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Sammanfattning 
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Författare: Petra Bäck och Jessica Falk. 
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Examinator: Mikael Jensen.  

 

 

 
Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger bemöter barn i kris. Vi kommer att behandla hur 

viktiga pedagoger är i ett krisdrabbat barns liv. De teorier vi utgår ifrån är Cullbergs teori 

om krisens faser och Bowlbys bindningsteori. I bakgrunden tar vi upp bl.a. betydelsen av 

tidig hjälp, trygghet och vikten av att barnen kommer in i förskolans vardag och rutiner igen. 

Vi lyfter även fram leken som ett hjälpmedel för barn i kris, där de kan bearbeta de känslor 

som uppkommit. Den litteratur som vi använt oss mest av kommer från de norska författarna 

Raundalen och Dyregrov. 

 

Vi har använt oss av intervjuer och har intervjuat fem pedagoger som har erfarenheter av 

barn i kris. De kriser som pedagogerna berättade om är skilsmässor, dödsfall, missbruk och 

barn som omhändertogs av socialtjänsten. Pedagogerna lyfter betydelsen av det stöd som 

finns i förskolan vid krissituationer, som krisplaner och stöd från chefer. Det som pedago-

gerna tydligast beskriver är vikten av trygghet för barn i kris, de lyfter även vikten av att 

vara ärlig i samtalen med barnen.  
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1. INLEDNING 
Via media uppmärksammas vi ofta på hur barn far illa och hur barn påverkas av förändring-

ar i sin yttre värld såsom krig. Det finns även ett ökande problem av barn som behandlas illa 

i hemmet. De här samhälliga problemen är svåra att förhindra men pedagoger i förskolan 

kan uppmärksamma och hjälpa barn som har det svårt.  

 

I förskolan kan det uppstå situationer som är svåra att handskas med. Som pedagog är det 

viktigt att ha beredskap för att kunna hantera de svåra situationerna. I vår undersökning är 

det pedagogers sätt att handskas med kriserna som ska undersökas. Ett barns kris kan vara 

skilsmässor, förlusten av en anhörig eller separation från vårdnadshavarna. 

 

Raundalen och Schultz (2007) lyfter att samspelet mellan barn och pedagoger skapar möj-

lighet till förändring på ett problem. Eftersom barnen tillbringar en stor del av sin  tid i för-

skolan bör hjälp komma från pedagogerna som känner barnen väl. Pedagoger har ett stort 

ansvar att skapa en bra miljö för barnen i förskolan. Läroplanen för förskolan (skolverket, 

1998) skriver att arbetet i förskolan ska präglas av omsorg och trygghet för att främja en bra 

utveckling hos varje individ. Förskolan är en stor del av barnets uppväxt och därför bör pe-

dagogerna prioritera att skapa en miljö där barnen känner sig trygga. Om barnen känner en 

trygghet med pedagogerna i förskolan kan de lättare bearbeta kriser eftersom de har någon 

att förlita sig på.          

 

Pedagoger är och ska inte vara psykologer och ska inte ge barnen terapi utan ska finnas där 

för barnen och stödja dem. Vi anser inte att ordet terapi passar in på en pedagogs arbetsupp-

gifter, men de kan hjälpa barnen med den kunskap de har. Med kunskap menar vi inte nöd-

vändigtvis kunskap om krisens faser
1
, utan vi menar kunskap om bemötandet av barn i kris.  

 

Vi har valt att undersöka pedagogers erfarenheter av barns kriser och hur de har bemött barn 

i kris. Vi har även undersökt vad det finns för stöd för pedagoger vid krisarbeten. Vi hoppas 

att den här undersökningen ger oss kunskap om hur vi, som pedagoger, kan bemöta barn 

som genomgått en kris. Kunskapen kan vi sedan använda oss av i de krissituationer som kan 

uppstå när vi arbetar i förskolan.  

 

2. SYFTE  
Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger, utifrån deras erfarenheter, har be-

mött barn i kris. 
 Vilka tillvägagångssätt har de använt sig av för att hjälpa barn i kris? 

 Vad finns det för stöd för pedagoger i arbetet med barn i kris? 

 

2.1 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

Vi vill förtydliga våra tankar kring begreppen kris och sorg. I vårt arbete ses kris som en 

följd av en traumatisk händelse. Följden av den händelsen är en känsla som ofta resulterar i 

sorg. Som vi har förstått det kommer krisen alltid först och sorgen därefter, de går hand i 

hand. I Bonniers svenska ordbok (Malmström, Györki & Sjögren, 2002) beskrivs kris som 

en ”… svår eller kritisk situation eller avgörande vändning, plötslig försämring” (s.306). 

Sorg beskrivs på följande vis: ”… saknad och smärta efter en kär persons död; bekymmer, 

lidande” (s.553). Vi har valt att använda ordet kris oavsett händelse, stor som liten. Vi tror 

att kriser upplevs olika beroende på typ av händelse och vem som upplever den.  

                                                           
1
 De faser som uppstår när en människa genomgår en kris. 
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

3.1 Krisens faser 

Det finns fyra faser en människa genomgår i bearbetningen av en kris. Johan Cullberg delar 

in krisens förlopp och symptom i fyra faser. Cullberg (2006a) påpekar att faserna inte är helt 

åtskilda från varandra, ibland kan någon saknas och ibland kan en fas vävas in i en annan. 

Han menar även att indelningen av faserna är förenklade eftersom en traumatisk händelse 

oftast resulterar i flera kriser. Fördelen med att känna till faserna är att det kan underlätta 

förståelsen för krisens förlopp.  

 

Cullberg (2006b) menar att reaktioner av kriser måste förstås i ett sammanhang utifrån indi-

videns personliga omständigheter. Människor kan reagera olika på samma trauma beroende 

på tidigare erfarenheter. Något som kan påverka är de sociala förutsättningarna, om indivi-

den känner en trygghet i sin omgivning eller har en känsla av ensamhet.  

 

Chockfasen är i början av krisen och varar från en kort stund till några dagar. I den här fasen 

är människan utanför verkligheten och har svårt att ta in det som har hänt. Den drabbade kan 

på ytan verka må bra men på insidan är allting kaos. Personen kan ha svårt att minnas vad 

som har sagts och gjorts. Vissa kan bete sig aggressivt, vara avvikande och även ligga helt 

tyst och stilla. Det finns även kriser som börjar väldigt stegvis och där ingen chockfas märks 

(Cullberg, 2006a).  

 

Reaktionsfasen är nästa fas och utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen (Cull-

berg, 2006a). Tillsammans med chockfasen varar reaktionsfasen i fyra-sex veckor. Här öpp-

nar personen ögonen för det som har hänt. Det sker en stor psykisk omställning och en integ-

ration med verkligheten påbörjas. Den drabbade försöker förstå det som har hänt och frågar 

sig ofta ”varför?” och ser en orättvisa i att det ”skulle drabba just mig”. Skuldkänslor är van-

liga i den här fasen när det handlar om någon nära som har dött. Personen kan inbilla sig att 

den hör den döda, vilket kan bero på att en omedveten förnekelse av verkligheten är vanlig i 

den här fasen.  

 

Försvarsmekanismer är omedvetna och psykiska reaktionssätt som är vanliga i de två första 

faserna, de s.k. akuta faserna (Cullberg, 2006a). Försvarsmekanismerna hjälper många 

gånger den drabbade att konfrontera den smärtsamma verkligheten. Men ibland kan de för-

länga och försvåra övergången till bearbetningen av traumat. Den största graden av för-

svarsmekanismer är bortträngning av hela händelsen.  

 

I bearbetningsfasen har den akuta krisen lämnats. Den här fasen pågår vanligtvis under ett 

halvt eller ett år efter traumat. Men tiden kan även skilja sig beroende på inre och yttre kon-

sekvenser. Nu börjar personen se framåt istället för att helt ägna sig åt det förgångna. Förne-

kelsen för det som har hänt minskar och beteendestörningar försvinner stegvis. Människan 

blir mer mottaglig för nya erfarenheter och får med distans till händelsen. Om inte bearbet-

ningsfasen påbörjas inom rimlig tid så kan hjälp behövas för att personen ska kunna gå vida-

re (Cullberg, 2006a).  

 

Nyorienteringsfasen är den sista fasen, där är det som hänt som ett ärr som alltid kommer att 

finnas (Cullberg, 2006a). Krisen är inget som glöms bort men människan är nu inne i ett 

skede där livet fortsätter. Många upplever att händelsen får en betydelse för det fortsatta 

livets gång. Nu skapas nya intressen och relationer. Självkänslan och förhoppningarna har 

kommit tillbaka, under förutsättning att den drabbade kunnat bearbeta det som har hänt. 

