 

och forskning inom ämnet. I efterhand kände vi att det var väldigt nödvändigt och givande för 

oss. Vi tror att frågorna med den nya kunskapen kom att hålla en högre kvalitet än vad de 

hade gjort utan lika mycket kunskap. Vi tror också att det bidrog till att vi lättare kunde följa 

med i de intervjuades tankar och därefter också ställa relevanta följdfrågor. För att ta del av de 

intervjuades tankar gentemot vårt syfte utformade vi intervjufrågor som vi kände skulle vara 

relevanta och ge oss den kunskap vi var ute efter. Dessa frågor kände vi utgjorde en bra grund 

och ram för samtalet vilket gjorde det lättare för oss att hålla en röd tråd och inte sväva ut till 

annat som inte hörde vårt syfte till. Vi upplevde det även positivt från de intervjuade att de 

hade fått ta del av intervjufrågorna i förväg. De berättade att det bidragit till att de kunde 

känna sig mer trygga och avslappnade i samtalet i och med att de hunnit förbereda sig och i 

stort visste vad intervjun skulle beröra.  

    Som en hjälp till oss att komma ihåg allt som sades under intervjuerna hade vi med oss en 

mp3-spelare som bandade samtalen. Dock påpekar Trost (2005) att många människor kan bli 

besvärade och hämmade av att de blir inspelade men detta var inte något som vi upplevde 

bland våra intervjuade. Vi tror att det kan bero på att de redan var förberedda på att intervjun 

skulle spelas in men också för att inspelning är en vanlig dokumentationsform inom 

förskolan. Vi valde mp3-spelaren för att den hade en väldigt god ljudupptagningsförmåga och 

var lätt att ansluta till dator när vi sedan skulle lyssna på intervjuerna om och om igen i 

samband med transkriberingen. Vi såg många fördelar med att använda transkribering som en 

metod eftersom materialet blev lättöverskådligt och vi tydligt kunde jämföra likheter och 

skillnader mellan de olika intervjuerna. Det gjorde det även enkelt att sålla bort oväsentligt 

material. Däremot fann vi också nackdelar med transkriberingen, dels att det tog lång tid men 

även att det blev väldigt mycket att skriva ner. 

    Vårt urval av intervjupersoner bestod av fyra pedagoger i förskolan. Vi kände att det var ett 

lämpligt antal och att vi fick ut tillräcklig information för att kunna besvara vårt syfte. Vi tror 

att färre kanske hade gett oss lite för tunt material att förhålla oss till medan fler intervjuer 

möjligtvis bidragit till för mycket att bearbeta, vilket också hade tagit längre tid.  

6.2 Validitet och reliabilitet 
Patel och Davidson (2003) förklarar att validiteten i kvalitativa studier genomsyrar hela 

forskningsprocessen, det vill säga studiens samtliga delar. De beskriver att validiteten jämförs 

som kvaliteten i en studie och kan synliggöras i hur forskaren mäktar tillämpa och använda 

sin förförståelse i hela forskningsprocessen. I kvalitativa studier förmår validiteten upptäcka 
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företeelser, beskriva uppfattningar, tolka och förstå innebörden av livsvärlden. Under 

datainsamlingen kan validiteten mätas genom att studera om forskaren lyckats göra en 

trovärdig tolkning av den studerades livsvärld, hur forskaren fått tag på det mångtydiga och 

kanske motsägelsefulla. I detta sammanhang mäter validiteten om det studerade tillför en 

verklig kunskap. När det gäller validiteten i kvalitativa studier menar Patel och Davidson att 

det är väsentligt att forskaren reflekterar och är medveten om de val som utförs i hanteringen 

av informationen och hur det i sin tur kan påverka analysen. I kvalitativ forskning sätter 

validiteten analysen i fokus. Patel och Davidson (2003) förklarar även reliabilitetens innebörd. 

Reliabiliteten behandlar tillförlitligheten i en forskningsprocess det vill säga hur noggrant 

mätningen utförs. Det handlar om hur väl instrumentet bekämpar slumpinflytanden av olika 

slag. Vår studie belyser informanternas tankar, värderingar och känslor och kan därför inte 

uppmäta en fullständig stabilitet och en absolut sanning. Reliabiliteten ses i vårt fall mot den 

unika situation som uppstår vid intervjutillfällena där variationen blir väsentlig i resultatet. 

