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Syftet med denna studie är att ta reda på vilka erfarenheter yrkesverksamma 
förskollärare har gällande barn i kris samt hur arbetet med detta ser ut.  
Vårt arbete bygger på en kvalitativ intervjustudie där vi valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer för att alla respondenter ska få samma möjlighet att ge 
sin egen åsikt. Vi har ställt samma frågor till alla åtta respondenter. För att få ta del 
av deras olika erfarenheter kring vårt ämne så har följdfrågorna varierat. Resultatet 
som vi kommit fram till med hjälp av respondenternas erfarenheter har bidragit till 
att vi uppmärksammat en brist på kunskap, resurser och hjälpmedel när det kommer 
till att hantera barn i krissituationer på dessa åtta respondenters förskolor. 
Respondenternas erfarenheter har dock även bidragit till en hel del lärorika fall och 
insynsvinklar på hur det kan se ut i deras verksamheter när dem arbetar med de olika 
situationerna. Vi kan genom resultatet konstatera att ett sådant arbete kräver att 
förskollärare är lyhörda, uppmärksamma och engagerade. Detta för att ett 
rehabiliteringsarbete för ett barn i kris ska bli utformat på bästa sätt.  
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: krishantering, barn, föräldrar, förskola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning                       4                                                   
1.1 Syfte      5 
1.2 Forskningsfrågor     5                    
                                                        
2. Litteraturgenomgång    5 
2.1 Styrdokument     5 

2.1.1 Läroplanen för förskolan   5 
2.1.2 Skollagen     6 
2.1.3 FN:s konvention om barnets rättigheter    6 

2.2 Kris och Trauma     6 
2.3 Förskolans arbetsätt     7 
 2.3.1 Stöd för barnet    8 
 2.4 Krispedagogisk modell    8 

2.4.1 Uttrycksfasen    9 
2.4.2 Faktafasen    9 
2.4.3 Handlingsfasen    9 
2. 4.4 Uppföljningsfasen    9 

2.5 Betydelsen av samverkan med föräldrar   9 
    
3. Metod                         10 
3.1 Datainsamlingsmetod    10 
3.2 Urval       10 
3.3 Databearbetning och analysmetod   11 
3.4 Reliabilitet och validitet      11 
3.5 Etiska ställningstagande    12 
3.6 Presentation av respondenter    12 
 
4. Resultat                           13 
4.1 Förskollärarnas erfarenheter av krishantering                         13 

4.1.1 Dödsfall och sjukdom   13 
 4.1.2 Psykisk och fysisk misshandel   14 
                       4.1.3 Lojalitetskris    15 
4.2 Förskolans arbetsätt     16 
4.3 Betydelsen av samverkan med föräldrar   17 

 
5. Diskussion     17 
5.1 Metoddiskussion     18 
5.2 Resultatanalys     18 

5.2.1 Förskollärarnas erfarenheter av krishantering 18  
5.2.2 Krisplan och arbete med barn i kris  19 
5.2.3 Stöttning av barn i kris   19 

5.3 Slutsatser     20 
5.4 Nya forskningsfrågor    21 
5.5 Pedagogisk relevans     21 
 
Referenslista     22 
Bilaga 1, Intervjuunderlag till förskollärare  
Bilaga 2, Missivbrev 
 



4 
 

1. Inledning 

Krissituationer är något som vi som blivande lärare kommer att stöta på ute i 
verksamheterna i skolan och på förskolan. Vi kommer med stor sannolikhet att möta 
både barn och föräldrar i kris. Vi känner att under vår utbildning har informationen 
om hur krissituationer ska hanteras inte framgått. Vi har saknat mer ingående 
föreläsningar om hur vi som blivande lärare ska agera och hantera krissituationer 
som kan komma att uppstå ute på verksamheterna. Detta är något som vi skulle vilja 
se en förbättring på då det är ett oerhört viktigt ämne som vi någon gång kommer att 
stöta på i vårt yrke. Vi har även under vår utbildning funderat på hur pedagoger 
arbetar med olika krissituationer men tyvärr aldrig under vår verksamhetsförlagda 
utbildning kunnat diskutera detta utan det har mer funnits med i våra tankar. Vi har 
därför valt att intervjua åtta olika förskollärare för att få ta del av deras erfarenheter 
inom detta ämne. 

