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BAKGRUND: 
När man som förskollärare möter barn som befinner sig i kris är det enligt forskning viktigt 
att som förskollärare bemöta barn och föräldrar på ett empatiskt sätt. Samverkan med 
föräldrarna har stor betydelse för att förskolläraren ska kunna möta och förstå barnets tankar. 
Att som förskollärare möta barn och föräldrar kräver också styrka och engagemang i 
yrkesrollen.  
 
SYFTE: 
Syftet med vår studie är att undersöka några utvalda förskollärares erfarenheter, kompetens 
och beredskap i mötet med barn och föräldrar i kris. 
 
METOD: 
Vi har använt oss av en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuat nio stycken förskollärare på 
olika förskolor. Vi har kopplat vår studie till Bronfenbrenners teori om hur barnet formas 
utifrån olika relationer med omgivningen.  
 
RESULTAT: 
Förskollärarna i studien har mött olika krissituationer där barn och föräldrar varit 
inblandade. Krissituationerna har gett dem olika erfarenheter av hantering, samverkan och 
bemötande. Förskollärarna är nöjda med arbetet med barnen och samarbetet med kollegor, 
och rektorer. De flesta är även nöjda med samverkan med föräldrar. Efter att ha samlat på 
sig olika erfarenheter menar de flesta förskollärare att de inte är rädda för att möta barn och 
föräldrar i kris, men att man aldrig riktigt kan förbereda sig på det. De menar trots allt att 
man kan förbereda sig så mycket som möjligt genom att skaffa sig kompetens genom 
erfarenheter och ha en utförlig krisplan på förskolan.  
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Inledning 
Anledningen till att vi har undersökt förskollärares erfarenheter, kompetens och beredskap i 
krissituationer, är att vi vill ta del av viktiga kunskaper som förskollärare i verksamheten har 
erfarenhet av. Vi anser att det är svårt att veta hur man skall hantera och bemöta barn och 
föräldrar som befinner sig i kris och vill därför fördjupa oss i ämnet. Enligt Hebb (2009) 
förlorar ca 3500 barn varje år en eller två föräldrar. 50 000 barn drabbas varje år (Bøge & 
Dige, 2006) av att föräldrarna genomgår en skilsmässa som kan upplevas krisartad och 
sorlig för barnet. Under en inriktningstermin på lärarutbildningen läste vi specialpedagogik. 
Då väcktes vårt intresse kring barn med speciella behov. Vi anser att barn som befinner sig i 
kris av något slag också har behov av individuell hjälp och stöd för att komma vidare i livet. 
Lärarutbildningen har gett oss en god grund för att främja barns lärande och utveckling samt 
gett oss viktig kunskap som vi ska förmedla och omsätta i praktiken. Samtidigt som vi är 
nöjda med utbildningen önskar vi att ämnet kris hade varit en större del av den. Vår 
kommande yrkesroll kommer att bestå utav mycket glädje, men även krissituationer och 
sorg tillsammans med barn och vuxna. Detta styrks av Myndigheten för skolutveckling som 
skriver: 
 

Nästan alla lärare kommer någon gång att vara tvungna att hantera händelser som är 
svåra och oförutsägbara och som för det enskilda barnet innebär sorg, förlust, oro 
och förtvivlan. (Myndigheten för skolutveckling, 2008 s. 11) 

 
Att kunna hantera en krissituation är att ha en yrkesmässig trygghet, vilket enligt Raundalen 
& Schultz (2007) innebär att vara målmedveten och förberedd att möta ett barn eller förälder 
i kris. Skolverket (2000) menar att det är nödvändigt i en krissituation att vara förberedd för 
att skapa ordning och för att all personal på förskolan ska kunna agera utefter en framarbetad 
krisplan. I en krissituation kan man aldrig veta riktigt hur och vad man kommer att säga och 
agera, eftersom ingen krissituation är den andra lik. Förskolan lägger grunden för många 
viktiga delar i barnets framtid och lärare i förskolan kan betyda mycket för barn som 
befinner sig i kris. Förskolan ska ge barnen de bästa förutsättningarna för att komma igenom 
krisen och ha möjligheten utveckla sin identitet och trygghet i sig själv. Enligt 
Utbildningsdepartementet (2006) skall förskolan arbeta för att ge särskilt stöd åt de barn som 
befinner sig i någon form utav svårighet. När ett barn hamnar i en krissituation är det mycket 
viktigt att barnet blir bemött på ett sätt som gör att barnet kan bearbeta sina upplevelser och 
gå vidare. Raundalen & Schultz (2007) menar att syftet med arbetet kring en kris är att 
återskapa en vardag i förskolan som fungerar som ett stöd för barnet/barnen, föräldrar och 
lärare i verksamheten. Alla barn reagerar och hanterar krissituationer på olika sätt och det är 
vår uppgift som blivande förskollärare att möta varje barn där de befinner sig, både psykiskt 
och fysiskt. En kris kan komma plötsligt och oförutsägbart och det kan vara svårt att vara 
beredd på vad som kanske kommer att hända, därför vill vi ta del av andras kunskap och 
erfarenhet för att skaffa oss en uppfattning om hur man kan arbeta med det.   
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Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka några utvalda förskollärares erfarenheter, kompetens 
och beredskap i mötet med barn och föräldrar i kris.  

Frågeställningar 
 

• Vilka erfarenheter och kompetenser har de utvalda förskollärare av att möta barn och 
föräldrar i kris? 

• Hur beskriver förskollärarna arbetet med det enskilda barnet, barngruppen och 
föräldrarna? 

• Vilken beredskap anser sig förskollärarna ha inför eventuella krissituationer? 
• Vad bör en krisplan i förskolan innehålla enligt förskollärarna? 

 

Definition av kris 

När en krissituation uppstår ställs människan enligt Jonsson & Hagström (2005) inför 
händelser och problem som vi inte direkt kan hantera eller lösa. Det kan handla om dödsfall 
i barnets närhet, skilsmässa eller andra situationer som för barnet/barnen eller föräldrar 
upplevs som kris. I en krissituation blir människan stressad och ofta är sorgen ett faktum. 
Barns och vuxnas reaktioner liknar varandra men eftersom barn är mer beroende av sin 
omgivning kan krisen eller sorgen innebära en stor förlust. Raundalen & Schultz (2007) 
beskriver begreppet kris i citatet nedan.  
 

Ordet kris kan beskrivas som en händelse jämförbar med punktering på motorvägen 
när man saknar verktyg för att byta hjul och man dessutom upptäcker att reservhjulet 
redan är punkterat. Med andra ord, man behöver hjälp för att komma ur en kris. 
(Raundalen & Schultz, 2007 s. 13) 

 
En krissituation som har anknytning till barn kan beskrivas som en händelse som 
överväldigar barnet och påverkar barnet på ett speciellt sätt, eftersom barnet inte har skaffat 
sig erfarenheter och så kallade bemästringsstrategier. Strategierna för att känna igen 
reaktioner och förstå varför man känner som man gör (Jonsson & Hagström, 2005). 

Vår definition av kris 

Med krissituationer menar vi när barn har varit med om eller befinner sig i en kris, som till 
exempel dödsfall i barnets närhet, skilsmässa eller andra situationer som för barnet kan 
upplevas som omskakande och svårt att hantera. Krissituationer kan komma plötsligt eller 
vara en process som pågår under en längre tid och kan framkalla reaktioner av sorg och 
förtvivlan.  
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Bakgrund 
I bakgrunden gör vi en genomgång av hur pedagogisk litteratur men också nyare forskning 
behandlar områden som förskollärarens skyldighet att ge information till andra barn och 
vuxna i verksamheten, om samarbetet med kollegor, samverkan med föräldrar, hur olika 
individer tolkar en krissituation, betydelsen av samtal och att som förskollärare vara 
empatiskt närvarande. Stukat (2005, s 114) diskuterar hur man bör gå till väga när man går 
igenom litteratur. Vi har tagit del av hans råd vilket innebär att vi beskriver ett flertal utav 
författarnas och forskarnas tidigare erfarenheter och vad de gör, just för att visa källans 
vetenskapliga värde och tillförlitlighet. Bakgrunden handlar även om individens tidigare 
erfarenheter som påverkar handlingssättet, om barnens känslor, förskollärarens yrkesroll, 
begravning, värdegrunden och innehåll i en krisplan.  

Barnets känslor och bearbetning 

Enligt Skolverket (2000) är det vanligt med skuldkänslor hos barn som har upplevt något 
krisartat. De kan också bli arga och visa ilska mot någon som försöker hjälpa dem för att 
skydda sig själv mot att visa den skam som barnet känner. De kan ångra något eller ångra 
något de inte gjort. Som vuxen ska man tala om för barnet att det inte har någon skuld i det 
som hänt. Därför är det viktigt att berätta att ingen dör för att någon tänkte arga tankar och 
att någon kan dö fastän ingen ville det. Tydliga och lättförståeliga förklaringar förhindrar 
skuldkänslor och rädsla hos förskolebarnet. Alla barn har olika sätt eller beteenden som 
visar att det har behov av uppmärksamhet och stöd. Pramling Samuelsson & Johansson 
(2009) är professorer i pedagogik vid Göteborgs Universitet, de har undersökt barn som 
visar sina känslor genom bildskapande. De menar att förskolläraren bör vara observant på 
barns bilder och vad de har att säga för att upptäcka om barnet bär på känslor eller 
upplevelser som förskolläraren behöver uppmärksamma. Vidare skriver de att barns bilder 
kan ses som en spegling av barnets tankar. Detta överensstämmer med den forskning om 
bildskapande som Aronsson (2000) genomfört. Hon menar att barn som målar beskriver sina 
inre tankar och känslor genom målade bilder (Aronsson, 2002 s. 30) vilket i sin tur relaterar 
till Reggio Emilia filosofin, som har budskapet att barnet har 100 språk men berövas 99. 
Dokumentation genom bild är ett väl använt verktyg i Reggio Emilia filosofin, för att som 
förskollärare ha möjlighet att förstå hur barn tänker (Bendroth Karlsson, 1998 s. 28). Foster 
(1990 s. 180-181) skriver att ett barn som sörjer behöver stillhet, lugn och harmoni. Barnet 
behöver också närhet, gemenskap och kärlek. En meningsfull aktivitet som är viktig för 
barns bearbetning är att en vuxen läser för barnet ur berättelser där barnet kan relatera till sin 
egen situation. Under läsningen är det viktigt att låta barnet komma med spontana frågor om 
böckernas innehåll som blir ett bra samtalsunderlag.  
 
Dyregrov (1997) är psykolog och arbetar vid center för krispsykologi i Norge. Han menar att 
barn som går igenom ett trauma behöver ha en trygg situation runt omkring sig med vuxna 
och vänskapsrelationer. Barnen kan behöva ha fysisk närhet av till exempel mamma och 
pappa eller någon annan de tycker om. (Dyregrov s. 76). Enligt Zachrisson (2009) är barns 
verkliga möte med döden sällsynta och det behövs mer litteratur för att förklara svåra 
upplevelser. Ett verkligt möte kan handla om att gå på begravning eller att en nära anhörig 
dör. Litteraturen kan då ge barnet möjlighet att känna igen sig i situationen och barnets 
eventuella känsla av ensamhet och sorg kan lindras. Vuxna kan ibland ha svårt att förstå 
varför det är viktigt för barn att vara med på begravning. Det här kan bero på att de vuxna är 
rädda för att de inte vet hur barnet kommer att reagera. Det kan även vara för att vuxna tror 
att barn inte behöver den konkreta upplevelsen för att komma igenom sin sorg. I de flesta 
fall är det bra för barn att vara med på begravningen för att förstå och vara delaktig i 
sorgearbetet. Barnet kanske inte till en början vill vara med på begravningen, dels för 
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rädslan för något de inte vet någonting om och inte förstår. Då måste man som vuxen 
förklara för barnet vad som kommer att ske under begravningen, för att ge barnet en chans 
att ändra sin uppfattning. Om barnet ändå inte vill vara med på begravningen måste den 
vuxna acceptera det (Nilsson, 1999 s. 56-57). 

Kris och sorg ter sig olika 

Fahrman (1993) skriver att kriser kan ta sig i uttryck på många olika sätt, det kan handla om 
depression, rädsla och aggressivitet. Raundalen & Schultz (2007) har mångåriga 
erfarenheter av barn i olika krissituationer. Raundalen arbetar på ett center för krispsykologi 
i Bergen, Norge och har arbetat som barnpsykolog i över 30 år. Schultz är filosofi doktor vid 
Institutet specialpedagogik vid Oslo Universitet. De menar att kännetecken på olika 
krissituationer är att den uppstår plötsligt och oväntat, situationen blir kaotiskt och 
förvirrande. Barn och vuxna sörjer ofta på olika sätt, barn kan i ena stunden gråta och visa 
sorg medan i andra stunder leka och skratta. Barn sörjer utåt på olika sätt även om sorgen 
inuti är den samma berättar Ljunggren (2005 s. 2). Enligt Dyregrov & Raundalen (1995 
s.13) så kan vuxnas sörjande handla om förträngning, där de vuxna tränger undan känslor 
och minnen som påminner om det som skett. En del barn visar sin sorg genom ilska och 
förtvivlan för att de eventuellt inte ha fått information och inte samtalat om händelsen med 
föräldrar eller andra vuxna. De kan då känna en känsla av ensamhet och förvirring över sina 
känslor (Foster, 1990 s. 52). Enligt Raundalen & Schultz är det här ett normalt beteende 
men man bör vara vaksam och uppmärksam på barnets varierande reaktioner. Som vuxen 
ska man vara uppmärksam på ett barn som under en lång tid beter sig på annat sätt än vad 
det brukar, det kan vara tecken på att barnets livssituation har förändrats, blivit ohanterlig 
och svår att ta sig ur. Ur en undersökning från Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 
(2006) skrivs det att man som vuxen ska hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor utan att 
skrämma. De menar också att ett socialt stöd hjälper individen att må bra emotionellt efter 
allvarliga händelser. Genom att få fysisk och psykisk närhet får individen ett emotionellt 
stöd. Andersson (1995 s.13) menar att om en individs värld rasar samman och blir alltför 
svårhanterlig blir individen påverkad oavsett ålder. Man hamnar i en situation där det 
talande språket inte längre har någon funktion i sin rätta bemärkelse. När det lilla barnet 
skapar kärnan i sig själv i sampel med omgivningen, sker utbytet genom andra sätt än 
språket. Om ett barn har språket på en nivå som är kommunikativ kommer barnet använda 
det, med sig själv eller för andra, för att hantera det som hänt. 

Betydelsen av samtal och närvaro 

Bøge & Dige (2006) har pedagogisk bakgrund och har under flera år arbetat med frågor om 
barn och sorg, vid en organisation i Danmark och menar att det har stor betydelse om 
förskolläraren är förberedd om en kris inträffar. De skriver också att det är viktigt att barnet 
får veta och vara delaktiga i samtalet kring det inträffande. De menar också att den vuxne 
ska bjuda in barnet till samtal men man ska vara beredd på att inte alltid få ett svar, men 
man ska inte sluta fråga barnet bara för att det verkar må bra. Enligt Nilsson (1999) kan 
samtalet göra att barnet har möjligheten att komma igenom sorgen eller krisen, därför är det 
oerhört viktigt att inte undanhålla information för barnet. Enligt Dyregrov (2006) är barn 
lyhörda för ett icke-verbalt budskap vilket kan göra att om en vuxen döljer sanningen kan 
barnet agera aggressivt mot den vuxne som inte talat sanning om en händelse. Det man som 
vuxen säger till ett barn måste alltid vara sant. Skälet till det är att barnet inte gradvis ska få 
reda på fakta av en krissituation och att berättelsen blir mer och mer omfattande (Raundalen 
& Schultz, 2007 s. 90). Det är inte bara berättandet som är viktigt, Godani (2004) har stora 
erfarenheter av psykoterapeutiskt arbete och beskriver även att ett empatiskt lyssnande ifrån 
en vuxen är viktigt för barnet.  
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Barnen behöver få anförtro sig till vuxna när de inte orkar bära sitt lidande själva. 
De måste få reagera på ett sätt som är verksamt för dem och mötas av vuxna som inte 
förlorar sin roll. Framgången ligger i ett empatiskt lyssnande parat med 
avgränsningar och tydlighet. (Godani, 2004 s. 59) 

 
Gustavsson (2008) är en känd barnläkare och debattör i barnfrågor. Han är även författare 
och tanken om barnets rätt att bli bemött med respekt och bli lyssnad på löper som en röd 
tråd genom hans författarskap. Gustavsson (s. 21) menar att ett barn som bär på ett lidande 
behöver förr eller senare anförtro sig till en lärare eller en annan vuxen de har förtroende för. 
Det finns en tystnad om att tala om barn i kris och sorg som enligt honom inte har utvecklats 
på 50 år. Anledningen till tystanden kan vara omsorg om barnet och osäkerhet om dess 
tankar och känslor. Skillnaden då och nu är att idag vet man genom krispsykologin hur 
viktigt det är att tala med barn om vad som hänt. Det frågor man som vuxen kan ställa är 
om, hur barnet kommer att reagera vid ett sådant samtal, om man anser sig besitta tillräckligt 
med kunskap och vad det blir för konsekvenser av handlandet. Enligt Andersson (1995 s. 
14) kommer barnens frågor om döden oväntat. När man som vuxen är osäker på svaret kan 
man berätta vad man tror om tillvaron och det som hänt. För att barnet ska kunna ge uttryck 
för tankar och sorg är det viktigt att det finns en vuxen i barnets omgivning som orkar lyssna 
och vågar fråga. Andersson menar vidare att barn är väldigt medvetna om hur mycket vuxna 
tål, om barnet känner att den vuxne har svårt att hantera en svår situation undviker de att 
ställa frågor och berätta om sin sorg. Som vuxen ska vi ta hänsyn till barnets känslor och 
inte underskatta dem genom att trösta tanklöst. Det tanklösa tröstandet handlar enligt 
Gustavsson om att lyfta fram värre händelser för att förmedla hopp, skapa mening och 
sammanhang i kaoset, och att man påminner om att allt har sin gång. En människas sorg är 
ens egen, gränslös och kan aldrig jämföras menar Gustafsson. Som vuxen ska man våga 
bara vara, vara tillgänglig utan att nödvändigtvis prata och ge närhet utan att kväva. 