    För att vi skulle uppnå en god validitet i vår studie valde vi att intervjua pedagoger med 

erfarenheter av krishantering i förskolan. Utan pedagoger med erfarenhet skulle inte studien 

uppnå samma kvalitet. Ett hjälpmedel vi använde oss av för att åstadkomma en god validitet 

och reliabilitet var att vi spelade in intervjuerna. Detta gjorde att vi lätt kunde lyssna av och 

minnas materialet så att våra egna tankar så lite som möjligt skulle införlivas och bli 

medskapare. Patel och Davidson (2003) förklarar att man vid inspelning av ljud upprepade 

gånger kan lyssna till källan för att försäkra sig om att man uppfattat intervjun korrekt. De 

menar att detta är ett sätt att mäta trovärdigheten, det vill säga reliabiliteten. Samtidigt anser vi 

det svårt att helt utelämna egna tankar när man analyserar och försöker förstå det resulterade 

eftersom det handlar om tolkningar. En annan problematik vi stötte på i beaktande till 

validiteten och reliabiliteten var det begränsade utbudet av vetenskaplig forskning inom ämnet 

krishantering i förskolan.   

6.3 Resultatdiskussion 
Det vi kunde utläsa från de fyra intervjuerna var att lärandet hos barn under krissituationer 

inte prioriterades lika mycket som tryggheten och omsorgen. Detta medförde att våra tankar 

direkt riktades till vår problematisering som handlar om förskolans mål att lägga grunden för 

ett livslångt lärande där verksamheten ska erbjuda en trygg och lärorik miljö för alla barn som 

deltar och där omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet. Detta anser vi inte utesluter 

barn som befinner sig i kris. Problematiseringen ligger därför i de kunskaper och erfarenheter 

vi fått ta del av i forskning och intervjuer där de menar att lärandet ofta begränsas eller helt 

utesluts genom att det får lämna plats åt tryggheten under krissituationer. Andersson (1995) 

tydliggör att påfrestningarna för ett barn som hamnat i kris kan bli så stora att lärandet många 

gånger stannar upp. Det kan även bli en rubbning i utvecklingen så att barnet förlorar tidigare 

kunskaper. All kraft läggs på att bemästra den svåra situationen vilket bidrar till att det inte 

finns någon motivation och ork kvar till lärande och utveckling. Vi tolkar därmed att omsorg, 

fostran och lärande inte hela tiden bildar den helhet läroplanen förespråkar att det ska. Trots 

att lärandet får lämna större plats åt tryggheten under krissituationer kunde vi ändå se att 

pedagogerna försökte hitta metoder och förhållningssätt för att främja lärandet. Den främsta 

strategin till lärande vi kunde urskilja var samtalet som verktyg. Den litteratur och forskning 

vi studerat har också framhållit samtalet som en betydelsefull bearbetningsmetod där det 

uppstår goda möjligheter till lärande. Bland annat förklarar Øvreeide (2001) att 

grundläggande kroppsliga, sensorimotoriska och psykologiska färdigheter kan hämmas om 

barnet inte får möjlighet att delta i kommunicerande processer med omgivningen. Vidare 

menar Øvreeide (2001) att barns utforskande också är i avgörande mening beroende av 

kommunikation där andras engagemang i det drabbade barnets erfarenheter har särskild 

betydelse för dess fortsatta utveckling.   
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    Det vi kunde se från den litteratur och de intervjuer vi noga studerat är att lärande och 

förutsättningar för lärande under krissituationer kan ses på olika sätt. En syn är att lärandet 

kan begränsas till att exempelvis bara baskunskaper fokuseras, andra anser att lärandet helt 

försvinner på grund av att man inte anser barnet mottagligt till mer än att bemästra den svåra 

situationen. Ett annat synsätt är att barn drar lärdomar ur själva krissituationen som 

pedagogen inte medvetet arbetat för att barnet ska lära. Det vi däremot kan se oavsett vilket 

synsätt man har på lärande under krissituationer är att tryggheten anses vara en viktig grund 

till att ett lärande ska ske. I och med detta har vi dragit slutsatsen av vår problematisering att 

omsorg, fostran och lärande kan bilda en helhet i krissituationer i och med att de är beroende 

av varandra även om de olika delarna inte tar lika stort utrymme.  

