
Akademin för utbildning, kultur och
kommunikation

Förskolebarn i kris

(Preschool children in crisis)

– om hur man som pedagog möter barnen på bästa sätt

Författare: Monica Erngren & Marie Johansson Handledare: Tina Hellblom-Thibblin

Examensarbete i lärarutbildningen Examinator: Kamran Namdar

Vårterminen 2008



2

Akademin för utbildning, kultur och
kommunikation

Examensarbete
15 högskolepoäng

SAMMANFATTNING

Monica Erngren
Marie Johansson

Förskolebarn i kris
(Preschool children in crisis)
– om hur man som pedagog möter barnen på bästa sätt

2008 Antal sidor: 29

Syftet med vår studie var att vi utifrån en enkätundersökning tittat på vilka strategier 
som förskolelärare anser vara viktiga när det gäller att bemöta barn i kris. Vi valde att 
använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi med en kvantitativ 
undersökningsmetod. Vi tog del av verksamma förskolelärares tankar och 
erfarenheter kring barn i kris med hjälp av en enkät med ostrukturerade frågor. 

Resultatet visar att strategierna ser ut på likartat sätt och förskolelärarna har 
liknande uppfattningar om vad som är viktigt i bemötandet av barn i kris i förskolan.
De strategier som framkom var empati, anhörigkontakt, stöd utifrån, trygghet, 
förskolelärarnas kompetens och estetiska verktyg.  Förskolelärarna svarade också på 
vad begreppet empati betyder för dem och hur deras krisplan för verksamheten såg
ut.

De slutsatser vi kunde dra av det resultat vi fick in var att en empatisk strategi för 
bemötande av barn i kris var den mest omtalade. Många av förskolelärarna kände 
dock att specifik kunskap om kris skulle behövas.
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1. Inledning
Alla människor kommer med all säkerhet att drabbas av någon form av kris under sin 
levnadstid t.ex. att man kommer att förlora anhöriga eller hamna i andra 
krissituationer som t.ex. en skilsmässa eller separation.

”Det finns ögonblick som aldrig upphör.” Så säger en pojke som sett sin mamma 
omkomma i Göran Tunströms bok Juloratoriet (1983).
Med tanke på det som under den senaste tiden hänt i både Arboga (två barn mördas 
och deras mamma får livshotande skador) och Surahammar (en mamma och hennes 
barn mördas av mammans nya sambo) så blir detta citat alltmer centralt. Att 
människor rycks bort alltför tidigt på grund av olyckhändelser eller våldsbrott är 
inget som vi som människor kan gardera oss emot. Däremot kan det vara bra att veta 
att det finns hjälp att få, både för barn och vuxna.

En pedagogs vardag består av många utmaningar, t.ex. hur man ska bemöta ett barn i 
kris eller hur man ska hantera det faktum att det saknas ett barn på förskolan och 
man ska berätta för den övriga barngruppen vad som hänt. I pedagogers vardag är 
det viktigt att man har tillgång till, och kunskap om, olika sorts verktyg för att kunna 
hantera den uppkomna situationen på bästa tänkbara sätt. En beredskapsplan bör 
finnas för att pedagoger ska kunna känna sig trygga i hur de ska hantera den 
uppkomna situationen.

Per Bøge & Jes Dige (2006) nämner att ca 3 200 barn förlorar en förälder varje år och 
ungefär 500 barn dör i Sverige varje år. Detta medför att alla lärare sannolikt någon 
gång kommer att möta barn som drabbats av sorg. Det kan röra sig om ett barn som 
förlorat någon närstående eller ett dödsfall i barngruppen. 

I läroplanen för förskolan står: ”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till 
alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra 
skall få detta stöd utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar.” (s.5.) 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98)) Därför är det värdefullt för pedagogerna att de 
har kunskap om vad man kan göra för att underlätta för ett barn som behöver mer 
stöd än andra under en viss period i livet. En krisplan kan vara ett stort stöd.

”Barn upplever och förstår mer än vi vuxna ibland tror; även de mycket små barnen. 
Det är därför viktigt att ta dem på djupaste allvar.” (Ekvik 2005) Frågan är om 
pedagoger i förskolan har sådan kunskap och om de upplever att de har verktyg att 
hantera barn i krissituationer på ett sätt som gör dem delaktiga i förskolans 
verksamhet?

I det här arbetet har vi valt att inrikta oss på förskolelärarens arbete med att hjälpa 
barn i kris. Vi tittar också på vilken betydelse begreppet empati har när pedagoger ska 
hjälpa barn i kris.

Vi har som lärarstudenter under vår utbildning känt att detta ämne är något som 
saknats. Vår förförståelse inför ämnet är därmed inte så stor utan vi hoppas med 
detta arbete kunna få möjlighet till att fördjupa oss inom området.
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1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med vårt arbete är att tydliggöra hur förskolelärares strategier ser ut när det 
gäller att möta barn i krissituationer och hur man jobbar för att barnen ska göras 
delaktiga i vardagen. Vi har valt att ta del av verksamma förskolelärares tankar och 
erfarenheter kring barn i kris. 

För att uppnå vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar:
1. Hur möter förskolelärare barn som hamnat i en krissituation?
2. Hur används krisplanen i förskoleverksamheten?
3. Vilken betydelse har begreppet empati för förskolelärare när det gäller att möta 
barn i krissituationer?

2. Litteraturgenomgång och teoretiska 
utgångspunkter
Vi har avgränsat området krissituationer genom att låta det omfatta endast vissa 
områden. Vi har valt bort den medicinska forskningen om kris eftersom den inte är
relevant för förskolelärarens vardagsarbete. Vi har begränsat litteraturen till att 
omfatta de senaste 15 åren. Detta för att det har varit svårt att hitta litteratur som 
kunde besvara vårt syfte och därför var vi tvungna att backa tillbaka några år för att 
täcka upp. Det finns fler områden att behandla, men för att begränsa oss valde vi de 
som vi anser vara vanligast förekommande. Dessa är döden, sorg, trauma, skilsmässa 
och vi tar även upp något som författarna kallar för dolda kriser. Vi tar även upp
begreppet empati då det framkommer i litteraturen som en central del i bemötandet 
av barn i kris. En kristeori behandlas, liksom ämnet krispedagogik och krisplan.
Inledningsvis presenteras några centrala begrepp: kris, sorg, trauma, empati och 
delaktighet.

2.1 Centrala begrepp
Här förklaras några vanligt förekommande ord och uttryck i vårt arbete:

Kris – ”psykologisk kris, reaktionen på en livssituation där individens tidigare 
erfarenheter inte är tillräckliga för att han/hon skall kunna bemästra situationen utan 
ett betydande psykiskt lidande.” (www.ne.se) 

Sorg - ”reaktion på förlust, vanligen av en avhållen närstående. En likartad reaktion 
kan uppträda efter förlusten av husdjur eller ägodelar med affektionsvärde […]. Sorg 
är en form av traumatisk kris, och liksom i andra krisreaktioner kan fyra faser 
urskiljas: chock-, reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfas.” (www.ne.se)

Trauma - ”påverkan av människokroppen förorsakad av yttre faktorer och/eller 
händelser som ger en övergående eller kvarstående effekt.” (www.ne.se)  

Empati – ”innebär att kunna leva sig in i en annan människas känsloläge och behov. 
Förmågan till empati är väsentlig i olika typer av vårdarbete, men även i mer 
vardagliga mänskliga relationer. Vanligen förmedlas den empatiska förståelsen av en 
bekräftande handling (minspel, kommentar). En förutsättning för empati är 
förmågan att kunna skilja mellan egna känslor och motpartens.” (www.ne.se)
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Delaktighet – Läroplanen för förskolan (Lpfö98) pekar på att ”Varje barn skall ges 
möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna 
förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan skall på så vis 
grundläggas och växa. […] Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, 
utveckling och lärande skall prägla arbetet i förskolan. Hänsyn skall tas till barnens 
olika förutsättningar och behov.” (s. 4)

2.2 Lagtexter och andra styrdokument
Det finns olika lagar och andra styrdokument som beskriver hur man bör agera och 
arbeta i förskolan.

I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) kan man läsa följande när det gäller hur man ska 
arbeta för att barnets bästa ska komma i första rummet:
”Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra 
människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens 
välbefinnande och utveckling. […] Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga 
till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för 
skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Barns behov av att på olika 
sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra skall stödjas.” 
(www.skolverket.se)

Som förskolelärare ska man även tänka på att alla barn inte är lika och det nämns 
också i läroplanen:
”Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och att barn med de 
egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och mening. De 
vuxna skall ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende.” 
(www.skolverket.se) 

Det är också viktigt att ta hänsyn till att barn ibland kan behöva extra stöd, vare sig 
det handlar om att de har det jobbigt hemma eller att det rör sig om svårigheter i 
skolsituationen:
”Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar. Personalens förmåga att förstå och 
samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i 
förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter.” (www.skolverket.se)

Det är förskolans uppgift att se till att dessa punkter följs och att man alltid sätter 
barnens bästa i första rummet. Det är förskolelärarens uppgift att tolka 
styrdokumenten så att det som står skrivet där gynnar barns utveckling på bästa sätt.

Det finns även riktlinjer att följa i FN:s barnkonvention. I 3:e artikeln står det att läsa 
att barnets bästa alltid ska sättas i första rummet när det handlar om åtgärder som 
rör barnet. (www.rb.se) 

2.3 Barn och trauma
Vissa av begreppen vi nämner under denna rubrik behandlas även under egna 
rubriker, som t.ex. skilsmässa.



9

Dyregrov (1997) skriver om hur man kan hjälpa ett barn efter ett trauma. Han listar 
några punkter på åtgärder som hjälper barnen, vid ett tidigt ingripande. Dessa 
återfinns i bilaga 1. Vad som man kan göra omedelbart efter att barnet utsatta för ett 
trauma är beroende på händelse, barnets ålder och de naturliga stöd som finns runt 
barnet. Författaren menar att barn som gått igenom ett trauma är beroende av en 
trygg situation, helst ska de vara med vuxna som de känner sig trygga med. Fysisk 
närhet är viktigt och föräldrar bör få råd hur de ska gå till väga för att återställa 
rutinerna i hemmet. Vidare hävdar Dyregrov att det finns stor nytta av att gå igenom 
det inträffade med barnet för att skapa en helhet i det som skett och som stöd för 
minnet. Detta bör man göra med barnen redan i en tidig ålder, från tre-fyra år menar 
författaren. Han påpekar också att det är en svår balansgång eftersom fakta och 
samtal inte bör tvingas på barnen. De kan behöva tid att smälta det som hänt och kan 
ibland vilja ta avstånd till det som hänt. Vi kan inte tvinga barnen att jämt tänka på 
det som hänt, men vi kan inte tillåta att händelsen aldrig berörs i umgänget med 
vuxna. Dyregrov poängterar att det finns en mängd faktorer som styr ett barns 
reaktion i en traumatisk situation. Skillnad i temperamentet hos barn kan ha en 
betydelse i hanteringen av ett trauma. Barn som är impulsiv och utagerande verkar 
ha större problem med stressfyllda händelser än barn med motsatt ”mildare” 
temperament. 

2.3.1 Styrande faktorer vid trauma
Faktorer som styr i en traumatisk situation kan delas upp i tre grupper - barnet i sig, 
situationen samt den miljö barnen vistas i. Barnets personlighet är en central faktor 
gällande barnet i sig. Dyregrov (1997) hävdar att utåtriktade barn bättre klarar en 
krissituation än inåtvända barn. Detta menar författaren beror på att de utåtriktade 
barnen är bättre på att tillgodogöra sig stöd från sin omgivning än vad de inåtvända 
barnen klara av. De utåtriktade barnens optimism och ”gåpåar-anda” kan vara en 
ytterligare orsak till att de bättre klara av en krissituation. Denna personlighet kan 
dock göra så att de utåtriktade barnen utsätter sig för situationer som utgör en fara 
för dem. Vidare spelar barnens stresstolerans samt livssituation och psykiska 
tillstånd en viktig roll i denna grupp. Nästa grupp författaren tar upp är situationen. 
Bland faktorerna lyfter han fram hur lång förberedelsetid barnet fick innan händelsen 
inträffade, hur svår händelsen är att förstår samt hur stark händelsen var för barnet. 
Slutligen tar Dyregrov (ibid.) upp den miljön som barnen vistas i. De två föregående 
grupperna är inte så lätta att som pedagog påverka, men i den sista gruppen, miljön
har man som utomstående stora möjligheter att påverka och hjälpa barnet. I somliga 
fall är det de som står barnen närmast, familjmedlemmarna, som står för de 
traumatiska handlingarna. Prövningar i samband med t.ex. skilsmässa (behandlas 
under 2.4) och arbetslöshet både ökar risken för traumatisering och gör det svårare 
för barnen att bearbeta det som skett. Författaren hävdar dock att föräldrar samtidigt 
är ett viktigt stöd för barn i krissituationer. Styrkan av stöd från familjen och vänner 
är väsentligt för hur barnen klarar sig i en traumatisk situation. Värdefullt att veta är 
att det inte bara är familj och vänners stöd som är viktigt för barnet, utan även stöd 
från förskola och skola. Tillgång på professionell hjälp är också en betydande faktor 
och kan påverka hur de traumatiska reaktionerna utvecklas över tid.