Samverkan 

Samspelet med barnets vårdnadshavare är viktigt för att ge barnet positivt stöd. Stödet ska 
främja positiv utveckling för att kunna övervinna svårigheter. Även att förskolläraren kan bli 
en oerhört betydelsefull person för barn i förskolan så kommer alltid föräldrarna ha en än 
viktigare roll. Juul & Jensen (2003) är bland annat familjeterapeuter men också författare 
och Jensen har tidigare arbetat som psykolog inom pedagogiskpsykologisk rådgivning. De 
skriver att föräldrarna har en unik relation till sitt barn och de känner till hur barnet fungerar 
ur de flesta avseenden. Förskolan skall samarbeta med hemmet och det är viktigt att som 
förskollärare visa respekt och ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation till föräldrarna. 
Föräldrarna har också rätt att påverka verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2006). När 
en olycka eller annan händelse har skett utanför förskolan skall förskollärarna alltid ta 
kontakt med föräldrarna och ta reda på vad de önskar att man berättar för övriga barn och 
föräldrar samt eventuell annan personal. Det är här mycket viktigt att man är överens i 
arbetslaget och fullt införstådd med att endast ge ut den information som föräldrarna vill. 
Som förskollärare kan man då stöta på ett dilemma, nämligen att föräldrarna vill undanhålla 
information som kanske är nödvändig för barnet/ barnen att få för att de skall kunna gå 
vidare och för att undvika ryktesspridning. Vi har tagit ut en dikt från Andersson (1995) som 
kan spegla barns tankar i ovisshet kring en närståendes död.  
 
 Ingenstans i hela lägenheten 
 sitter Morfar och tippar 
 sängen är tom och stolen är tom 
 och toaletten är tom och skafferiet är tomt 
 och hallen är tom och kylskåpet är tomt för nu har 
 Morfar blivit bortrövad och är i ett annat land 
 och jobbar i ett träsk 
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 och har inte med sig glasögonen  
 och Mamma vill inget säga 
 och Pappa vet ingenting (Tidholm & Tidholm ur Andersson 1995. s 1) 
 
Genom att förklara för föräldrarna hur viktigt det är att inte undanhålla information för 
barnet/barnen kan de få större förståelse och insikt i betydelsen av att informera. En öppen 
kommunikation om det som hänt till barnet kan till en början upplevas som om barnet 
påverkas negativt, men på längre sikt verkar det vara det bästa sättet att hantera en kris. 
Barnens reaktioner i början kan vara ett tecken på att de bearbetar händelsen (Bøge & Dige, 
2006). De skriver att Öppenhet om det som skett är det bästa stödet för barnet, oberoende av 
hur ledsamt eller traumatiskt detta är för barnets del. (Bøge & Dige, 2006 s. 33). Ett 
hembesök hos barnet kanske kan upplevas som påfrestande och arbetsamt för förskollärare 
och föräldrar. Man kanske tror som förskollärare att det kan kännas överväldigande för 
föräldrarna och att de har nog med den situation de befinner sig i. Men ett hembesök kan 
vara ett mycket bra sätt för att få förståelse för familjens situation och att kunna prata 
igenom barnets situation i hemmet och på förskolan. Det kan också vara betydelsefullt för 
barnet att träffa förskolläraren i hemmet, då en starkare trygghet och tillit till förskollärare 
kan växa fram hos barnet (Bøge & Dige).  

Förskollärarens yrkesroll och kompetens 

Alla individer som hamnar i en känslomässig kris måste på ett eller annat sätt bearbeta sina 
upplevelser för att gå vidare i livet och hitta vägar och strategier som passar individens jag.  
Stern (2005) menar att den vuxne spelar en huvudsaklig roll i barnets jagkänsla och är en 
utav de viktigaste möjligheterna för barnet ska känna trygghet. Normell (2004) skriver att 
förskolläraren måste känna sig själv och sina känslor för att sätta sig in och förstå ett barns 
situation. Emotionell mognad gör att man kan känna igen sina egna och andras känslor och 
är nödvändigt för att sätta sig in i andras situation. Andersson (1995 s. 29) beskriver att om 
man som vuxen har god kontakt med sitt inre, kan man sätta sig in i hur barnen känslor i sin 
krissituation och smärta. Ibland väcker barns lidande den vuxnes egna känslor och minnen 
som gör att man blir starkt berörd. Kinge (2008) är bland annat förskollärare och 
specialpedagog, i hennes bok kan man bland annat läsa att medkänslan kan vara empatins 
motsats hos vuxna (s. 53).  Medkänslan kan låta oss styras av våra personliga minnen, 
upplevelser, associationer och känslor och kan därmed förlora den andres unika upplevelser 
ur sikte. Linder & Breinhild Mortenson (2008) menar också att de reaktioner som vi får i 
mötet med ett barn grundar sig i oss själva och inte i barnet. Därför måste vi vara medvetna 
om våra egna känslor, reaktioner och vår empatiska förmåga. Det kan man göra genom att 
bekräfta, uppmuntra och visa respekt gentemot sina kollegor i arbetslaget. Att sätta sig in i 
en annan persons känslor, upplevelser och behov kräver förmågan att se den andre som en 
annan än sig själv. Som förskollärare måste man alltså kunna skilja mellan egna känslor och 
upplevelser av den andres tillstånd å ena sidan, och den andres känslor och upplevelse av sin 
situation å den andra sidan (Kinge s. 53). Wiersøe (2004) forskar om empatisk 
kommunikation vid universitetet i Ålborg och beskriver i sin bok ett exempel om ett samtal 
med känslomässigt upprörda föräldrar. Hon menar liksom Kinge att det är viktigt som 
pedagog att kommunikationen är empatisk för att samverkan ska fungera (s. 116).  
 
En annan viktig roll förskolläraren kan få är att bli anknytningsperson åt ett barn. Detta kan 
bli när ett barn inte har den trygghet som den behöver från hemmet, då en osäkerhetskänsla 
kan finnas hos barnet. Hebb (2009) hänvisar igen till Polfeldt att det är positivt om 
förskolläraren gör ett hembesök hos det drabbade barnet. Att berätta att allt är som vanligt 
på förskolan och att barnet är välkommet dit ger trygghet och struktur i kanske ett kaosartat 
hem. 
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Lindahl (1998) hänvisar till Kärrbys (1989) forskning om att förskolans pedagogiska 
kvalitet, kompetensutveckling och fortbildning har avgörande betydelse för ett professionellt 
bemötande i olika situationer. Engagemangen och nytänkandet stärks genom kontinuerlig 
utbildning och har stor betydelse för förskolans kvalitet, oavsett situation. Normell (2004) 
skriver att förskollärarens pedagogiska kompetens kan känna igen olika anknytningsbehov 
och tillgodose dem vilket kan ha en livslång betydelse för barnet. Kompetensen kan även ge 
möjligheter att känna igen anknytningsbeteendet och se skillnader på olika behov. Bovbjerg, 
Søgaard & Sørensen (2009 s.122) har gjort studier av lärares kompetens, då har de undersökt 
samarbetet mellan lärare och beskriver begreppet kompetens och kopplar begreppet till 
Hermanns (se Bovbjergs, Søgaards & Sørensens s. 122) beskrivning av begreppet kompetens 
som handlar om inre personlighet. Det innebär aspekter som vilja, åsikter, känslor och 
värderingar samt kunskap och insikt. Därför har alla individer olika kompetens beroende på 
hur de här aspekterna har formats i individens liv. Kompetens handlar även om hur man 
bemöter sina kollegor i arbetslaget. Claesdotter (2009) skriver om Bøgelund Fredriksens 
forskning om betydelsen av ett fungerande samarbete i arbetslaget och hur viktiga 
kollegorna är för varandra, de har en avgörande roll i hur man fungerar som förskollärare i 
verksamheten. Bøgelund Fredriksen säger: - Blir man inte sedd av sina kollegor, bemött med 
nyfikenhet, förväntan och öppenhet, och känner sig accepterad, bekräftad och godtagen som 
den person man är, kan det dessutom också leda till stress, långtidssjukskrivning och 
utbrändhet (Claesdotter 2009 s. 41). För att kunna utvecklas och vara en trygg förskollärare 
som kan se glädjen i arbetet måste man vara i ett arbetslag där det är ok att vara sig själv. 
Det samma gäller även att som förskollärare våga vara sig själv inför barnen och öppna sitt 
hjärta när det värsta händer, man ska låta barnen fråga och undra och det är viktigt att lyssna 
på tankar (Myndigheten för skolutveckling 2008). 

Betydelsen av den egna bakgrunden och tidigare erfarenheter 

Fahrman (1993) beskriver att de första levnadsåren i livet har stor betydelse hur man 
hanterar en kris. Har individen fått en grundläggande trygghet i början av livet finns det 
större chans att klara av en kris senare i livet. Det beror naturligtvis på vad personen får för 
hjälp och stöttning vid en krissituation. Enligt Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (2006 
s. 22) bör man som vuxen, i mötet och i samtalet med barn, inte säga att man förstår hur 
barnet känner utan istället bekräfta barnets känslor och tankar. Ljunggren skriver (2005 s. 2) 
däremot att när man möter barn i kris ska man vara så ärlig som möjligt och tala om att man 
vet vad barnet varit med om och att man förstår det. Kinge (2008) skriver att vårt bemötande 
som vuxna och förskollärare är viktigt för att barn ska kunna våga uttrycka sina känslor. 
Som vuxen måste man arbeta aktivt för att uppfatta barns bilder och tolkningar, vilket inte 
alltid stämmer överens med hur de vuxna tror att barnen tänker.  Genom att barnet ställer 
frågor kan den vuxne få en inblick i barnens version av händelsen. Det kan också handla om 
att tolka teckningar de gör eller genom att försiktigt fråga dem om vad de tycker och tänker 
om det som skett (Dyregrov, 1997 s. 77). Hebb (2009 s. 17) skriver om Polfeldt som arbetar 
på Rädda Barnen med barn och ungdomar i kris. Polfeldt menar att alla barn på förskolan 
utvecklar känslan av att kunna leva sig in i varandras erfarenheter och tröstar varandra. 
Barnen får då en grundläggande social förmåga för att skapa givande relationer som vuxna. 
Bøge & Dige (2006 s. 62) menar att gruppsamtal också kan förebygga sociala problem i 
gruppen till följd av händelsen. Förskollärare som har god kännedom om sin barngrupp kan 
avgöra om det behövs individuell uppföljning eller inte. En sådan bedömning görs med hjälp 
av samtal med vårdnadshavare och eventuellt läkare/barnavårdscentralen. 

Information och kommunikation 

När en större kris eller katastrof inträffar har media en betydande roll för barns reaktion och 
uppfattning om det som hänt. Enligt Raundalen & Schultz (2007) kan en krissituation 
förvärras av rykten och missuppfattningar, därför ska förskolläraren ta reda på så mycket 
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pålitlig information som möjligt. Rädda Barnen & Dyregrov (2006) menar att verksamma 
lärare i förskolan har ett ansvar att ge utförlig information till barn och föräldrar som 
förhindrar att felaktig information sprids. Information om det som hänt, som kan ges ut till 
barn och vuxna, kan dröja och då ska det finnas tydliga instruktioner i förskolans krisplan 
hur informationen kan hämtas och förmedlas. Förskollärarens första faktaförmedling om en 
krissituation till barnen har stor betydelse för barnens reaktioner, det är också viktigt att 
anpassa fakta till barnens ålder. Utbildningsdepartementet (2006) belyser vikten av att den 
pedagogiska verksamheten ska anpassas till barn som behöver stöd efter individuella behov. 
Det här styrks av Johansen (2009 s. 73) som skriver att redan Fröbel menade att alla barn har 
individuella behov och förutsättningar. I en krissituation kan förskolläraren behöva stöd från 
rektor, kurator eller annan person i verksamheten och det är viktigt att arbetslaget fungerar. 
Andersen & Weiss (1994) menar att handledning ofta till ges förskollärare som arbetar med 
barn med särskilda behov. De menar att man som förskollärare bör få handledning oavsett 
om man arbetar med barn som har behov av särskilt stöd eller inte, oavsett om barnet har 
någon utredning bakom sig eller inte. Handledning kan möjliggöra förändringar i relationen 
mellan barnet och förskolläraren, och förskolläraren kan hitta nya vägar att arbeta utefter 
barnets behov. 
 
Godani (2004) skriver om det professionella förhållningssättet en förskollärare bör ha för att 
behärska sina egna känslor och samtidigt vara empatisk och närvarande. Enligt Weirsøe 
(2004) kan man genom empatisk kommunikation få reda på vilka behov en individ har och 
vad man kan göra för att uppfylla dem. I sådana här situationer behöver barn och föräldrar 
bemötas på ett empatiskt sätt, som handlar om att kunna sätta sig in i och bemöta individens 
känslor. Det gäller även att vara uppmärksam på andra tecken än det som visas utåt och tar 
reda på den andres behov och känslor. Det här kallas för giraffspråket som kräver bland 
annat att man lyssnar och förmedlar iakttagelser utan att värdera dessa. Ett professionellt 
förhållningssätt innebär också att barnen ska kunna anförtro sig till förskolläraren då det inte 
kan hantera sitt lidande på egen hand. Enligt Gotvassli (2002) behöver även förskolläraren 
kompetensutveckling och handledning för att kunna möta barnet i en krissituation. Det krävs 
ett stort tålamod för att visa barnet förståelse om det uppträder provocerande i sitt 
handlingsmönster enligt Kinge (2000). Handledning i arbetslaget bidrar till att förskollärarna 
kan samarbeta och kommunicera på ett professionellt sätt. Kommunikation och stöttning och 
visad respekt för varandra är grunden för en god arbetsmiljö. Enligt Wiklund (2000) är det 
viktigt som vuxen, student eller yrkesverksam, att visa respekt och ta hänsyn till sekretess 
för att få förtroende i forskningssammanhang och i verksamheten.  

Värdegrunden och livsfrågor 

Enligt Utbildningsdepartementet (2006) skall verksamheten i förskolan präglas och byggas 
på värdegrunden. En värdegrund som är byggd på demokratiska värden såsom omsorg, 
hänsyn till andra människor, rättvisa, jämställdhet och rättigheter. Wiklund (2000) som är 
socionom, har utbildning i psykoterapi och familjeterapi menar att värdegrunden handlar om 
relationen mellan människor. Den är en del av oss och den bär vi med oss vart vi än går. I 
möten människor emellan kommer den fram och visar sig genom förhållningssätt och 
beteenden i olika situationer. Wiklund tar upp vikten av att som lärare i förskolan vara 
medveten om sin egen värdegrund, alltså om sitt egna förhållningssätt, värderingar, 
bemötande och barnsyn. Strategier man kan använda sig av är att prata igenom med sina 
kollegor vad värdegrunden handlar om och hur man kan använda sig av det i verksamheten. 
Att komma överens hur man skall göra på olika områden och när olika händelser sker är 
viktigt för att stärka möjligheten att vara trygg på arbetsplatsen. En trygghet som sprider sig 
till barn och föräldrar.  
 
En livsfråga kan enligt Wiklund beskrivas som en fråga som man aldrig riktigt kan få ett 
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svar på. Alla har troligen någon gång funderat på varför det finns liv och varför man finns. 
När någonting händer i eller runtomkring en individs liv uppstår ofta frågor som är svåra att 
förstå och att finna svar på. Barn, men också vuxna kan finna obesvarade frågor lång tid 
efter en sorg eller krishändelse. Wiklund menar att vi svarar på livsfrågorna genom vårt sätt 
att leva och vårt sätt att vara. När det gäller barn och livsfrågor kan man bearbeta frågor 
genom berättelser eller sagor. Genom att barnen får ta del av sagor kan de på ett indirekt sätt 
bearbeta olika livsfrågor. Som vuxen är det viktigt att reflektera över hur bemötandet sker 
till barnet utifrån barnets förståelse, tankar och funderingar. Värdegrunden handlar också om 
respekt och sekretess för att skapa och bibehålla förtroende mellan föräldrar och personal. 
Som förskollärare blir värdegrunden aldrig privat utan det är en del i hur man utför sitt 
arbete på rätt sätt. Integritet handlar om rätten att ett eget område som är skyddat mot 
intrång. Ofta visar vuxna sin makt över barn genom att inkräkta på deras integritet. Barnet 
ska välja själv vem och när det vill släppa in någon och det ska respekteras. När det kommer 
till etiska dilemman är det viktigt att i arbetslaget diskuterar fram en strategi för hur det ska 
lösas på bästa sätt. Wiklund menar också att på varje arbetsplats bör man finna en 
gemensam ståndpunkt som dock inte är en sanning utan den ska vara föränderlig om 
situationen kräver det.  

Om innehåll i en krisplan 

Enligt Raundalen & Schultz (2007) skall en krisplan skrivas ner i en kortfattad och enkel 
form. Det ska finnas en innehållsförteckning som gör att det blir lätt att orientera sig. 
Krisplanen ska ha allmän och konkret information som är nödvändig i krissituationer. Det 
som bör finnas med i krisplanen är bland annat: 
• Akutberedskap för larm- och evakueringssituationer. 
• Fördelning av ansvarsuppgifter bland personalen.  
• Plan för uppföljning av akuta händelser.  
• Mål för krishanteringens process; direkta insatser, insatser under den närmsta tiden och 

hur den långsiktiga bearbetningen och arbetet kan se ut.  
• Uppdaterade listor med telefonnummer och adresser på aktuella samarbetspartners, 

vårdnadshavare och anställda. 
• Plan för hur information skall spridas till inblandade såsom anhöriga, kollegor och 

media.   
• Rutiner för utvecklande och utvärdering av krisplaner samt hur rutiner för övningar och 

träffar.  
• Hur anställda ska få kännedom om krisplanen.  
 
Krisplanen förtydligar roller och ansvarsområden för förskollärarna i verksamheten. 
Utarbetade planer kan säkra beredskapen och möjliggöra ett bra arbete när krisen blir ett 
faktum. Krisplanen måste arbetas fram utefter varje institutions behov och efter varje 
eventuell händelse bör en utredning ske (Rädda barnen & Dyregrov, 2006). Att ha en 
krisplan är att vara efterklok före en händelse (Raundalen & Schultz, 2006).  
 
 



 13 

Teoretiskt perspektiv 
I delen om teoretiskt perspektiv beskriver vi Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori 
och hur individen formas utifrån olika relationer och den värld den lever i. Vi kommer att 
beskriva Bronfenbrenners modell och de olika system som den innefattar. Vidare beskriver 
vi förskollärarens roll i barnets relationer till omvärlden.  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 

Teorin beskriver nivåer och relationer som påverkar individens utveckling och andra yttre 
faktorer som har inverkan på livet. Den relaterar till vår studie genom att den består av olika 
relationer mellan individen, familjen, institutionen och samhället. Vi menar alltså att teorin 
speglar vår studie genom att omgivningen påverkar individens möjligheter att bearbeta kris 
och dess konsekvenser. I vår studie handlar omgivningen om förskollärares och föräldrars 
agerande och bemötande gentemot barnet men också om samspelet med andra barn i 
förskolan. 
 
Enligt Evenshaug & Hallen (2001) utgår Bronfenbrenners utvecklingsmodell från fyra 
system. De omfattar barnets samspel med människor i alla olika sammanhang de befinner 
sig i. Andersson (1980) förklarar att ett sampel mellan två individer sker när en individ 
ägnar uppmärksamheten till en annan persons sysselsättning och får liknade respons tillbaka. 
Andersson skriver att Bronfenbrenner kallar det här för dyad. Svedberg (2003) menar också 
att det finns en så kallad dynamisk spänning som skapar outtalade sampel mellan människor. 
En dynamisk process är alltså enligt Svedberg en ständigt aktiv utveckling.  
 