    En av våra forskningsfrågor var vilka metoder och förhållningssätt pedagoger i förskolan 

använder för att behålla tryggheten hos den enskilda individen och hela barngruppen under en 

krissituation. Vi har upptäckt att trygghet är ett väldigt stort begrepp som skiljer sig i 

betydelse och innebörd för olika människor. Man kan därför inte säga vad som är rätt och fel i 

hur man skapar trygghet för en annan människa på grund av att alla är unika. Vi har däremot 

fått ta del av några pedagogers erfarenheter av metoder och förhållningssätt som de tror 

bidragit till ökad och bevarad trygghet hos barn under krissituationer de varit med om. De tar 

upp samtalet, lyssnandet och att bara finnas där som en viktig källa till trygghet vilket vi 

förstår är en effektiv metod när barn och pedagog förstår varandra genom att de talar samma 

språk. Men med tanke på samtalets och lyssnandets inverkan till trygghet förstår vi då också 

att denna metod kan få svagheter när det gäller barn med annat språk då varken barn eller 

pedagog kan göra sig förstådd via det verbala. Vidare tar de intervjuade även upp att 

pedagogen vid krissituationer ska agera med lugn, vara tydlig, visa respekt, inte anta saker 

och dela med sig av egna erfarenheter för att skapa en tryggande relation. 

    När det gäller pedagogens metoder och förhållningssätt under krissituationer framhöll både 

litteraturen vi bearbetat och en av de intervjuade, rollen som pedagog och inte terapeut. Det 

vill säga att pedagogen inte utreder händelserna eftersom det inte hör till dess uppgift. Detta 

har vi förstått är viktigt att tänka på men som dessvärre inte är enkelt. Hur vet man egentligen 

vart gränsen går mellan att vara pedagog och terapeut och hur vet man när något blir 

utredande?  

    Eftersom trygghet och lärande är nyckelbegrepp både i läroplanen för förskolan och i 

krissituationer tänkte vi därför att läroplanen borde spela en ganska stor roll under hanteringen 

av kriser. I efterhand har vi dock kommit underfund med att läroplanen inte medvetet tas i 

beaktande vid sådana situationer. De pedagoger vi intervjuat förklarade att detta var på grund 

av att läroplanen inte tar upp specifika hjälpmedel vilket krisplanen gör, däremot tror de att 

läroplanen ändå omedvetet kan ligga till grund i det de gör. Under krissituationens förlopp 

arbetade de mycket efter hjärta och känslor i samband med krisplanen. 

    Krissituationer har alltid funnits och är en naturlig del av livet men har tyvärr inte 

uppmärksammats särskilt mycket tidigare, däremot har vi förstått att det nu görs mer och mer 

efterforskningar kring detta ämne men är fortfarande enligt oss för bristfälligt. Detta styrker vi 

genom den information vi fått av pedagogerna och litteraturen men också på grund av 

svårigheten att finna vetenskaplig forskning. Det vi har sett är att det inte är en självklarhet 

med varken för- eller efterarbete vid krissituationer. Endast en av de intervjuade hade som 

förberedande inför en kris varit på kurser och föreläsningar vilket vi anser borde vara 

obligatoriskt när man arbetar med barn. Nya kunskaper tror vi ger trygghet och en bättre 

grund för att jobba professionellt. Därför anser vi att kurser och föreläsningar om barn i kris 

och krishantering även borde vara centrala delar i en lärarutbildning. Vi tror dock att den 

största lärdomen dras i det verkliga livet de gånger man blir delaktig av att hantera barn i kris. 

    Ur materialet och resultatet har vi tillägnat oss bra information och fått en större insikt i 

pedagogernas erfarenheter som gett oss möjlighet att skapa kunskap utifrån vårt syfte. Ur 
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denna kunskap har vi sedan kunnat urskilja olika sätt på hur man kan ansvara och arbeta för 

att möta barn som befinner sig i krissituationer, så att tryggheten och lärandet hos det enskilda 

barnet och gruppen tas tillvara. Vad vi kan se finns det däremot inga bestämda riktlinjer för 

detta. Pedagoger jobbar på olika sätt för att hantera kriser dels beroende på vem han eller hon 

är, vem barnet är och hur själva krissituationen ser ut. Raundalen och Schultz (2007) skriver 

att det inte finns något recept eller någon standardmall att följa när det gäller att hantera 

kriser. Vi anser dock att utbyte av kunskaper och erfarenheter pedagoger emellan kan bidra 

till nya lärdomar och ge större trygghet att möta krissituationer.  