2.4 Barn och döden
Siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) gällande år 2007 visar att 91 729 st. 
människor dog i Sverige under det året. Av dessa var 79 st. barn i åldrarna 1-5 år. 
(www.scb.se)
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Kemnäs (1996) skriver att barn idag inte möter döden i sin verklighet särskilt ofta. 
Men hon är noga med att påpeka att döden är en del av livet och den drabbar oss mitt 
i livet. Förr i tiden så dog människor hemma med hela familjen närvarande, nu dör 
de flesta på sjukhus. Kemnäs (ibid.)hävdar att flertalet vill skydda sina barn mot 
svårigheter som död och sorg. Tvärtom borde vi hjälpa barnen att hantera känslor 
som kan uppkomma i sådana sammanhang. 

Gällande barns förståelse av döden i åldern tre-fem år menar Kemnäs (ibid.) att 
barnet upprepade gånger behöver få höra att den som är död är borta och aldrig mer 
kommer tillbaka. De behöver få veta fysiska företeelser som att hjärtat inte längre 
slår, att den som dött inte längre andas samt att den döde inte längre känner eller 
tänker något. Cullberg (2006) har ytterligare en infallsvinkel på barnet och döden. 
Han hävdar att barn mellan fyra och sex år befinner sig i det andra utvecklingsstadiet 
gällande synen på döden. Författaren menar att i detta stadium är döden något 
personifierat, döden befinner sig utanför människan men dödar. Skelett och 
synliga/osynliga spöken kopplas ihop med döden hävdar författaren. Barnet klarar av 
att acceptera förekomsten av döden, men barnet tror att döden är något man behöver 
akta sig för så man inte blir tagen. Denna dödsrädsla spelar science fiction-
litteraturen mycket på hävdar författaren. Cullberg (ibid.) fortsätter med att hävda att 
det ofta anses opassande att prata med barn om döden. Vuxna lider ofta av en 
obearbetad rädsla inför att de själva en dag ska dö och detta hindrar dem från att 
kunna tänka på och tala om döden. Döden har blivit bortstädad från vardagen och är 
något för specialister. Han menar att det finns en förekomst av dubbelmoral kring 
döden och dess betydelse. Om man inte ser döden eller hör något om den så finns den 
inte; så resonerar många enligt författaren.

Dyregrov (2007) framhåller följande riktlinjer angående att berätta för ett barn om 
ett dödsfall. Han menar att budskapet om det inträffande i allra första hand bör 
lämnas av någon som står barnet nära. Budskapet ska innehålla de fakta man känner 
till och det är av vikt att dessa fakta är korrekta, är man osäker bör man dubbelkolla 
först. Vidare menar författaren att man inte försöker hålla information kring 
dödsfallet dolt för barnet. Man är skyldig att berätta sanningen för barnet, på ett sätt 
som passar deras ålder. Öppna, direkta och sanningsenliga förklaringar av det 
inträffande hävdar författaren är ett måste. Omskrivningar kan ge upphov till 
förvirring och ångest hos barnet. Abstrakta förklaringar bör man undvika, speciellt 
när det gäller yngre barn hävdar Dyregrov (ibid.). Kemnäs (1996) lägger till i 
resonemanget att barnets reaktioner på ett dödsfall inte bara visar barnets egen sorg 
utan speglar också föräldrarnas reaktioner. Föräldrarnas gråt kan vara svårt att se 
och höra för barnet, men det bästa är ändå att inte dölja sina känslor inför barnet 
utan att visa att man är ledsen och även sätter ord på det man känner. Det är viktigt 
att barnet vet att det är ok att vara ledsen och att känslor inte är något farligt.

2.5 Barns sorg
Johansson & Andersson (2006) skriver i sitt examensarbete Barns sorg i förskolan
att ”När ett barn mist en familjemedlem eller en nära anhörig kan de under en tid 
behöva extra stöd från förskolan. Det är vårt ansvar som förskollärare att bemöta 
barnen där de befinner sig för att ge dem en så god förskolevistelse som möjligt.”

Ekvik (2005) påpekar att det är viktigt att veta att barn och vuxna upplever sorg på 
olika sätt. Detta är beroende på barnet ålder och dess mognad. Men trots vad de 
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flesta vuxna förstår så bearbetar barn en hel del inom sig. Ett exempel på detta är när 
ett barn förlorar någon som de har ett känslomässigt band till, innan de har ett 
utvecklat färdigt språk. När de senare har utvecklat ett språk kan de berätta om det 
de kände. Detta menar Dyregrov (1997) är ett argument för hur barn tänker, känner 
och uppfattar mer än de lyckas uttrycka i ord. Även Gyllenswärd (1997) nämner detta 
faktum, men menar att barn drabbas av sorg på ett likartat sätt som vuxna. Man bör 
dock vara uppmärksam på de vanliga sorgereaktioner som barn kan uppvisa som
Kemnäs (1996) nämner i bilaga 1. De kan vara en hjälp för pedagoger när de ska 
hantera barns sorg. Dyregrov (1997) hävdar att barn är mycket lyhörda för icke-
verbala budskap. Man ska därför inte försöka dölja för ett barn om t.ex. en förälder 
omkommit, barnet läser ofta situationen och förstår vad du dolt och kan bli arga för 
att du inte berättade sanningen. Författaren menar vidare att barn som gått igenom 
trauma är i behov av en trygg situation runt omkring sig, den bör vistas med vuxna 
och människor som de känner sig trygga med. Fysisk närhet blir viktigt för barnet. 
Man bör vidare gå igenom med barnet vad som har hänt för att skapa en helhet samt 
som stöd för minnet längre fram. Detta är oerhört viktigt för att motverka fantasier 
och missförstånd. Man ska ge barnet stöd att berätta vad som har hänt på sitt eget 
sätt. 

Gyllenswärd (1997) ger råd hur man ska hjälpa barn som drabbats av sorg. Han 
beskriver sorgen under olika utvecklingsperioder. Barn känner saknad, längtan, 
rädsla, tomhet ångest skuld osv. Att barn inte alltid visar dessa starka känslor kan 
tolkas som att de inte sörjer. Detta är inte helt korrekt, man har istället blandat ihop 
förekomsten av känslor med förmåga att visa dem. Det finns de som diskuterar om 
det finns någon nedre åldergräns för sorg. Författaren menar att det finns forskning 
som visar på att spädbarn reagerar starkt på separation och förlust. De kan dock inte 
berätta detta verbalt vilket gör det svårare att behandla och bearbeta. Ungefär vid 2 
års ålder menar Gyllenswärd (ibid.) att ett barn kan uppfatta döden som något som 
existerar och att människor och djur dör. Ett barn i 2-årsåldern har dock 
uppfattningen om att döden är som en sorts bortavaro, inte oåterkallelig som den 
faktiskt är.

Bøge & Dige (2006) menar att det inte går att skydda barnen från att uppleva sådant 
som berör och skakar dem. Barn har dock inte förutsättningar att förstå dessa sakar. 
Då är vi vuxna oerhört viktiga då vi kan ge barnen trygghet i en svår situation. Vi som 
vuxna har ett ansvar för att möta barnet och lyssna på dess historia. Det är även den 
vuxnes ansvar att inbjuda barnet till ett samtal. Att hjälpa ett barn i denna situation 
är likvärdigt med att hjälpa dem utvecklas. 

Boelen, van den Bout & van den Hout (2006) hävdar i sin studie att en närståendes 
död är bland det mest stressframkallande som kan inträffa i livet. De säger också att 
de flesta människor kan hantera denna förändring och smärta som en förlust av en 
närstående ger utan att drabbas av några svåra känslomässiga problem. De nämner 
dock att det finns ett antal människor som inte kan hantera denna sorg utan drabbas 
av något som de kallar för ”complicated grief ” (CG). CG är ett syndrom som är 
relaterat till förlust genom närståendes dödsfall och den sörjande ska ha symtom som 
visar på att man har svårigheter att separeras från den döde t.ex. att man längtar efter 
honom/henne och även traumatiska svårigheter som t.ex. att man har svårt att 
acceptera dödsfallet. Dessa symtom ska ha uppträtt under åtminstone 6 månader och 
göra så att personen som lider av dem inte kan fungera normalt under denna period.
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2.6 Barn och skilsmässor
Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har antalet barn som är med om att deras 
föräldrar separerar minskat sedan 1999. Under 2006 var 46 000 barn med om att 
deras föräldrar valde att gå skilda vägar. Denna siffra motsvarar 3 procent av alla 
barn som levde med föräldrar som var gifta eller sambo i slutet av år 2005. År 1999 
upplevde 54 600 barn en föräldraseparation. Separationerna minskar främst i 
familjer där föräldrarna är sambo, men ändå är separationsrisken fortfarande 
ungefär dubbelt så hög bland barn med samboföräldrar om man jämför med barn 
som lever med gifta föräldrar.
Under 2007 genomfördes 20 669 st. skilsmässor i Sverige. (www.scb.se) 

Fahrman (1993) skriver att ”Man kan inte bevisa att ett barn mår dåligt av själva 
skilsmässan. En skilsmässa föregås ju av oro, ångest och konflikter inom familjen. 
Den dåliga relationen mellan föräldrarna skadar barnen minst lika mycket.” (s. 35)
Alfvén & Hofsten (2004) menar att man ibland talar om den lyckliga skilsmässan. 
Författarna menar dock att det sällan finns några sådana, särskilt inte när det är barn 
inblandade, det finns snarare mer eller mindre anständiga skilsmässor. Det svåraste 
vid en separation brukar överlag vara tanken på barnen. Man vill bara sina barn gott 
och nu måste man göra dem illa genom en separation. Det är inte lätt att vara 
förälder i en krissituation som en skilsmässa, kanske blir man som ett barn själv. Det 
är viktigt att förklara detta för barnet, men barnet får inte bli som en förälder åt sin 
förälder. För barnen är det en stor vinst om de står nära båda sina föräldrar vid en 
skilsmässa. Då kan båda föräldrarna stötta och om den ena inte orkar kan den andra 
ta vid. För barnet är det oerhört viktigt att veta vad som händer och vad som kommer 
att hända. Att i en otrygg situation får veta när, var och hur saker ska hända kan ge 
viss trygghet. Att var lyhörd och lyssna på barnet är oerhört viktigt. Fahrman (1993) 
menar att det är ett trauma för barn att föräldrar separerar en stor del av den 
kärnfamilj som vårt samhälle är uppbyggt på splittras och barnets trygghet till 
familjen med mamma, pappa och barn försvinner. Dock behöver det inte vara den 
yttersta katastrofen för ett barn att dess föräldrar separerar, om föräldrarna har en 
bra kommunikation kring barnen. Detta är inte helt enkelt, men om man som 
förälder lär sig hantera situationen kan de bli förebilder för sina barn. Man kan lära 
barnen att även om världen gått under så kan man klara av det, kriser kan lösas och 
bearbetas. Ytterst viktigt är att man inte bagatelliserar barnets upplevelser och 
känslor runt en skilsmässa. Man bör ta emot barnens känslor samt visa förståelse för 
dessa menar Fahrman. Vad ett barn som hamnat i kris, beroende på föräldrars 
separation, behöver är en vuxen som ser det och berättar för barnet att de vet. ”Jag 
finns här om du behöver mig” (s.43). För barn är det vanligt att de inte visar hur de 
mår för vare sig mamma eller pappa. Detta kan leda till utagerade beteende på 
förskola eller skola. Därför är det viktigt att man som förälder informerar 
förskollärare/lärare att de håller på att separera, man behöver inte gå in på detaljer 
om vad som hände i familjen, endast upplysa att man håller på och separera.