Även andra relationer, som samhället och politiska beslut, som inte har en direkt påverkan 
på barnet, men ändå har betydelse på barnets närmiljö har betydelse och påverkar barnets 
situation. Bronfenbrenner uppfattar miljön och dess betydelse för barnets utveckling som 
små kinesiska askar, där den ena ryms inuti den andra. Det är som olika system där barnet 
påverkas av olika faktorer, när barnet blir äldre så blir det medlem i fler system. De olika 
systemen som påverkar individen kan man beskriva i en modell (fig 1). Modellen som 
Bronfenbrenner utvecklat bygger på hans utvecklingspsykologiska perspektiv (Andersson, 
1980). 
 

 
 
 

 
Figur 1. Ur Andersson (1980 s. 27) 
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Bronfenbrenner intresserade sig tidigt för studier av samhället, socialisationen mellan 
föräldrar och barn. Barnet och familjen är de faktorer som står i fokus i Bronfenbrenners 
vetenskapliga intresse. 
 
Andersson (1986) har grundligt beskrivit Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teorier om 
hur omvärlden påverkar individen och de olika nivåerna i teorin. Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori handlar om den verklighet som omger en individs liv med allt 
vad det innebär, och vad som påverkar individen till att bli och vara den man är. 
Bronfenbrenner ställdes inför några frågor inför sin forskningsprocess. En utav dem kan vi 
koppla till ämnet i vår undersökning, nämligen hur mycket betyder vuxna vid sidan av 
föräldrarna för barnets utveckling? (Andersson, s. 13). Med ekologiska teorier menar 
Bronfenbrenner (Andersson, s. 14) hur individen påverkas och anpassas till de växlande 
egenskaperna i de närmiljöer som individen lever och utvecklas i. Nedan beskriver vi de fyra 
systemen mer utförligt. 

Mikrosystemet 

Enligt Andersson (1980) finns Mikrosystemet innerst i modellen. Bronfenbrenner (1979) 
menar att mikrosystemet är ett mönster av aktiviteter, roller, starka relationer kring den 
ständigt utvecklande människan. Från början ingår bara familjen, och så småningom även 
andra system så som förskola, skola, vänner och arbetsplats. Det vill säga dit individen har 
direkt koppling och sampel emellan. Alla ingående delar i nivån påverkas av varandra och 
relationer utvecklas mer eller mindre mellan dem. Andersson (1986 s. 23) menar att det 
finns tre viktiga faktorer i Mikrosystemet som är aktiviteter, roller och relationer som barnet 
engagerar sig i. De här påverkar barnet direkt och i stor utsträckning. I vår studie omfattar 
mikrosystemet familjen som ett system och förskolan som ett annat.  

Mesosystemet 

Nästa system kallas för Mesosystem och handlar om relationer mellan två eller flera 
Mikrosystem. Relationer mellan Mesosystemet och Mikrosystemet kan innebära föräldrarnas 
arbete eller livssituation som också påverkar och får konsekvenser för barnet. Det kan också 
vara om barnet har det svårt i hemmet och söker i förskolan uppmärksamhet och tröst. Som 
vuxen är det då viktigt att känna till alla delar som påverkar barnet för att gå djupare in på 
hur och när man kan hjälpa barnet. Bronfenbrenner (Andersson, 1980 s. 27) menar att ju fler 
kontakter det finns i Mikrosystemet som stödjer och ger sociala relationer desto större 
betydelse får det för barnets utveckling. Normell (2004) menar att fokus bör vara att barnet 
ska känna sig trygga på förskolan. Om ett barn hamnar i en krissituation kan det behöva 
någon mer än föräldrarna som ger stöd och trygghet. I vår studie rör det sig om en eller flera 
förskollärare som anknytningsperson/er och som samverkar med familjen. 

Exosystemet 

Andersson (1980) menar att Exosystemet är det system som påverkar barnet genom 
förälderns närmiljöer och samhällsinstitutioner och är nästa nivå i Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska system. Olika samhällsinstitutioner kan vara till exempel kommunen 
eller andra institutioner som kan fatta beslut som påverkar barnets närmiljöer. Det kan 
handla om föräldrarnas status på jobbet eller i samhället, där kommunen har en stor roll 
genom vad den kan erbjuda familjen som kan vara familjestöd eller bostad m.m. Det är 
alltså förhållanden och faktorer som omger de närmiljöer barnet befinner sig i, som också 
påverkar barnet i dess utveckling. Krisplanerna som finns på förskolorna är utformade av 
kommunen, där det finns riktlinjer för hur en krisplan ska se ut och följas. Det är 
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enhetscheferna i varje område i kommunen som har ansvar att det ska finnas en utarbetad 
krisplan för förskolorna och skolorna i området1.    

Makrosystem 

Bronfenbrenner (1979) menar att Makrosystemet är det yttersta systemet som påverkar de 
underliggande nivåerna. Systemet omfattar mönster av mikro, meso – och exosystems 
egenskaper i ett skapat samhälle eller delar utav det. Hit hör de politiska besluten som bland 
annat rör barnomsorgen och barnet. Här ingår till exempel de beslut som rör antalet barn och 
förskollärare i verksamheten. Makrosystemet ger olika förutsättningar till hur de 
underliggande systemen fungerar och beror enligt Bronfenbrenner på vilket land individen 
kommer ifrån och lever i. Beslut och förslag i Makrosystemet påverkar barnet och är den 
övergripande delen i hur samhället fungerar i samspel med kulturer, religion och välfärd.  

Förskollärarens roll och barnets relationer 

Enligt Bronfenbrenner (2005) handlar människan utifrån det sammanhang hon befinner sig 
i. I vår undersökning passar Bronfenbrenners teori in då förskolläraren ingår i en aktiv 
process i barnets värld och sammanhang. Barn har i förskolan rätt att påverka verksamheten, 
på så sätt blir barns perspektiv en del av att påverka dess relationer med omgivningen. 
Eriksson & Näsman (2009 s. 20- 37) har gjort intervjuer med barn som har erfarenheter våld 
i hemmet. Eriksson, docent i sociologi och Näsman, professor i sociologi på sociologiska 
institutionen på Uppsala universitet skriver att barn är aktörer som tolkar sin omgivning och 
utifrån det handlar de i relationer och samspel med andra (s. 20 - 21). Genom att 
förskolläraren tar hänsyn till ett barns perspektiv ges barnet möjligheten att påverka 
relationerna med omgivningen. Bronfenbrenner (1979) menar att individen har olika roller 
som nästan kan liknas vid magiska maktegenskaper som påverkar hur individen blir 
behandlad, hur individen handlar och även vilka tankar och känslor som finns. De roller och 
relationer individen har påverkar även omgivningen. Enligt Johansson & Pramling 
Samuelsson (2003) har vuxna en överordnad maktposition över barn, vilket kan bidra till att 
barn kan ha svårt att förmedla sina innersta tankar och åsikter. Om ett barn inte vågar berätta 
om sina tankar går förskolläraren miste om barnets perspektiv i fallet. Johansson & Pramling 
Samuelsson förklarar begreppet barnperspektiv med att den vuxne försöker sätta sig in i 
barnets värld för att försöka förstå barnets erfarenheter och tankar utan att barnets åsikter 
förs fram. Det här kan vi också koppla till Bronfenbrenners teori om hur relationer påverkar 
individen. Förskolläraren får då inte ta del av barnets tankar och den vuxne tar ett 
barnperspektiv. Vilket skulle kunna förändra relationerna med omgivningen som påverkar 
barnets tankar och åsikter. Lindalh & Pramling Samuelsson (2002) menar att barn behöver 
relationer till fenomen för att kunna forma förståelse för sin omvärld. När relationerna ifrån 
omvärlden förnyas tillsammans med barnets erfarenheter skapas nya kunskaper.  

Sammanfattning  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska system representerar de sociokulturella perspektiv 
som barnet lever i. Bronfenbrenner (1979) menar att varje individ har olika roller beroende 
på i vilket sammanhang och miljö de befinner sig i. De fyra systemen mikro-, meso-, exo- 
och makrosystem. Mikrosystemet handlar om alla situationer i hem, skola och närmiljö där 
barnet har direkt koppling och samspel med andra människor eller ting. Mesosystemet 
handlar om relationer mellan mikrosystem. Exosystemet handlar om ting som kan påverka 
barnet i ett andra led. Det kan till exempel vara skolans nedskärningar av material och som 
så småningom drabbar individens samspel med miljön. Makrosystemet står för samhällets 
normer, värderingar, kultur och politik. Alla nivåer påverkar individen och samspelet mellan 
andra individer och familjen.  Ur Bronfenbrenner (1979) går det att läsa att hans teori 

                                                           
1 Björk, Mats. 090518. Säkerhetschef. Trollhättans Stad, kl: 15.04. 



 16 

beskriver hur omgivningen och dess relationer påverkar individens utveckling. Betydande 
relationer för barnet handlar bland annat om familj, förskola, hur samhället och kulturen är 
uppbyggd och hur de samspelar med varandra. Fredriksson (1991 s. 71) menar att 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori visar möjligheter till hur en individ utvecklas 
vilket sker genom olika relationer och närmiljöer som hjälper barnet att bygga upp nya 
erfarenheter. När ett barn aktivt deltar i mer än en närmiljö påverkar systemet, i till exempel 
kontakten mellan föräldrar och pedagoger, barnets utveckling. Vi kopplar även 
Bronfenbrenners teori till hur förskolläraren påverkar barnen i dess skapande av relationer 
och erfarenheter. Genom att se ur barns perspektiv och att barn får vara med att påverka 
verksamheten formas och skapas relationer och erfarenheter med omgivningen som annars 
kanske aldrig skett.  
 
 
 
 

 



 17 

Metod 
I metodavsnittet tar vi upp vårt val av metod, olika aspekter man bör tänka på när intervjun 
genomförs, hur kontakten med förskollärarna gick till och hur vi gick tillväga när vi 
genomförde provintervjuer och de övriga intervjuer. Avsnittet handlar också om vilka 
redskap vi använt under intervjuerna och vilka etiska regler vi tagit hänsyn till under studien.  

Kvalitativ studie 

Vår studie är en kvalitativ intervjustudie och enligt Backman (2008) utgår den kvalitativa 
metoden ifrån människors upplevelser av omvärlden, deras uppfattningar och tolkningar. 
Kvale (1997) menar också att den kvalitativa metoden fångar människors erfarenheter ur 
vardagen. Något som kännetecknar den kvalitativa metoden är att den inriktar sig mot 
individen och dennes erfarenheter, inte mot hur en objektiv verklighet ser ut. Man kan också 
kalla vår studie för empirisk, med det menar Kihlström (2007) en studie som vår, som 
grundar sig på erfarenheter av verkligheten. Om man jämför den kvantitativa metoden som 
utrycks i siffror, så uttrycks den kvalitativa metoden i ord. Kvalitativa frågor är oftast ”hur” - 
och ”varför”.  

Intervjuns kännetecken 

Enligt Dimenäs (2007) innebär en kvalitativ intervju att den som intervjuar kan ställa frågor 
som inte är planerade och det blir mer som ett öppet samtal hållet till ämnet. Den kvalitativa 
intervjun är så kallad halvstrukturerad (Kvale, 1997). Det innebär att den har ett antal frågor 
som belyser vissa teman men den som intervjuar är inte bunden att följa 
frågeformuleringarna utan är öppen för den intervjuades svar. Metoden passar vår studie 
eftersom vi är intresserade av förskollärares erfarenheter.  
 
Lantz (1993) menar att intervju oftast är det lättaste sättet att få information om personliga 
upplevelser och uppfattningar kring ett ämnesområde. Intervjun är en position där en ställer 
frågor och en annan svarar och resultatet är till för analys. Intervju är något som kommer att 
vara användbart i yrket som förskollärare. Olika typer av intervjuer med barn, föräldrar och 
kollegor kommer att finnas i vardagen. Då är det viktigt att lära sig lyssna på vad personen i 
fråga har att dela med sig av olika erfarenheter (Kihlström, 2007). Enligt Lantz (1993) kan 
intervjun ses som en dialog mellan personer där en person har det huvudsakliga ansvaret för 
dialogens utveckling och process. Lantz menar också att en professionell intervju måste ge 
information som skall kunna användas till vetenskapliga sammanhang. 
 

• Metoden måste ge tillförlitliga svar (kravet på tillförlitlighet), 
• Resultatet måste vara giltiga (kravet på trovärdighet) och 
• Det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna. (Lantz, 

1993. s. 13) 
Man bör vara medveten om att en intervju kan ge upphov till starka känslor och minnen som 
relaterar till erfarenheter och hanteringen av krissituationen (Booth, Colomb & Williams, 
2004). Något som kan påverka intervjuresultatet kan vara att respondenten blir nervös och 
inte svarar på frågorna fullt ut. Det kan också vara att man som forskare omedvetet ställer 
ledande frågor. Lantz (1993) skriver också om exempel som kan påverka intervjun negativt 
är om personen som blir intervjuad blir nervös och orolig. Vid sådana känslor påverkas 
tankeverksamheten och personen kanske känner sig illa till mods vilket kan påverka 
resultatet av intervjun. Man bör därför möta respondenten empatiskt. Det innebär bland 
annat att möta respondenten med respekt, sätta sig in i respondentens berättelse och lyssna 
med inlevelse. Något som är positivt med att genomföra intervju är att man har möjlighet att 
ställa följdfrågor och man kan förtydliga frågan om respondenten inte uppfattar eller förstår 
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frågan, vilket inte kan göras till exempel vid en enkätundersökning. Svenning (2000) menar 
att för att få ett innehållsrikt resultat av intervjuerna så krävs det personer som är villiga att 
delge information som är relevant för forskningen. Egen förförståelse av fenomenet kan 
bidra till att forskaren tolkar resultatet efter egna erfarenheter.  
 
Lantz (1993) skriver att planeringen av intervjun är en viktig del i forskningsprocessen. 
Frågorna skall vara knutna till och ha samband med syftet och frågeställningarna i 
undersökningen. Frågorna skall formuleras så att man får svar på det som undersökningen 
avser. Det är också viktigt att fundera på vilka man skall intervjua och att målgruppen passar 
ihop med syftet i studien. Kihlström (2007) tar upp att miljön under intervjun spelar stor roll. 
Helst skall intervjun genomföras på en lugn avskild plats och att sittplatsen gör att man ser 
varandra bra. Efter första intervjun kan det vara bra att fundera på vad som gick bra och vad 
som kan göras annorlunda till nästa gång. Något man skall fundera på också är om intervjun 
blev ledande och om personen i fråga tilläts prata klart om ämnet.  
 

Genomförande 

Här kommer vi att ta upp hur vi gick tillväga för att få kontakt med förskollärare, på vilket 
sätt vi genomfört studien och hur vi har delat upp ansvar och moment mellan oss. Vi tar upp 
hur materialet har analyserats samt de etiska regler vi tagit hänsyn till under studien och vad 
tillförlitlighet och trovärdighet betyder för vår studie.  

Urval 

Genom samtal per telefon och utskick via E-mail gav vi en beskrivning av vår studie till åtta 
stycken rektorer och på så sätt fick vi kontakt med förskollärare i fyra olika kommuner. Ett 
missivbrev skickades ut till de förskollärarna som visat intresse av att få vara med i studien. 
Missivbrevet (bilaga 1) gav information om vår undersökning och vilka etiska regler vi tagit 
hänsyn till i studien. I brevet fanns även kontaktinformation till oss, så att förskollärarna lätt 
kunde nå oss.  
 
Vi valde att intervjua nio verksamma förskollärare i fyra olika kommuner. Utmaningar vi 
stött på under tiden studien pågått är ett möte med en förskollärare som inte hade erfarenhet 
av någon konkret krissituation och som inte hade en krisplan för förskolans arbete. Vi 
bestämde då att intervjua ytterligare en förskollärare som hade erfarenhet av krishantering. 
Vi har alltså sammanlagt intervjuat tio förskollärare, varav nio har gett oss ett resultat som är 
relevant information för studiens syfte.  
 
Identifierbara fakta såsom namn, namn på förskolor eller kommuner har inte använts eller 
presenterats i vårt resultat. De namn vi beskriver förskollärarna med är alltså fiktiva. I vissa 
fall har vi i efterhand tagit kontakt med respondenterna via telefon och E- mail för att 
komplettera delar av intervjuerna.  
  
Anna, Bea, Carina, Diana, Eva, Gun, Hanna och Ida arbetar på förskolor som ligger i 
områden med både villor och lägenheter där föräldrarna har i de flesta fall har svenskt 
ursprung. Förskolorna ligger i områden där det finns blandat hög- och låginkomsttagare. En 
av förskolorna, där Frida arbetar ligger i ett område med en stor del familjer med utländskt 
ursprung och ensamstående föräldrar. Det är ett socioekonomiskt svagt område med hög 
arbetslöshet.  
 
I tabellen nedan kan man läsa om antalet avdelningar på förskolorna, hur många barn som 
går där och hur många års erfarenhet förskollärarna i studien har. Förskolorna har allt ifrån 
två avdelningar med cirka 40 barn och 8 anställda, till fem avdelningar med cirka 100 barn 
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och 25 anställda. Förskollärarnas ålder i undersökningen var från 34 till 60 år och de har 
arbetat i förskolan från 11 till 37 år. På den nuvarande arbetsplatsen har förskollärarna varit 
verksamma från 2 till 25 år. På förskolorna går barn i åldrarna 1-6 år. 
 
 
Tabell 1 
 

Namn Antal 
avdelningar 

Antal barn År av 
erfarenhet 

Anna 3 56 37 
Bea 5 100 32 
Carina 1 23 24 
Diana 3 61 11 
Eva 4 77 24 
Frida 5 100 27 
Gun  5 85 22 
Hanna 2 36 18 
Ida 4 77 26 

 

Förberedelser och genomförande av intervjuer 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar utarbetade vi intervjufrågor som mest belyste 
frågan hur, men vi formulerade också frågor som gav förskollärarna möjligheten att berätta 
om sina erfarenheter ur olika perspektiv. Frågorna handlar om förskollärarnas 
yrkesbakgrund och beskrivning av området, beskrivning av krissituationer, erfarenheter och 
bearbetning, styrdokument, krisplaner, samverkan och kompetens. (Intervjufrågor, bilaga 2) 
 
Vi bokade tid för intervju med förskollärarna och när tiden var inne besökte vi dem på deras 
arbetsplatser då vi också hade med oss penna, papper och diktafon för att kunna anteckna 
och spela in intervjuerna. Innan intervjun startade satte vi oss, någon av oss och någon utav 
förskollärarna, på en avskild plats på förskolan och på ett sätt så att respondenten inte 
behövde få direkt ögonkontakt. Vi var också noga med att fråga förskollärarna om de var 
beredda att starta. Under tiden då vi genomförde intervjuerna lyssnade vi på förskollärarna 
och vad de hade att berätta och lät dem prata till punkt. I vissa fall följde vi inte vårt 
frågeformulär precis efter frågorna eftersom förskollärarna ofta berättade mycket på en gång 
och då lät vi dem prata. 