Inledningsvis är båda begreppen kris och trauma oerhört breda begrepp som tolkas 
olika av olika individer. Fahrman (1993) beskriver begreppet kris och menar att det 
betyder att vi hamnat i en svår situation med många delar som är dåliga. Enligt henne 
har även krisen ett antal olika skeden som kan visa sig genom depression, ångest, oro, 
aggressivitet, rädsla eller liknande. Det är vanligt att i befinnandet av krisen inte ha 
möjlighet att kunna se någon utväg eller att saker kan förändras. Därför menar hon 
att det är viktigt att personen som befinner sig i en kris kan få en trygg grund att stå 
på för att kunna hantera krisen. Detta är något som förespråkas i Läroplanen för 
förskolan (lpfö98/10) där det beskrivs att barn i behov av extra stöd under en längre 
eller kortare period ska erbjudas detta av förskolan. Stödet ska utformas efter barnets 
egna behov och förutsättningar som ska ge barnet en möjlighet att hantera 
situationen men även kunna bearbeta och ta sig ur krisen.  

Vi anser att det är en viktig kompetens att ha som yrkesverksam lärare men även för 
blivande lärare. Med hjälp av denna studie vill vi kunna belysa olika erfarenheter som 
kan hjälpa vid möte av barn i kris. Genom respondenternas erfarenheter och den 
forskningslitteratur som vi tagit del av har vi fått en god grund att stå på för att i 
framtiden kunna arbeta krisförebyggande och kunna ge det bästa möjliga stöd till ett 
barn i kris. Det vi vill belysa med vår studie är förskollärarnas erfarenheter av 
krissituationer och hur deras erfarenheter av arbetet med barn i kris på förskolorna 
ser ut.  

Vi kommer här nedan att presentera vår studie och hur vi har kommit fram till vårt 
resultat. Ni kommer först att guidas genom forskningslitteraturen där vi mer 
ingående förklarar vad en kris innebär samt hur ett arbete med barn i kris kan se ut. 
Fortsättningsvis kommer ni bli introducerade för hur vi gått tillväga vid intervjuerna 
av respondenterna. Vid intervjuerna använde vi oss av en kvalitativ metod vilket 
innebär att intervjuerna bygger på personliga möten med åtta olika respondenter 
som har gett oss mycket innehållsrika situationer där de mött barn i kris. Ni kommer 
vidare att bli presenterade för respondenternas erfarenheter som vi använt oss av för 
att framställa ett resultat och en reflekterande diskussion som både består av 
nuvarande arbete samt hur ett arbete med barn i kris kan utvecklas. 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har 
gällande barn i kris och hur de arbetar med det i verksamheten.  

1.2 Forskningsfrågor 

1. Hur ser förskollärares erfarenheter ut av barn i kris? 

2. Hur arbetar förskollärare med krishantering i verksamheten när ett barn befinner 
sig i kris? 

3. Hur samverkar förskolläraren med vårdnadshavare när ett barn befinner sig i kris? 
 
2. Litteraturgenomgång 

Under litteraturgenomgången kommer vi att redogöra för all litteratur och forskning 
som vi har behandlat under vår studie. Vi har på ett noggrant sätt valt ut litteratur för 
att genom forskning kunna fördjupa oss i vad som framkom i vårt resultat. Vi 
kommer att redogöra för litteraturen under fem underrubriker; styrdokument, kris 
och trauma, förskolans arbetsätt, krispedagogisk modell och betydelsen av 
samverkan med föräldrar. I dessa underrubriker kommer vi att presentera de delar 
som är viktigast i krishantering enligt oss.  
 
 2.1 Styrdokument  

Vi har här nedan sammanställt de olika styrdokumenten som berör vår studie. 
Eftersom det i förskolan är all personals skyldighet att tillägna sig dessa texter så har 
vi när det gäller att förhålla sig till och arbeta med barn i kris på förskolan valt ut de 
texter som vi finner relevanta för vår studie.   

2.1.1 Läroplanen för förskolan 
 
I läroplanen för förskolan (lpfö98/10) framhävs det att förskollärarens uppdrag är att 
låta varje barn få dela sina tankar om olika livsfrågor och samtidigt reflektera över 
det. Förskolan ska i samverkan med hemmet finnas där som ett stöd för familjerna i 
deras ansvar att fostra barnet. De ska även finnas där och samarbeta med föräldrarna 
för att barnet efter dennes förutsättningar ska få möjlighet till att utvecklas. Det är 
viktigt att personalen i förskolan får föräldrarnas förtroende för att kunna ge ett 
positivt stöd till de barn med svårigheter som behöver det.  
 