2.7 De dolda kriserna
Enligt Raundalen & Schultz (2007) finns det två skäl till varför många barn tvingas 
leva ensamma med sina kriser. Den ena orsaken är troligen skam. Det är väldigt 
sällan som barnen eller deras familjer vill att utomstående ska få reda på hur de 
egentligen lever. Den andra kallar författarna skolans beskyddarbehov.  Det handlar 
om att läraren ofta känner att hon eller han redan har fullt upp med allt som ska 
göras i skolan och för att kunna tillgodose läroplanens och stundens krav. Därför är 
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det väldigt lätt att inte arbeta aktivt för att ta reda på hur den enskilda eleven 
egentligen har det hemma eftersom det skulle leda till extra arbete för läraren.
Raundalen & Schultz utrycker sig så här om dessa de glömda barnen: ”Vår 
uppfattning och inställning är att de här barnen är krispedagogikens och därmed 
förskolans och skolans barn som behöver en utsträckt hand även om läraren tycker 
sig redan ha händerna fulla.” (s. 29) De dolda kriserna som författarna tagit upp är
barn som har svårt sjuka föräldrar och/eller svårt sjuka syskon, föräldrar med psykisk 
sjukdom, barn till fängelseinterner, barn som lever med våld i familjen, barn till 
föräldrar som missbrukar alkohol eller droger, sexuella övergrepp mot barn, 
olyckshändelser i familjen, plötsliga dödsfall i familjen, självmord eller 
självmordsförsök i familjen, barn till negativt medieexponerade föräldrar, allvarliga
ekonomiska kriser i familjen(som t.ex. förlust av hem och arbete), långvarigt sjuka 
barn som återvänder till förskolan, barn med upplevelser från krig och exil och barn i 
den nya familjen (skilsmässobarn).

2.8 Empati
Dan Höjer (2007) skriver om empati. Begreppet empati härstammar från grekiskans 
empatheia som betyder känsla eller passion. Författaren menar att begreppet empati 
används flitig i vårt vardagliga språk. Höjer (ibid.) vill utveckla 
nationalencyklopedins definition av empati, där empati beskrivs som:” att kunna leva 
sig i en annan människas känsloläge och behov”. (s. 11) I det vardagliga språket 
menar författaren att det står lite mer allmänt för medkänsla, inlevelseförmåga eller 
inkännande. Inom forskningsvärlden är empati ett ännu bredare begrepp och det 
finns många synsätt och indelningar av begreppet t.ex. känslomässiga reaktioner på 
andras känslor, fallenheten att kunna förutspå andra människors reaktioner, 
fallenheten att uppfatta och möta en annan människas känslor samt fallenheten att 
sätt sig in i en människas känslor och klara av att sätta sig in i dennes roll. Empati är 
något som måste läras in när man är barn. Många förväxlar empati och sympati. 
Sympati har dock att göra med positiva värderingar, medan empati är ett neutralt 
begrepp som innebär att förstå mer än tycka om. Författaren menar att empati är ett 
skeende som pendlar mellan känslomässiga och intellektuella lägen. Ett exempel på 
detta är att när vi möter en människa kan denna ge ut signaler för hur han mår, dessa 
signaler tolkas av oss som en speciell känsla. Med hjälp av denna känsla skapar vi oss 
en hypotes grundad på vad vi redan vet om personen och situationen. Detta sker 
snabbt och det är sällan något vi tänker på. På detta sätt menar författaren att empati 
är en blandning av känslomässiga och intellektuella delar. Det enklaste sättet för att 
förstå hur en annan människa känner är dock att tänka hur man själv skulle känna 
och tänka i en liknande situation. Här spelar vår egen erfarenhet stor roll. Det 
viktigaste är inte att få ett exakt svar på hur den andra känner sig, utan snarare att 
skaffa sig en hypotes om den andres känsloläge. Det har tvistats om empatin skulle 
var medfödd eller inte. Författaren menar att historiskt har forskarna varit oense om 
var empatin kommer ifrån. Är det arv eller kanske miljön som bestämmer? Idag är 
dock de flesta forskarna ense om att mycket av empatin finns nedärvt inom oss. 
Miljön kan dock inte räknas ut helt, den påverkar även den. Som ovan sagts så är det 
flesta forskare ense om att empati skulle var en medfödd förmåga. Stabil egen 
identitet är dock en viktig förutsättning för empati. Att man är medveten om vilka 
känslor som är ens egna och inte blanda ihop det med andras känslor. Höjer (ibid.) 
menar således att alla barn föds med empatiska förmågor som utvecklas under goda 
förutsättningar. Den empatiska förmågan utvecklas mest under barnets andra 
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levnadsår, då även språket och leken utvecklas. Barn har sitt eget sätt att visa empati, 
t.ex. genom att erbjuda sin napp till någon som är ledsen.

2.9 Kristeori
Vi har valt att nämna Cullbergs (2006) kristeori då vi tycker att den är tydlig och rakt 
på sak vad gäller beskrivningen av krisens olika faser. Som pedagog kan det vara bra 
att känna till de olika faserna och de symtom som en krisdrabbad kan visa. Med 
kunskap om de olika faserna kan de ge stöd till att kunna hjälpa barnen på bästa sätt. 
Cullberg anser att psykiska kriser medför upplevelser av övergivenhet, 
självförkastelse och/eller kaos. Om man känner till hur den inre upplevelsevärlden 
fungerar kan vi begripa de olika psykiska symtom som en krisdrabbad kan uppvisa. 
Generellt menar författaren att den traumatiska krisen har ett förlopp i fyra naturliga 
faser. En första chockfas övergår i en reaktionsfas som leder till en bearbetningsfas
som slutligen leder till nyorienteringsfasen, som innebär en fullständig 
återhämtning. Dessa fyra naturliga faser är inte klart åtskilda från varandra utan kan 
gå parallellt och ibland genomgår den sörjande inte alla de fyra faserna. Indelningen 
kan ses som en förenkling för att man lättare ska kunna hjälpa den sörjande. Nedan 
följer det karaktäristiska innehållet i de olika faserna:

Chockfasen
Denna del av krisen varar i allt från ett kort ögonblick till några dygn. När den här 
fasen pågår vill individen inte ta till sig verkligheten utan skjuter den ifrån sig. 
Personen kan ha svårt att komma ihåg vad som sagts och gjorts under denna fas 
efteråt. Under chockfasen kan individen uppträda avvikande och t.ex. skrika och riva 
sönder sina kläder eller också verka helt apatisk.

Reaktionsfasen
Tillsammans med chockfasen utgör reaktionsfasen den akuta krisen. Reaktionsfasen 
inleds när den drabbade har tagit till sig det som hänt. I den här fasen blir frågan 
varför central och även frågan om orättvisan i det som hänt.
Försvarsmekanismer träder in för att, som Cullberg skriver, ”minska upplevelsen av 
och medvetandet om hot och fara för jaget.” (s. 145) Den vanligaste 
försvarsmekanismen enligt Cullberg är isolering. ”Man kan lugnt berätta om det 
inträffade och omgivningen prisar vederbörande för att >>ta det så moget<<, >>vara 
fantastisk<<.” (s.147) Egentligen så förvränger man sina känslor och ger inte uttryck 
för det man i själva verket känner. En annan ganska vanlig försvarsmekanism är 
förnekelse. Här vägrar man inse vad som hänt och skjuter allt ifrån sig. Man kan 
också lägga skulden för det som hänt på omgivningen. Denna försvarsmekanism 
kallas projektion.

Bearbetningsfasen
Den här fasen pågår som tydligast under möjligen ett halvt eller ett år efter det 
inträffade. Nu börjar individen se framtiden istället för att som i den akuta fasen se 
traumat och det förgångna. Individen börjar acceptera det som hänt och de symtom 
som individen tidigare uppvisat börjar avta. 

Nyorienteringsfasen
Denna fas är inget slut på krisen utan en del av krisen där man lär sig hantera det 
som hänt och lära sig leva med det. Man hittar nya intressen och nya relationer. 
Årsdagen av en anhörigs bortgång kan dock fortfarande kännas lika starkt som om 
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det var igår, men till slut lär man sig leva med det ärr som saknaden skapar. Livet 
fortsätter och man finner vägar att hantera den sorg och saknad man bär på. Cullberg
menar att ”En kris blir så ett stycke av livet och inte något som ska glömmas bort och 
avkapslas.” (s. 154)

2.10 Krispedagogik
Här har vi valt att presentera krispedagogik så som Raundalen & Schultz (2007) 
beskriver det. Författarna menar att barn är sårbara i händelse av en krissituation 
och förlitar de sig på att det finns vuxna i deras närhet som kan stötta dem och ge 
dem vägledning. Vuxnas vägledning är ett led i den process som leder till att 
händelsen bearbetas och det är viktigt att se till att bearbetningsprocessen inte 
stannar upp och barnet riskerar att isolera sig och bli tillbakadragen. Raundalen & 
Schultz nämner också ett antal metoder som man kan använda sig av i arbetet med 
att hjälpa barn i kris. Dessa nämns under rubriken spänningsreducerande åtgärder.
Spänningsreducerande åtgärder är bra att ta till när man behöver få grepp om den 
ångest och rädsla som situationen kan bidra till. När man arbetar med 
spänningsreducerande åtgärder så är meningen att man ska försöka förändra eller 
leda den obestämda rädslan i viss riktning. Man vill dock inte ta bort rädslan utan 
förvandla den till något konstruktivt och hanterbart. Målet med 
spänningsreducerande åtgärder är enligt författarna att ”skapa mening i det 
meningslösa.” (s. 106) Författarna menar att man ska ta hänsyn till två viktiga 
faktorer när det gäller sorgebearbetning och krishantering i förskolan. Det första man 
ska ta hänsyn till är att man ska tänka på att ge förklaringar som är anpassade efter 
barnens ålder. Genom att förklaringarna är anpassade efter barnens ålder så 
underlättas även den fortsatta kommunikationen. Det andra är att man ska se till att 
barnen får ge utlopp för sina känslor med hjälp av fysisk aktivitet. Barnen 
uppmuntras till att arbeta i grupp och tillsammans ska de diskutera fram ett svar på 
vad de kan göra i fortsättningen. Syftet med dessa två åtgärder är att försöka att se till
att barnen inte blir passiva utan att de istället ska få arbeta kreativt med det som hänt 
och känna att de gör något bra.

De olika metoderna som Raundalen & Schultz nämner är: Det strukturerade 
klassamtalet, Dagbok – minnesbok och Tal och skrift – tänkt, sagt och skrivet.
Det strukturerade klassamtalet
Denna form av samtal underlättar pedagogens arbete när det gäller att möta barn 
gruppen för första gången efter att en krissituation har inträffat. Det är trots allt inte 
bara barnen i barngruppen som hamnar i kris när ett barn i barngruppen dör, det gör 
även pedagogerna. När man står inför det faktum att man ska vara den första som ska 
informera om det som hänt så kan det mycket väl kännas som en omöjlig uppgift. 
Man måste vara professionell och inte låta sig styras av sina egna känslor utan nu 
handlar det först och främst om att agera som en auktoritet och låta privatpersonen 
ta ett steg bakåt. För att kunna klara av det första mötet med barnen krävs både 
strategi och struktur. Raundalen & Schultz har under sitt arbete med krispedagogik 
konstruerat något som de kallar ett strukturerat klassamtal. Denna samtalsform 
underlättar för läraren och medverkar till en näst intill läkande effekt för barnen. 
Författarna påpekar också att syftet med ett strukturerat klassamtal är att se till att 
barnen får sätta ord på det de tänker och känner när det gäller det som hänt. För att 
kunna hantera sorgen kring det som hänt kan det vara bra att få dela det man känner 
med andra. Det är också viktigt att barnen vet om att det är tillåtet att prata om det 
som hänt med kompisarna och lärarna i skolan.
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Dagbok – minnesbok
Dagboken eller minnesboken (om ett barn har dött är kanske den termen bättre) är 
en bok där hela klassen hjälper till med att skapa en bok som handlar om t.ex. den 
avlidne. Boken innehåller en sammanställning av det som hänt. Här är frågorna vad, 
hur och varför centrala. Historien är skriven i kronologisk ordning och innehållet är 
anpassad efter barnens ålder.

Tal och skrift – tänkt, sagt och skrivet
Författarna menar att talet och skriften är den centrala delen i krispedagogiken. De 
hävdar vidare att om någon lyssnar intresserat på barnen eller om de får en penna i 
handen så får barnet tillgång till ett hjälpmedel som kan skapa ordning i det kaos som 
drabbat barnet. Att få skriva eller rita om det som hänt är ett bra hjälpmedel. Enligt 
Raundalen & Schultz glöms inte händelserna bort utan de blir hanterbara.
Författarna har jobbat med ett antal metoder när det gäller krishantering och 
bearbetning i tal och skrift. Dessa metoder behandlas i bilaga 3. 