Årsdagen och andra känslomässiga påminnelser kan ”riva upp såren”. 

http://paranormal.se/topic/siffran_fyra.html
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3.2 Bowlbys bindningsteori – en trygg bas 

Bowlby (1994) kom fram till att barn normalt har en medfödd vilja att utveckla en känslo-

mässig bindning till en central föräldragestalt, oftast till den biologiska modern. För att bar-

nen ska våga upptäcka världen runt omkring behöver de veta att bindningsgestalten finns där 

och uppmärksammar dem och ger stöd och tröst om det skulle behövas. Om föräldrarna ut-

gör en trygg bas känner barnen en trygghet i att återkomma till den trygga basen. Ju äldre 

barnen blir ju längre vågar de vara ifrån sin trygga bas. Erfarenheten av basen påverkar bar-

nets personlighetsutveckling genom hela livet. Bowlby (1994) menar att då basen är trygg 

utvecklas barnet optimalt. Är den otrygg och opålitlig kan barnet växa upp med en ångest 

som stör relationer och utveckling. Vidare menar han att beroende på om bindningen är 

trygg eller otrygg kan man se hur ett förskolebarn reagerar på nya människor och nya situa-

tioner. 
 

3.3 Koppling mellan teori och syfte 

Cullbergs beskrivning av faserna är allmänmänskliga. Vi uppfattar det som att människor, 

oavsett ålder, genomgår faserna efter en kris. Vi tror att om pedagoger har kunskap om de 

olika faserna kan de få en större förståelse för barnens känslor och beteenden under krisen. 

Något som är viktigt i bearbetningen är tryggheten i omgivningen. Som vi uppfattar det kan 

pedagoger spela en stor roll genom att ge barnen en trygg känsla, som då kan underlätta kri-

sens förlopp. Vi tror att det kan vara av betydelse att som pedagog ha kunskap om vilka re-

aktioner som kan uppstå. Även om ett barn verkar må bra efter en kris så kanske det inte alls 

är så. Det gäller att hålla ögonen öppna och finnas där och stötta barnen.  
 

Bowlby (1994) menar att barn oftast skapar en trygg anknytning till sina föräldrar. Vi tror att 

barn även kan skapa en trygg anknytning till pedagoger i förskolan. Vi ser anknytningen 

mellan barn och pedagoger som en fördel då barnen varit med om någon krissituation. Barn 

i krissituationer behöver personer som de uppfattar klarar av världen bättre, de behöver en 

trygg vuxen som de kan lita på. Då barnen spenderar en stor tid i förskolan, och pedagoger 

är en stor del av deras liv, behöver de känna att de kan lita på att de får stöd och uppmuntran 

när det behövs. ”Bindningsbeteendet är tydligast i den tidiga barndomen, men det kan mär-

kas under hela livscykeln, särskilt i nödsituationer” (Bowlby, 1994, s.46). När barn är rädda 

lugnas de genom tröst och omvårdnad, här har pedagogerna en viktig roll.  
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4. BAKGRUND 
Vi kommer att behandla hur viktiga pedagoger är i ett krisdrabbat barns liv. Vi tar bl.a. upp 

betydelsen av tidig hjälp, trygghet och leken som hjälpmedel. Det mesta av den aktuella 

litteraturen kommer från Norge.  
 

4.1 Krisberedskap och tidig hjälp 

Att förskolor och skolor har en krisberedskap är av betydelse då en kris oftast kommer ovän-

tat. Raundalen och Schultz (2007) skriver om hur det i mitten av 1980-talet inte fanns någon 

krisberedskap i förskolan eller skolan. Nu, eftersom ny kunskap om betydelsen av tidig 

hjälp- och stödinsatser har kommit, har krisberedskapen utvecklats positivt. Läroplanen för 

förskolan (skolverket, 1998, s.26) lyfter fram att de barn som behöver stöd ska få det med 

hänsyn till deras egna behov och förutsättningar. 

 

För att ha en bra krisberedskap är det viktigt med en krisplan, som ständigt utvecklas. Dyre-

grov (2006) menar att det inte går att kopiera andras krisplaner och att det är väsentligt att 

pedagoger anpassar sin beredskap efter barnens situation och behov. Alla barn och alla si-

tuationer är olika och det finns olika behov att ta hänsyn till när arbetslaget utvecklar en 

krisplan. ”Beredskap är inget vi har – den måste skapas” (Dyregrov, 2006, s.113). Även om 

det finns en krisplan på förskolan så är det av betydelse att utveckla den befintliga utifrån 

hur situationen ser ut.  

  

Enligt Dyregrov (1990) är det viktigt att pedagoger inte väntar för länge med att ge hjälp åt 

barn som visar förändringar i sitt beteende efter en krissituation. Får barnet inte en tidig 

hjälp kan försvarsmekanismer träda i kraft. Det kan leda till förändringar i barnens person-

lighet, vilket i sin tur kan leda till att en bearbetning av krisen förhindras. Lindberg (2006) 

hävdar att om barn förnekar traumatiska upplevelser kan de i vuxen ålder avskärma sig från 

sina känslor. Raundalen och Schultz (2007) skriver att målet med pedagogernas hjälp är att 

barnen ska undvika att bearbetningsprocessen stannar upp. Vidare skriver Raundalen och 

Schultz om hur hjälpen bör komma helst inom en vecka för att minska långtidsverkningar, 

så att barnen inte blir tillbakadragna och isolerade.  
 

4.2 Pedagogers förståelse av barns sorg  

Barn kan visa sorg på olika sätt. Dyregrov och Raundalen (1995) tar upp hur barn antingen 

öppet kan visa sin sorg eller dölja den, vissa barn förtränger sorgen och vissa vill försöka 

glömma den. För att pedagoger ska kunna hjälpa och stödja barn i kris behöver de en förstå-

else för hur barns sorgereaktioner kan se ut. Pedagoger måste också vara lyhörda för de oli-

ka signalerna som barnen visar (Dyregrov och Raundalen, 1995). Barns sorg kan också visas 

genom ilska. ”Alla pedagoger vet hur barn kan komma i bråk med kamrater och hur vreden 

på olika sätt kan gå ut över omgivningen” (Lindberg, 2006, s.8).  

 

Pedagogers förståelse av barns kriser är viktig. Raundalen och Schultz (2007) anser att pe-

dagoger ska ha en tillmötesgående och medmänsklig inställning till barn i kris. För att de ska 

kunna organisera en bra inlärningssituation behöver pedagogerna veta hur barnens mottag-

lighet är nedsatt på grund av krisen. Det kan bero på sämre koncentrationsförmåga, trötthet 

och minskad motivation. Raundalen och Schultz menar att pedagogerna kan läsa av barnens 

beteende och utifrån det ha lagom stora förväntningar och krav på barnet. De lyfter även 

fram att pedagogerna behöver omorganisera verksamheten så att barn i kris får de stöd de 

behöver för att komma vidare. I läroplanen för förskolan (skolverket, 1998) kan man läsa 

om att arbetslaget ska ge särskilt stöd till barn som befinner sig i olika svårigheter. Vidare 
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står det att personalens förmåga att förstå och samspela med barn i svårigheter är viktigt så 

att förskolan blir till ett positivt stöd. 
 

4.3 Barns förståelse  

Barn och vuxna kan förstå händelser på olika sätt. Lindberg (2006) anser att barn inte har en 

mental beredskap att möta allvarliga händelser som kriser av olika slag. Deras erfarenheter 

räcker inte till för att de ska kunna förstå situationen. Dyregrov (1999) skriver att de minsta 

barnen har en annorlunda förståelse för döden än vuxna. Det är svårt för små barn att veta 

vad som händer när någon dör och de kan tro att den döde kommer tillbaka igen. De behöver 

höra att den som har dött inte kommer tillbaka för att förstå att förlusten är verklig (Dyre-

grov, 1999, s.15). Han menar att de förstår mer vad död innebär när de börjar närma sig 

skolåldern. Ett barn som mist någon kommer att se på förlusten med andra ögon när han 

eller hon blir äldre (Dyregrov & Raundalen, 1995). Man måste inse att sorg tar tid och att 

barnen får en större förståelse för döden när de bli äldre. 

 

4.3.1 Samtal med barnen 

För att inga missförstånd ska uppstå är det av betydelse att prata om det som har hänt med 

barnen. Dyregrov (1999) menar att det är viktigt att samtala med barnen om det som har 

hänt. Han påpekar att barn har svårt att förstå abstrakta förklaringar, att det är bättre med 

konkreta upplysningar. Det är viktigt att informera barnen så noggrant som möjligt och låta 

barnen ställa frågor. ”Barn har samma behov som vuxna att göra förlusten verklig – och den 

processen sker successivt” (s.31). Dyregrov påstår att samtalen kan ge barnen stöd längre 

fram så att inga missuppfattningar sker.  
 