Vidare i läroplanen skrivs det att förskolan även ska ge stöd vare sig det är tillfälligt 
eller varaktigt till de barn som är i behov av det där de ska ta hänsyn till deras behov 
och förutsättningar. Förskolan ska se till att alla barn får det stöd som behövs för att 
utveckla tillit och självförtroende. Arbetslaget ska också ge barn som befinner sig i 
svårigheter det särskilda stöd och stimulans som behövs samt föra samtal med 
vårdnadshavare för att ge en bild av barnets trivsel, utveckling och lärande i och 
utanför förskolan. 
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2.1.2 Skollagen  
 
I det kapitel i Skollagen (2010:800) som berör förskolan står det om hur 
verksamheten ska erbjuda barn särskilt stöd om sådant efterfrågas. Ett barn som av 
olika anledningar, fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd så ska dessa 
tillgodoses och det ska förskolechefen se till att det gör. Här bör även vårdnadshavare 
erbjudas att delta i utformningen av det stöd som barnet behöver. 
 
2.1.3 FN:s konvention om barnets rättigheter   
 
Barnets bästa och barnets rättigheter är vad som ska komma i första hand enligt FN:s 
konvention om barnets rättigheter. Barnet ska få ge uttryck för sina åsikter när frågor 
som rör barnet behandlas av myndigheter. Vidare så säger FN:s konvention att varje 
barn ska ges skydd och omvårdnad för deras välfärd. Alla barn har rätt till att 
utvecklas och det är något som varje förälder eller vårdnadshavare ska tillgodose. 
Barnets bästa och utveckling ska komma i första hand. (s.3)  
   
2.2 Kris och Trauma  

Som det inledningsvis presenterades anser Fahrman (1993) att begreppen kris och 
trauma är två oerhört breda och många gånger svårtolkade begrepp som kan komma 
att betyda olika för olika människor. Hon menar att dessa begrepp betyder att 
människan hamnat i en situation i livet som är mycket svår att hantera. Därför 
hävdar hon även att det är av stor betydelse att barn som befinner sig i en 
krissituation får en trygg grund och ett gott stöd för att kunna hantera en sådan svår 
situation. Fahrman hävdar att grunden som lagts för barnet under deras första 
levnadsår har stor betydelse i en kris, och att det är den grunden samt tryggheten från 
omgivningen som avgör hur en individ kan hantera en krissituation.  

Fahrman (1993) syftar dock till att en trygg och stabil barndom inte utgör ett krisfritt 
liv utan att det endast skapar en större förutsättning för barnet att kunna hantera en 
kris. Definitionen av en trygg barndom är också oerhört viktigt och faller många 
gånger på de så kallade kärnfamiljerna som Fahrman beskriver finns inom bland 
annat sagornas värld. Dock är det inte alla barn som får uppleva de fantiserade 
sociala kontakter som dessa sagor förespråkar utan det är många barn som i dagens 
samhälle har en trygg barndom även fast deras familj befinner sig utanför sago 
normerna. Det är enligt Fahrman inte hur familjen ser ut som utgör tryggheten utan 
hur familjen är. 

Hur ska vi få barnen att känna trygghet och lugn? Som ovan skrivet är det av stor vikt 
för barnen att ha fasta rutiner och en trygghet att luta sig mot. Det är något 
Raundalen och Schultz (2007) belyser, att trygghet och rutiner är det mest väsentliga 
för ett barn i kris men det är inte enbart det som barnet behöver för att återhämta sig 
efter en kris.  