Provintervjuer 

De tre första intervjuerna vi genomförde var så kallade provintervjuer, där två av 
förskollärarna fick ta del av intervjufrågorna i förhand och den tredje fick inte frågorna i 
förhand. Syftet var att undersöka om svaren påverkades av att de fick möjligheten att 
förbereda sig inför intervjun. Provintervjuerna gick också ut på att pröva frågornas relevans i 
studien. Vi diskuterade för- och nackdelar med att förskollärarna fick ta del av 
intervjufrågorna i förväg. Vi kom fram till att utskicket av intervjufrågorna i förväg gav ett 
givande resultat, vilket tillämpades på resterade förskollärare som deltog i studien. 
Provintervjuerna resulterade således i att ett utskick av intervjufrågorna skedde innan 
intervjun genomfördes med resterade förskollärare. 
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Analys av intervjuerna 

Här beskriver vi hur vi bearbetat och analyserat intervjuerna och eftersom vi gjort en 
kvalitativ undersökning har vi också gjort en kvalitativ analys. Den kvalitativa analysen kan 
man enligt Lantz (1997) beskriva genom att intervjuaren läser igenom intervjuerna för att få 
en god översikt om helheten i resultatet. Därefter riktar man in sig på att fånga det väsentliga 
som studien avser utifrån syfte och frågeställningar. Vi har följt den här metoden och vi 
kommer nu att beskriva lite mer utförligt hur vi gjort. Enligt Kihlström (2007) kan 
bearbetningen av intervjuerna göras genom att lyssna på intervjun, transkribera och göra en 
sammanställning, vilket vi gjort. Därefter har vi letat efter svar och samband som har med 
syfte och frågeställningarna att göra. Att sätta in citat från intervjuerna i sammanställningen 
höjer trovärdigheten i studien men gör också att det blir mer spännande för läsaren.  
 
Efter att vi enskilt intervjuat varje förskollärare transkriberade vi intervjuerna genom att 
lyssna på det inspelade materialet och samtidigt skriva ner allt som sades. Om det nämndes 
namn eller någon identifierbar fakta under intervjun plockades det bort i transkriberingen. Vi 
har läst igenom alla nio intervjuer och plockat ut delar som kunnat kopplas till syftet och 
frågeställningarna i studien. Något som varit svårt att få med när vi transkriberat är när 
någon utav förskollärarna visat något genom kroppsspråket, till exempel när det berättat 
något som väckt starka känslor. Vissa transkriberade delar är svåra att få ett sammanhang i 
eftersom talspråket är väldigt olikt det skriva språket. Därför gjorde vi sammanställningar av 
vad förskollärarna hade för enskilda och gemensamma drag som bland annat handlade om 
vilka tidigare erfarenheter de hade, hur länge de arbetat i verksamheten, hur de arbetat med 
barn och föräldrar, hur de beskrev sin kompetens och om de hade tillgång till en krisplan på 
förskolan. För att få resultatet av intervjuerna mer levande har vi satt in citat från 
förskollärarna i resultatdelen.   
 
Genom vår valda metod har vi fått ett brett resultat där vi utgått från våra frågeställningar 
och syfte, som vi sedan delat upp i olika delar för att få en tydlig struktur. Svenning (2000) 
skriver också om att en analys utförs genom att hitta mönster och att sortera. I första delen 
av intervjun frågar vi om olika händelser som förskollärarna anser sig fått erfarenheter av. I 
andra delen har vi frågat kring förskollärarnas samarbete och samverkan med barn, 
föräldrar, arbetslag och rektorer, för att få reda på hur förskollärarna arbetade med det 
enskilda barnet, barngruppen och föräldrarna. Vi har i den tredje delen intresserat oss för 
förskollärarnas kunskap och insikt i krisplanen på deras institution och hur en sådan kan se 
ut. I den fjärde delen har vi genom våra intervjufrågor fått reda på hur förskollärarnas 
kompetens, beredskap och tidigare utbildning ser ut.  

Uppdelning av moment 

Missivbrev och intervjufrågor är utarbetade tillsammans. Alla tre tog ansvaret för att 
informera, genomföra och transkribera tre intervjuer var. Vi gjorde en sammanställning av 
intervjuresultaten tillsammans. Avsnitten bakgrund, resultat och metod har vi arbetat fram 
tillsammans men har under slutskedet delat upp dem mellan oss för att arbeta effektivt 
tidsmässigt. Avsnitten metoddiskussion, resultatdiskussion, vidare forskning och slutord har 
vi också delat upp, men slutfört tillsammans.  
 



 21 

Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det krav att uppfylla när man bedriver forskning. Det 
finns fyra huvudkrav man ska följa och de är Informationskravet, Samtyckeskravet, 
Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. De här kraven har vi tagit hänsyn till under vår 
pågående studie. Etiska känsliga handlingar har behandlas med största konfidentialitet. Vi 
har avidentifierat personer, platser eller annan identifierbar fakta i vår studie. 
 
Informationskravet innebär att vi som forskare har upplyst alla medverkande parter i 
forskningen om vilka villkor som gäller. Medverkande i studien har haft rätt att när som 
helst avbryta sitt deltagande. I studien innebär det att alla medverkade förskollärare har 
möjligheten att avbryta eller tacka nej till intervju. Genom det missivbrev vi skickade ut till 
förskollärare kunde de läsa om i vilket syfte studien bedrevs och att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. 
 
Samtyckeskravet innebär för vår studie att vi behövt deltagares samtycke för att kunna 
bedriva studien. Alla som deltar i forskningen ska veta att de kan bestämma hur länge och på 
vilka villkor de ska delta. De har också rätt att slippa påverkan från forskaren genom t.ex. 
påtryckningar. Det här påverkar vår studie på så sätt att alla deltagande har haft rätt att 
bestämma om de vill medverka i studien eller inte och hur länge. Eftersom vår studie 
genomfördes genom att intervjua förskollärare, dvs. personer över 15 år, behövdes inget 
samtycke ifrån andra personer såsom föräldrar eller vårdnadshavare.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare har tystandsplikt, i synnerhet när det 
handlar om etiska känsliga uppgifter. Etiska känsliga uppgifter som kan avslöja personer 
eller platser måste avidentifieras. Det ska vara omöjligt för utomstående att komma åt 
uppgifter och information om forskningens deltagare. Om vi i vår forskning kommer i 
kontakt med känsliga uppgifter om personer eller platser som inte berör vår forskning, måste 
det avidentifieras i sammanställningen och resultatet av datainsamlingen. Redan när 
transkriberingen av intervjuerna skedde togs namn och platser bort om de kommit med i 
intervjun, vilket i de flesta intervjuer inte hade.  
 
Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter och resultat som studien har gett, får inte användas 
i några andra syften än vetenskapliga. De uppgifter om personer som deltagit i forskningen 
får inte användas som åtgärd utan medgivande av den berörda vilket även berör oss i vår 
forskningsprocess. Allt underlag och transkriberade intervjuer behandlas med största 
respekt, obehöriga skall inte få ta del av det inspelade och transkriberade materialet utan 
används enbart till vår studie. Materialet kommer att förstöras när examensarbetet är 
godkänt. 
 
För att uppnå kraven har vi informerat alla medverkande och berörda parter i forskningen 
om dem. Utöver de fyra kraven finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) några 
rekommendationer som man bör ta hänsyn till, men de har inte samma tyngd som de etiska 
reglerna. Rekommendationerna anses ändå vara önskvärda i forskningssammanhang och vi 
tar upp en utav dem här. Deltagarna ska få möjlighet att få tillgång till det färdiga 
forskningsresultatet, om så önskas, vilket vi kommer att tillämpa. Vi kommer att skicka ut 
vår färdiga studie till alla förskollärare som deltagit. 
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Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vi kopplar vår studie till Bronfenbrenners teori och den ekologiska validitet han beskriver. 
Ekologisk validitet innebär när man ska studera sammanhang där barn är inblandade, det 
skall göras i rätt miljö och i samband med rätt syfte. Bronfenbrenner anser att forskningen 
blir ekologisk valid när den var ägnad åt att studera samspelet och relationerna mellan barnet 
och miljöfaktorerna, i den miljön barnet befinner sig i (Andersson 1986 s. 17). 

 
Ekologisk validitet avser i vilken utsträckning den miljö en 
undersökningsperson upplever, har de egenskaper forskaren antar eller 
förmodar att den har. (Andersson 1980 s.12) 

 
Vi har också tagit del av Booth, Colomb & Williams (2004) råd om tillförlitliga källor för 
forskare. Det är viktigt att källan vi använt oss av är förlagd av ett ansett förlag. Det är också 
viktigt att det färdiga resultatet av vår studie är bedömd och granskad av experter på 
området, vilket i vårt fall blir vår handledare och senare också examinatorn. Författarna till 
de källor vi har använt oss av kan ha gett ut flera böcker och är kända i sammanhanget. 
Källan ska vara på områdets fortlöpande forskning. Som forskare har vi kritiskt granskat 
litteratur och forskningsresultat som vi har använt oss av. Kihlström2 menar att reliabilitet 
handlar om trovärdighet och tillförlitlighet i forskningsresultatet. För att göra forskningen så 
tillförlitlig som möjligt kan man använda sig av olika hjälpmedel såsom att spela in 
intervjun på band och samtidigt notera med penna och papper, vilket vi gjort. Att flera 
personer gör samma undersökning och får samma resultat säkrar trovärdigheten. Eftersom vi 
är tre stycken som utfört studien har vi diskuterat mycket med varandra, men också med vår 
handledare. Vår handledare har granskat innehållet och vi har diskuterat fram olika lösningar 
och tillvägagångssätt.  
 
Thurén (2008) menar att trovärdighet innebär att man undersöker det undersökningen avser 
och inget annat. I vårt fall har vi utgått ifrån studiens syfte och frågeställningar när vi 
utformat intervjufrågor, som sedan har legat till grund för vårt resultat. Det innebär också att 
vi använt oss av material och litteratur som kan kopplas till intervjuresultatet. Genom våra 
provintervjuer kom vi fram till vad som verkade fungera och vad vi behövde ändra på, vilket 
i vårt fall inte blev någon stor ändring. Vi har plockat ut citat ifrån intervjuerna i de 
sammanställda intervjuerna vilket enligt Kihlström (2008) ökar trovärdigheten.  
 
 
 

                                                           
2 Kihlström, S. Föreläsning Högskolan i Borås. 080922. 
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Resultat 
Resultatet tar upp om de olika krissituationer förskollärarna har berättat om i intervjuerna, vi 
tar upp om vad förskollärarna anser sig fått kompetens och erfarenheter av. Dessutom tar vi 
upp om innehåll i och användningen av krisplanen.  

Erfarenheter av krissituationer   

Förskollärarnas erfarenheter handlar om skilsmässa, olika typer av dödsfall hos förälder, ett 
barn som avlidit, en pappa som satt i fängelse och om en förskola som brann upp. Vi tar 
också upp om hur förskollärarna har beskrivit sina erfarenheter av olika tillvägagångssätt 
och metoder i arbetet med det barnet, barngruppen och föräldrarna. Alla namn i texten är 
fiktiva och vi har tagit bort information som kan avslöja platser eller någon identifierbar 
fakta.  
 
Vi beskriver nedan om hur förskollärarna fick beskedet om krissituationen, hur reaktionerna 
var hos den enskilda förskolläraren och hur de andra pedagogerna i arbetslaget reagerade. 
Vidare beskriver vi hur förskollärarna har arbetat med de drabbade barnen och föräldrarna. 
Vi berör också samarbetet inom arbetslaget liksom samarbetet med rektor i samband med 
krishantering. 

Skilsmässa  

I det här avsnittet kommer vi att skriva de erfarenheter som Anna och Bea har av skilsmässa 
bland föräldrar till barn i deras barngrupp. De båda händelserna berörde två olika barn på två 
olika förskolor. Deras erfarenheter innehåller både likheter och olikheter vad gäller hur de 
fick kunskap om skilsmässan och hur de menar att barnet påverkades av händelsen samt hur 
de valde att bemöta barnet i vardagen. 
 
För Anna handlade det om ett barn (1:5) vars mamma berättade för Anna att föräldrarna 
befann sig i en pågående separation och att hon mådde dåligt över situationen. Bea däremot 
menade att hon misstänkte att det var något som inte stämde i ett barns familj. Hon upplevde 
att barnet gick från att ha varit ett lugnt barn till att bli utåtagerande och aggressiv. 
 

Och hon hade gått och väntat ett par tre veckor men ville gärna tala om att hon och 
barnens pappa skulle separera och hon mådde väldigt dåligt just då. Eftersom hon 
ville fortsätta förhållandet. (Anna 090407) 

 
Eftersom jag jobbat så länge så såg man ju på barnen att det var någonting, det är 
nåt som hänt det ser man ganska så tydligt på barnen att det är nåt som inte stämmer, 
det blir upp och nervänt. En del sluter sig och blir ledsna en del blir utåtagerande och 
börjar slåss och ja lyssnar inte, de får någon personlighetsförändring tycker jag, då 
är det ofta att föräldrarna inte hunnit säga nåt till oss innan, dom har inget sagt, vi 
har tänkt, det måste vara nåt, nå kan det inte va så? Så pratar man med sina 
arbetskollegor då att det är nåt som inte stämmer. (Bea 090417) 

 
Bea valde då att ta upp situationen i arbetslaget och diskutera det med de andra 
pedagogerna3 i arbetslaget, de bestämde sig för att berätta om barnets förändrade beteende, 
så som att barnet blev mer utåtagerande och aggressiv, för föräldern. När Bea pratade med 

                                                           
3 I de olika händelserna har vi blandat begreppen förskollärare och pedagog. Med förskollärare menar vi de förskollärare vi har intervjuat 

och med pedagoger menar vi personer där inte yrkesbefattning eller utbildning framkommit under intervjun.  

 



 24 

föräldern om barnets beteende berättade föräldern om den pågående skilsmässan. Bea ansåg 
att beteendet fick en förklaring och kopplade barnets beteende till situationen.  
 

De känner vibrationerna av att nåt inte stämmer och föräldrarna tror ju många 
gånger att det gör det snyggt och försöker göra det så bra för barnen som möjligt. 
(Bea, 090417) 
 
Vi upptäckte inga förändringar alls, vi har inte märkt någonting…om det beror på att 
barnet är ganska liten. Vi har inte sett någon reaktion. (Anna 090407) 

 
Anna fick beskedet genom att mamman ville berätta om situationen, så att Anna och de 
andra pedagogerna skulle kunna bemöta barnet utifrån det. Anna och de andra pedagogerna 
diskuterade och bestämde att de skulle vara extra uppmärksamma på barnet i fråga. 
Tillsammans kom de fram till att det var föräldern som behövde mest stöd. Anna och de 
andra pedagogerna berättade för föräldern att de fanns där som stöd och att de gärna hjälpte 
till med att få kontakt med familjestöd och rådgivning.  
 
Anna påpekade i intervjun hur viktigt det är att vara medmänniska vid sådana här situationer 
där man som förskollärare bör ta en stödjande roll men på föräldrarnas villkor. Enligt Anna 
uppmärksammades ingen reaktion från barnet under separationen, hon funderade på om det 
berodde på barnets låga ålder. I händelsen på Beas förskola bemötte de barnet när det visade 
behov av det.  

 
Det var som vanligt, man bemötte barnet om de hade frågor så svarade man men det 
är sällan barnen säger något tycker jag, de bara lyssnar på dem, och en del barn 
kanske vill rita av sig, det är också terapi… (Bea 090417) 
 
Precis som tidigare, ingen skillnad mer än att vi var mer observanta och tänker och 
tittar på barnet. Men inget mer. (Anna 090407) 
 

Med det menade Bea att ge svar på barnets frågor, vara lyhörd och att förklara att barnet inte 
är ensamt om att vara med om en skilsmässa. Bea arbetade inte på något speciellt sätt med 
barngruppen, utan barnen pratade mycket med varandra och sökte de svar hos pedagogerna 
så fick de det. Anna var extra uppmärksam på barnet i hennes barngrupp och dess beteende 
men berättade även att inga särskilda redskap användes.  
 
Anna berättade att för varje gång en sådan här händelse och process sker finns det alltid 
något att ta lärdom av och hon anser sig vara nöjd med arbetet med barnet. Anna upplevde 
att relationen till mamman blev starkare och de fick en öppnare dialog, det här på grund av 
att samverkan med föräldern fungerade bra. Anna hade även uppmärksammat att barnet 
gjort stora framsteg i utvecklingen den senaste tiden och att barnet verkade må bra. Anna 
berättade även att relationen mellan mamman och pappan verkade fungera bra och tror att 
hela situationen kommer att utvecklas till något positivt, utifrån barnets perspektiv.  
 
Bea och de andra pedagogerna i hennes arbetslag hade liknande tankar om barnets beteende, 
eftersom de tillsammans hade diskuterat barnets handlande och familjesituation under en tid. 
Samarbetet i arbetslaget fungerade bra eftersom Bea och de andra pedagogerna hade lätt att 
diskutera och samtala med varandra.  
 

Jag kände att vi i arbetslaget var på samma nivå och vi hade arbetat i 10 år ihop så vi 
kände ju varandra och det var ett stabilt arbetslag. Jag tror det är svårare om det är 
ett nytt arbetslag om man inte känner varandra så bra, då tror jag det är andra 
reaktioner. Då vet man vart man har sina arbetskamrater, mycket lättare då. (Bea 
090417) 
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Även Anna beskrev att hon och de andra pedagogerna tog beskedet sansat och var eniga om 
hur de skulle handskas med situationen. Generellt i arbetslaget fanns det en god 
kommunikation, så som även Bea beskrev. 
 
Enligt Anna gav inte arbetslaget ut någon information till de övriga föräldrarna, eftersom 
situationen inte hade någon påverkan på de övriga barnen och föräldrar. Anna berättade att 
det inte fanns något direkt samarbete med rektorn för förskolan, hon och de andra 
pedagogerna tyckte att det var bättre så eftersom rektorn inte hade någon relation till 
föräldern. Anna ansåg också att det inte var någon stor kris som de behövde hjälp från 
rektorn till. Bea berättade att …har man en bra föräldrakontakt så fixar man det mesta och bra 
relationer… (Bea 09041). Bea menade att om man har en bra föräldrakontakt så underlättar det 
arbetet i verksamheten. 