2.11 Krisplan
Raundalen & Schultz (2007) menar att varje skola bör göra en riskanalys och utifrån 
den utforma beredskapsplanen, men det finns ändå händelser som alltid bör vara 
med. Dessa är t.ex. dödsfall och svår sjukdom, självmord och självmordsförsök, olika 
typer av olyckor, brand, allvarliga våldshandlingar eller hot och terrorhandlingar. 
Dessa kan beröra både skolans elever och anställda både under och efter skoltid och 
därför bör det finnas en beredskapsplan för att hantera dessa händelser. Raundalen & 
Schultz menar vidare att beredskapsplanerna kan användas även när själva 
händelsen sker utanför skoltid och skolan inte är direkt inblandad, men ändå 
påverkas av händelsen. De nämner också att skolan ofta spelar en central roll i ett 
närområde i kris. Planen bör skrivas ner klart och tydligt, kortfattat och finnas 
lättillgänglig för alla. Den ska ha en innehållsförteckning så att man lätt och snabbt 
kan få fram det man söker. Meningen med planen är inte att den ska täcka alla 
eventuella händelser som kan behöva en krisplan utan den ska ge allmänna, men 
konkreta anvisningar så att man alltid vet vad man ska göra när kriser inträffar.
Raundalen & Schultz pekar på vad beredskapsplanen bör innehålla. Detta återfinns i 
bilaga 4. Det är skolans beredskapsgrupp som ser till att planen blir nedskriven, men 
det är ledningen på skolan som ska se till planen görs, att de anställda känner till den 
och har läst den och att den fungerar som den ska.
Raundalen & Schultz menar också att det inte är säkert att det finns tid att plocka 
fram krishanteringsplanen när krisen inträffar. ”De akuta behoven ska tillgodoses där 
och då. Ambulans, polis och brandkår tillkallas eventuellt, elever och anställda tas om 
hand och anhöriga varskos. ” (s. 229) När sedan situationen lugnat ner sig något är 
det dags att ta fram planen och se om man hanterat situationen som den föreskriver 
och för att få stöd i det fortsatta arbetet med att hantera den kris som uppstått.

Bøge & Dige (2006) behandlar också ämnet krisplan. De menar att bemöta barn i 
sorg är således något som verksamma pedagoger kommer i kontakt med. Det är en 
svår situation, men det hjälper om man har en plan för handlandet. Författarna ger 
förslag på en handlingsplan för att möta barn i sorg. De menar att genom att utforma 
en handlingsplan får man redskap för att klara svåra situationer. Planen bör ge 
kunskap om följande: hur akuta situationer ska skötas samt vem som ska informeras 
och vem som ska vara ansvarig för detta. vidare föreslår de en plan för hur man ska 
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arbeta med sorg, förluster och död på förskolan. Bøge & Dige hävdar vikten av att 
detta görs till ett gemensamt ansvar för hela personalgruppen. De menar också att 
om man som barn inte får bearbeta och prata om sin sorg kan det leda till personliga 
problem i framtiden. Här har man som pedagog stort ansvar för att barnen får 
bearbeta sin sorg. Om man tar tag i barns sorg på ett tidigt stadium finns goda 
förutsättningar för att många problem och negativa beteenden kan undvikas. 
Författarna poängterar att som pedagog är man oerhört viktig för ett barn i kris.  Som 
professionell person har du stor erfarenhet av att jobba med barn och med olika 
sorters barn. Dina kunskaper i barns utveckling och dina pedagogiska arbetsmetoder 
kan vara det som hjälper barnet komma igenom en stor sorg. Insikten att du som 
pedagog är den professionella personen i ditt möte med ett barn i sorg är en 
förutsättning för att handlingsplanen ska fungera i praktiken.

2.12 Delaktighet
Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) menar att barns inflytande och delaktighet 
är centrala i förskolans läroplan. I målen för förskolan kan man läsa att det är 
förskolans skyldighet att sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förmåga att uttrycka 
sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation” (Lpfö98, s. 
11). Pramling Samuelsson & Sheridan (2003) ställer sig frågan om vad inflytande och 
delaktighet betyder i förskolan. Svaret som de ger är att man måste se det både från
en demokratisk aspekt och från en lärandeaspekt. Författarna menar att det är en 
demokratisk rättighet som inte ska diskuteras att barn ska ha möjlighet att få delta 
och bli lyssnade på. Det är även, menar författarna, en pedagogisk utgångspunkt. 
Vidare hävdar Pramling Samuelsson & Sheridan (ibid.) ”Detta innebär att vuxnas 
förhållningssätt dels utgår från ett barnperspektiv, dels verkar för ett tydligt medvetet 
och riktat lärande. Samtidigt är barns delaktighet en förutsättning för att de ska 
kunna kommunicera sina erfarenheter och tankar. Vi menar att det sätt på vilket 
vuxnas tolkningar av barns meningsskapande och barns möjlighet att uttrycka och 
delge dessa samspelar med varandra är avgörande inom såväl forskning som i 
förskolans och skolans praxis.” (s.81)

2.13 Sammanfattning
För att sammanfatta litteraturgenomgången kan man säga att de flesta författarna 
tycker att det är viktigt med en väl fungerande handlingsplan för att alla på skolan 
ska kunna känna sig trygga den dagen man måste ta itu med en kris som plötsligt 
uppstår. Det är också viktigt att man ser till det enskilda barnet och vad det känner är 
en kris för honom/henne. Alla människor upplever saker olika och det som är en kris 
för en person behöver inte vara det för någon annan. Det är här empatin kommer in 
och kunskapen att kunna sätta sig in i en annan människas känslor och hur den 
människan mår. Det är dock viktigt att skilja på begreppen empati och sympati. 
Sympati har med positiva värderingar att göra, medan empati är ett neutralt begrepp 
som innebär att förstå mer än tycka om.
Det är också viktigt att tänka på att även en skilsmässa kan vara en kris för ett barn. 
Skilsmässan innebär en förlust som gör att barnet sörjer. 
Det finns även andra dolda kriser som är viktiga att veta om att de finns. Även om 
barnet inte talar högt om krisen kan det finnas andra tecken på att barnet inte mår 
bra.
För att kunna göra barnen delaktiga i vardagsarbetet kan det vara bra att veta hur 
barnen kan reagera när de drabbas av en kris. Vi uppfattar att den litteratur som vi 
valt belyser detta på ett bra sätt. Utan att nämna ordet delaktighet så tycker vi ändå 
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att författarna trycker på att barnen ska sättas i första rummet och att deras 
välbefinnande ska tillgodoses. Delaktighet handlar om att se till att barnet får en 
chans att fungera i vardagen trots det jobbiga som inträffat, att man ger barnet en 
möjlighet till en sorts frizon där allt kan vara som vanligt. I arbetet utgår vi från den 
innebörden.

3. Metod

3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsansats med en kvantitativ 
datainsamlingsmetod. Vi valde denna strategi med tanke på ämnets karaktär. 
Stukát (2005) säger att ”Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och 
förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga.” (s. 
32) Trost (2005) säger så här om det kvalitativa synsättet: ”Om frågeställningen […] 
gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie.” (s. 14)

Vi har använt en kvantitativ datainsamlingsmetod; en enkät med ostrukturerade 
frågor. Utifrån vårt syfte konstruerade vi lämpliga frågor till enkäten. Att använda sig 
av ostrukturerade frågor på enkäten var en viktig utgångspunkt för oss för att kunna 
få så utförliga svar som möjligt. Stukát (2005) säger att en enkät med ostrukturerade 
frågor ”innehåller så kallade öppna frågor, dvs. frågor på vilka den tillfrågade själv 
skriftligen ska formulera sitt svar; alltså inte så olikt en vanlig intervju.” (s. 43) För 
vår del kändes enkäter som ett bra val eftersom vi ville försöka få så utförliga svar 
som möjligt från en så stor grupp som möjligt och eftersom Stukát (ibid.) anser att 
det ostrukturerade frågeformuläret kan liknas vid en intervju tyckte vi att det var bra 
för oss att använda oss av det då vi kunde nå fler personer med ett frågeformulär än 
med intervjuer. Stukát (ibid.) skriver också att enkäter är en bra metod om man vill 
undersöka många människors uppfattning av något. Att erhålla svar från en stor 
grupp människor ger tyngd åt resultatet.

Detta är ett ämne som man egentligen skulle önska att ingen har behövt stöta på och 
troligtvis har många klarat sig undan detta. Vi vill ha en bred vinkling på detta ämne 
då det inte är säkert att alla förskolelärare som vi möter har varit delaktiga i 
krishantering. Det kan vara lättare att skriva ner svaren då det kan vara jobbigt att 
dra sig till minnes hur det var i just den specifika krissituationen som man beskriver.
Man får också tid att tänka efter innan man skriver ner det svar man vill lämna på 
frågan. Stukát (ibid.) menar vidare att en fördel om man väljer enkäter är att man 
inte behöver oroa sig för det han kallar intervjuareffekten. Det innebär att man under 
en intervju omedvetet styr den man intervjuar genom att man, som Stukát (ibid.) 
skriver, ”kan formulera om sin fråga, upprepa med någon annan betoning eller med 
några andra ord.” (s. 43)

3.3 Urval
Vi har gjort vårt urval av förskolelärare helt slumpmässigt. Vi ville vara nyfikna och se 
vad resultatet av våra enkäter kunde bli istället för att kontakta förskolor och höra 
efter om det fanns en specifik förskolelärare som varit med om krishantering innan. 
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Vårt val att välja förskolelärare helt slumpmässigt medför att vi tror att vi får en helt 
annan bredd på våra svar än vad vi skulle ha fått om vi hade valt att intervjua en 
utvald grupp.

Vi har lämnat ut 50 enkäter till fem förskolor i en kommun i östra Sverige. Endast 
fyra av de fem tillfrågade förskolorna svarade. Vi fick sammanlagt in 17 svar.
(Bortfallet diskuteras i metoddiskussionen.)

3.4 Tillvägagångssätt
Vi valde ut förskolor slumpmässigt och mailade till respektive förskolas enhetschef 
med en förfrågan om de kunde tänka sig att ställa upp och svara på vår enkät. Vi 
skickade även med ett missivbrev som beskrev enkätens syfte (se bilaga 5). När vi 
sedan fick tillbaka svar från enhetscheferna från fyra förskolor bestämde vi en dag då 
vi kunde komma ut till förskolorna med enkäterna. Förskolorna fick sedan några 
dagar på sig att svara på enkäterna. Efter första försöket med att hämta in enkäterna 
fick vi ihop nio enkäter från två av förskolorna. De andra två förskolorna hade inga 
svar att lämna. Vi tog då återigen kontakt med enhetscheferna för att höra efter om 
det kunde tänkas finnas flera svar att hämta in om vi gav förskolelärarna lite mer tid 
för att hinna svara på enkäterna. Efter denna påtryckning kunde vi hämta in 
ytterligare en enkät. Denna enkät kom från en av de två förskolorna som redan 
lämnat in svar. Vi mailade då återigen enhetschefen för de två förskolor som inte 
svarat alls och frågade om det fanns några att hämta där. Vi fick då svaret att det 
fanns enkäter att hämta från båda förskolorna och fick då in ytterligare fyra. Efter att 
ha tagit hjälp av en sjätte förskola fick vi in ytterligare tre. Den femte förskolan hade 
tappat bort sina enkäter så dem kunde vi inte räkna med längre.

3.5 Databearbetning och analysmetoder
Vid analysen av våra enkäter har vi använt oss av en kvalitativ analysmetod. Den 
kvalitativa analysmetoden betecknas enligt Denscombe (2000) av:
– Ord är den centrala analysenheten.
– Lämpar sig bättre för beskrivning.
– Kännetecknas av en öppen forskningsdesign, dvs. teorier och metoder får
framkomma under forskningens gång.
Vi utgick ifrån våra frågeställningar och även vårt syfte när vi sammanställde 
enkätsvaren. Denscombe (2000) menar att kvalitativa data måste ”[…]organiseras 
innan de låter sig analyseras […]” (s.245). Han menar vidare att man måste bryta ner 
data till analysenheter och kategorisera.
Vi bearbetade enkäterna fråga för fråga. Först sorterade vi enkätsvaren så att varje 
enkätsvar som hörde till respektive frågeställning hamnade i en hög. Sedan fortsatte 
vi att leta efter centrala ord genom att försöka finna likheter och mönster i svaren. De 
centrala orden blev sedan till strategier efter att vi kategoriserat dem. När vi 
analyserade svaren var vi noga med att försöka bortse från våra egna personliga 
värderingar för att ge en så neutral syn som möjligt på de svar vi fått in. Vi 
sammanställde sedan enkätsvaren i olika kategorier för att slutligen kunna finna svar 
på vilka strategier som pedagogerna använt sig av.