2.3 Förskolans arbetsätt  

Raundalen och Schultz (2007) poängterar vikten av att lärare i förskolan ska arbeta 
med att framställa ett arbetssätt där de kan bemöta och behärska krissituationer och 
traumatiska händelser på ett professionellt sätt. Denscombe (2009) yrkar på vikten 
av att varje förskollärare är medveten om att de enligt socialtjänstlagen har 
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skyldigheter att anmäla om det finns misstankar om att ett barn far illa. Detta 
beskrivs nedan genom ett utdrag från socialtjänstlagen: 

”14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 
1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till 
nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt 
andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga 
att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom 
om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 
barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana 
myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är 
verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör 
barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom 
hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För 
familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.” 
Socialtjänstlag (2001:453) 

Raundalen och Schultz (2007) menar att bemötandet av barnen i de olika 
krissituationerna kan ske på två olika sätt, antigen i grupp eller individuellt, beroende 
på den aktuella händelsen. Vidare så beskriver de vikten av att förskolan ska vara 
stöttande och trygghetsgivande men även hur förskolan ska arbeta aktivt med att 
barnen ska bli självständiga och komma vidare efter en krissituation.  

Boge och Dige (2006) hävdar att varje skola i Sverige ska ha en krisplan samt 
resurser med inlärda rutiner när det gäller första hjälpen. Varje skola ska även vara 
informerad om hur skolan kontaktar krisstöd. Dessa stöd och rutiner kan enligt dem 
innehålla vissa skillnader beroende på kommun. I vissa kommuner kallas det för 
resurscentrum, resursteam, elevstödsenheter och dessa omfattar olika yrkesgrupper 
som bland annat psykologer samt i vissa fall lekterapi. De anser att det är av stor vikt 
att de vuxna som arbetar kring ett barn är lyhörda och uppmärksamma då det inte 
alltid är så att barnen som befinner sig i en kris kontaktar en vuxen själv. Det kan 
hända att barnen har en inre känsla av förvirring över olika saker utan att veta hur de 
ska uttrycka sig i ord för att få någon annan i deras närhet att förstå vad som 
försiggår.  

Boge och Dige (2006) beskriver att det är viktigt att som lärare besitta en god 
kompetens i hur krissituationer gällande barn ska hanteras. De beskriver att det är 
lika mycket lärarens skyldighet att lära barnen och ge dem möjlighet att utvecklas 
som det är att erbjuda barn i kris den hjälp de behöver. Att bara prata kan lyfta 
många tunga stenar. Det är dock vanligt att barn i många fall kan komma att få 
skuldkänslor, exempelvis att det tror att någon i familjen blivit sjuk på grund av 
någonting som barnet har sagt eller gjort. Boge och Dige belyser att det är många 
gånger svårt för endast en vuxen eller förskollärare att bära ansvaret för att ett barn 
ska få hjälp. Därför menar de att det är betydelsefullt för alla inblandade att det görs 
upp en plan för det specifika barnet så att alla vuxna som befinner sig i barnets 
närhet vet hur de ska förhålla sig till situationen och framför allt till barnet. 

Boge och Dige (2006)  beskriver olika sorters kriser som barn kan komma att 
uppleva: skilsmässa, psykisk sjukdom, föräldrarnas sjukdom, död, missbruk och våld. 
Dessa kriser kan bli svårhanterliga för barnet och därför är det betydelsefullt att de 
vuxna kan hjälpa till med att sätta ord på bekymret så att barnet kan få en förståelse 
för vad som sker. Barnet ska aldrig behöva känna sig ensamt i en krissituation.  
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Dyregrov (2010) hävdar att det är många barn som någon gång utsatts för psykisk 
eller fysisk våld i hemmet och att dessa fenomen har en stor inverkan på barnens 
framtid och hur de mentalt kommer att fungera i fortsättningen. Våld i hemmet 
beskriver Dyregrov har en inverkan på barns empati gentemot andra och att deras 
förtroende för andra vuxna försämras. Han hävdar även att barn som utsatts för 
misshandel i hemmet i många fall hamnar i sådana situationer själva i framtiden då 
dem anser att våld är deras enda utväg. Dyregrov hänvisar till en studie som gjorts på 
ett kriscenter för barn som utsatts för misshandel i hemmet och hävdar att 
majoriteten av dessa barn lider av stress, ångest, rädsla och ängslan samt att de får 
svårt att samarbeta med andra. Detta menar han beror på att de inte längre finner 
tillit till sig själva eller någon vuxen.  

Dyregrov (2010) beskriver även hur dessa situationer bör hanteras och han menar att 
det oftast inte fungerar med en form av handlingsplan utan det krävs en följd av 
strategier för att utforma en hel process som bygger på att stabilisera barnets grund. 
Som sedan kan utveckla barnets tillit och förtroende till både sig själv och övriga 
vuxna. Detta är enligt honom en viktig början för att barnet inom en framtid ska 
kunna hantera det som hänt.  