Sammanfattning  

Bea och Anna berättar om två olika händelser av skilsmässa hos föräldrar på två olika 
förskolor. De beskriver de olika händelserna och förklarar hur de arbetat med det enskilda 
barnet, barngruppen och föräldrarna. Bea berättar att de samtalade mycket med barnet på 
barnets villkor, och lät barnet skapa genom bild för att bearbeta det som hänt. Anna arbetade 
inte på något speciellt sätt med barnet. I Annas fall berättade föräldern vad som hänt, medan 
Bea fick fråga föräldern eftersom hon och de andra pedagogerna lagt märke till ett förändrat 
beteende hos barnet. Både Bea och Anna valde att inte berätta för de övriga barnen i 
barngruppen, de ville inte göra någon stor affär utav det. Samverkan med föräldrarna 
fungerade bra, Anna menar att hon fick en bättre relation med föräldern. Även samarbetet i 
de båda arbetslagen fungerade bra.  

 

Dödsfall 

I avsnittet om dödsfall har vi tagit upp olika händelser där barn eller förälder avlidit. Vi har 
delat upp avsnittet med olika rubriker för att skilja på de olika händelserna.  

Förälder som avlidit  

Förskollärarna Eva och Frida har erfarenheter av föräldrar, till barn i barngruppen, som 
avlidit. Händelserna berörde två barn, på två olika förskolor.  
 
Eva och Frida berättade om två olika händelser där två pappor i olika familjer avlidit.  
I händelsen Eva var med om, avled ett barns pappa efter en tids sjukdom och under 
sjukdomsförloppet fick Eva regelbundna besked om sjukdomstillståndet ifrån barnets 
mamma. När pappan senare avled fick Eva beskedet om dödsfallet genom ett 
textmeddelande på sin mobiltelefon. En annan händelse som Frida var med om avled pappan 
till ett barn i hennes barngrupp plötsligt, i en hjärtattack. Det skedde under en 
sommarsemester när familjen, släkt och vänner till barnet, befann sig på ett bröllop. 
Dödsfallet blev en stor kris inom familjen.  
 

Och de berättade att de hade så roligt och sen så ramlade han ner. De har stor släkt 
från hela Europa som var med så händer detta. Det värsta var ju att han bara var 37 
år. Så blev hon lämnad med tre barn då. (Frida 090421) 

 
Frida fick beskedet att pappan avlidit på sjukhuset dagen efter händelsen. Frida och de andra 
pedagogerna i arbetslaget blev mycket chockade och trodde inte att det var sant, eftersom 
pappan var ung.  
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Eva och de andra pedagogerna i arbetslaget upplevde inte att barnet var berörd av 
situationen inom familjen under sjukdomstiden. Hon berättar om försök till att få barnet att 
använda sig av olika redskap, till exempel bildskapande, men barnet visade ingen vilja till 
det. Barnet i fråga pratade inte så mycket om sin pappa och visade inga tecken på att vilja 
prata om sina känslor och tankar förutom vid speciella tillfällen. Det kunde vara i tamburen 
under påklädning, då Eva ställde frågor till barnet och på så sätt öppnade sig och pratade om 
det som hänt.  
 

…barnet sa inte så mycket om det utan man fick liksom ta tillfället i akt. Barnet hade 
väldigt svårt att sitta såhär och titta i ögonen så det var mer om barnet satt bredvid 
mig och gjorde något så att man inte satt och tittade varandra i ögonen och då kunde 
man fråga, hur mår din förälder nu?(…) Eller typ om man satt i hallen och skulle ta 
på sig kläderna, då när det var lite annat så att det inte blev sånt fokus på barnet då 
utan att då i förbifarten kunde ställa en fråga och då kunde man få jättemycket svar 
och då fick man hänga på där. (Eva 090414) 
 
Att det är den tryggheten som är här, att det kan hon lita på. Även om 
tryggheten hemma försvann så ska den inte göra det här. (Frida 090421) 
 

Eva tog till vara på de tillfällen där barnet ville prata och samtalet skedde helt på barnets 
villkor. Frida berättade att barnets beteende verkade vara som vanligt när barnet kom 
tillbaka till förskolan efter händelsen. Frida menade att barnet inte förstod riktigt vad som 
hade hänt. Enligt Frida var arbetslaget enat om att det var viktigt att allt skulle vara som 
vanligt för barnet när det kom tillbaka, så att barnet fick sin vardag hos dem. Arbetet med 
det enskilda barnet beskriver Frida mest som att de försökte att vardagen skulle vara så 
vanlig som möjligt för barnet. Frida och de andra pedagogerna hjälpte barnet att komma in i 
barngruppen igen och gav barnet trygghet och lugn.  

 
Frida berättade också att barnets mamma verkade vara väldigt ledsen och Frida hoppades att 
det inte ska påverka barnet alltför mycket. Frida berättade att de inte använde något särskilt 
redskap i krisarbetet med barnet, eftersom barnet i fråga inte kunde svenska så bra tyckte 
Frida och de andra pedagogerna att det var bra att prata om situationen på ett tydligt och 
enkelt sätt, både med det enskilda barnet och med barngruppen.   
 
Under en samling berättade Eva för de andra barnen i gruppen om vad som hade hänt med 
barnets pappa. Eva och de andra pedagogerna hade fått rådet, av en psykolog, att berätta för 
barnen i barngruppen att barnets pappa hade dött, inte att han somnat in eller gått bort. Det 
för att barnen kan tro att pappan ska vakna eller komma tillbaka.  
 

Vi berättade att han var väldigt sjuk och att det inte fanns någon medicin som hjälpte, 
för mamman sa, - linda inte in det. Och efter de riktningar vi fått ifrån psykologen så 
säg inte att – han har gått bort eller att han har somnat för då kan barnen tro att han 
kunde vakna eller komma tillbaka igen. Utan vi sa att han var så sjuk så att han dog, 
och att det inte fanns någon medicin som kunde hjälpa honom, utan att göra det till 
något positivt och berätta att han hade så ont så man kunde inte göra något… men 
det var ju det här med att man tror ju på olika saker, vissa sa ju det att då kommer 
han till himlen och andra sa att nä han kommer inte till himlen och då blev det ju 
diskussioner om det. Så då fick man ju komma in på det att vi tror olika och att inget 
är rätt eller fel. (Eva 090414) 
 

Många av barnen reagerade på det Eva berättade genom att berätta om sin egen pappa, en 
pappa till ett barn hade halsfluss och en annan pappa skulle operera foten. Det fanns även 
barn som frågade om deras pappa skulle dö. Enligt Eva kopplade barnen det som hade hänt 
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till deras egen omvärld. Något som också är viktigt är att tänka på vad som händer efter 
döden, med tanke på kultur och religion. Ett barn i Evas barngrupp reagerade på situationen 
genom att simulera en historia som handlade om att det barnets pappa också hade dött.  
 

Men då hade vi en psykolog som vi tog hjälp av och som rådde oss att prata med 
barnet om just det här med verklighet och fantasi på ett bra sätt och att säga att – du 
har ju faktiskt din pappa här och det andra barnets pappa är ju faktiskt dött och han 
var ju så sjuk, men din pappa är ju frisk och han är ju här och han hämtar dig och så 
vidare. (Eva 090414) 

 

Det här barnet fick hjälp att förstå innebörden av begreppen verklighet och fantasi genom 
samtal med Eva, som hade en psykolog som handledde hennes arbete med det enskilda 
barnet.  
 
Frida och de andra pedagogerna berättade inte om pappans död för de andra barnen i 
gruppen. Efter ett tag berättade barnet för Frida att pappan köpt en ny cykel. Frida ansåg då 
att det var viktigt att samtala med barnet om pappan och var han befann sig. Enligt Frida 
grundades berättelsen om cykeln i att mamman till barnet inte pratade om pappans död, 
mamman trodde inte att barnet skulle märka något och snart glömma. Samtidigt menar Frida 
att det gått bra med barnet och det finns ett kort på pappan i barnets portfolio som barnet kan 
titta på när som helst. Förskolläraren berättar att några barn kunde säga - din pappa är död! 
Då fick Frida och de andra pedagogerna samtala vidare med barnen om död och hur man är 
när man är död. Frida menar att man måste vara mentalt stark när man arbetar med barn och 
förberedd på att det när som helst kan uppstå en krissituation, förskolan är en del av barnens 
liv och att barnen behöver tryggheten som finns på förskolan. 
  
Inom arbetslaget reagerade Eva och de andra pedagogerna olika, enligt Eva hade hon en 
betydelsefull kontakt med föräldrarna om situationen. En pedagog i arbetslaget hade hand 
om utvecklingssamtalen och annat som berörde verksamheten. En annan pedagog i 
arbetslaget tyckte situationen kändes påfrestande och tog en avståndstagande roll.  
 

Vi hade ju misstänkt det för jag tyckte han såg väldigt sjuk ut en längre tid här och att 
han fick sån konstig hudfärg och lite sådär. (Eva 090414) 

 
Beskedet att föräldern senare avled upplevdes, enligt Eva inte som chockartat eftersom 
förälderns sjukdomstillstånd sakta hade förvärrats. Eva upplevde att kommunikationen med 
föräldrarna fungerade bra under hela sjukdomstiden, även efter pappan avlidit. Mamman 
informerade när det skedde förändringar i sjukdomsbilden eller när det fanns behov av stöd 
och ringde till förskolan när hon hade behov av att prata med förskolläraren. På det sättet 
kunde de prata ostört och det fick ta den tid som behövdes. Förskolläraren upplevde att det 
fungerade bra..  
 

Ja, för att det inte skulle bli för jobbigt för henne så var det inte det här att vi satte oss 
ner och bokade ett möte utan vi tog det mer genom telefonen när hon ringde, och då 
kände vi att nu ringer hon och då får det ta den tid det tar. Att nu går jag ifrån och det 
får ta den tiden. (Eva 090414) 

 
Eva och en utav kollegorna i arbetslaget var med på begravningen, då var även barnet med. 
Att de deltog i begravningen var en trygghet för barnet och för övriga familjen, anser Eva. 
Frida och de andra pedagogerna kramade barnets mamma när hon ville och lät henne gråta. 
Vi tog ju henne till oss och när hon kom så kramade vi henne och hon grät. (Frida 090421). 
Eva menar samtidigt att i en krissituation är det viktig att inför föräldrar ha en struktur i sin 
yrkesroll och i verksamheten, det innebär också att våga sätta gränser och ramar.  
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Frida anser att de hade en god kommunikation med mamman men det tog lång tid innan hon 
insåg vad som verkligen hade hänt. Inget sades till de andra föräldrarna men om det kom 
upp någon fråga så svarade Frida och de andra pedagogerna på frågan.  
 

…tog någon upp någonting så sa vi det. Så är det, det är sant vad du har hört. Men 
inte annars. Många har ju olika syn på döden. (Frida 090421) 
 

Samarbetet med rektorn för förskolan fungerade bra enligt Frida. Frida och de andra 
pedagogerna besökte mamman och barnet, då tog de också med en bukett blommor. Rektorn 
pratade sedan med mamman om hur barnets tid på förskolan skulle se ut. Frida berättade att 
rektorn ställde upp med att hjälpa mamman om hon behövde få stöd eller hjälp med något.  

Sammanfattning 

I händelserna där två föräldrar avlidit arbetade förskollärarna Eva och Frida olika med 
barnen. Eva samtalade med barnet, när barnet ville, för att det skulle får möjligheten att dela 
sina upplevelser och tankar. Frida menade att det var viktigt för barnet att vardagliga rutiner 
skulle finnas på förskolan för att barnet skulle finna tryggheten i det. Samverkan mellan 
förskollärarna och de kvarlevande föräldrarna fungerade. Eva och Frida var noga med att 
vardagen skulle vara trygg för barnet.  

 

Förälder som begått självmord  

Förskollärarna Carina och Diana delade med sig av sina erfarenheter om förälder som begått 
självmord. I händelserna är det två olika barn på två olika förskolor vars föräldrar begått 
självmord.  
 
Carina berättade att en pappa till ett barn i barngruppen hade begått självmord under en 
storhelg. Barnets föräldrar var separerade och barnet bodde varannan helg hos mamman och 
varannan hos pappan. Mamman till det drabbade barnet berättade för Carina och de andra 
pedagogerna via ett telefonsamtal redan under helgen vad som hade hänt. Under helgen 
träffade Carina och de andra pedagogerna i arbetslaget rektorn och inväntade mammans 
medgivande för att veta hur och vad de fick berätta för de andra barnen och föräldrarna 
 

Man var ju chockad att det här hade hänt. Sen när man fick reda på det så visste vi ju 
att föräldern hade mått dåligt en tid. (…) Eftersom vi har tystnadsplikt så måste vi få 
godkännande av familjen. Det är ju så hela tiden man måste ju höra med dom som är 
inblandade om vi får lov att ge den informationen. (Carina 090407) 
 

Arbetslaget ringde runt till de andra föräldrarna och berättade om det som hänt och de 
bestämde även tid för en föräldraträff. Carina och arbetslaget samlades och pratade kring 
händelsen och hur de skulle arbeta vidare.  Carina ansåg att träffen var ett givande tillfälle 
för att samtala om händelsen.  
 
Händelsen Diana berättade om handlade om att ett barns föräldrar, som var skilda och 
pappan var frånvarande i barnets liv. En dag när barnet befann sig på förskolan dök pappan 
upp för att hämta barnet. 
 

Vi hade aldrig träffat honom men en dag så dök han bara upp här som gubben i lådan 
…  han var här och hämtade barnet och … blev jättemycket ledig för de gjorde 
massor av saker hela tiden. (…) Och det var som om han ville ta igen den tiden han 
missat med …, att han hittade på så mycket med …, precis som om han ville ta igen, 
vilket vi inte tycket var rätt gjort mot barnet … men det var precis som om han hade 
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planerat att han skulle hinna med och träffa … innan han dog. (Diana 090408) 
 
Under loppet av två veckor spenderade pappan mycket tid med sitt barn vilket gjorde att 
barnet var ledig stora delar av tiden ifrån förskolan. De dagar barnet befann sig på förskolan 
var barnet glatt och berättade gärna om tiden med sin pappa, vad de gjorde och att de hade 
haft roligt. Efter cirka två veckor fick arbetslaget beskedet av mamman att pappan hade 
begått självmord. Förskollärarna och de andra pedagogerna blev chockade och kände mest 
stark empati för barnet eftersom de inte hade någon direkt kontakt eller relation med pappan.  
 
Tankarna hos Carina kretsade kring hur händelsen skulle påverka barnet eftersom det 
verkade trivas hos sin pappa. Carina upplevde att de andra pedagogerna tog beskedet 
hårdare eftersom de kände pappan mer.  
 

Jag tror det kändes tyngre för dom eftersom de kände familjen mycket mer än vad jag 
gjorde. Sen hade dom varit med om ett dödsfall innan och det var en pedagog som 
hade dött här på förskolan då och då hade dom ingen hjälp över huvudtaget kändes 
det som här då… (Carina 090407) 

 
Av intervjun framgår att de andra pedagogerna i Carinas arbetslag, av tidigare erfarenheter, 
inte fått det stöd de önskat vid en tidigare händelse, men i det här fallet kändes samarbetet 
och stödet från rektorn bättre. Carina berättade att mamman ville att barnet skulle berätta 
vad som hade hänt i barngruppen med hjälp av henne, vilket de gjorde i en samling med 
tända ljus.  
 
Carina var även med på pappans begravning och en tid efter begravningen ville barnet visa 
sin pappas grav för barngruppen. Carina, de andra pedagogerna och barnen tog sig till 
kyrkogården och lade blommor på graven. Carina och de andra pedagogerna skickade 
blommor till familjen och hade regelbundna samtal med barnen om döden och läste mycket 
böcker. Barnen i barngruppen pratade mycket om döden och målande en del. Ibland kom det 
drabbade barnet till en av förskollärarna och vill sitta i knäet och prata. Carina 
uppmärksammade att barnets behov, av stöd av en vuxen, varierade. Stundtals drog sig 
barnet undan för att vara för sig själv och ibland hade barnet extra behov av närhet. 
 

Barnet kom ju ibland till oss och bara ville vara med en fröken och prata med oss. det 
skedde mest när barnet skulle vara hos just den föräldern en helg, då gick det upp för 
barnet att det här har verkligen hänt. (Carina 090407) 

 
Carina menar att barnets känslor och reaktioner visade sig mer en tid efter händelsen. 
Speciellt vid den tidpunkten då barnet skulle flytta, genom att barnet då kom i kontakt med 
ting som påminde om pappan. Carina och de andra pedagogerna uppmärksammade barnets 
beteende och insåg att det var tid att samtala med barnet om det som hänt. Carina upplevde 
inte att barnet lekte några speciella lekar för att bearbeta det som hänt men barnet pratade en 
del med sina kamrater i barngruppen om de kände någon som hade dött. Carina och de andra 
pedagogerna använde sig av litteratur och samtal med det enskilda barnet i fråga och även 
med barngruppen.  
 

Det kom reaktioner mer när barnet skulle flytta, grejerna som de skulle hjälpas åt att 
ta undan. Och då kände ju han oss, det har ju varit samma personal här när han gick 
hos oss och då såg vi att det var dags att vi får prata lite mer då, så vi fick vara 
uppmärksamma på han då. Han lekte inte så mycket på det sättet utan han ville mer 
prata eftersom han var 5 år. I leken såg vi inte så mycket, han pratade mycket med 
kompisar om mammor och pappor om farmor och farfar om någon kände nån som 
hade dött, mer dialog. Den situation som uppstod då den var ju så akut så jag 
eftersökte litteratur och ordnade en krislåda. (Carina 090407) 
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Sedan var det en vecka, som man läser i böcker ungefär, som … bara målade svarta 
bilder, hela tiden målade …  svarta bilder, och det klart de andra barnen, ja du vet, 
ofta målar ju barn regnbågar och hus och så, men när de såg …  bild så frågade ju de 
andra barnen mycket om varför … målade svart. Ja då sa … att det är där pappa 
finns nu och på det sättet kunde vi prata om det då med.  ( Diana 090408) 

 
Diana och hennes arbetslag använde sig också av en del barnlitteratur om döden i sitt 
arbetssätt med det drabbade barnet. De bilder barnet målade var också en del av 
bearbetningen. Bilderna bestod av svarta färger som arbetslaget diskuterade mycket om, 
både med barnet och med varandra. Barnet förklarade att bilderna stod för var pappan 
befann sig efter hans död, samtidigt som det visade barnets sorg över att pappan avlidit. 
Bilderna kunde också ha, enligt Diana, symboliserat relationen till pappan som var ny, 
eftersom barnet inte visste så mycket om sin pappa. Barnet hade med sig ett fotografi på 
pappan till förskolan en tid, men allt eftersom tiden gick, lade barnet fotografiet mer och mer 
på sin hylla i tamburen.   
 
Carina ansåg att det viktiga är att samtala med barnen om döden och förklara att det är något 
som hör ihop med livet och betonar vikten av att få vara ledsen. Utefter erfarenheter menar 
hon att man lär sig att hantera situationer som den här. Det är viktigt att prata om döden med 
barnen som en naturlig del av livet och att inte förstora situationen när den uppstår.  
 