3.6 Reliabilitet och validitet
Stukát (2005)menar att reliabilitet betyder hur bra mätinstrumentet mäter, hur 
spetsigt eller grovt det är. Författaren nämner några reliabilitetsbrister som man kan 
finna i en kvalitativ undersökning med tolkningar; feltolkning av frågor hos både 
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respondent och forskare och yttre störningar, men även dagsformen på 
respondenten, felskrivning osv.

 Kriser är oberäkneliga och det kan hända saker som gör att svaren blir annorlunda 
även om en annan forskare skulle välja samma förskolor som vi valt. Dessutom kan 
personalen ha bytts ut och då kan det finnas andra erfarenheter än de vi fick ta del av.

Stukát (2005) menar att validitet brukar ange hur bra ett mätinstrument mäter det 
man vill mäta. Reliabilitet är en erforderlig förutsättning för validitet.  Författaren 
menar att det är svårt med viktigt att få en värdering på sin undersöknings validitet. 
Stukat påpekar att en felkälla för validiteten kan vara när man har med människor att 
göra. Det kan vara så att man får osanna svar, mer eller mindre omedvetet.

Vi anser att vår undersökning svarar på de frågeställningar vi har i syftet. Vi kan dock 
inte veta om respondenterna har varit ärliga när de svarat på frågorna. Vi hoppas på 
att det har suttit ner, funderat och svarat ärligt, men det är egentligen inget vi säkert 
kan veta.

3.7 Etiska ställningstaganden
Vetenskapliga Rådet har arbetat fram ett antal forskningsetiska principer och dessa 
handlar om:
Informationskravet: Detta innebär att forskaren är skyldig att informera om vad 
syftet med arbetet är. Man är som forskare också skyldig att meddela deltagarna i 
studien att det är helt frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande.

Samtyckekravet: Detta innebär att deltagandet är frivilligt.

Konfidentialitetskravet: Detta innebär att man ska behandla alla personuppgifter 
med största försiktighet och att man ska förvara resultatet så att obehöriga ej kan få 
tillgång till det.

Nyttjandekravet: Detta innebär att man bara får använda det insamlade materialet i 
det syfte man uppgett för uppgiftslämnaren. (www.vr.se) 

Då vårt ämne är ganska känsligt har vi ägnat största försiktighet vid hanteringen av 
enkätsvaren. Inga personuppgifter har använts i arbetet. Alla deltagande förskolor 
och förskolelärare är skyddade och inga namn eller uppgifter som kan röja någon 
identitet har använts. Vi informerade om alla dessa punkter i vårt missivbrev som vi 
skickade ut i samband med förfrågan om deltagande i vår enkät.

4. Resultat
Här presenteras resultatet. Vi presenterar vårt resultat med hjälp av den 
kategorisering vi gjort av resultatet från enkätsvaren. För att underlätta har vi döpt 
förskolelärarna som svarat på vår enkät enligt följande: Bokstavsbeteckningen A-D 
syftar på vilken förskola de jobbar på och siffrorna syftar på hur många förskolelärare
på respektive förskola som har svarat, t.ex. förskolelärare B:3. Vi gör inte någon 
ytterligare bearbetning av enskilda förskolelärares svar utan redovisar dem som rena 
citat. 
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4.1. Strategier för bemötande av barn i en krissituation
Vi har funnit ett antal strategier när det gäller förskolelärarnas bemötande av barn i 
krissituationer och som vi kategoriserat som; empati, anhörigkontakt, stöd utifrån, 
trygghet, förskolelärarnas kompetens och estetiska verktyg.

4.1.1 Empati
En strategi handlar om empati och där menar förskolelärarna att det är viktigt att 
lyssna och ta sig tid med barnet. För att kunna upptäcka vad barnet behöver för stöd 
är det, precis som de också säger, bra om man är uppmärksam. Man menar att alla 
samtal som förs ska föras på barnets nivå, det är viktigt att man är lyhörd och 
förstående. Några förskolelärare tycker att det är viktigt att både barn och vuxna på 
förskolan vet om att det är tillåtet att både visa och prata om alla sorts känslor. Några 
andra nämner att kramar är ett bra sätt att visa känslor på. Några ofta förekommande 
ord bland förskolelärarnas svar är att lyssna och vara lyhörd. De talar också om att 
det är viktigt att ge barnen tillfälle för reflektion och poängterar vikten av att vara 
närvarande. De menar också att det är viktigt att man är ärlig, rakt på sak och att man 
visar empati.

Figur 1 Empati som strategi för bemötande (jmfr figur 8)

Förskolelärarna menar att det är viktigt att låta barnen få utlopp för sina känslor i 
alla situationer i vardagen. 
Förskolelärare A:4 säger ”Att lyssna, finnas kan räcka ibland. Ge barnet tid att själv 
berätta.” 
Förskolelärare D:3 skriver ”Att vara ärlig utan att det kommer till skada för barnet. 
Att vara öppen för att barnet kan reagera på ett sätt som det annars inte gör. Att 
finnas utan att lägga värderingar.”.
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Förskolelärare D:1 berättar om hur hennes förskola jobbar med att göra barnen 
delaktiga i vardagen. ”I personalgruppen säkerställer vi att varje barn har möjlighet 
att skapa en djupare relation med åtminstone en vuxen. Vi upprätthåller den 
relationen och är lyhörda i ”alla” situationer.”.

4.1.2 Anhörigkontakt
En annan strategi handlar om anhörigkontakt och där menar förskolelärarna att det 
är viktigt med en öppen och bra kontakt med anhöriga och menar dessutom att det är 
oerhört viktigt för personalen att de får rätt information från anhöriga om exakt vad 
som hänt för att kunna stötta barnet på bästa sätt. 

Figur 2 Anhörigkontakt som strategi för bemötande

Förskolelärare A:1 säger ”Ha en bra kontakt med den närmast anhörige till barnet.”.
Förskolelärare B:3 skriver ”Det är viktigt att vi som personal får veta vad som har 
hänt runt barnet.”.

4.1.3 Stöd utifrån
En annan strategi handlar om olika former av stöd utifrån. Här nämner
förskolelärarna att de tycker att man, om man känner att man behöver, ska ta hjälp 
utifrån av t.ex. BVC, psykolog, kurator, Familjecentrum. De tycker också att man med 
fördel kan vända sig till sin närmaste chef för råd och stöd. 
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Figur 3 Stöd utifrån som strategi för bemötande

Förskolelärare A:3 säger ”Ta hjälp av ex. familjecentrum, psykolog om behov finns.”. 
En annan av förskolelärarna, A:4, menar att: ”Vi rådfrågar vår närmsta chef beroende 
på vad som hänt. Man står aldrig ensam.”

4.1.4 Trygghet
Vidare har vi en strategi som handlar om trygghet. Förskolelärarna menar att det är 
viktigt att vara lugn och att de vardagliga rutinerna och aktiviteterna får fortgå. De 
här förskolelärarna menar också att det är viktigt att låta förskolan få vara en frizon 
när hemmiljön består av kaos för barnen. 

Figur 4 Trygghet som strategi för bemötande

Förskolelärare A:5 skriver att det är bra om barnet kan få ”[…] känna att på förskolan 
där är allt som VANLIGT och där kan jag få leka ”glömma” och få vara som vanligt en 
stund.”

Förskolelärare B:2 trycker på att det finns undersökningar som visar vuxnas brister 
när det gäller att upptäcka ett barn som far illa och sedan agera. Hon skriver: ”Vi 
behöver bli bättre på de lagar och regler som finns till skydd för barn. Våra 
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barnperspektiv behöver förstärkas, barnkompetens öka och vi behöver absolut bli 
bättre på att uppmärksamma ALLA barn som far illa.”

4.1.5 Förskolelärarnas kompetens
Några förskolelärare säger att de till viss del har den kompetens som de anser krävs 
för att hantera en krissituation. 
Förskolelärare C:4 förtydligar det hela genom att säga att ”I vårt arbete med barnen 
handlar en kris ofta om t.ex. att barnens föräldrar skiljer sig och barnen mår dåligt.”. 

En av förskolelärarna har en barnpilotsutbildning och tycker att den utbildningen ger 
henne den kompetens hon behöver. En annan förskolelärare nämner att det finns 
barnpiloter på förskolan.
Förskolelärare B:3 skriver att hon upplever att hon har lång erfarenhet, men hon 
säger också att ”[…] men vid svåra krissituationer ställs man inför så många beslut 
som skall ske snabbt. Ingen gång är den andra lik.”. 

Förskolelärare A:1 och A:2 trycker på vikten av tillgång till handledning. Även 
förskolelärare B:4 nämner att man ska be om hjälp om man känner att man inte kan 
klara av situationen själv. 

Figur 5 Förskolelärarnas kompetens som strategi för bemötande

Några förskolelärare trycker på specifika saker när det gäller kompetensen. 
Förskolelärare D:1 menar att ”Erfarenhet av människor och ”vanliga problem” är en 
bra grund. Specifik kunskap om kris kan ändå behövas.”. 

Förskolelärare D:3 hävdar: ”Att man vågar tro på och lita på att man kan hantera en 
krissituation på bästa sätt enligt de förutsättningar man har.” 

Och till sist förskolelärare B:2 som säger att ”Vi får inte låta bekvämlighet, okunskap 
eller feghet vara ett hinder för att se och agera när barn far illa.”. 
Endast en av pedagogerna säger att hon aldrig varit med om någon kris och en 
pedagog säger nej på frågan om hon känner att hon har den kompetens som krävs.



25

4.1.6 Estetiska verktyg
Några av förskolelärarna arbetar gärna med estetiska verktyg som t.ex. rita, måla och 
spela teater. En förskolelärare nämner även ett material som består av ansikten med 
olika känslouttryck som barnen kan känna igen sig i. De nämner att det kan vara bra 
att läsa och prata om böcker som barnen kan känna igen sig i. 

Figur 6 Estetiska verktyg som strategi för bemötande

Förskolelärare B:3 nämner ett material som hon tycker är bra. ”Använda material där 
ansikten kan visa olika känslouttryck m.m., där barnen känner igen sig.”.

4.2. Användandet av krisplanen i verksamheten
4.2.1 Allmänt om krisplan
Några förskolelärare svarar att de har en krisplan på respektive förskola, medan 
några andra har en krisplan som är under utveckling med hjälp av en krisgrupp 
utsedd av förskolan. En del har inte svarat alls på frågan och en pedagog vet inte hur 
den ser ut, bara att den nyligen är uppdaterad.

Förskolelärare C:3 tycker att det saknas en krislåda att använda i barngruppen, 
medan några andra känner att inget saknas. Några av pedagogerna vet inte om de 
tycker att det saknas något alls. En stor grupp av de tillfrågade pedagogerna har valt 
att inte svara på frågan om de tycker att något saknas.

Förskolelärare C:1 säger så här: ”Det vet man först när något händer, man får väl se 
vilka situationer som uppstår och därefter fylla i krisplanen om något saknas.”. Ett 
fåtal av alla tillfrågade har svarat att krisplanen ska revideras med jämna mellanrum 
för att vara aktuell.

Innehållet i krisplanerna är också detaljerat beskrivet hos en del av de som svarat. 
Förskolelärare A:3 skriver så här: ”I planen finns bl.a. telefonnummer till olika 
personer som man kan ringa till vid kris. I planen finns nerspaltat i vilken ordning 
allt skall ske. Bemötandet av barnet/eleven.”.
Förskolelärare B:5 beskriver den krisplan som finns på hennes förskola så här: ”En 
pärm innehållande handlingsplan, viktiga telefonnummer, vad som ska göras vid 
olyckor, vid våld och hot i förskolan, vid bombhot, vid brand, vid barns försvinnande, 
vid dödsfall m.m. Pärmen är placerad i vårt personalrum.”.
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4.2.2 Krissituationer
Under den här rubriken kommer vi att behandla de olika krissituationer som 
förskolelärarna nämnt i sina enkätsvar. För att förtydliga det hela har vi valt att lägga 
in några citat från förskolelärarna som visar på hur de har hanterat krissituationerna.