2.3.1 Stöd för barnet 

Pramling Samuelsson, Asplund Carlsson, Olsson, Pramling och Wallerstedt (2008) 
belyser vikten av att ha en reflekterande dialog med barnet för att barnet själv ska bli 
medveten om sina egna tankar och känslor i den rådande situationen. Detta är något 
som även Dyregrov (2010) förespråkar där han menar att pedagoger ska ge stöd och 
samtala med barnet för att barnet ska förstå vad det har varit med om. Han menar 
vidare att det är viktigt att prata om barnets upplevelser på ett tydligt språk för att 
barnet ska förstå och låta barnet få komma med sina funderingar och frågor. 
Dyregrov påpekar också att det är av stor vikt att vuxna runt barnet finns där och kan 
skapa den trygghet som barnet behöver om inte föräldrarna är kapabla till att göra 
det under krisen som de befinner sig i.   

Läroplanen för förskolan (lpfö98/10) lyfter lekens betydelse för barnet och att det är 
bland annat genom leken som barnet ges möjligheten att få uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter som det har varit med om. Dyregrov (2010) och 
Nilzon (1999) lyfter även lekens betydelse för barns bearbetning och menar att barnet 
på ett tryggt sätt kan bearbeta sina upplevelser. Vidare menar Dyregrov (2010) att det 
är viktigt att vuxna låter barnet få uttrycka sig med en handlingsmetod som lek för att 
det barnet ska få ge uttryck för sina egna känslor och uppfattningar av krisen. 
Dyregrov menar vidare att det är viktigt att vuxna finns tillhands i leken och kan styra 
barnet in på olika avslut om barnet skulle fastna i situationen. Vuxna ger även barnet 
andra lösningar på hur leken kan avslutas på olika sätt. 
 
2.4 Krispedagogisk modell 
 
Här nedanför beskrivs den krispedagogiska modellen som Raundalen och Schultz 
(2007) ger uttryck för. Denna modell användas för att bemöta barn som hamnat i 
krissituationer. De menar att användandet av modellen ska ge en förståelse för och 
hur arbetet med barnet ska struktureras. Anledningen till att vi använt oss av denna 
modell är för att det är den enda som vi funnit som bygger på förskollärares arbete 
runt barn i kris.  
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2.4.1 Uttrycksfasen 
 
Denna fas går ut på att pedagogen bestämmer en tid och plats där pedagogen och 
barnet ska sätta sig ner i lugn och ro. Här får barnet uttrycka tankar och känslor som 
det har och upplever. Pedagogen kan fråga frågor som rör den aktuella 
krissituationen där denne tar upp hur barnet känner och vad det tänker på angående 
den kritiska händelsen (Raundalen och Schultz, 2007).  

2.4.2 Faktafasen 
 
I den här fasen är det bra om pedagogen tillägnar sig all information om den aktuella 
krissituationen för att på bästa möjliga vis hjälpa barnet. Har till exempel en anhörig 
gått bort så är det enligt Raundalen och Schultz (2007) bra om pedagogen har blivit 
upplyst om den händelsen från föräldrarna för att kunna prata med barnet om det. På 
så vis är det lättare för pedagogen att bemöta barnets frågor och funderingar gällande 
händelsen. 

2.4.3 Handlingsfasen 
 
Raundalen och Schultz (2007) belyser att handlingsfasen kan ha en stor inverkan på 
barn då en krissituation har inträffat. Beroende på krissituation så kan 
handlingsfasen utformas därefter. Vid en större kris som till exempel att ett hus har 
brunnit ner så är det viktigt att dela information till barnen. Att pedagogerna berättar 
vad brandkår och polis gör vid sådana tillfällen och hur agerandet ska ske om något 
sådant inträffar. Vidare belyser Raundalen och Schultz att information från 
pedagogerna gör barnen medvetna om hur de ska göra när det börjar brinna.  
 
2.4.4  Uppföljningsfasen 
 
Raundalen och Schultz (2007) betonar att i uppföljningsfasen finns det olika metoder 
att tillgå. Pedagogerna kan samtala med barnet och utgå från deras samtal om hur 
barnet mår och känner sig. Även observationer i verksamheten kan göras för att få en 
överblick i hur barnet reagerar och beter sig i olika situationer. De menar att om 
pedagoger använder sig av dessa olika metoder så kan de med hjälp av den 
kartläggningen lägga upp ett mer gediget arbete med barnet för att bearbeta krisen 
eller traumat som barnet har hamnat i.   