 

7. Förslag till fortsatt forskning 
Krishantering i förskolan tyckte vi var väldigt intressant att studera och forska om. Vi anser 

att detta är ett ämne som det borde forskas mer kring. Man skulle bland annat kunna gå 

djupare in på vårt forskningsområde som berör trygghet och lärande genom att utföra fler 

intervjuer så att mer erfarenheter och kompetenser synliggörs och ställs mot varandra. Man 

skulle även kunna jämföra och titta på möjliga skillnader av krishantering i förskola gentemot 

skola eller titta på hur en kris i förskolan kan påverka barnets senare skolgång. Vi anser även 

att det skulle vara intressant att jämföra pedagogernas metoder och förhållningssätt av 

krishantering i ett genus- och ålderperspektiv. På grund av att människan och samhället 

ständigt är i förändring så behöver även kunskaper och arbetssätt utvecklas vilket 

förhoppningsvis kan bidra till bättre förutsättningar att möta kriser och mildra eventuella 

fysiska och psykiska men.  
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Bilaga 1 1(2) 
 

Myndigheten för skolutveckling (2006) tar upp exempel på vad en beredskapsplan bör 

innehålla: 

 

Nödtelefonnummer 
Brandkår 

Polis 

Ambulans 

Jourhavande läkare 

Sjukhus 

Skolsköterska 

Rektor 

Skolledning 

Krisgruppen  

Annan personal 

  

Rutiner för hur man informerar 
Vem har ansvar för att informera vem? 

När ska krisgruppen sammankallas? 

 

Översikt över vem som har ansvar för vad 
Plan för organisation av krisarbetet – roller och ansvarsfördelning 

Ledningens uppgifter 

Övriga medarbetares uppgifter 

 

Lista över de resurser som kan utnyttjas 
Tekniska resurser såsom disponibla lokaler, resurser, telefoner och linjer, datautrustning m.m. 

Personalresurser – interna och externa 

 

Prioritering av åtgärder i tidsföljd med specifikation av ansvariga för åtgärderna 
Ögonblickliga åtgärder 

Tidiga åtgärder 

Långsiktiga åtgärder 

 

Vad som ska göras i förhållande till 
Barn 

Föräldrar 

Egen personal 

Andra organisationer och institutioner 

 

Riktlinjer för information och mediehantering 
Organisation av informationsberedskapen 

Vem uttalar sig å förskolans eller skolans vägnar 

Hur man lägger upp en presskonferens  

Skriftlig information om vad som görs – pressmeddelande och liknande 

Principer för informationsarbete 
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2(2) 
 

I beredskapspärmen eller i ett tillägg bör man dessutom ha följande: 

 

Handlingsplan för att markera gemenskap och ritualer 

Praxis för användning av klassrumssamtal, stödsamtal 

Hur man överbringar budskap om dödsfall 

Skriftlig information om sorg- och krisreaktioner hos barn 

Utkast till brev till föräldrar om barn/elev/lärares död eller annan allvarlig händelse 

Utkast till brev till föräldrar om begravning 

Utkast till brev till föräldrar om föräldramöte 

Utkast till pressmeddelande om vad som hänt och vad som görs för att hjälpa barnen 

Information om självmord och självmordsrisk 



30 

 

 

Bilaga 2  

 
Här nedan följer de frågor vi skickade ut till pedagogerna några dagar innan vi intervjuade 

dem. Dessa frågor fungerade som en mall och följdes därför inte till punkt och pricka. Utifrån 

pedagogernas svar uppstod följdfrågor. 

 

Intervjufrågor 

 
1. Vilka erfarenheter har du i din yrkesprofession av barn som hamnat i kris? 

2. Vilka lärdomar har du dragit av hanterandet av krissituationer? 

3. Hur tar ni ansvar och hur arbetar ni under en krissituation för att bevara tryggheten hos 

det enskilda barnet och i hela barngruppen? 

4. Vilka metoder och förhållningssätt anser du vara mest lämpligt att använda under 

krissituationer för att främja lärandet hos det enskilda barnet och i barngruppen? 

5. Kan man som pedagog ta tillvara på det som läroplanen säger om att omsorg, trygghet 

och lärande ska bilda en helhet, när ett eller flera barn befinner sig i krissituationer och 

i så fall hur? 

6. Har ni någon krisplan att tillgå och vem har varit med i utformandet av den? 

7. Vad tar krisplanen upp? 

8. Hur väl tycker du att planen fungerar i verkligheten gentemot hur det ser ut på 

pappret? 

9. Arbetar ni på något sätt förberedande inför en eventuell krissituation? På vilket sätt? 

Hur ofta? 

10. Vilken uppföljning görs av arbetet med krissituationen? 

11. Vilken roll spelar läroplanen för dig under arbetet med att hantera kriser? 

 

 

   