Men den kunskapen har man ju fått, det här med döden, hur viktigt det är att prata med 
barnen även om de är 4-5 år för alla kommer att drabbas nån gång även om man inte vill 
förstora det heller, utan att om det händer nåt just då som de funderar på. Om det är nån 
farmor eller farfar så de känner att de får möjligheten att prata med oss vuxna, att det finns 
nån som kan lyssna. (Carina 090407) 

 
Diana menade att barnet tog beskedet med pappan hårt och uttryckte sin sorg genom gråt 
och bildskapande. Förskolan arbetar Reggio Emilia- inspirerat vilket enligt Diana innebär att 
de lyssnar in barnets initiativ att bearbeta händelsen. ... eftersom vi jobbar reggio så vill vi 
att det ska komma från barnet så vill vi inte ta upp något som barnen inte undrar över för att 
inte göra det för stort (Diana 090408). Diana tyckte att samarbetet i hennes arbetslag 
fungerade bra under händelsen. Rektorn och specialpedagogen fanns tillhands under den 
första tiden vilket kändes som ett bra stöd för Diana och de andra pedagogerna. Diana och 
arbetslaget pratade om händelsen på barnets villkor och det fick ta den tid som behövdes. 
Diana och de andra pedagogerna berättade inte om händelsen för de andra barnen, förrän 
barnet själv tog upp händelsen. 
 
Diana var nöjd med hur arbetslaget hanterade fallet men önskar att de samtalat mer med 
mamman efter händelsen. Mamman hade ett samtal om situationen endast med rektorn. 
Något som enligt Diana försvårade kommunikationen med mamman var att hon var döv. 
Vid utvecklingssamtal fanns alltid tillgång till tolk och Diana upplever att de möjligtvis 
behövt en tolk tillänglig också i den här situationen, och under en längre tid.   
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Hon kunde läsa väldigt bra på våra läppar och så men det har jag funderat väldigt 
mycket på hur vi kanske kunde pratat lite mer om hur hon kände det med situationen 
här hos oss också. Vi har ju alltid tolk och så när det gäller utvecklingssamtal och det 
har vi ju snart och då pratar man ju mycket om hemsituationen också. Kanske ska ta 
och prata lite extra om det kanske… (Diana 090408) 

 
Diana berättade att vår studie bidragit till att hon har reflekterat över att ett uppföljande 
samtal med mamman i fallet borde ägt rum. Efter händelsen har barnets farfar engagerat sig 
mycket i barnets situation och även hur barnet mår på förskolan. Så jag tror att hon träffar sin 
farfar ganska ofta nu, han har blivit lite av en favorit för henne, ja man kan ju säga att där har hon 
vunnit en relation (Diana 090408). 
 
Utifrån Carinas erfarenheter fungerade samverkan med mamman bra genom att Carina och 
de andra pedagogerna fanns som stöd för mamman. Hon menar också att det finns både 
kuratorer och specialpedagoger till hands om det behövs.  
 

Sen finns det ju både kuratorer och specialpedagog i kristeamet som också är inblandade och 
man är lyhörd för hur barnet mår och fungerar som ännu mer stöd.  
(Carina 090407) 

 
Carina menade att mamman inte kunde gå ut i samhället utan att möta en förälder som 
ställde frågor, vilket mamman upplevde vara besvärligt. Carina menar då att det är ännu 
viktigare att förskolan fungerar som en kärnpunkt i både barnet och förälderns vardag. 
Carina menar samverkan är nödvändig för att man som förskollärare ska göra en uppföljning 
på hur föräldern och barnet mår. 

Sammanfattning 

De två förskollärarna Carina och Diana berättar om två olika händelser där föräldrar begick 
självmord. I de olika händelserna arbetade Carina och Diana olika med barngruppen, 
beroende på hur relationen var mellan barnet och den avlidna föräldern samt den 
kvarlevande föräldern. Samverkan med föräldrarna fungerade olika, enligt Carina fungerade 
samverkan bra. Vid närmare eftertanke hade Diana velat ha fler samtal med barnets mamma 
tiden efter händelsen. I båda händelserna var Carina och Diana noga med arbetet kring 
barnet, för att barnet skulle få möjlighet att uttrycka sina känslor.  

 

Ett barn som dör 

I avsnittet kommer vi att beskriva en händelse kring ett barns dödsfall. Förskolläraren Gun 
har genom hennes erfarenheter, i intervjun, beskrivit händelsen.  
 
Gun fick sent en kväll ett samtal av sin rektor som berättade att ett barn i barngruppen på 
förskolan hade omkommit i en olycka.  
 

…den kvällen och natten var ju inte rolig kan jag säga…en utav mina kollegor hade 
fortfarande semester och då ringde jag till min andra kollega och vi pratade igenom 
lite hur vi skulle göra och så där, så jag var tidig den nästa morgonen efter och jag 
letade fram ett kort på honom och liksom tittade på det…usch, och la undan det…det 
var så fruktansvärt tufft att komma hit… (…) Det va ju de här, hur ska vi kunna tala 
om detta för barnen? För man själv var ju ganska chockad…(…) Ja herregud, hur ska 
vi prata och berätta det för dem… det var jättejobbigt… (Gun 090326) 

 
Beskedet kom enligt Gun som en chock för all personal på förskolan. Gun och de andra 
pedagogerna funderade över hur de skulle kunna tala om för barnen vad som hänt. 
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Morgonen därpå träffades Gun och den andra pedagogen i arbetslaget, rektorn och kuratorn 
för att diskutera hur de skulle gå tillväga när det gällde information till övriga berörda, så 
som barn, föräldrar och personal.  
 
Innan Gun, den andra pedagogen och rektorn gick ut med beskedet till övriga föräldrar och 
barn, att barnet avlidit, fick de föräldrarnas medgivande.  Gun tyckte att det var skönt att 
rektorn och kuratorn var snabbt på plats för att hjälpa till med hanteringen av krisen så fort 
som möjligt. Gun beskriver även samarbetet med sin arbetskamrat som bra.  
 

…jag tycker mycket av de här grejerna var mitt och Tanjas initiativ och vi var båda 
med på att vi ska göra det här. Tanja sa – nä jag klarar inte av att gå hem till dem, då 
sa jag att då gör jag det. Och jag kände vid minnesstunden att jag inte klarar av att 
hålla den och då fick Tanja styrka och mod att hålla i den. (Gun 090326) 

 
Gun och den andra pedagogens individuella personlighet och mentala styrka låg till grund 
för hur de delade upp arbetet sinsemellan när det gällde samtal till övriga föräldrar, besök 
hos barnets föräldrar och vem som höll i minnesstunden.  
 
Förskolan fick låna en korg från skolan i området, korgen innehöll en duk, ett ljus, ett 
kassettband med musik och litteratur för barn. I ett hörn inne på avdelningen satte de upp ett 
kort på barnet, tände ett ljus och tog fram blommor. På eftermiddagen höll den andra 
pedagogen i arbetslaget en minnesstund för barnet som omkommit och barn från den 
närliggande avdelningen var också med. Under minnesstunden berättade den andra 
pedagogen att barnet var död för de andra barnen. Barnen reagerade olika, några av de äldre 
barnen började gråta och ställa frågor som Gun och den andra pedagogen försökte besvara.  
I det fortsatta sorgearbetet användes mycket litteratur för barn som Gun och de andra 
pedagogerna fann på Fonus och på biblioteket. Gun och de andra pedagogerna i arbetslaget 
läste mycket böcker för barnen som handlade om döden och samtalade mycket med barnen.  
 

En del kunde inte riktigt ta till sig det men vissa då som va lite äldre började ju gråta 
och frågade liksom då att, finns inte …  mer? Var är …  nu? Ja, det var mycket såna 
här tankar och funderingar som kom… och vi förklarade ju så gott vi kunde. (…) men 
det var så härligt för vi pratade mycket om …  och vid varje samling så tände vi 
ljuset, och då vet jag ett barn som vände sig om (…) och sa:  jaja, …  är med oss ja … 
ja de tog det nog väldigt bra. (Gun 090326) 

 
Bordet med korgen, kortet och ljuset fanns kvar en tid efter händelsen men plockades efter 
hand bort, ljuset var under tiden enligt Gun en symbol för att barnet fanns där. Gun kände 
sig nöjd med sitt, sin kollegas och rektorns agerande samt samverkan kring händelsen. 
Rektorn och kuratorn fanns snabbt på plats för att stötta Gun och den andra pedagogen. De 
hjälptes åt att slå upp i olika böcker och pärmar om vad man fick göra och inte, för det är 
viktigt att fallet hanteras på rätt sätt. Gun tyckte även att samarbetet i arbetslaget fungerade 
bra, särskilt kommunikationen och fördelningen mellan dem. Att kommunikationen 
fungerade bra i arbetslaget kunde enligt Gun bero på att de arbetat länge tillsammans. Gun 
gjorde ett hembesök hos det avlidna barnets föräldrar, då också barnets saker ifrån förskolan 
togs med.  
 

Och jag gick även hem till mamman och hennes sambo, jag gick hem till dem, jag 
ringde och hörde att det var okej att jag kom hem till dem för hans saker va kvar här. 
Det var okej och jag har nog aldrig varit så nervös… men samtidigt efter där också 
man ska göra det.. det är jättetufft men man ska göra den biten och nu i efterhand så 
känner jag att det var bra att jag gjorde det. (Gun 090326) 
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Mötet beskrevs som väldigt känsloladdat, med både skratt och gråt. Mötet var viktigt både 
för Gun och föräldrarna i det fortsatta sorgearbetet. En utav barnets morföräldrar frågade 
Gun ifall barnen på förskolan ville spela in ett kassettband med sånger som barnen brukade 
sjunga, vilket de gjorde och som de sedan spelade upp på barnets begravning. Gun och den 
andra pedagogen skickade också blommor till begravningen.  
 
Gun och den andra pedagogen i arbetslaget tyckte det var väldigt viktigt att de tog ansvaret 
att meddela de andra föräldrarna om vad som hade hänt.  
 

Så där delade vi upp barnen mellan oss och ringde för att vi kände att, det här ska 
inte någon annan göra som inte känner föräldrarna utan det ska vi ta… och visst det 
var jättetufft, man satt och grät… men samtidigt efteråt när man tänker att, jädrar vi 
klarade det här och det kändes så himla bra. (Gun 090326) 

 
Informationen till de andra föräldrarna skedde genom att Gun och den andra pedagogen 
berättade för de föräldrar som senare hämtade sina barn samma dag. De föräldrar till de barn 
som inte befann sig på förskolan den dagen fick meddelandet genom telefon av Gun eller av 
den andra pedagogen. Gun anser att hon lärt sig oerhört mycket av situationen. Berättandet 
om vad som skett för de övriga föräldrarna var tufft samt besöket hos barnets föräldrar. Gun 
tyckte att situationen var väldigt svår och krävande men är glad att hon vågade göra det.  

Sammanfattning  

Händelsen om dödsfallet av barnet kom som en chock för förskolläraren Gun och de övriga i 
arbetslaget. Förskolläraren och de andra pedagogerna pratade mycket med barnen om det 
som hänt och läste en del sagor om döden. Gun beskriver att samarbetet fungerade bra med 
rektorn och övrig personal på förskolan.  Samverkan med de drabbade föräldrarna och de 
övriga föräldrarna anser förskollärarna har fungerat bra.  

Förälder i fängelse 

I avsnittet om händelsen kring ett barns förälder som satt i fängelse berättar förskolläraren 
Hanna om sina erfarenheter.  
 
Hanna uppmärksammade ett barns (3:2) beteende, genom att barnet i leken använde en 
telefon för att ringa till sin pappa. Enligt Hanna undvek barnet ofta lek med andra barn för 
att gå undan och ringa pappan, som var den person barnet alltid ringde till genom leken.  

 
…när vi prata med mamman och tog upp hur det var, att det som … egentligen gjorde 
var ju att bearbeta sin sorg, att pappan var borta från hemmet. Genom att … höll på 
att ringa genom telefonen hela tiden. (Hanna 090402) 
 

Hanna förstod att något inte stämde i familjen. Pappan visade sig aldrig på förskolan och 
enligt mamman var han sjukskriven. Arbetslaget beslöt att samtala med mamman om 
barnets beteende och då berättade mamman att pappan satt i fängelse.  
 

Vi hade ju anat att något inte va rätt kan jag säga. Vi anade att det var nåt som 
gjorde att … betedde sig så här. När man har jobbat ett tag har man ganska mycket 
erfarenhet, i alla fall har man sett barn i olika situationer. Så vi kände, vi var ganska 
säkra på att det inte stod rätt till. Så det blev ingen direkt chock, det var bekräftelse 
det var mera så. (Hanna 090402) 

 
Hanna beskriver att det kändes som en bekräftelse på vad arbetslaget uppmärksammat kring 
barnets beteende. Då kunde Hanna och de andra pedagogerna i arbetslaget bemöta barnet 
utifrån situationen. De bekräftade barnet positivt då barnet genom leken ringde till sin 
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pappa. Hanna ansåg att det var barnets bearbetning av tankarna kring pappan. Barnets 
mamma ville att Hanna skulle säga att pappan låg på sjukhus till barnet, vilket Hanna också 
gjorde. Hanna berättar att det var svårt att prata med de övriga barnen i barngruppen om det 
som skett, eftersom barnet i fråga själv inte visste var pappan befann sig. Hanna och de 
andra pedagogerna visste så lite om situationen om vad de fick och inte fick berätta för 
barnet. Det var också svårt att använda sig utav andra redskap än att bekräfta barnet i sin lek, 
här och nu.  
 

Vi bekräfta barnet  genom det att …  ringde, vi sa: nu ringer du till pappa. Pappa inte 
hemma. När vi väl visste att det var så då kunde vi ju göra det. Men sen var det inte, 
det var inte aktuellt att säga att han satt i fängelse. De pratade man inte om, han var 
någon annan stans. Att han var på sjukhus, föreslog mamman. Och det var inte riktigt 
sant men det var ändå hon som valde att säga så, det fick vi ställa upp på tyckte jag. 
Det var inget direkt att välja på, utan vi stötta … och vi sa det, - det är jobbigt för dig 
nu när pappa är borta. Vi bekräfta barnet i …  sorg, för det var ju, … sakna sin 
pappa. (Hanna 090402) 
 

Hanna anser att arbetet med det enskilda barnet hade underlättat ifall de hade kunnat säga 
sanningen till barnet istället för att det skulle vara en hemlighet. Hanna uttryckte sig: Jag 
kan känna att jag kunde gjort mer som pedagog om jag hade vetat hur situationen var som 
sådan (Hanna 090402). Då finns möjligheten att bearbeta situationen på ett positivt sätt och 
ge hjälp och stöttning som barnet eventuellt behöver. Om sanningen hålls ifrån barnet är det 
mycket svårare att möta just det enskilda barnet i dess kris, menar Hanna. Men samtidigt är 
Hanna nöjd med arbetet kring barnet, genom att ge en trygg inverkan som vuxen kan 
förskolan bli en frizon för barnet, en vardag, anser Hanna.  
 

Man vet precis hur dagen ser ut, man kan få koppla av en stund och bara få vara. De 
kan få glömma en stund och det kan också läka. (Hanna 090402) 
 

Hanna menar att barnet kunde känna sig trygg i förskolans verksamhet, genom ringandet till 
pappan visade barnet att det var en trygg miljö.  
 
Samarbetet i arbetslaget fungerade bra, Hanna och de andra pedagogerna i arbetslaget hade 
en öppen dialog och diskussion kring barngruppen. Hanna menade att diskussionen och 
reflektionen är viktig för att hitta en bra väg för barnet i det fortsatta arbetet. Det för att 
kunna stödja och lyfta barnet som befinner sig i en svår situation. Hanna tycker även att 
samarbetet med rektorn fungerade bra i den här situationen, rektorn stöttade Hanna och de 
andra pedagogerna om de hade frågor. Enligt Hanna är en god relation baserad på öppenhet 
och dialog, något man som förskollärare vinner mycket på, för då vågar oftast föräldrarna 
berätta.  
 

…egentligen så är det, det kan man prata om det så är det inget bekymmer. Och att 
föräldrarna vågar berätta, har man en god relation så som man kanske grundat under 
inskolningen eller…ja, vid den tiden i alla fall, tror jag att man vinner jätte mycket på 
det. (Hanna 090402) 
 

I det här fallet gick det inte någon information ut till de övriga föräldrarna. Samtidigt 
påpekade Hanna att om information ska gå ut till de övriga föräldrarna krävs det ett 
godkännande av den/de drabbade föräldrarna.  
 
Något som Hanna har lärt sig är att det är viktigt att man tar tag i en krissituation när den 
uppstår och är man trygg i sitt arbetslag vågar man det. Hanna anser att man kan ta lärdom 
av olika situationer man är med om och växa som människa.  Hanna anser även att 
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mentorskap är en bra metod för nya förskollärare som möter nya obekanta situationer i 
verksamheten.  

Sammanfattning  

I händelsen där föräldern satt i fängelse beskriver förskolläraren Hanna om arbetet kring 
barnet som svårt, beroende på den andra förälderns ställningstagande i situationen.  
I intervjun beskriver Hanna en händelse där ett barns ena förälder satt i fängelse. Hon 
berättar också om svårigheterna kring händelsen och arbetet med det enskilda barnet. 
Eftersom mamman i familjen inte ville berätta för barnet var pappan befann sig, ansåg 
Hanna att hon och de andra pedagogerna inte kunde bemöta barnet på ett bra sätt. De fick 
bekräfta barnet genom leken, men inga direkta redskap användes i arbetet med det enskilda 
barnet. Samarbetet fungerade bra med rektorn men ingen information gick ut till de övriga 
föräldrarna för att barnets mamma inte ville det. 

 

Brand 

I avsnittet om brand beskriver förskolläraren Ida händelsen utifrån hennes erfarenheter. Ida 
berättar om en brand på en sommarstängd förskola där hon precis börjat arbeta, idag är 
förskolan återuppbyggd på samma ställe där den låg innan branden.  
 
Ida beskriver att beskedet kom som en chock, både för personal och föräldrar. Enligt Ida 
gick allt pedagogiskt material förlorat i branden. När förskolan startade upp igen fick 
personalen börja om på nytt att skaffa material.    
 

…när de brann här det är en form av sorg och kris när alla saker brann upp. (…) …vi 
pratade mycket om branden. Man tar det i samlingen när man märker att det finns ett 
behov, man drar inte igång något om det inte behövs, man får lyssna in. (Ida 090402) 
 

Enligt Ida kretsade mycket tankar kring allt material som hade gått förlorat och vad som 
hade hänt om verksamheten varit igång. När verksamheten startade upp i nya lokaler 
upplevde Ida att barnen pratade mycket om branden och målade bilder som föreställde 
förskolan som stod i brand. Ida och de andra pedagogerna var lyhörda för barnens tankar 
och diskuterade händelsen med dem när barnen visade behov på olika sätt av att prata om 
det.  