2.5 Betydelsen av samverkan med föräldrar 
 
Ottosson (2009) menar att det är viktigt att som lärare ha en god dialog med 
föräldrarna för att ge en positiv bild och att föräldrarna får gehör på sina åsikter. På 
så vis skapar det en bättre samverkan mellan föräldrar och lärare. Fungerar 
samarbetet med föräldrarna på ett professionellt sätt så gynnar det barnet för att 
förskolläraren ska kunna ge det stöd som barnet behöver. Raundalen och Schultz 
(2007) hävdar även att relationen mellan föräldrar och förskolans personal är enormt 
viktig för barnet. Detta för att både förskolans personal och föräldrarna ska kunna 
förhålla sig till barnets bästa i en krissituation och att de ger barnet stöd på ett 
likvärdigt sätt för bästa möjliga trygghet. Detta för att barnet i samspel med deras 
närmaste vuxna kan fortsätta utvecklas och hantera krisen. Raundalen och Schultz 
menar även att det är viktigt att föräldrarna känner att de kan anförtro sig åt 
förskolans personal för att de på bästa sätt ska kunna vägleda barnet. Det är även 
något som Läroplanen för förskolan (lpfö98/10) beskriver, att samarbete med 
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föräldrarna ska ge barnet den utveckling som barnet behöver utifrån sina 
förutsättningar och möjligheter och att förskolan ska finnas som stöd för barnet och 
familjen. Raundalen och Schultz (2007) hävdar även att om skolan märker att barnet 
inte mår bra av den kris som barnet befinner sig i så ska förskolan göra allt för att 
hjälpa barnet. All förändrig som sker med barnet i förskolan ska meddelas till 
föräldrar.  
 
3. Metod 
 
Vi har valt att utforma vårt examensarbete som en intervjustudie. Syftet med en 
intervjustudie med personliga möten grundar sig i att vi vill bygga kunskap utifrån 
varje enskild respondents erfarenheter. Detta för att vi med hjälp av respondenternas 
erfarenheter ska få en bredare grund att både lära och dela med oss av till redan 
yrkesverksamma förskollärare, nuvarande studenter samt för oss själva för att kunna 
hantera och möta barn i kris.  
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
 
Att genomföra intervjuer blev vårt val av datainsamlingsmetod. Vi har intervjuat 
förskollärare med varierande erfarenheter för att vi ska få en bredare insamling till 
denna studie. Därför är den här sortens kvalitativa metod givande då den ger oss 
genom personliga möten en trovärdig erfarenhet från varje enskild respondent. Detta 
blir för vår studie väldigt användbart då vårt syfte med denna studie är att ta redan på 
vilka erfarenheter förskolelärare har gällande barn i kris och hur de arbetar med det i 
verksamheten.  

Denscombe (2009) visar att kvalitativa intervjustudier ger oss det redskap vi behöver 
för att uppnå vårt syfte. Han visar att intervjuer är användbart när det handlar om 
komplexa frågor, vilket krisen kan komma att vara. Kris är ett mycket brett begrepp 
som kan komma att betyda olika saker för olika individer. Därför har vi valt att 
samtycka med författaren kring dennes argument angående intervjustudier.  
Författaren menar även att genom en intervju ges det möjlighet för intervjuaren att ta 
del av respondentens känslor, åsikter och uppfattningar vilket är otroligt användbart 
för oss när det handlar om ett sådant komplext begrepp som kris. Vidare anser även 
Denscombe (2009) att intervjuer ger möjlighet till fördjupad kunskap kring 
respondenternas erfarenheter, vilket det i det här fallet är det vi som intervjuare 
söker. 