Några av förskolelärarna har aldrig varit med om en kris i förskolan och en 
förskolelärare har valt att inte svara alls på frågan om kris i förskolan. En av 
förskolelärarna som aldrig varit med om en kris nämner dock att en skilsmässa kan 
vara en kris för barnet. Några förskolelärare nämner barn som haft anhöriga som dött 
och andra har varit med om olyckshändelser på förskolan. Några andra berättar om 
barn som försvinner, t.ex från förskolan. En del berättar också om barn som fått akut 
astma, svår epilepsi och barn som får en hjärnblödning och föräldrar som hotat 
personalen. En förskolelärare berättar om ett barn som hade problem i familjen. En 
annan förskolelärare berättar om ett syskonpar som inte blev hämtade på kvällen och 
en tredje menar att göra en anmälan är en sorts krissituation. 

Figur 7 Olika krissituationer i förskolan enligt pedagogerna

En av förskolelärarna har lagt en helt annan vinkel på sitt svar då hon berättar om en 
kollega som får ett dödsbud under arbetstid och två andra kollegor med 
samarbetssvårigheter.

4.2.2.1 Hantering av krissituationer
När det gäller hur de har hanterat krissituationerna har vi valt att nämna några citat.
Förskolelärare B:3 beskriver det hela så här: ”Bilder från dessa upplevelser, 
hjälplösheten, allt som hade kunnat hända, spelades upp i huvudet lång tid efteråt. 
Man glömmer aldrig.”. 
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Förskolelärare B:4 beskriver sina upplevelser så här: ”PANIK […] Efter den 
arbetsdagen är slut då är vi precis lika SLUT.”.
Förskolelärare A:2 beskriver hur de hanterade situationen när ett barns mamma dött: 
”Vi hade en ”minnesstund” tillsammans m. alla barn då vi berättade vad som hänt. Vi 
skickade ett brev t. alla föräldrar där vi berättade vad som hänt (allt i samförstånd m. 
pappan). Vi pratade mycket om döden, barnen hade många funderingar. Ett av de 
andra barnen i gruppen reagerade väldigt starkt och vi fick då ta hjälp av 
förskolepsykologen.”. Förskolelärarna tycker att det är viktigt att man ger stöd och 
tröst på det sätt man kan och finnas till hands och svara enkelt och ärligt på barnens 
funderingar. 
Förskolelärare A:5 tycker även att man ska ”skänka så mycket trygghet och vanliga 
aktiviteter man kan.”

4.3. Begreppet empati och dess betydelse för 
förskolelärarna
Här belyser vi begreppet empati med hjälp av de ord som förskolelärarna använt för 
att beskriva sin uppfattning av begreppet. Man kan även koppla empatibegreppet till 
förskolelärarnas svar när det gäller empati som en strategi för bemötande (se figur 1), 
men där handlar det om empati som en strategi och här handlar det om deras egen 
uppfattning om betydelsen av begreppet. 
Några av förskolelärarna menar att begreppet empati för dem betyder att kunna sätta 
sig in i en annan människas känslor/situation, medan en del andra vill förklara 
betydelsen av begreppet med hjälp av ordet medkänsla. För några avförskolelärarna
betyder begreppet empati att vara lyhörd. Förskolelärare A:3 tycker att orden förstå, 
lyssna, visa respekt och bry sig förklarar begreppet. 

Figur 8 Pedagogernas uppfattning om betydelsen av begreppet empati
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Förskolelärare B:1 vill även betona att det är viktigt att ”[…] bemöta andra människor 
som man själv vill bli bemött.”. 
”Lära sig att vara rädd om varandra” menar förskolelärare C:4 är viktigt. 
Förskolelärare D:3 vill även poängtera att det är viktigt ”Att kunna sätta andra 
framför sig själv.”.

4.3.1 Jämförelser mellan empati som strategi och empati som 
begrepp
När vi bearbetade resultatet såg vi att de frågeställningar som vi ställt utifrån vårt 
syfte går in i varandra. Framförallt frågeställning 1 och 3 får liknande svar eftersom 
begreppet empati innefattas i båda. Detta fann vi intressant och ville därför göra 
denna jämförelse. Figur 1 och figur 8 berör samma ämne. Figur 1 handlar om hur 
begreppet empati kan användas som en strategi för bemötande, medan figur 8 
behandlar förskolelärarnas egen syn på själva begreppet empati och vad det betyder 
för dem. Begreppet visa respekt nämns inte som en strategi i figur 1, men nämns när 
förskolelärarna ombeds att beskriva vad begreppet betyder för dem. På det stora hela 
så finns det stora likheter mellan figurerna, det som skiljer dem åt är att den ena 
figuren handlar om en strategi och den andra figuren handlar om en uppfattning av 
ett begrepp.

4.4 Resultatsammanfattning
Sammanfattningsvis kan man säga att förskolelärarna till stor del känner att de kan 
möta ett barn i en krissituation på ett tillfredställande vis. Dock menar det att man 
ibland kan behövas experthjälp. Att lyssna, visa hänsyn, ta sig extra tid till barnet och 
att finnas till utan att lägga någon värdering tyckte förskolelärarna var viktigt att 
tänka på vid bemötande av barn i kris. Fortbildning och nära samarbete inom 
arbetslaget lyfts även fram som viktiga faktorer. När en krissituation har inträffat har 
alla förskolelärare agerat utifrån de förutsättningar de haft. 

Tre av de fyra förskolorna hade en handlingsplan som de enkelt kunde använda vid 
behov. Den fjärde förskolan höll på att utarbeta en handlingsplan genom en 
krisgrupp. 

Slutligen framhöll förskolelärarna ord som medkänsla, att vara lyhörd samt att se vad 
andra människor behöver när begreppet empati skulle tolkas.

5. Resultatanalys

5.1 Strategier
Empati är enligt några av de tillfrågade förskolelärarna den bästa strategin för att 
bemöta barn i kris på. Detta innefattar att lyssna, ta sig tid, uppmärksamma och ge 
barnen tid. Man ska också vara lyhörd och förstående samt att alla samtal med barnet 
ska föras på barnets nivå. Detta menar också Raundalen & Schultz (2007) som säger 
att det är viktigt att man tar hänsyn till att man ska tänka på att ge förklaringar som 
är anpassade efter barnens ålder. Dyregrov (1997) menar att det är viktigt för barnet 
att man tillsammans går igenom det som hänt för att skapa en helhetsbild av det hela 
och att detta sedan ska vara ett stöd för minnet. Några förskolelärare säger att det är 
viktigt att man visar och pratar om känslor och visar närhet. Detta kan vi återfinna i 
litteraturen då Kemnäs (1996) menar att det är viktigt att barnet vet att det är ok att 
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vara ledsen och att känslor inte är något farligt. Även Dyregrov (1997) hävdar att en 
trygg miljö runt barnet är viktigt och att även fysisk närhet blir viktigt för barnet. 
Förskolelärarna menar också att man ska ge barnen tid för reflektion och att man 
som förskolelärare är närvarande är viktigt. Denna grupp nämner också att man ska 
lyssna, vara lyhörd, visa empati och vara rak och ärlig. När det gäller just ärlighet 
hävdar Bøge & Dige (2006), precis som Kemnäs (1996), att man inte kan skydda sina 
barn från att uppleva sådant som berör och skakar dem. Dyregrov (1997) menar 
också att man bör undvika abstrakta förklaringar eftersom omskrivningar kan göra 
att barnet blir förvirrat. Detta gäller främst de yngre barnen.

 En annan strategi handlar om anhörigkontakt. För förskolelärarna är det viktigt med 
en öppen och bra kontakt med anhöriga så att man får tillgång till rätt information 
om situationen. Detta nämner Dyregrov (1997) i bilaga 1. Han säger att ”Personal på 
förskola och i skola är viktiga; informera dem och mobilisera deras resurser som kan 
utgöra ett bra stöd för barnen.”

En strategi för bemötandet går ut på att nämna olika former av stöd som kan hjälpa 
personalen att hjälpa. Dessa kan vara t.ex. BVC, psykolog, kurator, Familjecentrum. 
De tycker också att man med fördel kan vända sig till sin närmaste chef för råd och 
stöd. Raundalen & Schultz (2007) nämner en metod i krispedagogiken som heter Det 
strukturerade klassamtalet. Det går ut på att ge förskolelärarna en strategi och 
struktur på hur man ska klara av det första mötet med barngruppen efter en kris. Det 
kan vara svårt att vara den första som ska informera om vad som hänt och då kan just 
detta klassamtal vara en form av stöd för pedagogen i hans/hennes agerande.

Ytterligare en strategi är den som handlar om trygghet för barnen; att det är viktigt 
att man fortsätter med vardagliga rutiner och att förskolan ska få vara en frizon från 
det kaos som hemmiljön kan vara. Johansson & Andersson (2006) framhäver vikten 
av att det är förskolelärarnas skyldighet att se till att barnens vistelse i förskolan blir 
så bra som möjligt. 

När det gäller förskolelärarnas kompetens svarar några att de till viss del har den 
kompetens som krävs, men det finns också en av förskolelärarna som påpekar att 
specifik kunskap behövs och en annan som säger att man ska våga lita till den egna 
kompetensen och att man inte får blunda för barn som far illa. Detta hävdar också 
Bøge & Dige (2006). De menar att förskolelärarens kunskaper i barns utveckling och 
de pedagogiska arbetsmetoder som de använder sig av kan vara det som hjälper 
barnet komma igenom en stor sorg. Insikten att förskoleläraren är den professionella 
personen i mötet med ett barn i sorg är en förutsättning för att handlingsplanen ska 
fungera i praktiken. Förskolelärarna vet att de har tillgång till handledning, både 
utifrån och via chef och kollegor med barnpilotsutbildning. Till sist har vi en 
förskolelärare som säger att hon aldrig varit med om någon kris och en som säger att 
hon inte känner att hon har den kompetens som krävs.

En strategi pekar på betydelsen av estetiska verktyg och här nämner förskolelärarna
några olika verktyg som man kan använda sig av i vardagen för att underlätta för 
barnen att visa känslor. Dessa kan vara läsa böcker, rita, måla, spela rollspel osv. 
Dessa kan liknas vi de metoder som Raundalen & Schultz (2007) nämner i sin 
krispedagogik. Även Dyregrov nämner att man kan använda sig av ”[…] olika 
uttrycksformer, låt barnen berätta, leka och rita kring händelsen.” (bilaga 3)
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5.2 Krissituation
Hanteringen av de uppkomna krissituationerna har gjorts utefter de förutsättningar 
som förskolelärarna har haft. Förskolelärarna har bemött barnen på bl.a. följande 
sätt: prata lugnt, svara enkelt och ärligt på frågor, finnas nära, lyssna samt att 
observera barnet för att ge stöd och tröst när det behövdes. Johansson & Andersson 
(2006) skriver att ett barn kan behöva extra stöd från förskolan när de mist någon i 
sin närhet. De menar att det är vårt ansvar som förskolelärare att se till att barnens 
förskolevistelse blir så bra som möjligt. Här kan vi också nämna Kemnäs (1996) som 
menar att barn kan visa reaktioner på sorg på många olika sätt (bilaga 2).

En av de tillfrågade förskolelärarna svarade att man på förskolan hade haft en 
minnesstund när ett barns förälder avlidit. Dyregrov (2007) menar att man på 
förskolan ska markera ett dödsfall och att en minnesstund är ett bra sätt. 

Några av förskolelärarna har nämnt barn som försvinner, t.ex. från förskolan. Här 
kan man återigen nämna Raundalen & Schultz (2007) som menar att det är varje 
förskolas skyldighet att göra en riskanalys över alla tänkbara scenarion för att kunna 
utforma handlingsplanen därefter.

5.3 Krisplan
Bland förskolelärarnas svar när det gäller krisplanen förekommer fyra olika former 
av svar. Några av de som svarat att de har en krisplan säger också att det finns saker 
som saknas i den, som t.ex. en krislåda att använda i barngruppen. Vi har en stor 
grupp som inte svarat alls på om det är något som saknas. Ytterst få av 
förskolelärarna har nämnt att krisplanen bör revideras/uppdateras med jämna 
mellanrum. Både Raundalen & Schultz (2007) och Bøge & Dige (2006) menar att för 
att kunna hantera en krissituation på bästa sätt menar de att det är bra om man 
utformar en handlingsplan. Handlingsplanen bör innehålla riktlinjer för hur akuta 
situationer ska skötas och vem som ska vara ansvarig för att detta följs. De menar 
även att det är bra att ha en plan som reglerar hur man ska hantera sorg, förluster och 
död på förskolan. Raundalen & Schultz (2007) menar också att det inte är alltid 
krisplanen kommer fram i första skedet utan först efter att man tagit tag i det mest 
akuta med att kontakta anhöriga, ringa efter ambulans, polis, brandkår. Krisplanen 
blir då mer en checklista för att kontrollera så att man inte glömt något. Bøge & Dige 
(2006) hävdar vikten av att utformningen av krisplanen görs till ett gemensamt 
ansvar för hela personalgruppen.