Sammanfattning 

Ida berättar att förskolan som hon arbetade på brann ner under sommarstängningen. Ida blev 
chockad över beskedet och berättar att hon tänkte väldigt mycket på allt material som gick 
förlorat. Hon berättar också om barnen som målande mycket bilder som gestaltade förskolan 
som brann.  
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Om innehåll i och användning av krisplan 

Alla förskollärare berättar att de har en krisplan på sina förskolor. Tillgängligheten varierar, 
liksom uppdateringen, det här ser olika ut på de olika förskolorna men sker oftast en gång 
per termin eller en gång per år. Två av nio förskolor tillämpar även de viktigaste akutnumren 
som fickformat som får plats i plånboken. Åtta av nio förskollärare vet var krisplanen finns 
på förskolan.  
 
De flesta förskollärare beskriver krisplanen där olika telefonnummer till psykologer, 
kuratorer, personal, föräldrar med mera, finns samlat i en pärm. Fyra av nio förskollärare 
använde krispärmen i händelserna som är beskrivna ovan. Två utav förskollärarna berättar 
även att de tillsammans med krispärmen har en krislåda som de tar fram om det händer 
något. Krislådan kan bland annat innehålla: en duk, ljus, blommor, ram, barnlitteratur med 
mera.  
 

Krisplanen här ja…den innehåller ju övergripande varför man har en krisplan. Det är 
väldigt skönt att veta, man kan gå in här och titta hur man ska göra. Det är…ja…men 
vi vet precis punkter vad vi ska göra, titta och få chefens stöd måste vi ha. (Anna 
090407) 

 
De flesta förskollärare anser att det är bra att ha en krisplan eftersom det kan vara skönt att 
kunna se vad som ska göras i en krissituation så man inte står handfallen om någonting 
händer. De menar också att det är skönt att veta vad för hjälp de har rätt till. Två stycken 
förskollärare utav dem som använde sig utav krisplanen, tog hjälp utav den genom att 
kontakta en psykolog som var till hjälp kring arbetet med det enskilda barnet, barngruppen 
och arbetet i arbetslaget.   
 

Intervjuaren – Kunde ni ta hjälp av krisplanen i mötet med barnet i kris? 
Hanna – nej, det tror jag inte jag gjorde. Nej, det gjorde vi inte, inte i det läget utan 
mer att vi använde oss själva. (Hanna 090402) 

 
De fem av nio förskollärare som inte använde sig utav sin krisplan, berättar att de använde 
sig själva och varandra i arbetslaget som hjälp och stöd i arbetet kring barnet.  

Krisplanens funktion 

De förskollärare som berättade att de hade en krisplan på förskolan menade att den gav stöd 
och trygghet till all personal i verksamheten. En utav förskollärarna menade att krisplanen är 
viktig när man snabbt vill ta reda på hur man ska gå till väga, hur man ska ta kontakt med 
den drabbade familjen/ de drabbade familjerna och vilken information man kan ge övriga 
barn och föräldrar.  
 

…man kan ju alltid ha nytta av erfarenheter och av krispärmen och så, där man kan 
slå upp, hur gör vi med det här och så. Hur informerar vi övriga barn till exempel, 
övriga föräldrar, hur gör vi? Hur tar man kontakt med familjen som är drabbad, hur 
säger man och sådär, det har jag tyckt varit väldigt bra. (…) Men tillräckligt 
förberedd tror jag aldrig man blir…men som sagt, det är jätteviktigt att man har de 
här träffarna, att man pratar och uppdaterar sig hela tiden. Men det bästa är ju när 
man tar till sig från verkliga livet så att säga. Men sen får man inte glömma heller att 
alla är så olika… (Eva 090414) 

 
Information kring händelser måste ha de drabbade föräldrarnas medgivande för att kunna 
ges ut. Information som till exempel kan ha med barnet, föräldrarna eller situationen att 
göra. I samband med uppdateringen av krisplanen menar två av förskollärarna att det är inte 
bara viktigt att uppdatera krisplanen, utan även diskutera och delge varandra erfarenheter av 
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krishantering. Det är viktigt att ha litteratur tillhands och annat stöd så som specialpedagog, 
psykolog eller kurator när en krissituation uppstår.  
 

Krisplanernas innehåll 

På de förskolor där det fanns en utförlig krisplan, kan den enligt förskollärarna innehålla 
olika telefonnummer till: 

• 112 

• Föräldrar och anhöriga  
• Ambulans, brandkår, sjukhus 

• Giftinformationscentralen 

• Akut tandvård 

• Socialjouren och Barnens Rätt I Samhället - jourhavande kompis 

• Barnavårdcentral  
• Tolkcentral  
• Andra viktiga telefonnummer så som rektorer, kuratorer, skolsköterska och 

psykolog 
 
Vissa förskollärare menade att den krislåda eller korg som fanns tillhörde krisplanen på ett 
sätt, då den används mer på ett konkret sätt med barnet eller med barngruppen. Olika 
handlingsplaner som man kan arbeta utefter, såsom dödsfall barn i förskolan, barn som blir 
svårt skadade, barn som mister nära anhörig, barn som försvinner, allvarliga olyckor, brand, 
påverkad förälder som lämnar eller hämtar och barn som inte blir hämtade. 
Likabehandlingsplan och första hjälpen information finns även med i krisplanen.  

Kompetens, beredskap och tidigare utbildning 

Förskollärarna Anna, Bea, Carina, Diana, Eva, Frida, Gun, Hanna och Ida anser att de har 
fått kompetens genom sina erfarenheter av krisarbetet under sina verksamma år i förskolan, 
några har också deltagit i krisgrupper även utanför förskolans verksamhet. Erfarenheterna av 
krisarbetet har gett förskollärarna insikter om att alla händelser hanteras olika beroende på 
förhållandet till familjen, barnet och vilken sorts händelse som skett. Erfarenheternas 
omfattning beror på händelse och tidigare kunskap hos de enskilda förskollärarna. De flesta 
förskollärarna menar att genom litteratur och erfarenheter har de fått kunskap om hur de ska 
kunna agera och stötta barn och föräldrar. 
 
Gun och Diana tycker att de genom erfarenheter av olika krissituationer, i förskolan, känner 
sig starkare, lugnare mer förberedda och inte rädda för att möta barn och föräldrar i kris. Ida, 
Eva och Frida känner också en trygghet av de erfarenheter de besitter men anser att man 
aldrig kan vara helt förberedd. Hanna tycker sin kompetens är god och är inte rädd för att 
bemöta det. Bea känner sig trygg om en krissituation skulle uppstå men använder gärna 
litteratur för att få en djupare förståelse och kunskap. Anna däremot anser att hon inte har så 
stora kunskaper om att möta barn och föräldrar i kris.  Gun berättar att hon inte är rädd för 
att möta någon som befinner sig i sorg eller kris. Oftast behöver man inte säga så mycket till 
personen som är drabbad, bara finnas där…  
 

… men du behöver inte säga något… en klapp på axeln, en kram, och kanske säga att 
jag tänker på dig… det behövs så lite men betyder egentligen så mycket. (Gun 
090326)  
 

Gun menar alltså att man aldrig kan förbereda sig helt på att möta en krissituation, eller en 
människa som befinner sig i en kris eller sorg. Man kan vara så förberedd man kan, genom 
att skaffa sig kunskap om ämnet, men också att ha en lättillänglig krisplan på förskolan.  
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Enligt förskollärarna har de inte fått någon direkt kunskap om hur de ska hantera 
krissituationer i förskolan genom sin utbildning. De önskar att utbildningen hade gett mer 
kunskap och inblick i krishantering. Frida anser att föreläsningar som erbjudits efter 
lärarutbildningen har gett förbättrad kunskap inom krishantering. Ida fick genomgå en 
utbildning genom en tidigare arbetsplats, som var ett samarbete med Svenska kyrkan och 
kommunen. Eftersom Ida inte ansåg sig ha fått tillräckligt med kunskap utifrån 
lärarutbildningen fanns intresse för fortbildning. Något som kännetecknar alla förskollärarna 
är att de lär sig genom erfarenheter. 
 
Eva tror att ju äldre barnen är, ju svårare sorg får de… Ett barn hade äldre syskon som tog 
det mycket hårdare, men ju äldre de blir desto mer erfarenheter och värderingar har de och 
då blir det svårare att hantera (Eva 090414). Eva har också erfarenheter av att pojkar och 
flickor ofta reagerar olika på situationer där de befinner sig i kris eller sorg. Eva menar att 
flickor ofta håller sin sorg inom sig och pojkar blir mer utåtagerande vilket hon tror är bättre 
på något sätt, då man lättare kan se och hjälpa ett barn som inte mår bra, i tid. 
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Diskussion  
I det här avsnittet kommer vi att diskutera val och innebörd av metod, resultat och didaktiska 
konsekvenser. Vi kommer även att ge tips på vidare forskning i vårt ämne och ge några 
slutord. 

Metoddiskussion 

Genom att ha använt en kvalitativ metod i studien är vi eniga om att vi har valt rätt metod, 
eftersom den kvalitativa metoden undersöker hur individen förhåller sig till verkligheten. 
Alltså vilka erfarenheter, upplevelser och tolkningar individen har till omvärlden, vilket de 
utvalda förskollärarna i studien har berättat om. Den kvalitativa metoden kan kopplas 
samman till vårt teoretiska perspektiv eftersom förskolläraren påverkar barnet i sin relation 
till föräldrarna, förskolan som institution och till samhället.   
 
När vi skrev intervjufrågor tänkte vi tematiskt för att få en tydlig struktur och för att lättare 
kunna analysera resultatet. Strukturen gjorde att vi kunde se om någon fråga behövde 
kompletteras eller utvecklas. Sättet att dela upp intervjun i olika var bra och vi menar att vi 
har fått ett bra resultat utifrån våra frågeställningar.  
 
Intervjufrågorna gick bra att skriva och formulera eftersom vi hade en gemensam syn på vad 
vi ville undersöka. Innehållet i vårt missivbrev utgick ifrån syfte, frågeställningar och etiska 
regler. Efter att vi genomfört provintervjuer upptäckte vi att svaren blev mer utförliga när 
förskollärarna fick frågorna innan vi kom till deras arbetsplats. Vi tror att vi gav dem en 
chans att förbereda sig på frågor som kan upplevas svåra att prata om och förskollärarna gav 
innehållsrika svar som kändes genomtänkta. Det tror vi också kan bero på att frågorna var 
ställda i berättande form, alltså inga ja eller nej frågor.  
 
Vid alla intervjuer hade förskollärarna förberett ett rum där vi kunde sitta ostört vilket 
underlättade. Då kändes det också att de tog vår studie på allvar och att de var noga med 
sekretessen. Hade de inte förberett ett rum så hade vi förklarat varför det var så viktig och 
förhoppningsvis hade vi kunnat låna något rum på förskolan. Vi hade varsin diktafon med 
oss ut som vi lånat och de fungerade väldigt bra. Att spela in intervjuerna kändes som ett bra 
tillvägagångssätt då vi fått exakt vad förskollärarna sa inspelat. Vi tog även lite anteckningar 
för att vi själva skulle ha möjlighet att följa intervjuns gång, för att få en röd tråd i den och 
för att förenkla förståelsen under transkriberingen. Anteckningarna användes dock inte så 
mycket som vi trott att vi behövt, för att det inspelade materialet var så brett. När vi 
genomförde intervjuerna såg vi på några förskollärares kroppsspråk att de blev berörda av 
att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Det förstärkte deras berättelse av att hur 
svårt och påfrestande det kan vara att hantera och möta sådana situationer de berättade om.  
 
Det vi upplevde som svårt under intervjuerna var att vi är ovana intervjuare. Det medförde 
att vi inte ställde så mycket följdfrågor som vi nu i efterhand kommit på. Vi hade fullt upp 
med att vara empatiska lyssnare till berättelser som inte bara berörde förskolläraren utan 
även oss. Det vi också tyckte var svårt men som ändå gick bra var att bara lyssna på 
respondenterna och att inte lägga in några egna ord och värderingar i deras svar.   
 
Vi genomförde våra intervjuer och transkriberingar enskilt vilket vi tyckte fungerade bra, då 
vi fick en mer personlig kontakt med förskollärarna när de berättade om de känsliga 
händelserna. Intervjuerna har gett oss privilegiet att möta förskollärare som detaljerat delat 
med sig av sina erfarenheter, kompetens och beredskap i mötet med barn och föräldrar i kris. 
Några har berättat om fler situationer som har gett olika erfarenheter av kris. Genom 
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intervjuerna har vi fått kunskap om hur svårt det kan vara att möta barn och föräldrar i kris.  

 

Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer vi att diskutera våra frågeställningar, bakgrund, teoretiskt 
perspektiv samt resultat där förskollärarna berättar om sina erfarenheter och kompetens att 
möta barn och föräldrar i kris. Förskollärarna har olika erfarenheter som grundar sig på olika 
händelser. Något som vi upptäckt och som vi också har med i inledningen i studien är att de 
förskollärare vi intervjuat gav oss flest berättelser om barn som förlorat en förälder eller haft 
föräldrar som genomgått en skilsmässa. Det är ganska intressant då också annan forskning 
visar att barn som mister en förälder eller har föräldrar som genomgår en skilsmässa 
förekommer oftare än vad man kanske tror (Hebb, 2009 & Bøge & Dige, 2006). Vi har lagt 
mycket tid på att läsa litteratur och söka forskning som stödjer vårt resultat i studien, alltså 
litteratur och forskning om innehållet i förskollärarnas berättelser. När det gäller studien 
kring litteratur som stödjer vår studie har vi funnit olika författare till litteraturen. Några 
författare har som vi beskrivit i resultatet lång erfarenhet av forskning och gjort flera studier. 
Något som vi har upptäckt är dock att det har funnits mindre av nyare vetenskaplig 
forskning kring ämnet vilket har gjort att vi använt oss mer av populärvetenskaplig litteratur. 
I några avseenden i resultatdiskussionen har vi kommenterat ur ett annat perspektiv än det 
som författaren menar för att visa våra väckta reflektioner och också för att få med en 
källkritisk prägel.  

Erfarenheter och kompetens av att möta barn och föräldrar i kris 

Juul & Jensen (2003) skriver att det är viktigt med samverkan med föräldrar. Föräldrarna är 
de som känner sitt barn och de känner till hur barnet fungerar för det mesta och de är de som 
har den närmaste relationen till barnet. Något som de flesta förskollärare i vår studie tar upp 
i intervjuerna är att de har positiva erfarenheter i samverkan med föräldrarna. På ett sätt har 
samverkan med föräldrarna en viktig betydelse för barnets utveckling, då förskollärarna har 
möjlighet att möta barnet utifrån det som hänt. Vi ser det som positivt att förskollärarna tagit 
ansvar för det här, eftersom det ligger till grund för att leda barnet i en positiv riktning. Den 
positiva riktningen skriver Fredriksson (1991) om, utifrån fokuseringen från den 
utvecklingsekologiska teorin Bronfenbrenner beskriver. Det innersta systemet, 
Mikrosystemet, i teorin som innefattar familjens relationer ser vi som barnets kärna, utan den 
fungerar inte barnets relationer till omvärlden. Förskollärarna i studien lägger mycket fokus 
på samverkan med föräldrarna att barnen kan bli åsidosatta. Det här är något vi inte 
uppmärksammat vid första genomgången av intervjuerna utan något vi senare upptäckt 
under analysprocessen.  
 
De erfarenheter några förskollärare har fått när de samtalat med barn är att de alltid har varit 
lyhörda för om barnet velat samtala om händelsen, vilket vi ser som positivt. Om inte barnet 
har velat prata om det har förskollärarna accepterat det och tagit upp det med barnet vid ett 
annat tillfälle. Då har förskollärarna sett och förstått på barnet att det behövt prata. För att 
kunna se barnets kroppsspråk och att det behöver stöd och hjälp ställer enligt Kinge (2008) 
stora krav på förskolläraren. Förskolläraren behöver kunna känna empati och förmåga att 
känna av situationen. Vi som förskollärare behöver visa empati, men samtidigt är de kanske 
inte så enkelt som det låter att bemöta barnet empatiskt om man har egna starka känslor 
kring situationen och samtidigt barngruppen och alla barnens individuella behov att ansvara 
för. Det är något vi bör komma ihåg och reflektera över om vi hamnar i krissituation.  
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Resultatet visar vidare att det är många aspekter man bör ta hänsyn till när en krissituation 
uppstår och hanteringen är olika från en situation till en annan, hur man bemöter de 
drabbade individerna. Förskollärarna nämner att de inte fått någon särskild kunskap om att 
möta barn och föräldrar i kris ifrån lärarutbildningen. Vilket år de tog lärarexamen har inte 
heller spelat någon roll med hänsyn till innehållet utbildningen. Några förskollärare önskar 
att de lärt sig mer om krishantering och vi delar deras åsikter i det, eftersom vårt bemötande 
till föräldrar kan spela en oerhört viktig roll i barnens bearbetning av kris och sorg. I vår 
kommande yrkesroll kommer vi att ingå i Mesosystemet utifrån barnets värld och kommer 
då också som Bronfenbrenner beskriver vara betydelsefulla personer som kan ge barnet stöd 
och trygghet vilket de flesta förskollärare i studien gjort. Enligt Högskoleverket (2009) styrs 
högskoleutbildningen av högskolelagen och högskoleförordningen, målet är att alla 
utbildningar ska grundas på vetenskap och konst samt erfarenhet. Studenterna ska även, via 
utbildningen, ges kunskaper och färdigheter i området studenten utbildar sig i. Vi kopplar 
diskussionen om utbildning och kompetens till Makrosystemet i Bronfenbrenners teori då 
beslut om lärarutbildningen tas på politisk nivå som indirekt påverkar vår kunskap i 
yrkesutövandet.  
 
Det finns risk att fastna i ett arbetssätt som inte leder barnet in i en utvecklande och positiv 
riktning. Det är då viktigt att ta hjälp av någon som har kompetens i pedagogisk 
handledning. Detta stöds av Kinge (2000) då hon menar att handledning är nödvändig för 
alla som arbetar med andra människor. Handledaren kan hjälpa förskolläraren att hitta 
eventuella lösningar då hon/han ser verksamheten utifrån och med nya ögon. Handledning 
kan ge ny kompetens och nytänkande. Handledning i sig ser vi som väldigt positivt men det 
bör också understrykas att det inte alltid är så lätt att få tillång till det. Det var inte heller alla 
förskollärare i studien som nämnde att de fått hjälp av just handledare. I litteraturen har vi 
läst mycket om varför handledning är positivt men det står ingenting om vilken process det 
kan krävas för att få tillgång till det. Utifrån våra tidigare erfarenheter kan det vara en 
process som kan ta lång tid innan det träds i kraft och kräver också resurser i tid och pengar.  
 