4.4 Trygghet och rutiner 

Enligt Raundalen och Schultz (2007) skapar barnet en anknytning till andra människor un-

der sitt första år. Barnets föräldrar är vanligtvis de första som barnet bildar en anknytning 

till. Pedagoger i förskolan träffar barnet varje dag och de känner varandra väl och därför kan 

barnet också skapa en trygg anknytning till pedagogerna. Raundalen och Schultz (2007) 

menar att det viktigaste i en pedagogs bemötande är att vara omtänksam så att barnen känner 

en trygghet med pedagogerna. Lindberg (2006, s.8) skriver att det är viktigt att som vuxen 

finnas till hands för barnen, som en trygg bas. 

 

Närhet och trygghet är viktigt vid barns krisarbete, de behöver känna trygghet med de män-

niskor de har runt om kring sig. Dyregrov (1999) pratar om de vuxnas betydelse för barn i 

sorg och att de finns där och tröstar och hjälper barnen att prata om det som har hänt. Trau-

matiska händelser kan inverka på barnets utveckling, men det går att påverka. Dyregrov 

framhäver att omtänksamhet och omsorg från vuxna gör att barnens sorgereaktioner och 

utvecklandet av långvariga problem minskar. Enligt Raundalen och Schultz (2007) är även 

förhållandet till kompisarna i barngruppen viktigt för ett barn i kris.  

 

För ett barn i kris är det viktigt med de vuxnas deltagande. Raundalen och Schultz (2007) 

skriver om att barn i krissituationer är beroende av vuxnas närvaro och vägledning. De skri-

ver vidare om hur pedagoger i förskolan kan ge värdefull krishjälp till barn, både individu-

ellt och i grupp. De menar att trygghet och rutiner är viktiga och att många barn blir hjälpta 

genom att de vet att pedagogen förstår och att de tillsammans pratar om det som hänt. Dyre-

grov (1999) menar att små barn visar sin rädsla genom ett stort behov av vuxnas närhet och 

fysiska kontakt. De håller sig nära vuxna när de utforskar sin omgivning och kommer tillba-

ka snabbt om det händer något. Dyregrov tycker även att det är viktigt att ge barnen trygghet 
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och struktur efter en förlust, där vardagsrutiner är av betydelse. Han menar att rutinerna ger 

barnet en stabil tillvaro som är trygg för barnet.  

 

4.5 Leken som stöd 

För ett barn i kris kan leken vara väldigt betydelsefull. Dyregrov (1990) skriver att leken ger 

barn tillfälle att uttrycka sig genom handling istället för med ord. Lindberg (2006) tar också 

upp lekens betydelse och menar att för små barn som ännu inte har språket kan leken vara ett 

sätt att få sagt det de inte kan uttala. Hon poängterat att medan vuxna i kris pratar om hän-

delsen kan leken vara ett sätt för barn att hantera sin oro. 

 

Leken är ett väldigt bra sätt för barn att bearbeta händelser på. Läroplanen för förskolan 

(skolverket, 1998, s.27) lyfter fram lekens betydelse och menar att barnet kan få möjligheter 

att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter i leken. Dyregrov (1999) på-

pekar att leken är barns naturliga sätt att uttrycka sig och det hjälper dem att förstå det som 

har hänt. I leken brottas de med det som har hänt och skapar sammanhang, där får de även 

möjlighet att uttrycka känslor och utforska mycket. Dyregrov (1990) menar att med hjälp av 

t.ex. dockor, rit- och färgmaterial kan barn gradvis ta fram de känslor som krisen väckt. Ge-

nom leken kan barnen också leva ut aggressivitet och andra tankar.  

 

Det är viktigt som vuxen att förstå lekens betydelse för barn i kris. Lindberg (2006) beskri-

ver leken som läkande. Hon påpekar att vissa lekar hos barn i kris kan vara våldsamma och 

då är det viktigt som vuxen att förstå hur mycket leken hjälper barnen att förstå och skapa 

sammanhang.  

 

4.6 Stöd och hjälp för pedagoger 

Att arbeta med barn i kris kan vara psykiskt påfrestande. Enligt Dyregrov (1990) kan en del 

människor uppleva samma känslor som de krisdrabbade gör, speciellt när det gäller barn. 

När ett barn drabbas av en kris reagerar vi starkare än när det gäller vuxna. Raundalen och 

Schultz (2007) menar att även pedagoger hamnar i kris om de t.ex. får beskedet att ett barn i 

barngruppen har dött. Dyregrov (1990) skriver om hur en del pedagoger upplever att de inte 

kan ta sig an barngruppen på ett tillräckligt bra sätt för att de själva reagerar så starkt på det 

som hänt. Dyregrov (1990, s.77) skriver vidare hur det i vissa situationer är nödvändigt för 

pedagoger att skjuta sina egna behov åt sidan för att på bästa sätt ta hand om barngruppen 

Även om pedagogens egna behov åsidosätts för en tid, är det viktigt att ta hänsyn till dem.  

 

Dyregrov (1990) tar upp vikten av att prata av sig med en kollega man känner bra och att det 

är viktigt att ha kollegor man kan vända sig till när man jobbar med krisdrabbade barn. Ifall 

hela arbetslaget drabbats kan det vara nyttigt att alla samlas för att samtala. Dyregrov (2007) 

lyfter fram några viktiga punkter när det gäller hur man som pedagog ska ta hand om sig 

efter en kris i barngruppen. Han poängterar bl.a. att det är betydelsefullt att pedagoger kän-

ner till de reaktioner som kan dyka upp och att de här visar sig på olika sätt. Dyregrov tar 

även upp att det är viktigt att man är förberedd på de egna reaktionerna i samband med kris-

hantering. Han betonar också hur väsentligt det är med chefsstödet, att ha någon som man 

kan diskutera med och någon som lyssnar, tröstar och stöttar.  
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5. METOD  

5.1 Informationsökning 

När vi sökte efter aktuell forskning märke vi att det var svårt att hitta något som passade vårt 

syfte. Vi sökte på databasen ERIC och Google Scholar. Sökorden vi använde oss av var 

children crisis, children + crisis, meeting children in crisis, children and teachers in crisis, 

Raundalen och Dyregrov. I vårt arbete har vi fokuserat på passande litteratur som behandlar 

undersökningsområdet.  

 

5.2 Kvalitativ intervju 

Lantz (1993) förklarar att det lättaste sättet att få information om hur en människa tänker är 

genom att ställa frågor. Svaren registreras skriftligt eller med hjälp av en bandspelare, vilket 

rekommenderas. Lökken och Söbstad (1995) menar att man bör undersöka människan i sin 

”vanliga” miljö, som t.ex. på en pedagogs arbetsplats, för att kunna få en mer närhet till det 

som studeras.  

 

Målet med kvalitativ metod är att man vill förstå ett fenomen snarare än att förklara det 

(Lökken & Söbstad, 1995). Kvalitativa studier är inriktade på personliga upplevelser. Våra 

intervjuer blev väldigt personliga och känslomässiga eftersom pedagogerna berättade om 

jobbiga händelser de har erfarenhet av i barngrupp. Kvalitativa intervjuer är formade som ett 

samtal där forskaren har ett bestämt fokus. Det är viktigt att inte styra intervjun och inte stäl-

la ledande frågor så att respondentens svar påverkas.  

 

Lantz (1993) skriver att man i en kvalitativ intervju får ett sammanhang där man sedan kan 

dra egna slutsatser. Lökken och Söbstad (1995) pratar om intervjuer där personen som blir 

intervjuad kan formulera sig utifrån sina tankar och erfarenheter. Därmed blir det mer som 

ett personligt samtal. Lökken och Söbstad menar att intervju är en nödvändig metod om man 

vill få en inblick i hur en annan människa tänker. De skriver också att intervju är en bra me-

tod för att skapa följdfrågor så att inte missförstånd uppstår.  

 

Vi valde att använda oss av intervju som redskap eftersom vi ville ta reda pedagogernas er-

farenheter av barn i kris och bästa sättet att få reda på det är att muntligt ställa frågor. Efter-

som kvalitativa intervjuer ger ett större sammanhang där vi kan dra egna slutsatser så passa-

de det vårt syfte. Vi hade få och övergripande frågor
2
 med följdfrågor, d.v.s. en halvstruktu-

rerad intervju. Intervjun blev på det här sättet som ett öppet samtal.  

5.3 Urval 

För att vår undersökning skulle bli så hållbar som möjligt kom vi fram till, efter råd från 

handledaren, att vi behövde hitta pedagoger som har erfarenheter av det vi skulle undersöka. 