3.2 Urval 

Vi valde att intervjua åtta olika förskollärare med varierande ålder och 
arbetslivserfarenhet. Variationen på förskollärarna gav oss olika perspektiv på 
krishantering. Intressant var också att ta reda på om de olika förskollärarna hade 
någon slags erfarenhet och utbildning i krishantering. Vi valde även att intervjua 
förskollärarna från olika förskolor för att öka chansen till varierande svar och 
erfarenheter. Vi valde att dela upp intervjuerna emellan oss, där vi intervjuade fyra  
förskollärare var. Vi valde att skicka ut ett missivbrev till respektive förskola med 
förfrågan om de ville delta i vårt examensarbete. Därefter kontaktade vi de olika 
förskolorna för att få svar på om de ville delta i vår studie samt svara på om det fanns 
olika frågor de ville ställa till oss.  
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3.3 Databearbetning och analysmetod 
 
Vi har under vår resultatdel sammanställt de olika intervjuerna som utgör grunden 
för vår studie. Denscombe (2009) beskriver att när transkribering av intervjuer sker 
är det viktigt att det inte görs några egna tolkningar av respondenternas svar utan att 
resultatet blir så faktabaserat som möjligt. Vi började med att transkribera våra 
intervjuer på olika håll för att sedan sammanställa dem till ett enhetligt resultat. Där 
har vi varit mycket noga med att inte lägga in några egna värderingar eller åsikter. 
När vi gemensamt sammanställde intervjuerna utgick vi ifrån vad vi ansåg var mest 
relevant och användbart i relation till vår forskningslitteratur samt våra 
forskningsfrågor.  
 
Efter en noggrann diskussion bestämde vi oss för att dela upp vårt resultat. Vi kom 
fram till de olika underrubrikerna genom att vi kategoriserade förskollärarnas 
erfarenheter med hjälp av att vi skrev ut de transkriberade intervjuerna, klippte isär 
dem och parade ihop de som vi ansåg ingick i samma kategori. Efter detta kom vi 
fram till dessa underrubriker: förskollärarnas erfarenheter om krishantering, dödsfall 
och sjukdom, psykisk och fysisk misshandel, lojalitetskris, förskolans arbetsätt och 
betydelsen av samverkan med föräldrar. För att resultatet skulle bli så trovärdigt som 
möjligt bygger en stor del av resultatet på respondenternas egna ord genom citat. 
Sedan följer en beskrivning av respondenternas erfarenheter. Genom att citera 
respondenterna byggde vi upp trovärdigheten i resultatet och detta gav en mer 
personlig känsla till deras erfarenheter. I resultatanalysen ställde vi respondenternas 
erfarenheter mot vår forskningslitteratur där vi jämförde likheter och olikheter sedan 
sammanställde vi dessa med hjälp av våra reflektioner och egna tankar. 
 
3.4 Reliabilitet och validitet  
 
Enligt Stukat (2005) och Denscombe (2009) är validiteten ett kvalitetskriterium som 
visar hur noggranna forskarna har varit med den valda datainsamlingsmetoden som i 
vårt fall var intervjuer. Vi valde att använda oss av intervjuer då det är att föredra till 
vår intervjustudie som belyser vilka erfarenheter förskollärare har kring 
krishantering. Denscombe (2009) hävdar att det är komplext att konstatera om 
intervjuerna är trovärdiga då det handlar om respondenternas känslor och 
erfarenheter. Dock hävdar han att intervjuer på ett personligt plan ger ett djup i 
svaren. Genom en intervju menar han att intervjuarna ges möjlighet att ställa 
följdfrågor som möjliggör en mer ingående förklaring på respondenternas 
erfarenheter.  
 
Stukat (2005) menar att det är viktigt att innan undersökningen av den valda 
datainsamlingsmetoden granska hur tillförlitlig forskningen är. Ju högre 
reliabiliteten blir desto högre trovärdighet får resultatet och respondenternas svar. 
De respondenter som har blivit tillfrågade att medverka i våra intervjuer har vi lärt 
känna och fått en närmare relation till under våra 3,5 års studier. Våra respondenter 
har vi kommit i kontakt med i samband med våra VFU perioder. På grund av dessa 
nära relationer till respondenterna har det givit oss mer personliga intervjuer då 
respondenterna känner sig mer bekväma. Detta var för oss oerhört positivt då 
intervjuerna gick otroligt smidigt och respondenterna delade med sig av sina 
erfarenheter. De vågade öppna sig och berätta mer på ett personligt plan. Det har 
även gjort att vi har känt oss säkra i våra frågeställningar och det har gjort att vi har 
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fått en lättsam intervju. Detta bidrog med att vi kunde ställa frågor som vi ville få svar 
på men även kunde ställa följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar.  
 