Efter vi diskuterat resultatet tillsammans med hur Wehner- Godée (2002) har beskrivit 
Schills definition om att individens engagemang och deltagande är kärnan i förståelsen. Vi 
har kommit fram till, och kan hålla med om det förskollärarna berättade, att oavsett hur 
mycket vi kan läsa om hur man kan möta och hantera barn och föräldrar i kris så kan 
verkligheten ge en annan bild. Vi måste möta barn och föräldrar i verkligheten för att få en 
konkret förståelse för hur man kan bemöta individen utifrån dess behov och vad som har 
hänt. Samtidigt har vi genom den här studien fått en uppfattning om hur ett bemötande kan 
gå till.  

Arbete med det enskilda barnet, barngruppen och föräldrarna  

Rädda Barnen & Dyregrov (2006) skriver att det är viktigt att ge rätt information till barn 
och föräldrar. Det kan låta enkelt men vi har erfarenheter av att också rektorn har en stor 
påverkan vid händelser där det gäller fler personer om vad man som förskollärare kan säga 
till föräldrar och barn, vilket givetvis påverkar vårt egna förhållningssätt. Rektorns 
angivelser är något vi måste anpassa oss till, oavsett om vad vi tycker om det just då. Vi 
kommer i vår yrkesroll ha en viktig roll att berätta för barnen om sanningen utifrån barnets 
ålder och mognad. Vi kommer möjligtvis att stöta på föräldrar som väljer att undanhålla 
sanningen för barnet och det kommer att bli en utmaning för oss som förskollärare att 
hantera situationen. I resultatavsnittet berättar förskolläraren Frida om en mamma som valde 
att inte berätta för barnet om vad som hade hänt med barnets pappa.  Även om föräldrarna 
inte vill berätta vad som har hänt för barnet måste man visa respekt för vad föräldrarna vill 
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berätta för barnet och inte. Under tiden vi arbetat med studien har vi förstått utifrån 
forskning och litteratur hur viktigt det är att berätta sanningen för barnet. Barnets närmiljöer 
har enligt Fredriksson (1991 s.71) som beskriver Bronfenbrenners teori, en stor betydelse för 
barnets utveckling eftersom de fungerar ihop och inte separat. Man kan se det som en 
triangel där det enskilda barnet, föräldrarna och förskolan hänger ihop, genom att alla tre 
faktorer samspelar och påverkar varandra. Finns det en närmiljö som inte samarbetar med de 
andra miljöerna i barnets närhet blir barnet lidande. Även om barnet i den här situationen, 
enligt förskollärarna, inte verkade berörd under tiden barnet befann sig på förskolan kan 
barnet känna förvirring inombords och konsekvenser av ovissheten och saknaden av pappan 
kommer att uppstå förr eller senare.   
 
Hur kan vi då hantera situationer där föräldrar väljer att undanhålla information för barnet? 
Juul och Jensen (2003) beskriver hur ett samtal kan gå till med föräldrarna och att man 
måste försöka få dem att förstå och inse varför det är viktigt att delge barnet information. De 
ger några tips som handlar om att ha en god ton på rösten samtidigt som man lyssnar 
respektfullt in föräldrarnas synvinkel på situationen och därefter ge förslag på hur man 
tillsammans kan komma fram till en lösning.  Man kan också börja med att redan vid 
inskolningen vara tydlig i hur viktigt det är med kommunikation mellan barn, föräldrar och 
förskollärare. Dyregrov & Raundalen (1995) skriver att barn ofta känner en stor förvirring 
och ensamhet om sina starka känslor inom sig. För att barnet skall känna tryggheten och att 
inte känna sig ensam i sin sorg är det viktigt att förskollärarna vet vad som har hänt, för att 
kunna bemöta barnet utifrån situationen och för att kunna förstå barnets beteende. Redan 
innan en eventuell kris sker vet då föräldrarna varför det är viktigt att berätta om vad som 
pågår i barnets liv i hemmet.  
 
Många förskollärare i studien upplevde sin emotionella mognad som god. Normell (2004) 
skriver om varför det är viktigt att möta ett barn i kris och att vara trygg i sin roll som 
förskollärare samt ha en emotionell mognad. Emotionell mognad handlar om att vara i 
kontakt med sina egna känslor och känna sig själv, det här är nödvändigt för att kunna se 
och förstå barnet. Alla förskollärare i studien visar en emotionell mognad i hanteringen av 
de olika situationerna, fast på olika sätt. Med det menar Normell att en del kan ha förståelse 
för vissa situationer medan andra inte, beroende på erfarenheter och kunskaper. Det är också 
viktigt att komma ihåg att det är barnet som är i centrum i krisen även om man som 
förskollärare också ska fungera som ett stöd för föräldrarna. Detta finns exempel på i våra 
resultat, i t.ex. berättelsen som Eva berättar om. Eva fungerade som ett stöd för föräldern 
men satte även barnet i fokus, bland annat genom att pröva olika redskap som bildskapande 
och samtal. 
 
Av studien framgår att vissa barn sörjer inombords och inte visar det utåt, så även om barnet 
inte visar sina känslor utåt kan det vara fyllt av sorg, ilska eller skam inombords. Några 
förskollärare i studien använde sig utav litteratur och bildskapande vilket enligt är positivt då 
barnet genom litteraturen kan relatera sina egna upplevelser till dem i boken och få en bättre 
förståelse för sina känslor (Zachrisson, 2009). Bildskapande kan hjälpa barnet att berätta om 
sina känslor och upplevelser genom sin bild om. Ifrån studien kan man dra slutsatsen att 
man som förskollärare behöver engagera sig när det gäller att hitta passande böcker och att 
fokusera verksamheten mer på bildskapande för alla barn, inte bara de som har varit med om 
något (Bendroth Karlsson, 1998).  

Beredskap för krissituationer och vad innehåller en krisplan 

Raundalen & Schultz (2007) skriver att det är viktigt att ha en krisplan eftersom ingen vet 
när olyckan eller krisen händer. De är då bra att alla förskolor i studien har en krisplan för att 
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kunna vara beredda på oväntade kriser. Krisplanen är som sagt utarbetad av kommunen4 där 
förskolan ligger. Det finns en krisplan för respektive skolområde där varje enhetschef har 
ansvar och plikt att utforma och planera en krisplan, men det är kommunen som bestämmer 
riktlinjerna vad som ska finnas med i en krisplan. Andersson (1980) beskriver att 
föräldrarnas närmiljöer och samhällsinstitutioner påverkar barnet. Krisplanen som är 
utarbetad av kommunen är en faktor som påverkar barnet indirekt, och på så sätt påverkar 
dess utveckling. 
 
Många förskollärare i studien anser att krisplanen inger en slags trygghet vilket vi kan förstå 
utifrån många aspekter. Raundalen & Schultz skriver även att krisplanen ger en trygghet 
eftersom den fördelar ut ansvarområden där förskollärarna vet vad som skall göras och 
därmed kan känna en trygghet i det. Vi vill dock poängtera att även om att krisplanen ger en 
trygghet kring vissa aspekter så ger den inte trygghet i hur man som förskollärare blir 
personligt påverkad, men kanske kan vara en stor hjälp på vägen i det praktiska arbetet. 
Resultatet som Raundalen & Schultz visar i sin bok är att det inte är bara barn som behöver 
trygga rutiner och ramar, utan även förskollärare när en kris uppstår eller i andra pressade 
situationer. Just för att förskollärarna ska kunna behålla sin professionella roll som kan 
bemöta och hantera de olika individerna utan att personligen påverkas på ett djupare plan.  
Det framgår vidare att även krisplanen kan hjälpa förskolläraren att arbeta med delmål för 
att kunna följa en process som ger en trygghet i krisbearbetningen. Delmålen kan vara en 
hjälp på vägen då förskolläraren möjligtvis befinner sig i en arbetsam situation och kan då 
stötta sig emot. De kan vara en slags ”checklista” där förskolläraren kan beta av olika 
punkter.  
  
Förskollärarna i vår studie betonar att kollegorna har stor betydelse i en krissituation ur olika 
aspekter. Förskollärarna i vår studie har berättat att samarbetet i arbetslaget har stor 
betydelse. Även om det kan råda delade åsikter i arbetslaget är det viktigt att visa respekt för 
olika tankesätt och hjälpas åt att komma fram till en lösning som fungerar för alla parter. 
Juul & Jensen (2003) skriver om betydelsen av att regelbundet utvärdera verksamheten för 
att få god kommunikation och bra samarbete i arbetslaget. Våra resultat visar att man inte 
kan ta ett gott samarbete för givet utan man måste hela tiden arbeta med det, genom att ha 
regelbundna diskussioner och reflektera över sitt eget agerande.  

Slutsats 

Av studien har vi kommit fram till att de förskollärare som deltagit inte känner sig rädda för 
att möta barn och föräldrar i krissituationer. Kompetensen har vuxit hos dem på grund av att 
de arbetat länge i verksamheten och att de har stött på olika krissituationer. De har haft god 
samverkan med föräldrarna men i vissa fall behövs mer fokus och arbete med barnen och 
deras bearbetning. Några barn har verkat må bra utåt men hade ändå behövt bearbeta 
händelsen tillsammans med någon förskollärare. Uppdateringen av krisplanerna varierar, 
några uppdateras med jämna mellanrum och några med längre. Erfarenheter av kris gör 
förskollärarna starkare i sin yrkesroll men de kan aldrig vara helt förberedda på reaktionen 
och hantering av situationen.  
 
Didaktiska konsekvenser  
Utav studien har vi lärt oss om hur viktigt det är att vara förberedd på att hantera en 
krissituation. Vi planerar därför att se till att det kommer att finnas uppdaterade krisplaner på 
våra framtida arbetsplatser. Krisplaner som är utarbetade så de stämmer överens med den 
verksamhet som förskolorna har och vilka behov som finns, som också Myndigheten för 
skolutveckling (2008) beskriver som en viktig aspekt. Under vår studie har vi blivit mer 
                                                           
4 Björk, Mats. 090518. Säkerhetschef. Trollhättans Stad, kl: 15.04 
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medvetna om att barn i kris reagerar på olika sätt vilket gör att det inte finns någon färdig 
mall på hur man kan bemöta dem. Utifrån de berättelser vi fått av förskollärarna och den 
kunskap vi har fått av litteratur och annan forskning inser vi hur viktigt det är att ha en väl 
utarbetad krisplan på förskolan. Vi har även förstått hur viktigt det är att arbeta med barnet 
även om det ser ut att må bra och att även samverkan med föräldrarna hör till en viktig del. 
Även att vi självklart inte kan vara helt förberedda på en hur en kris kommer att te sig så kan 
vi förbereda oss genom att se till att det finns en krisplan på förskolan. Vi kommer heller 
aldrig att veta hur vi kommer att reagera om en kris sker. Men vi anser att genom att ha 
genomfört den här studien, har vi fått större förståelse för hur mötet kan se ut till barn och 
föräldrar.  
 
Vi anser att man som förskollärare ska stötta barnet/en först och främst, men också 
samverka med föräldern/a för att kunna möta barnets behov. Det är barnet som är viktigast i 
en krissituation, om föräldrarna har svårt att samverka så är det viktigt att vi som 
förskollärare stöttar barnet så att det har möjlighet att bearbeta krisen. Det är viktigt att visa 
respekt, även för de föräldrar som har svårt att samverka (Juul & Jensen, 2003). I vår studie 
har vi också sett att krisarbete inte är något man kan utbilda sig tillräckligt i, vi anser även 
att man som förskollärare aldrig blir fullärd eftersom varje situation och händelse är unik 
och varje barn och förälder bör också bemötas utefter det.  
  
Vi tror att vi någon gång under vår yrkesverksamma tid kommer att möta barn och föräldrar 
i kris, hur vi kommer att bemöta dem är svårt att förutsäga, men det vi vet är att barnet ska 
vara i fokus. Förskollärarna i vår studie har berättat att det är viktigt att tala med 
barngruppen om döden och andra krissituationer om det uppstår. Vi har även insett att det är 
viktigt att samtala om döden som en naturlig del, som styrks av Bøge & Dige (2006) som 
också menar att samtal om döden bör ske även att man inte kan koppla det till någon aktuell 
situation. Samtal med barngruppen om en händelse hjälper det drabbade barnet i sin 
bearbetning, barnet kan då få en känsla av att inte vara ensam om sin situation. Rädda 
Barnen har gjort en undersökning genom Laila Lindberg (Förskolan, 2007) som är 
lekarbetespedagog. Hon har till del bidragit till att vi har fått förståelse även för hur viktigt 
det är att prata med barn om deras bilder och också något som är minst lika viktigt för oss i 
vår yrkesroll är att läsa för barnen.   
 
Kinge (2008) anser också att det är viktigt som förskollärare att se skillnad på medkänsla 
och empati. Hon beskriver att medkänsla handlar om att blanda in egna minnen och känslor 
från en händelse som man sedan överför till barnet. Det här kan medföra att man som 
förskollärare går miste om det barnet vill dela med sig. Att visa empati betyder att man som 
förskollärare bekräftar barnets känslor och behov utan att värdera och döma. Under vårt 
arbete har vi fått en stor förståelse för hur viktigt det är att som förskollärare vara 
emotionellt mogen, att känna sig själv och sina känslor. Som Normell (2004) påpekar är det 
viktigt för att kunna känna av och bemöta andras känslor på rätt sätt.  

Vidare forskning 

Under studiens process har det väckts en del tankar och idéer för hur vidare forskning kan se 
ut. Några exempel är att undersöka om flickor och pojkar som befinner sig i kris blir 
bemötta på olika sätt av förskollärare och om deras känslor och sorg uttrycker sig på olika 
sätt. Ett annat intressant perspektiv är att undersöka om kris och sorg ter sig olika beroende 
på vilken kultur man har och hur förskollärarna bemöter det. Ytterligare en intressant 
infallsvinkel är att studera lekens betydelse för bearbetning av kris och sorg. Som vidare 
forskning hade vi också tyckt det varit spännande och mycket givande att följa en individ 
som varit med om en kris för att se hur personen utvecklas och för att upptäcka eventuella 
följder av krisen. Då kan man också göra en utvärdering på vad man kanske behövt arbeta 
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mer med kring just den individen och om vad som fungerat bra. Som en sista idé vi har fått 
under studiens process är att undersöka rektorernas roll och hantering av krissituationer på 
förskolan.    

Tack 

Vi vill tacka vår handledare Birgitta Davidsson som har visat ett stort engagemang och stöd 
under studiens process. Hon har betytt oerhört mycket för oss under den här tiden genom att 
hon har väglett oss in i ny kunskap. Vi vill också tacka de förskollärare som deltagit i 
studien och som delgett oss olika berättelser ifrån verkligheten. De har gjort att vi kunnat 
genomföra studien och gett oss och kunskaper som vi tar med oss in i vår framtida yrkesroll. 
Till sist vill vi tacka de personer som korrekturläst studien och gett oss betydelsefulla 
synpunkter. 
 
Maria Cullbrand, Sofia Månsson och Sofia Olausson 
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Bilaga 1 
 

Missivbrev 
 

Till pedagoger som har erfarenhet av krisarbete med barn i förskolan 
 
 
Vi är tre studenter på Högskolan i Borås som läser på Lärarutbildningen med inriktning mot 
förskoleverksamhet – grunden till lärande. Vi håller just nu på med att skriva vår C-uppsats 
om pedagogers erfarenheter av krisarbete i förskolan. Med det menar vi förskollärarnas 
erfarenheter av att stödja och bemöta ett barn som befinner sig i kris. 
 
Under vår inriktningstermin då vi läste specialpedagogik väcktes vårt intresse kring 
krishantering. I den här undersökningen vill vi rikta in oss på pedagogers bemötande till de 
drabbade barnen och erfarenheter av det. För att kunna genomföra undersökningen behöver 
vi din hjälp och kunskap i ämnet.  
 
I vår undersökning kommer vi att använda oss av personlig intervju då en utav oss kommer 
ut till din arbetsplats. Intervjun kommer att spelas in på band och kommer att behandlas med 
största respekt. Varken namn på dig, barnet eller förskolan samt andra identifierbara fakta 
kommer att nämnas i något sammanhang.  Du som medverkar i vår undersökning har rätt att 
självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor du skall delta. Du kan när som 
helst avbryta din medverkan.  
 
 
Vi är tacksamma för din medverkan vilket gör att vi kan genomföra vår undersökning. 
 
Med vänliga hälsningar Sofia, Sofia och Maria 
 
 
 
 
 
 
 
Om ni har frågor så tveka inte att höra av er: 
 
Sofia Månsson xxx- xxxxxx  Sxxxxxx@utb.hb.se 
 
Maria Cullbrand xxx- xxxxxx   Sxxxxxx@utb.hb.se 
 
Sofia Olausson xxx- xxxxxx  Sxxxxxx@utb.hb.se 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor  
 
Bakgrund 
• Hur skulle du beskriva området där din förskola som du arbetar på ligger? 
• Hur många barn och vuxna finns på förskolan? 
• Hur många pedagoger finns i ditt arbetslag? 
• Hur många avdelningar finns det på förskolan? 
• Hur gammal är du och hur länge har du arbetat som förskollärare och hur länge på 

den nuvarande arbetsplatsen? 
 
Erfarenheter 
• Kan du berätta om någon situation du varit med om som du anser har gett dig 

erfarenheter kring krishantering med barn? 
• Hur fick du reda på beskedet? 
• Berätta om din reaktion när du fick beskedet. 
• Hur upplevde du att barnet reagerade på situationen när det befann sig hos er? 
• Hur upplevde du att dina kolleger reagerade på beskedet? 
• Berätta om dina erfarenheter om hur samarbetet med arbetslaget fungerade.  
 
Bearbetning 
• Hur arbetade du med det individuella barnet? 
• Hur arbetade du med de andra barnen i barngruppen?   
• Kan du berätta om dina erfarenheter om du/ni har använt er av redskap under 

krisarbetet? Vilka (böcker, sagor, bilder, lekar, att måla….) 
• Vad lärde du dig av situationen som uppstod? Hade du velat arbeta på annat sätt 

utifrån dina erfarenheter?  
        

Styrdokument 
•  Har ni tagit hjälp av Lpfö98 i ert arbete? I så fall hur? 

        
Krisplaner 
• Har ni en krisplan på förskolan? Vad innehåller den? 
• Kunde du ta hjälp av krisplanen i mötet med barnet/barnen i kris? 
  

       Samverkan 
• Berätta om dina erfarenheter om samverkan med föräldrarna till det drabbade barnet. 
• Hur fungerade informationen till de övriga föräldrarna? 
• Hur fungerade samarbetet med rektorn för förskolan? 

        
      Kompetens 

• Hur upplever du din kompetens inom krishantering?  
• Anser du dig, utefter dina erfarenheter, fått en bredare kunskap om krishantering? 
• Vilka kunskaper fick du med dig från din lärarutbildning? 
• Anser du att man kan vara förberedd på att stödja ett barn som befinner sig i kris? 
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