Vi valde att intervjua fem pedagoger som är eller har varit verksamma inom förskola och 

skola. Vi hittade pedagoger med erfarenheter av barn i kris genom att vi tog kontakt med 

olika förskolor. Vid kvalitativa intervjuer bör man intervjua någon som har erfarenhet av det 

som ska undersökas. Svaren blir mer tillförlitliga om respondenterna berättar om situationer 

de varit med om (Kihlström, 2007a).  

 

                                                           
2
 Se bilaga 2.  
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5.4 Genomförande 

Innan vi genomförde intervjuerna gav vi ut ett informationsbrev
3
, även kallat missivbrev, till 

alla respondenter. Vi testade sedan våra intervjufrågor på vår handledare och därefter om-

formulerade vi frågorna så de passade bättre till syftet. Därefter gjorde vi en provintervju på 

en pedagog som är verksam inom förskola. Kihlström (2007b) tar upp fördelen med en prov-

intervju, där möjligheten till förbättringar skapas. Pedagogen förstod våra frågor och det 

gjorde att vi kände oss säkrare inför intervjuerna.  

 

Vi valde att delta tillsammans vid alla intervjutillfällena. Vi fördelade uppgifterna mellan 

oss vid varje intervjutillfälle. Den som inte intervjuade observerade den andra och anteckna-

de vad som eventuellt kunde förbättras tills nästa gång, t.ex. om det ställdes någon ledande 

fråga. Vi använde oss av bandspelare vid samtliga intervjutillfällen, vi hade även med oss 

papper och penna som vi använde vid behov. Vi genomförde intervjuerna på pedagogens 

arbetsplats och varje intervju tog ca tjugo-fyrtio minuter var. Vi intervjuade varje person 

ostört i ett enskilt rum. 

 

5.5 Analys 

Vi fördelade uppgiften genom att dela upp de inspelade intervjuerna och var för sig transkri-

bera svaren. Vi träffades sedan och sammanställde svaren och kategoriserade utsagorna. 

Malmqvist (2007) menar att en bearbetning av intervjusvaren oftast sorteras in i olika kate-

gorier. Till sist så placerades resultatet in i lämpliga ämnesområden utifrån våra frågeställ-

ningar. De ämnesområdena vi valt kopplar vi till Bowlbys bindningsteori och även till bak-

grunden där trygghet för barn i kris och stöd för pedagoger i krisarbeten tydligt lyfts fram. 

Vi får en röd tråd i arbetet då vi i resultatdiskussionen kopplar ihop resultatet med teorierna, 

bakgrunden och våra egna tankar.   
 

5.6 Etiska krav 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om de fyra krav som bör uppfyllas i forskningssammanhang, 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Syftet med kraven är att skapa god etik och trygghet för dem som medverkar i undersök-

ningen.  

Innan vi påbörjade de planerade intervjuerna berättade vi att medverkan var frivillig och att 

fiktiva namn kommer att användas. Vi berättade även att resultatet behandlas konfidentiellt. 

Efter de genomförda intervjuerna frågade vi pedagogerna om det var något som de ville att 

vi skulle utelämna i sammanställningen av resultatet. Det här gjorde vi för att respektera 

respondenterna.  
 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Kihlström (2007b) tar upp validitet som handlar om studiens giltighet. Det handlar om att 

forskaren håller sig till det som avses att undersöka och att det finns en röd tråd. Validiteten 

ökar om redskapen är väl utprovade inför undersökningen. För att öka validiteten på vår 

undersökning testade vi frågorna på vår handledare och en pedagog innan genomförandet. 

Kihlstöm (2007b) påpekar även att det är viktigt med kommunicerbarheten för att de som 

läser undersökningen ska förstå resultaten. Därför valde vi att presentera intervjuresultaten i 

en sammanhängande text. 

 

                                                           
3
 Se bilaga 1.  
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Reliabilitet handlar om tillförlighet och att resultatet är trovärdigt. Det är viktigt att forska-

ren har erfarenheter och har övat på sin roll, vilket vi gjorde genom vår provintervju. Under 

vår utbildning har vi haft andra tillfällen på att öva på intervjuer, vilket har gett oss mer kun-

skap om intervju som redskap. Kihlström (2007b) påpekar att genom att spela in intervjun 

på band ökas reliabiliteten. Det underlättade också så att vi under intervjun kunde fokusera 

på samtalet. När vi lyssnade på inspelningarna fick vi en exakt överblick av svaren och kun-

de även kritiskt granska oss själva.  

 

För att få en ökad reliabilitet i undersökningen var vi båda med vid samtliga intervjuer. 

Kihlström (2007b) menar att tillförlitligheten stärks när man är två som genomför examens-

arbetet, än om man är ensam. Hon skriver att det är vanligt att en intervjuar och att den 

andra observerar intervjutillfället för att öka reliabiliteten. 
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6. RESULTAT  

6.1 Presentation av respondenter 

De olika situationerna som pedagogerna berättade om var allt ifrån skilsmässor, dödsfall, 

missbruk och barn som omhändertogs av socialtjänsten.  

 

Erik är utbildad grundskollärare och har varit verksam inom skolan i fyrtio år. Han har arbe-

tat som både lärare och rektor. Han har varit med om en rad olika krissituationer under sin 

tid som lärare. Erik och hans arbetskamrater anade vid en tidpunkt att ett barn hade en job-

big hemsituation, det fanns misstankar om både missbruk och incestproblem. Han berättade 

att barnet hade svårt för fysisk kontakt och visade andra signaler som väckte deras misstan-

kar. 

 

Joanna är förskollärare och har varit verksam i mer än tjugo år. Hon har egna personliga 

erfarenheter av kris och sorg och tror att det kan hjälpa henne att hantera barns krissituatio-

ner. Hon har varit med om olika situationer i förskolan som skilsmässor och mor- och far 

föräldrar som har dött. 

 

Helle är barnskötare och har läst pedagogik i ett och ett halvt år. Hon har arbetat inom för-

skola i mer än tjugo år. Hon har varit med om en krissituation där ett barn mist båda sina 

föräldrar i en olycka. Det fanns inga släktingar som kunde ta hand om barnet så det blev 

aktuellt med fosterfamilj. Helle har än idag kontakt med barnet och känner en trygghet i att 

veta att allt har gått bra.  

 

Ingrid är förskollärare och har arbetat i mer än fyrtio år inom förskola. Hon har erfarenhet 

av vårdnadshavares skilsmässor och dödsfall. Under intervjun berättade hon om barn som 

blev omhändertagna av socialtjänsten, under en veckas tid, på felaktiga grunder.    

 

Anna är utbildad förskollärare och specialpedagog, hon har varit verksam i mer än trettio år. 

Hon har varit med om olika krissituationer som t.ex. skilsmässor och sjukdomar. Anna be-

rättade om samma händelse som Ingrid och fungerade som ett stöd under krisarbetet.  
 

6.2 Intervjuer  

6.2.1 Krisplan 

De flesta pedagogerna hade delade meningar om var kraven på krisplan i förskolan och sko-

lan kommer ifrån. Joanna sa att kraven kommer från skolverket och uppkom efter buss-

olyckan i Norge 1988, där 12 barn och 3 vuxna på skolresa från Sverige, omkom. Erik tog 

också upp bussolyckan och berättade att eftersom olyckan inträffade i Norge så blev det 

norsk krishantering. 

 

Sverige upptäckte att Norge var bättre på krisplaner och började  

ta efter. Atle Dyregrov var en central roll i krishantering och är 

det även idag (Erik). 

 

Ingrid och Helle menar att kraven på att ha krisplan kommer från chefen, som i sin tur har 

krav från kommunen. Alla pedagogerna har en krisplan på arbetsplatsen, som sitter i en s.k. 

krispärm. Anna berättade att alla förskolor och skolor i området har samma krispärm, vilket 

också de andra pedagogerna beskrev. Anna förklarade att i deras krispärm finns det förslag 

på hur man kan bete sig i en krissituation, tydligt vad man ska göra och vem man ska kon-

takta vid t.ex. en brand på förskolan. I krispärmen finns föräldrars och pedagogers kontakt-
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uppgifter, vilket de andra pedagogerna också berättade att de hade i sina krispärmar. Anna 

poängterade att krispärmen hela tiden hålls uppdaterad. Även Joanna tog upp det här: 

 

En personal från varje hus träffar vår rektor en gång per termin 

och går igenom krisplanen och telefonnummer så att de alltid sitter 

fräscha papper i pärmen.  

 

Joanna menar att krisplanen fungerar som ett stöd när en krissituation inträffar. Det är upp 

till var och en att titta i krisplanen när de känner att de behöver någon information eller be-

höver läsa på. Hon påpekar även att mycket av informationen i deras krispärm är inspirerade 

från Atle Dyregrov. Joanna berättade att de har krisens faser förklarade i pärmen och att de 

har dem som grund när de pratar med föräldrarna i en krissituation.  