När det gäller innehållet i krisplanen så har vi en grupp som valt att detaljerat 
beskriva krisplanen, medan en annan grupp bara nämnt att den finns i en pärm i 
personalrummet. Bland de som valt att beskriva krisplanen detaljerat kan vi finna 
dessa delar som omnämns: viktiga telefonnummer, vad som ska göras vid olyckor, 
våld och hot i förskola, bombhot, brand, barns försvinnande, dödsfall m.m. 
Raundalen & Schultz (2007) nämner också dessa delar och menar att det är varje 
förskolas skyldighet att göra en riskanalys för att kunna utforma handlingsplanen 
därefter.

Förskolelärarna nämner fler olika krissituationer som de varit med om på förskolan. 
De är alla av olika karaktär, men innebär ett trauma för barnet och även personalen.
Dyregrov (1997) menar att barn som gått igenom ett trauma är beroende av en trygg 
situation, helst ska de vara med vuxna som de känner sig trygga med. 
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En av förskolelärarna tog upp skilsmässa som en krissituation. En skilsmässa kan bli 
en kris för både föräldrar och barn menar Fahrman (1993). Författaren menar vidare 
att ett barn som hamnat i kris beroende på föräldrars skilsmässa behöver en vuxen 
som ser barnet och berättar att han/hon finns där för barnet. Fahrman (1993) hävdar 
att det är vanligt att barn inte visar för mamma och pappa hur den mår. Då kan man 
som förskolelärare vara ett stöd för barnet och berätta för barnet att man finns där 
för henne/honom. Raundalen & Schultz (2007) menar också att en skilsmässa kan bli 
en dold kris då familjen kan känna skam inför det inträffade och inte vill att någon 
utöver familjen får reda på vad som hänt.

5.4 Innebörd av empati
När förskolelärarna skulle förklara vad begreppet empati betyder för dem fick vi en 
mängd olika variationer. Några av förskolelärarna menar att begreppet betyder att 
man kan sätta sig in i en annan människas känslor/situation. Detta är det som Höjer 
(2007) menar är nationalencyklopedins beskrivning av begreppet.

Några andra menar att det betyder medkänsla och att vara lyhörd. Detta är vad Höjer 
(ibid.) menar är den vardagliga betydelsen av begreppet. 

Dessutom finns det några andra ord som förekommer frekvent i förskolelärarnas 
beskrivning av begreppet empati. Dessa är förstå, lyssna, visa respekt och bry sig. 
Sedan finns det även några av förskolelärarna som menar att det betyder att man ska 
bemöta andra som man själv vill bli bemött, lära sig vara rädd om varandra och 
kunna sätta andra människor framför sig själv. Höjer (ibid.) påtalar att empati är en 
blandning av känslomässiga och intellektuella delar och det enklaste sättet att för att 
kunna förstå hur en annan människa känner är att kunna tänka sig in i hur man själv 
skulle känna och tänka i en liknande situation. Här använder man sig av den egna 
erfarenheten.

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion
Vi valde att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi med en kvantitativ 
datainsamlingsmetod, dvs. enkäter med ostrukturerade frågor. Vårt argument för 
denna metod var att vi ville försöka få så utförliga svar från en så stor grupp som 
möjligt.  Stukat (2005) menar att en enkät med ostrukturerade frågor kan liknas vid 
en intervju, vilket vi ansåg var bra eftersom vi kunde nå en större grupp med enkäter 
än vad vi kunde med hjälp av intervjuer. 

Med tanke på ämnets karaktär ansåg vi även att det skulle vara lättare för de 
tillfrågade att skriva ner svaren då det kan var jobbigt att komma ihåg hur det kändes 
i krissituationen. När vi hämtade enkäterna träffade vi av en tillfällighet på några av 
de som svarat och fick då kommentarer om att vi hade valt ett intressant ämne och att 
de hade fått tänka till och även funderat kring krissituationer när de hade besvarat 
vår enkät. Några hade även känt att det var ”jobbigt” att tänka tillbaka på det som 
hade hänt.

Som vi tidigare nämnt fick vi ett ganska stort bortfall. Vår förhoppning var att få in 
åtminstone hälften av de 50 enkäter som vi lämnat ut, men av olika anledningar fick 
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vi in 17 enkäter. Detta kan bero på att det var enhetscheferna som presenterade våra 
enkäter för respondenterna och detta kan ha bidragit till att vi inte fick in så många 
enkäter. Hade vi presenterat vår undersökning för respondenterna hade vi eventuellt 
kunna motivera dem på ett annat sätt. Detta var dock ej praktiskt genomförbart och 
vi kan egentligen inte veta om det hade blivit bättre gehör för vår enkät om vi hade 
presenterat den. Då vi märkte bortfallet av enkäter från de första fyra förskolorna 
beslutade vi att ge ytterligare en förskola förfrågan om de ville delta i vår studie. Här 
kunde vi sedan hämta in några till enkäter. Bortfallet kan man tänka sig berodde på 
tidsbrist, känslan av att inte ha något att tillföra vår studie eller att man helt enkelt 
inte var intresserad av att svara på en enkät. Vi upptäckte också att många inte svarat 
på en del av frågorna och även delar av frågor. Där kan man undra om de medvetet 
valt att inte svara eller om det är så att de helt enkelt missat den frågan eller delar av 
den.

Gällande feltolkningar av frågor har vi upptäckt en specifik fråga på enkäten som har 
tolkats olika av olika respondenter. Vi anser dock att vi kunde ta del och dra nytta av 
de olika tolkningarna i arbetet. De yttre störningarna är vi inte medvetna om 
eftersom vi inte vet vart respondenterna har fyllt i sin enkät. Lika så dagsformen hos 
respondenten är vi omedvetna om, vi vet inte heller vem respondenten är. 

Dock känner vi att vi på det stora hela fått ett bra underlag till vår studie. Vidare 
hävdar vi att vid en enkätundersökning kan forskaren inte påverka svaren, den som 
svarar får beskriva med egna ord. Detta har i efterhand visat sig vara både positivt 
och negativ, då vi från några enkäter fått in lite ”magra” svar. Resultatet kunde 
möjligen ha påverkats om vi fått in alla enkäter som vi lämnade ut, men det är svårt 
att säga om resultatet hade förändrats utifrån de svaren. 

Vad gäller datainsamlingsmetoden så anser vi efter att undersökningen är gjord att 
enkäter gav oss den information vi behövde för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor. Dock kan man kanske tänka sig att vi hade kunnat göra 
kompletterande intervjuer med några av pedagogerna som besvarat enkäten för att 
följa upp några av deras svar och på så sätt fått en annan vinkling på det hela.

Det som vi också upptäckte när vi var ute för att hämta in våra enkäter var att det 
verkade som om de tillfrågade förskolorna hade uppfattat vårt missivbrev som att det 
bara var förskolelärare som skulle svara på enkäten. Några sa att eftersom de ”bara” 
var barnskötare så hade de inte svarat på vår enkät. Detta var lite synd då vi hade 
räknat med att få in svar från all personal. Hur de kunde tolka missivbrevet på det 
sättet vet vi inte, men tydligen hade de gjort det eftersom de sa så. Vi har därför insett 
att för att få de svar man vill ha från de personer som man vill ha svar ifrån så måste 
man vara övertydlig.

6.2 Resultatdiskussion
Vi har utifrån en enkätundersökning tittat på vilka strategier som förskolelärare
anser vara viktiga när det gäller att bemöta barn i kris. Resultatet visar att 
strategierna ser ut på likartat sätt och förskolelärarna har liknande uppfattningar om 
vad som är viktigt i bemötandet av barn i kris i förskolan. 

Resultatet visar att en kristeori, som den som Cullberg (2007) nämner, skulle kunna 
vara en bra utgångspunkt att ha med sig i sitt arbete med krishantering i förskolan. 
En av förskolelärarna anser också att specifik kunskap om kris kunde vara bra. 
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Resultatet visar även att många förskolor skulle behöva ha en fortbildningsdag som 
tar upp ämnet kris och krishantering för när det väl kommer till kritan kan 
förkunskaper vara ett bra sätt att förbereda sig på. Det är inte säkert att man kommer 
ihåg allt man lär sig och kan rabbla det utantill, men när väl krisen är ett faktum så 
tror vi att kunskaperna finns med någonstans i bakhuvudet och att man, när man 
verkligen behöver, kan ta fram dem. Det är bättre att göra något litet som att lyssna 
och visa sitt stöd, än att blunda för ett barn som hamnat i någon form av kris.

När det gäller hur man ska förklara för barnet och kunna svara på de frågor som 
uppkommer i samband med olika krissituationer finns det saker som, med tanke på 
vad resultatet visar, känns angelägna att ta upp. Förskolelärarna trycker, i sina 
enkätsvar, på att man alltid ska vara så rak och ärlig det bara går. Dyregrov (2007) 
menar att abstrakta förklaringar kan bli fel. Man får inte tala om döden som något 
annat än just döden, om man säger "gå bort" så kan barnet bli rädd varje gång 
föräldrarna ska på fest, eller om man säger "somna in" vågar vissa barn inte somna.
Man ska försöka vara så rak och ärlig man kan i sina svar på barnens frågor när det 
gäller döden, men man ska inte skrämma dem. Resultatet visar också att 
förskolelärarna anser att allt som sägs ska utgå från barnens ålder och mognadsnivå. 
Dyregrov (2007) anser också att det första samtalet när man ska berätta för ett barn 
att en anhörig dött bör skötas av en förälder, eller annan nära anhörig som barnet 
litar på, om det är möjligt. Om det inte är möjligt så tycker vi att beskedet ska lämnas 
på ett professionellt sätt och att man som förskolelärare då får inta sin auktoritära 
roll och inte låta sina egna känslor speglas i samtalet med barnet. Närhet och trygghet 
är viktigt, ta upp barnet i famnen, men tydligheten i vad som hänt är det som ska 
prioriteras först.

I resultatet har de dolda kriserna som Raundalen & Schultz (2007) tar upp inte 
uppkommit och det kan kanske bero på att de dolda kriserna inte alltid är något som 
man som pedagog vet om och det är en anledning till att många barn tvingas leva 
ensamma med sina kriser. En av förskolelärarna nämner dock skilsmässa och det 
nämns under dolda kriser eftersom det inte alltid är säkert att familjen är öppen med 
det. Man kan tänka sig att det fanns dolda kriser på förskolan som förskolelärarna
inte upptäckt och därför inte kunde nämna i sina enkätsvar. Raundalen & Schultz 
(2007) menar också att många förskolelärare anser sig ha fullt upp med allt som ska 
göras i skolan för att kunna tillgodose läroplanens krav och då kan det vara lätt att 
man blundar inför de tecken som kan tyda på att ett barn har en kris som den inte 
ville tala om. Som förskolelärare vill man kanske inte se de dolda kriserna eftersom 
detta kan leda till extra arbete. Detta kan självklart också vara en av anledningarna 
till att förskolelärarna inte nämnt något om de dolda kriserna i sina svar. Vi menar 
dock att om man vågar och orkar ta tag i de dolda kriserna så är det en stor fördel för 
det enskilda barnet och även för resten av barngruppen. Kanske kan man genom att 
ta tag i ”ett problem” lösa flera andra.

När det gäller krisplanen så tycker litteraturen att det är viktigt att hela förskolan får 
vara med och utforma den, inte bara en utvald grupp. Resultatet visar dock att den 
krisplan som var under utveckling skulle utformas av en mindre grupp. Vi kan se det 
praktiska i det hela eftersom arbetet är tidskrävande, men anser ändå att det bästa, 
enligt oss, vore om hela förskolan fick vara med vid själva utformningen av 
krisplanen på t.ex. en studiedag. Bøge & Dige (2006) hävdar att om man som 
förskolelärare får vara med och utforma den plan som ska gälla för arbetsplatsen så 
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känner man sig säkrare när det uppstår en situation som kräver att krisplanen 
behöver tas fram. Om man varit med vid utformningen och bearbetat och jobbat med 
krisplanen så har man en större kännedom om innehållet och hur man ska använda 
sig av det i verksamheten. Resultatet visar dock att det fanns ett flertal förskolelärare
som sa sig inte ha någon kännedom alls om krisplanen. De visste vart krisplanen 
fanns, men inte vad den innehöll. Dock fanns det några som var väl insatta i 
krisplanens innehåll.

Att man ska kunna se förskolan som en frizon för det jobbiga som barnet går igenom 
framkom av resultatet. Det är, enligt Lpfö 98, ett av förskolans uppdrag att 
verksamheten ska se till att alla barn ska få utvecklas och må bra. Cullberg (2006)
anser att psykiska kriser medför upplevelser av övergivenhet, självförkastelse 
och/eller kaos. Om man känner till hur den inre upplevelsevärlden fungerar kan vi 
begripa de olika psykiska symtom som en krisdrabbad kan uppvisa. Ett barn som får 
möjligheten att känna sig trygg och må bra i förskolan har större chans att komma 
igenom krisen utan några större men. Boelen, van den Bout & van den Hout (2006) 
nämner ”complicated grief” (CG) som ett symtom på att man inte fått bearbeta sin 
sorg på ett bra sätt.

Slutsatser
Vårt syfte handlade om att vi ville tydliggöra hur strategierna ser ut när det gäller hur 
pedagogerna möter barn i krissituationer och hur man jobbar för att barnen ska göras 
delaktiga i vardagen. Vårt resultat pekar på flera olika strategier som kan vara 
användbara. Dessa är empati, anhörigkontakt, stöd utifrån, trygghet, kompetens, 
estetiska verktyg och hantering av krissituationer. I resultatet framkom även att 
pedagogerna tycker att det är viktigt för oss som medmänniskor att vi bryr oss om 
varandra och framförallt att vi visar våra barn att känslor är något som är ok att både 
visa och prata om. Det är viktigt att man redan som litet barn lär sig att sätta ord på 
det man känner. Resultatet visar också att pedagogerna på olika sätt ser till att 
barnen får utlopp för sina tankar och känslor i vardagen och på så sätt görs de 
delaktiga i den pedagogiska verksamheten.

För vår del, efter att vi avslutat denna studie, känns det som om detta är ett ämne 
som borde ingå i lärarutbildningen. Personligen kan vi säga att vi har saknat det. 
Kriser är något som vi måste lära oss att hantera och det kan ibland vara svårt att 
skilja på privatpersonen och den auktoritära personen. Därför upplever vi att 
krishantering borde ingå som en del av de obligatoriska momenten i 
lärarutbildningen, det räcker inte med de få veckor som vi är ute på VFU.

Nya forskningsfrågor
I och med detta arbete har många frågeställningar väckts runt barn i kris. Något som 
skulle vara intressant att skriva vidare om är om man skulle gå in mer specifikt på 
någon kris, t.ex. sorg. Hur hanterar man sorg i förskolan? Ytterligare forskning kunde 
vara att gå lite djupare på krisplanen och dess betydelse. Hur förankrad är krisplanen 
i förskolan och hur används den vid kris? om den används överhuvudtaget.
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Bilagor

Bilaga 1
Atle Dyregrovs (1997) punkter om åtgärder för att ta hand om barn som varit med om 
ett trauma.

- Sätt in åtgärderna direkt.
- Trygga ramar.
- Gör en noggrann genomgång av vad som skett, vad barnen tänker på samt 

deras intryck och rektioner. 
- Ge barnen information och fakta kring händelsen så att de får en konkret 

uppfattning av situationen.
- Se till att identifiera missförstånd, felaktiga uppfattningar och magiskt 

tänkande.
- Ta reda på vilken personlig mening händelsen har för barnen.
- Använd olika uttrycksformer, låt barnen berätta, leka och rita kring händelsen.
- Verka för öppenhet och direkthet i kommunikationen inom familjen.
- Skapa snabbt rutiner på förskola, i skola och hem.
- Ge sådan information som kan normalisera barnets relationer till andra.
- Personal på förskola och i skola är viktiga; informera dem och mobilisera deras 

resurser som kan utgöra ett bra stöd för barnen.
- Stimulera vänskapskontakterna. (s.74)
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Bilaga 2
Kemnäs (1996) beskrivning av sorgereaktioner hos barn.

 Ångest
- rädd för att vara ensam
– rädd för mörkret
– rädd för att bli sjuk
– mardrömmar/sömnsvårigheter, plågsamma minnesbilder

 Skuld, Självförebråelse, Skam
 Social tillbakadragenhet, Isolering, Mur av tystnad
 Tristess, Depression, Längtan och Saknad

– klängighet
– upplever den döde i rummet

 Vrede, Uppmärksamhetskrävande beteende
– utbrott
– bits
– spottar
– slåss
– domderar
– protesterar
– passiv
– likgiltig

 Tillbakagång avseende funktioner
– talar babyspråk
– blås- och tarmkontroll
– motorik

 Skolsvårigheter
– sänkt funktion i skolan
– grubblerier
– sänkt intellektuell förmåga
– skolan saknar betydelse

 Kroppsliga problem
– smärtor som hos den döde
– huvudvärk
– magont
– sängvätning
– matproblem
– infektionsbenägenhet
– illamående

(Kemnäs 1996 s. 14-15)
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Bilaga 3
Metoder som används inom krispedagogik (Raundalen & Schultz 2007)

Så här mår jag nu
Här får barnen pricka in på en skala mellan 0-10 (0 = botten och 10 = toppen) vart de 
befinner sig just den dagen. Man för också en diskussion med barnet för att få veta 
vad som skulle kunna krävas för att gå från en 3:a på skalan till en 4:a.
Figur med känslor
Här ska barnet med hjälp av färger (rött för arg, blått för ledsen och svart för rädd) 
måla på en figur (tecknad gubbe) och markera vart de känner vilka känslor. Barnens 
teckningar kommer sedan att användas för att måla på en stor gubbe på ett 
blädderblock för att visa hur klassens känslor ser ut.
Cirkeln
Cirkeln kan man variera. Det vanligaste, enligt Raundalen & Schultz (2007) är att 
cirkeln visar hur tre starka känslor som man kan ha efter krig och flykt fördelas över 
cirkeln. Känslorna är rädsla, vrede och sorg. Barnen markerar själva i cirkeln hur 
stora respektive fält blir. Denna metod är egentligen en utgångspunkt för att prata om 
svåra saker, men den kan med fördel även användas när man vill prata om glada 
saker.
Diagram
Diagrammet är en metod som ska visa hur barnen upplever en rad olika händelser 
under en dag. Raundalen & Schultz beskriver metoden så här: ”Metoden kan 
användas som en gruppresentation. Först räcker de som ligger högt på skalan upp 
handen och därefter de som ligger lågt. Metoden kan även bilda underlag för 
individuell vägledning; om en elev ligger mycket högt beträffande att se på TV-
nyheterna, är det naturligt att råda honom att minska på detta.” (s. 118)
Veckobarometer
Den här metoden har använts i grupper som ses t.ex. en gång i veckan. Barnen har 
ritat en cirkel för varje dag på ett papper med pilar som går till mätpunkterna 
”mycket bra”, ”ganska bra”, ”ganska dåligt” och ”mycket dåligt”. Man för diskussioner 
om alla pilar som pekar rakt upp (mycket bra) eller rakt ner (mycket dåligt) eller om 
pilarna har stått på samma ställe hela veckan.
Trivsel i skolan
Den här metoden består av ett enkelt frågeformulär där barnen får svara på hur de 
trivs med t.ex. lärare, vänner, skolämnen och läxor.
Goda nyheter
Här består metoden av en bild på en man i en TV-ruta och det är tänkt att mannen 
ska visa goda nyheter och det är barnens uppgift att berätta vad de goda nyheterna 
kan vara. Raundalen & Schultz (2007) använde denna metod under Irakkriget. ”Vi 
frågade klasserna vad som skulle ha varit goda nyheter i den situationen.” (s. 120) 
Den här metoden hjälper till att aktivera barnen och får dem att tänka kreativt och 
hitta positiva möjligheter i framtiden.
Över bron
Här visas en teckning med två barn som tar sig över en bro. Den ena har sprungit 
ensam och den andra har fått hjälp med att ta sig över. Berättelsen som hör till bilden 
går ut på att den ena springer ifrån sina minnen medan den andra får hjälp. 
Raundalen och Schultz (2007) säger så här: ”Syftet med förklaringen är att framhålla 
att minnena aldrig försvinner, men att det blir lättare att gå över bron därför att man 
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inte längre är lika rädd.” (s. 121)
Att avsluta meningar
Metoden går ut på att barnen ska avsluta meningar som t.ex. kan vara:
- Det som gör mig gladast just nu är…
- Det som gör mig mest ledsen just nu är…
- Det som jag saknar mest i mitt liv nu är…
- När jag vaknar på natten tänker jag…
- När någon frågar mig om det som hände…
- Min högsta önskan är…
(Raundalen & Schultz 2007, s. 121)
Ordassociationer
Instruktionen till denna övning är att barnen ska skriva kort om det första de tänker 
på när de hör ett ord t.ex. rädd, arg, ledsen och förvirrad (i nämnd ordning). Om 
barnen har svårt att förstå vad de ska göra så kan man förklara att de ska skriva om 
t.ex. en situation som gör att de blir rädda.
Att tänka på det värsta
Metoden beskrivs så här: ”Eleverna får dela in en stor cirkel i två delar där den ena 
delen är ”det värsta som kunde ha hänt” och den andra exempelvis ”du hade tur som 
överlevde”. Om det värsta tar större plats än det positiva i medvetandet inleder man 
ett samtal om möjligheten att försöka vända på saken” (s. 123)
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Bilaga 4
Exempel på vad en beredskapsplan bör innehålla, hämtad ur Raundalen & Schultz 
(2007) bok.

”Skolans samlade beredskapsplan bör redogöra för:
– skolans akutberedskap, larm- och evakueringsprocedurer
– fördelning av ansvar och uppgifter bland personalen
– agerande på skol-, klass-, elev- och medarbetarnivå
– rutiner för bearbetning och uppföljning av akuta händelser för både elever och 
anställda
– krishantering på tre nivåer: omedelbara insatser, åtgärder under den närmaste 
tiden och en mer långsiktig uppföljning
– procedurer för att skaffa extern hjälp samt uppdaterade listor över aktuella 
samarbetspartner
– riktlinjer för informationen till inblandade parter, anhöriga och media
– aktuella adress- och telefonlistor över alla elever, vårdnadshavare och anställda
– rutiner för uppdatering och kvalitetssäkring av beredskapsplanen genom 
utvärdering liksom rutiner för övning
– strategier för att göra planens innehåll känt för de anställda” (s. 227-228)
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Bilaga 5
Västerås 2008-X-X

Hej!

Vi är två studerande som läser vår sista termin på lärarprogrammet vid Mälardalens 
Högskola. Vi skriver nu vårt avslutande examensarbete om barn i kris.

Syftet med vår undersökning är att tydliggöra och sätta ord på hur man som pedagog 
arbetar för att kunna bemöta barn som hamnat i olika krissituationer. 

Vi har valt att lämna ut den här enkäten till slumpvist utvalda förskolor för att 
försöka få svar på de frågor som vi ställt oss i vårt arbete. Förskolan är ju en plats där 
barnen tillbringar större delen av sin vakna tid och då är det ni som möter barnen i 
vardagen.

Vi skulle vara ytterst tacksamma om ni ville ta er tid till att svara på vår enkät.
All information kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt. Ert deltagande är 
frivilligt och ert deltagande kan avbrytas när som helst om ni skulle vilja det.

Vi kommer att komma ut till er och lämna enkäterna tisdag v. X och ni behöver ha 
svaren färdiga till fredag v. X då vi kommer att hämta enkäterna.

Tack för att ni tog er tid!

Med vänlig hälsning
Monica Erngren & Marie Johansson

Kontaktupplysningar:
Monica Erngren
E-mail: men05012@student.mdh.se

Marie Johansson
E-mail: mjn05005@student.mdh.se

Handledare Tina Hellblom-Thibblin
Universitetslektor i specialpedagogik på Mälardalens Högskola
Fil. dr i pedagogik

E-mail: tina.hellblom-thibblin@mdh.se
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Bilaga 6

Enkätfrågor

1. Vid bemötande av barn i kris i förskolan, vad anser du vara det viktigaste?

2. Känner du att du har den kompetens som krävs för att hantera en krissituation
som kan uppkomma på förskolan?

3. Hur ser er krisplan ut och är det något som du känner saknas?

4. Beskriv en krissituation som du varit med om i ditt arbete på förskolan och berätta 
hur du agerade!

5. Hur arbetar du för att barnen ska få utlopp för sina tankar och känslor i vardagen?

6. Vad betyder ordet empati för dig? Ge exempel på en situation i förskolan när det är 
särskilt viktigt att visa empati. Beskriv hur du hanterar en sådan situation i
förskolan.