 

Många av pedagogerna berättade att en krisplan ofta uppkommer efter att någon kris har 

inträffat och att den sedan utvecklas allt eftersom kriser händer. Anna menar att det är vik-

tigt att prata igenom sådana här saker när det inte är en kris så att beredskapen finns. Helle 

sa att det inte är samma sak att följa de råd som finns i krispärmen som att vara med om det. 

Hon menar också att man kanske inte följer allt eftersom man är mänsklig, men det är ett bra 

stöd. 

 

Det har stått i vissa krisplaner att man inte ska ta det personligt,  

men det är svårt. Har man haft ett barn i fyra år så tar man det  

personligt. Man kanske är extra rädd om just det barnet när det 

händer något (Helle).  

 

Anna tog upp att de inte använde krisplanen så mycket i den krissituationen hon berättade 

om eftersom de var så tagna av situationen.     

 

6.2.2 Pedagogernas tankar och erfarenheter kring kris 

Några av pedagogerna hade personliga erfarenheter av kris och känner att de på grund av det 

lättare kan möta och förstå barn i krissituationer. Joanna menar att barnen kan känna en 

samhörighet med en pedagog som har genomgått någon liknande krissituation.  

 

När Anna hör ordet kris tänker hon på något hemskt som händer och på en större händelse 

som påverkar människor på olika plan. Hon menar även att en kris inte behöver vara något 

som syns utåt, det kan vara svårt att se på någon att de genomgår en kris. 

 

En del saker kan upplevas som en stor kris för ett barn, som  

t.ex. att byta förskola eller att flytta. Men vi vuxna kanske  

inte uppmärksammar det så mycket (Anna). 

 

Ingrid tänker att kris kan vara olika saker, hon har varit med om situationer i förskolan som 

skilsmässor och plötsliga dödsfall. Då har hon upplevt att barnen inte fungerat med kamra-

terna och deras reaktioner har visats på olika sätt. En reaktion som Ingrid mött från ett barn i 

kris var självskadebeteende. Ingrid pratade även om att barnen ibland utvecklar små händel-

ser till stora för att få ut de känslor de har inombords. Som t.ex. när ett barn ramlar och pas-

sar på att gråta för större händelser.   

 

Erik tänker följande om ordet kris: 

 

Kris är ett ord som missbrukas. Kris är för mig en extraordinär  

situation där man inte handlar riktigt genomtänkt och planerat,  
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en situation där man inte handlar rationellt. Folk pratar om kris  

när ett fotbollslag förlorar. Man använder ett så laddat ord  

slentrianmässigt (Erik). 

 

En del av pedagogerna pratade om att små barn har svårt för att utrycka vad de känner efter 

en krissituation, en anledning kan vara ett outvecklat språk. Anna menar att små barn ofta 

går omkring med en ledsen känsla inom sig och det märks på beteendet. De kan uppstå kon-

flikter med kompisar och de kan gå tillbaka i utvecklingen.  

 

Erik har tänkt mycket på vad ett barn kan förstå av en kris. Han menar att ett barn inte för-

står innebörden av t.ex. död på samma sätt som en vuxen gör. Under uppväxten kan de för-

stå mer av krisen allteftersom de mognar. Erik menar att pedagoger måste vara medvetna om 

att en kris påverkar ett barn under en väldigt lång tid. Helle tar upp att barns tankar kring 

sorgen kan komma tillbaka när kroppen är redo för ett sorgarbete.  

 

6.2.3 Stöd och resurser 

I vissa situationer som pedagogerna beskrev krävdes det resurser för att klara av krisen. Ing-

rid berättade att de fick be om en extra resurs. Resursen kunde lägga mycket kraft på att 

hjälpa barnen i kris. Ingrid tyckte att det var till stor hjälp att ha en person i arbetslaget vid 

det här tillfället. Hon kände att arbetslaget orkade mer när de fick en person till och kunde 

koncentrera sig på barngruppen.  

 

Anna är specialpedagog och ser sig själv som ett stöd vid jobbiga situationer. Pedagoger hör 

av sig till henne om det hänt någonting och hon ger då råd om hur de kan gå tillväga för att 

ge barnen stöd. Anna berättade att de i krissituationen där barnen omhändertogs påverkades 

starkt och fick stöd av en psykolog från skolan. Hon tyckte att det var bra att det var någon 

från verksamheten som förstod hur de kände. Helle berättade att de hade kyrkan som ett 

stort stöd. En handledare från krisgruppen i kyrkan kom till förskolan och hade samtal med 

pedagogerna.  

 

Många pedagoger pratade om hur stödet från cheferna såg ut. Ingrid berättade att de fick 

stöd från chefen, specialpedagog och att de pratade mycket med varandra. Ingrid poängtera-

de att det i dagsläget har en väldigt god kontakt med sin chef och att det kan underlätta i 

många situationer. Helle berättade att de inte fick något stöd från sin föreståndare. Helle och 

hennes arbetslag kände inte att de fick det stöd som de behövde vid jobbiga situationer. 

 

Helle tycker inte att det stöd som erbjudits alltid har hjälpt. Hon berättade om ett stödsamtal 

som inte hade någon positiv inverkan på henne:  

 

Jag tyckte personligen att det var jobbigare för att personen  

gjorde så att man blev ledsen. På förskolan måste man vara  

stark, när man stänger dörren hemma kan man vara ledsen  

(Helle). 

 
På Joannas förskola hade de en stängningsdag och fick då genom rollspel öva på olika kris-

situationer som kan uppstå i förskolan. De fick t.ex. öva på hur de skulle agera om det dyker 

upp en berusad förälder som vill hämta sitt barn. De scenarierna som de fick spela upp hade 

den dåvarande krisgruppen planerat.  

 

6.2.4 Bemötande av barn i kris 

De flesta pedagogerna pratar om att barn i kris behöver få extra tid och uppmärksamhet i 

förskolan. Erik berättade om hur pedagoger behöver visa svikna barn att de kan lita på de 
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vuxna. Pedagogerna behöver bygga upp ett förtroende till barnen för att kunna hjälpa barnen 

att bearbeta krisen.  

 

Anna menar att pedagoger i förskolan inte alltid får reda på vad som händer i familjen, där-

för gäller det att ha ögonen öppna på barnens signaler. Hon tycker att det är viktigt att man 

pratar med varandra i arbetslaget om man märker att ett barn förändrar sitt beteende. Bete-

endet kan bero på en kris som behöver uppmärksammas.   

 

Ingrid tycker att det är viktigt att man pratar med barnen om det som har hänt men även med 

föräldrarna. Vid skilsmässor tycker hon att det är viktigt att försöka få föräldrarna att hålla 

sams för barnens skull. Ingrid tror att barn i kris behöver mycket närkontakt, som att sitta i 

knäet eller få en kram för att få tröst. Joanna tar upp vikten av att ge det krisdrabbade barnet 

tid att prata med pedagogerna. Det är viktigt att alla i arbetslaget är överens och ger varandra 

tid att gå iväg och prata om det behövs.  

 

Anna berättade att de efter krishändelsen delade in barnen i mindre grupper. Anledningen 

var att de krisdrabbade barnen skulle känna trygghet i den lilla gruppen. Där fick de möjlig-

het att synas och känna att det var helt okej att prata om hur de kände.   

 

En del av pedagogerna pratade om att det är viktigt för barn i kris att rutinerna på förskolan 

finns kvar. I krissituationen som Anna berättade om var det viktigt för arbetslaget att få in 

barnen i vardagen igen, att det fick leka med sina kompisar och ha roligt på förskolan. En 

annan sak som blev viktig i den här situationen var att barnen kände att de kunde lita på 

vuxna igen, då de hade blivit svikna. Barnen var oroliga för att föräldrarna inte skulle kom-

ma tillbaka till förskolan för att hämta dem. Då hade pedagogerna en viktig uppgift att få 

barnen att lita på att de skulle bli hämtade.  

 

Joanna beskrev att de har en minneslåda som de plockar fram om det är någon som har gått 

bort. 

 

I asken finns det en fotoram, där foto på den som gått bort sätts  

in, musik och en bok som handlar om döden. Det är förberett om  

det händer något akut (Joanna). 

 

Helle förklarade att på grund av krisens omständigheter blev hon väldigt personligt delaktig 

i barnets sorg. Hon såg sig själv som barnets trygghet och hade under en kort tid ensamt 

ansvar för barnet. Första tiden efter händelsen tog hon hand om barnet hemma hos sig.  

 

Just under den här tiden så behandlade jag barnet som mitt eget.  

Man måste ta hand om barnet på ett annat sätt vid krissituationer  

(Helle). 

 

6.2.5 Leken som hjälpmedel 

Alla pedagoger har en positiv inställning till användandet av leken i krissituationer, även om 

inte alla använde sig av leken vid de situationer de beskrev under intervjutillfällena.  

 

Erik tycker att leken är central för både stora och små barn. Han tycker att leken är viktig när 

barn ska bearbeta svåra händelser. Han sa att leken kan användas för att träna barnen att ut-

trycka vad de känner. Han tror att alla typer av rollspel kan användas, att man kan låta bar-

nen gå in i roller med hjälp av handdockor.  
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Joanna sa att leken är oerhört viktig och det går att leka allt oavsett vilken kris det är. Hon 

påpekade att om ett husdjur eller en anhörig dör så kan barnen bearbeta det genom leken. 

 

Att barn får leka gör att den som dött få leva vidare  

genom leken ett litet tag (Joanna).  

 

Joanna menar även att pedagoger kan märka på barns lek att det genomgår något jobbigt, 

barnen kanske tar på sig en annan roll än tidigare. Hon berättade att de använder leken som 

hjälpmedel i de fall där de märker att det behövs. Joanna menar att leken kan hjälpa i före-

byggande syfte så det inte blir en kris när situationen dyker upp. De har valt att utgå från vad 

barnen träffar på i vardagen. Hon pratar även om förebyggande lek, att man t.ex. leker dok-

tor med barnen om man vet att de är rädda för att gå dit. Erik tog upp hur syskonen till de 

barn som är sjuka lätt glöms bort men att de också genomgår en svår kris. De kan tycka att 

det är jobbigt att åka till sjukhuset för att hälsa på sitt syskon.  

 

Joanna berättade att de har böcker som de först läser för barnen och som de sedan pratar om 

tillsammans. Ett exempel hon tog upp handlade om husdjur som dött, vilket barnen kan rela-

tera till om de har varit med om det. Joanna pratade också om hur viktig kommunikationen 

med föräldrarna är, speciellt i krissituationer.  

 

Har vi inte kommunikationen med föräldrarna kan  

vi inte ta upp händelsen i leken (Joanna). 

 

Anna tycker det är viktigt att som pedagog kunna vara med i barnens lek och hjälpa dem att 

bearbeta det som har hänt. Hon menar även att pedagogerna kan försöka se vad barnen är 

intresserade av och spinna vidare på det. Hon tycker att det är viktigt att få in det som har 

hänt i leken på ett naturligt sätt.  

   

Om man är med i barnens lek kan man försöka styra in det  

på något bearbetande sätt. Hade det handlat om att någon  

hade åkt in på sjukhus så hade man kunnat försöka styra  

en lek mot att leka sjukhus och prata om vad som händer  

där (Anna). 

 

Anna sa sedan att pedagoger kan plocka fram material som stödjer en sådan lek och böcker 

som är relevanta. De kan se till att doktorsgrejer finns framme, t.ex. att det finns gossedjur 

som kan föreställa patienter i leken. I händelsen Anna berättade om satsade de på att använ-

da barnens kreativa förmåga, de gav barnen mycket utrymme för skapande aktiviteter.  

 

Även Ingrid tror mycket på lekens betydelse, men tror att det kan vara svårt ibland att göra 

en krishändelse till en lek. Hon tror mer på att fånga upp en tråd när barnen leker så att det 

faller sig naturligt. Hon sa exempelvis att dockor och olika rollekar kan vara ett bra hjälp-

medel i leken. 

 

6.2.6 Kontakt med vårdnadshavare 

Joanna pratade om hur vårdnadshavarna i vissa krissituationer har haft önskemål om hur 

pedagogerna ska bemöta barnen.  

 

Vi tar till oss föräldrarnas önskemål och respekterar det.  

Ibland kan vi också ge våra rekommendationer till  

föräldrarna (Joanna). 
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Joanna berättade hur hon och hennes arbetskamrater tar in informationen de får och sen är 

det barnen som står i fokus, det som är viktigt är hur de mår. Baserat på det så jobbar de 

vidare. Det gäller att vi får information från föräldrarna om situationen annars blir vårt arbe-

te halvt, vi ska vara ett komplement till hemmet, säger Joanna. Hon berättar om vissa skils-

mässofall där pedagogerna har fått olika information från föräldrarna och då gäller det att 

alltid se till barnets behov.  

 

I fallet som Anna beskrev så hade vårdnadshavarna önskemål att pedagogerna skulle be-

handla barnen som vanligt så gott de kunde. De ville att barnen skulle stöttas och att det 

skulle vara lugn och ro kring dem. Vårdnadshavarna ville att pedagogerna skulle svara på ett 

speciellt sätt om barnen frågade om händelsen. Ingrid menar att det är lättare när vårdnad-

shavarna anförtror sig till pedagogerna, det underlättar bemötandet av barnen.  

 

6.2.7 Sammanfattning 

De flesta pedagogerna hade delade meningar om var kraven på krisplan kommer ifrån. Alla 

respondenter har en krisplan där de arbetar som de förvarar i en krispärm. Vissa menar att 

när det väl händer en kris är det inte alltid krisplanen används eftersom de först och främst 

ser till att barnet mår bra.  

 

Pedagogerna tycker att stöd från t.ex. chefer och psykologer är av betydelse för att klara av 

svåra situationer. De tycker att det är viktigt att ha någon att prata med eftersom pedagoger-

na själva påverkas av situationerna. De påpekade också att en god kontakt och ett bra sam-

arbete med föräldrarna är viktigt för att hjälpa barnen på bästa sätt.  

 

Händelserna som pedagogerna berättade om var dödsfall, skilsmässor, missbruk och barn 

som omhändertogs av socialtjänsten. Många av pedagogerna pratade om att bygga upp ett 

förtroende till barn i kris för att skapa en trygghet för dem i förskolan. De tog också upp 

vikten av att ge barnen tid att prata om det som har hänt och att rutinerna på förskolan finns 

kvar så att det krisdrabbade barnen kommer in i vardagen igen.  

 

Alla pedagoger hade en positiv inställning till användandet av leken som hjälpmedel i krissi-

tuationer, även om inte alla använde sig av leken vid de situationer de beskrev. De berättade 

om olika exempel på hur man kan använda leken, bl.a. handdockor, rollspel och böcker. 

Pedagogerna pratade även om förebyggande lek där de efter en krissituation kan fånga upp 

en tråd i barnens lek som de kan spinna vidare på, så det faller sig naturligt. 
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7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Det går aldrig att veta i förväg hur en intervju kommer att bli, eftersom det handlar om ett 

mänskligt möte. Innan intervjuerna hade vi funderingar på huruvida våra intervjufrågor skul-

le ge oss en tydlig och stark grund för resultat. Men vi kände att pedagogerna förstod våra 

frågor och intervjun flöt på bra. Det blev till vår fördel att vi intervjuade pedagoger med 

erfarenheter av barn i kris. Vi tror att vårt resultat blev mer tillförlitligt än vad de hade blivit 

om vi hade intervjuat pedagoger utan den erfarenheten.  

 

Våra intervjuer liknade ett personligt samtal och det kändes som en väldigt passande metod 

eftersom vi behandlade ett så pass känsligt ämne. Det kändes oerhört viktigt att ställa följd-

frågor eftersom vi ville få en så stor förståelse som möjligt av deras berättande, vilket vi 

tycker att vi fick.  

 

Vi ville ha god tid på oss vid intervjuerna och såg därför till att ha tillräckligt med avsatt tid, 

vilket vi kom överens om med pedagogerna. Det underlättade att alla respondenter tog sig 

den tid som intervjuerna behövde så att vi kunde ha ett samtal i lugn och ro. Det underlätta-

de att vara två vid varje intervjutillfälle. Dels för att vara stöd för varandra och dels för att vi 

fick olika uppfattningar som vi kunde diskutera vid sammanställningen av svaren och vid 

metoddelen.  

 

Något som vi reflekterat över i efterhand är att respondenter kan känna sig obekväma när 

man är fler som intervjuar, det kan göra att respondenterna känner sig utsatta. Kihlström 

(2007b, s.232) tar upp att den som blir intervjuad kan känna sig besvärad av att ha två per-

soner närvarande. Innan intervjuerna informerade vi om att båda två skulle vara närvarande, 

det var inget som respondenterna hade invändningar mot. Vi upplevde att de var avslappna-

de vid intervjuerna.  

 

Om vi hade intervjuat fler pedagoger kanske vi hade fått fram fler dimensioner av bemötan-

den av barn i kris. Även om vi har fått svar på våra frågeställningar hade det varit intressant 

att få mer konkreta tips, som vi sedan kunnat ha i åtanke i vårt kommande yrke. Hade vi 

ställt fler frågor om tillvägagångssätt hade vi kanske fått mer konkreta exempel på hur man 

kan bemöta barn i kris. 
 

7.2 Resultatdiskussion  

Vi kan se en koppling i pedagogernas bemötande av barn i kris. Den största gemensamma 

kopplingen, som vi kan se, är hur viktigt det är att ett barn känner trygghet med pedagoger-

na. Många lyfter fram vikten av att vara ärlig mot barnen och prata om det som har hänt så 

att inga missförstånd uppstår.  

 

7.2.1 Krisplan 

Pedagogerna hade delade meningar om var kraven på krisplan kommer ifrån. Vi har försökt 

att hitta dessa krav genom att söka på skolverkets hemsida, utan resultat. Utifrån intervjuer-

na verkar det som att det är upp till kommunen att ställa krav på krisplan eller inte. Vi tycker 

att en krisplan borde vara obligatorisk på alla förskolor för att ha beredskap om något allvar-

ligt händer. Raundalen och Schultz (2007) menar att krisberedskapen har utvecklats efter-

som ny kunskap om vikten av stödinsatser i förskolan har tillkommit. Vi har, utifrån resulta-

tet, förstått att de flesta krisplaner har uppkommit efter att en kris har inträffat. En krisplan 

borde finnas i förskolan oavsett om en kris har inträffat eller inte. 
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En del av pedagogerna lyfte fram att de var så tagna av situationen att det var svårt för dem 

att följa krisplanen helt, de var för personligt involverade. Även om det kan vara svårt att 

följa en krisplan så är det bra att ha en att luta sig mot. Dyregrov (2006) skriver att alla kris-

situationer ser olika ut och att krisplanerna bör utvecklas utifrån varje händelse. En krisplan 

kan aldrig ses som komplett, då den ständigt bör utvecklas.  

 

7.2.2 Barns reaktioner och förståelse 

I vårt resultat fick vi fram att vissa barn kommer i konflikter med sina kompisar i förskolan 

efter en kris. Det kan bero på att barnens känslor visar sig som aggressivt beteende. Det är 

viktigt att pedagoger förstår att vissa barn blir utåtagerande när de genomgår en kris. Lin-

berg (2006) menar att barns sorg kan visas genom ilska och att det kan gå ut över omgiv-

ningen. I de situationer som pedagogerna pratade om var det barnen i gruppen som ilskan 

gick ut över.  

 

Vissa pedagoger pratade om vad barn har för förståelse av olika krishändelser, de menar att 

barn inte förstår händelserna på samma sätt som vuxna. Lindberg (2006) poängterar att barn 

inte har tillräckligt med erfarenheter för att kunna förstå allvarliga händelser. När barnen blir 

äldre kan de lättare förstå vad som har hänt. Dyregrov och Raundalen (1995) lyfter fram att 

barn får en annan syn på händelsen när de blir äldre. Därför kan en kris ta längre tid för ett 

barn att bearbeta än för en vuxen, något som vi tycker är viktigt för pedagoger att vara med-

vetna om.  

 

Några av respondenterna lyfter fram att små barn har svårt för att uttrycka sina känslor, an-

ledningen kan vara deras outvecklade språk. Med små barn, där språket inte finns, måste 

man vara extra uppmärksam på deras signaler.  

 

7.2.3 Pedagogers förståelse av barn i kris  

Något som lyfts fram i resultatet är att barn i kris kan känna en samhörighet med pedagoger 

som har egna erfarenheter av kris. Vi tror att det kan underlätta i bemötandet eftersom den 

egna erfarenheten gör att man bättre kan förstå hur barnen känner. Dyregrov och Raundalen 

(1995) poängterar att pedagoger behöver förstå hur barns sorgereaktioner kan se ut för att 

lättare kunna stödja barn i kris. Vi tror även att bemötande i krissituationer kan underlätta 

ifall pedagoger har kunskap om krisens faser, som Cullberg (2006a) beskriver. På Joannas 

förskola har de krisens faser förklarade i sin krispärm. Där har de även mycket inspiration 

från Atle Dyregrov, som är välkänd inom krishantering. Det är väldigt bra att ha krisens re-

aktioner förklarat i krispärmen, det kan ge stöd i krisarbetet. Har pedagoger kunskap om 

faserna kan de bättre förstå barnens reaktioner då de genomgår en kris.  

 

7.2.4 Pedagogers bemötande av barn i kris 

Det som är mest utmärkande i pedagogernas bemötande är att ge trygghet och att bygga upp 

ett förtroende. Pedagogerna pratade om vikten av att svikna barn ska våga lita på de vuxna 

igen. Vi kan koppla Bowlbys (1994) bindningsteori, där den trygga basen är i fokus, till pe-

dagogernas bemötande av barnen. I förskolan kan pedagogerna fungera som en trygg bas för 

barnen, vilket är extra viktigt för barn i krissituationer. Vi tror att ifall barnen inte har någon 

trygg bas i förskolan så tar bearbetningen av krisen längre tid.  

 

En del av pedagogerna pratar om betydelsen av rutiner och att det är viktigt att få in barnen i 

vardagen igen efter en krishändelse. Dyregrov (1999) ser trygghet och rutiner som något 

viktigt efter t.ex. en förlust. Han menar att rutinerna ger barnet en stabil tillvaro. Det är av 

betydelse för barnen att så fort som möjligt komma in i vardagen igen. Vi tror att barnen kan 

bearbeta händelsen lättare om omgivningen känns som vanligt.  

 



 20 

Pedagogerna tar upp vikten av att prata med barnen om det som har hänt. Raundalen och 

Schultz (2007, s.90) skriver att det man säger till barnen måste vara sant så att inte sanning-

en kommer fram senare. Det kan påverka barnens reaktioner och tilliten till vuxna. Är man 

inte ärlig mot barnen tror vi att barnens bearbetning av krisen tar längre tid. Får de inte reda 

på vad som har hänt kan funderingar kring händelsen vara kvar längre. Cullberg (2006a) 

menar att i reaktionsfasen försöker personen förstå det som har hänt. Vi uppfattar det som att 

det här är något som måste ske för att kunna gå vidare till bearbetningsfasen. Om barnen inte 

får en förklaring till det som har hänt kan bearbetningen försvåras och ta längre tid.  

 

Joanna lyfter fram att det är viktigt att lyssna på vårdnadshavarna men att även pedagogerna 

kan ge sina rekommendationer. Har vårdnadshavarna önskemål att pedagogerna inte ska 

prata om händelsen med barnen kan pedagogerna försöka påverka det här genom att prata 

om hur viktigt det är att vara ärlig. Som pedagog är det viktigt att i alla situationer se till 

barnens bästa eftersom det är barnen de är där för i förskolan. Vi tror dock att ett bra samar-

bete mellan pedagoger och vårdnadshavare påverkar barnen positivt. Bowlbys (1994) bind-

ningsteori har fokus på att barnen har en trygg bas till vårdnadshavarna. Det är viktigt att 

pedagogerna har en bra relation med vårdnadshavarna, speciellt vid krissituationer, så att de 

tillsammans kan fungera som en trygg bas för barnet. Finns det en bra relation mellan peda-

goger och vårdnadshavarna tror vi att de samarbetar bättre så att de kan skapa den trygghe-

ten som ett barn i kris behöver.  

 

Ingrid berättade att hon tror på en fortsättning efter döden och hon lyfter fram sin tro i bemö-

tandet av barn som har förlorat någon anhörig. Hon anser att ett barns sorgarbete blir lättare 

om de tror på en fortsättning. Vi tycker att man ska vara försiktig med att uttrycka personli-

ga åsikter när det handlar om känsliga ämnen, såsom religion. Man måste tänka på att barnet 

och dens familj kanske inte delar samma åsikter, det kan skapa konflikter.  

 

7.2.5 Leken som hjälpmedel 

Alla pedagoger är positiva till leken som hjälp vid krissituationer. Vi anser att leken är ett 

bra sätt för barn att uttrycka sina känslor på, speciellt de som inte har språket. Lindberg 

(2006) menar att istället för att uttrycka sina känslor med ord, som vuxna oftast gör, kan 

barnen använda sig av leken. Joanna tror att det går att omvandla vilken kris som helst till 

lek så att barnen kan bearbeta det som har hänt. Vi tycker, likt många av pedagogerna, att 

om leken ska användas som ett hjälpmedel bör det göras på ett naturligt sätt. Då menar vi att 

pedagogen fångar upp barnens signaler där krisens reaktioner syns. I läroplanen för försko-

lan (skolverket, 1998) lyfts leken fram som ett sätt för barnen att bearbeta känslor och upp-

levelser på. Eftersom allt arbete i förskolan ska grundas på läroplanen är det viktigt att ta del 

av det som står där. 

 

7.2.6 Stöd för pedagoger  

För att pedagoger ska kunna bemöta barn i kris på bästa sätt behöver de få stöd i sitt arbete. 

De flesta pedagoger pratade om betydelsen av stöd från chefer. I krissituationer är det extra 

viktigt att cheferna visar sitt stöd så att pedagogerna lättare kan klara av krisen. Dyregrov 

(2006) tar upp betydelsen av att chefer finns till hands för pedagogerna när de behöver nå-

gon som lyssnar och stöttar. Ifall inte stödet finns från chefen kan situationen bli tuffare att 

hantera eftersom pedagogerna själva kan må dåligt av det som har hänt. Raundalen och 

Schultz (2007) anser att även pedagoger kan bli starkt berörda av ett barns kris. Då kan de 

ha svårt att hantera situationen, därför är det viktigt att ha chefen bakom sig.  

 

Det är inte alltid stödet känns positivt för en pedagog, alla har olika behov. Helle berättade 

om hur hon efter ett stödsamtal kände att hon blev ännu mer nedstämd. För Helle passade 
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inte just det här stödet i den situationen. Det är viktigt att ta hänsyn till pedagogers behov 

och anpassa dem utifrån varje individ.   
 

7.3 Didaktiska konsekvenser  

Vår undersökning har gett oss nya insikter om hur barns kriser kan se ut. De olika bemötan-

dena som pedagogerna tog upp kan vi tänka på i vårt kommande yrke, ifall en kris skulle 

inträffa. Vi har även fått kunskap om hur krisers faser kan se ut, vilket vi tror underlättar i 

bemötandet.   

 

7.3.1 Krisberedskap och stöd 

Att ha krisberedskap känns som ett viktigt stöd för pedagoger i förskolan. Vi har insett att 

det är mycket att tänka på vid utvecklandet av en krisplan och en krispärm. En krispärm in-

nehåller så mycket mer än vad vi trott. Det känns nödvändigt att uppdatera krispärmen då 

och då för att den alltid ska vara så aktuell som möjlig. Det är bra att ha en krisansvarig på 

varje förskola som har huvudansvaret för det som rör krispärmen. Om ingen har ansvaret 

kanske pärmen kommer i skymundan och inte uppdateras kontinuerligt.  

 

En chef som är stöttande och finns där för pedagogerna är betydelsefullt då arbetet med barn 

i kris är tungt. Det är bra att ha någon att prata med när det känns jobbigt. Det är inte bara 

chefen som kan fungera som ett stöd, då han eller hon också kan reagera starkt. Det är även 

bra att ventilera med arbetslaget och eventuellt med en utomstående, som t.ex. en psykolog. 

Det kan vara skönt att prata med någon som inte är inblandad i det som har hänt och kan 

bidra med opartiska råd, speciellt någon professionellt utbildad.  

 

7.3.2 Bemötande  

Vi värdesätter barns trygghet i förskolan, vilket är extra väsentligt efter en kris. Det går ald-

rig att fullt förstå hur ett barn känner, men att de i krissituation behöver närhet och en trygg 

omgivning är en självklarhet för oss. Det bästa en pedagog kan göra är att finnas där och 

stötta dem i krisarbetet. Det är även pedagogernas uppgift att se till att barnen kommer in i 

förskolans vardag igen och ser till att de har det bra med kamraterna i barngruppen. Det är 

viktigt att barngruppen vet om vad som har hänt så att de på sitt sätt kan förstå och stötta 

barnet. Vi tror, i vissa fall, att barn har lättare för att bemöta barn i kris. Barn är spontana 

medans vuxna många gånger hindras av sina känslor och är rädda för att göra fel.   

 

Vi tycker att det är betydelsefullt att respektera vårdnadshavarna eftersom det är deras barn 

det handlar om och deras önskemål måste pedagogerna respektera. Som pedagog är det vik-

tigt att förstå hur vårdnadshavare känner sig, de genomgår också krisen precis som barnet. 

Även om vi tycker det är viktigt att lyssna på vårdnadshavarnas önskemål, är det kanske inte 

alltid man instämmer. Det är även värdefullt att pedagogerna uttrycker sina åsikter och till-

sammans med vårdnadshavarna försöker komma på vad som är bäst för barnet.  

 

7.3.3 Leken som hjälpmedel 

Leken kan skapa tillfällen för barn i kris att bearbeta det som har hänt. Vi tror att barn har 

lättare att uttrycka sig via lek än via ord. Pedagoger kan i leken upptäcka hur ett barn mår, 

det gäller att uppmärksamma leksignalerna. Ett barn som mår dåligt kan i leken ta en annan 

roll än tidigare, kanske märks ett plötsligt aggressivt beteende. Beteendet kan grunda sig på 

en verklig händelse. Det pedagogerna kan göra är att delta i leken för att få en bättre upp-

fattning om hur barnet mår. Därefter kan pedagogerna i arbetslaget bestämma hur de ska gå 

tillväga för att hjälpa barnet. 
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Är man medveten om att ett eller flera barn har det jobbigt finns det olika hjälpmedel att 

använda sig av. Pedagogerna kan använda sig av handdockor i samlingen, de kan användas 

för att sätta ord på hur det känns när man är ledsen. När barnen får ord på känslorna kan de 

känna igen sig och förstå att även andra kan vara ledsna. Med de äldre barnen kan pedago-

gerna fråga vad de tycker att dockan ska göra för att bli glad igen. Med de små barnen, som 

inte har ett utvecklat språk, kan det räcka med att de lyssnar och iakttar. Ett annat bra hjälp-

medel som kan användas vid bearbetning av barns kriser är barnböcker av olika slag som 

t.ex. handlar om känslor, döden och skilsmässor.  

 

7.4 Fortsatt forskning 

Om vi hade haft möjligheten att forska vidare i ämnet hade vi velat observera pedagogers 

bemötande av barn i kris för att se om det som sägs stämmer överens med det vi ser. Vi hade 

försökt att hitta och ta kontakt med förskolor som genomgår en kris i barngruppen och för-

hoppningsvis fått tillåtelse att observera.  

 

8. TACK  
Vi vill tacka vår handledare för all hjälp och vägledning under arbetets gång. Vi vill även 

tacka de pedagoger som tog sig tid att delta i vår undersökning, utan deras medverkan hade 

inte vårt examensarbete kunnat genomföras.   
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BILAGA 1  
 

Informationsbrev 
Hej! 

 

Vi är två studenter från Högskolan i Borås som läser sista terminen på lärarutbildningen med 

inriktning mot förskola och förskoleklass. I vårt examensarbete ska vi undersöka vilka till-

vägagångssätt pedagoger använder sig av för att hjälpa barn i kris. Ett barns kris kan vara 

skilsmässor, nya syskon eller förlusten av en anhörig. Vi hoppas att den här undersökningen 

ger oss den kunskap vi söker. Den kunskap vi får kan vi sedan använda oss av i de krissitua-

tioner som kan uppstå i förskolan. 

 

Vi har valt att intervjua pedagoger som vi vet har erfarenheter av kris i barngrupp och är 

intresserade av att höra vilka tillvägagångssätt som använts. Vi är tacksamma för att ni vill 

medverka i vår undersökning.  

 

Undersökningen är frivillig och undersökningens resultat behandlas konfidentiellt.  

 

Om det är något ni undrar över så tveka inte att höra av er. 

 

Jessica Falk, xxxxxxx@utb.hb.se 

Petra Bäck, xxxxxxx@utb.hb.se   

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Jessica och Petra. 
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BILAGA 2 

 

Intervjufrågor 

 
 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du varit verksam inom förskola/skola? 

 Vet du om det är krav på att ha krisplaner i förskolan/skolan? 

 Om ja, vart finns de kraven? 

 Har ni någon krisplan där du arbetar? 

 

 Vad tänker du på när du hör ordet kris?  

 Har du någon utbildning inom krishantering? 

 Berätta om dina egna erfarenheter om kris i barngrupp.  

 Hur gjorde ni för att hjälpa/stötta barnet? 

 Hur tänker du kring leken som hjälpmedel? 

 Använde ni leken för att stödja barnet i krissituationen? 

 Om ja, har du några konkreta exempel på hur man kan använda leken som hjälpme-

del?  

 Hade vårdnadshavarna/vårdnadshavaren några önskemål om hur ni skulle bemöta 

barnet?  

 Hade ni någon krisplan på förskolan när händelsen inträffade?  

 Vad fanns det för stöd för er att hantera situationen? 

 Vad finns det för stöd idag där du jobbar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