En tanke som uppkommit under arbetets gång är om vårt resultat blivit annorlunda 
om vi inte intervjuat förskollärare som vi har en så pass personlig relation till eller om 
svaren hade skilt sig åt om vi intervjuat barnskötare? Hade intervjuerna gjorts 
tillsammans av oss båda, hade då resultatet blivit något annat? Det är något som vi 
inte kommer att få något svar på. Då resultatet av respondenternas medverkan i 
intervjuerna blev så bra som det blev är på grund av att de kände sig avslappnade och 
vågade dela sina erfarenheter med oss. Vi tror inte att resultatet hade blivit mer 
annorlunda om vi gemensamt hade genomfört alla intervjuer just på grund av att vi 
ställde lika frågor och det är upp till respondenterna att svara. På grund av detta 
försämrades inte reliabiliteten.  
 
Vi som intervjuar kan inte ändra på respondentens svar utan det är frågan vi som 
intervjuare ställer och som respondenten själv får tolka och svara på. Därför anser 
Stukat (2005) att det höjer trovärdigheten i resultatet då det är respondenternas egna 
erfarenheter som står för grunden. Därför utgör resultatet en ordagrann beskrivning 
av respondenternas svar på intervjufrågorna. Då resultatet är utformat efter 
respondenternas svar så är inte likheterna i svaren som är det viktigaste för vår studie 
utan just deras olika erfarenheter.   
 
3.5 Etiska ställningstagande 
 
Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska regler. Dessa 
uppmärksammade vi våra respondenter på. Respondenterna blev upplysta om att 
deras deltagande var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun. Vi 
talade även om att deltagandet kommer vara anonymt och intervjun kommer endast 
att användas i vårt examensarbete. Vi valde att skicka ut ett missivbrev som upplyste 
våra respondenter om detta (se bilaga 2). 
 
3.6 Presentation av respondenter 

Här nedanför presenteras de olika förskollärarna som vi har intervjuat. Vi använder 
oss av fingerande namn på våra respondenter.  

Här följer nu en presentation av respondenterna som medverkade i våra intervjuer:  

 Sandra är 27 år gammal och har arbetat i två års tid på en privat förskola. 
Förskolan består av en stor barngrupp med varierande åldrar på barnen från  
1-5 år. Sandra har även erfarenhet av andra förskolor som hon arbetat på 
under utbildningstiden. Sandra har utbildat sig till lärare med inriktning lek, 
lärande och utveckling och studietiden bestod av 3,5 år. 
 

 Helene är 41 år och har arbetat som förskollärare sedan 1994. Helene har 
erfarenhet från olika förskolor i tre olika kommuner. Helene har utbildat sig 
till förskollärare.  
 

 Inger är 62 år och har varit verksam inom skolans värld i 36 år. Inger har 
arbetat både inom fritidsverksamheten samt har hon arbetat inom förskolan 
på flera olika arbetsplatser. Inger är utbildad till förskollärare. 
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 Johanna är 32 år och har varit verksam inom förskolan sedan 2007. Johanna 
har erfarenhet av tre olika kommunala förskolor. Johanna är utbildad till 
lärare med inriktning teknik och natur. Hennes studietid bestod av 3,5 år. 
 

 Therese är 32 år gammal och jobbar på en privat förskola i en barngrupp med 
fyraåringar. Therese tog sin lärarexamen mot tidigare år, år 2008. Studietiden 
varade under 3,5 år. Therese har tidigare arbetat på två kommunala förskolor.  
 

 Malin är 39 år och har sedan sin lärarexamen arbetat på en privat förskola 
med ett avbrott på två månader för arbete på en annan förskola. Malin tog sin 
lärarexamen mot tidigare år vintern 2007 efter 3,5 års studier. Malin arbetar i 
dag i en barngrupp där barnen är fem år gamla. 
 

 Lisa är 37 år och har arbetat som förskollärare i 14 år. Hon gick den gamla 
förskollärarutbildningen och blev klar år 1998. Lisa har arbetat på 6 olika 
förskolor. Hon har därför fått stor erfarenhet av olika verksamheter men även 
kunna utveckla sin egen yrkesroll som förskollärare. Lisa arbetar i dag i en 
barngrupp som består av barn i femårsåldern.  
 

 Sofia är 38 år och utbildad förskollärare. Sofia började som barnskötare efter 
sin barnskötarutbildning. Men 1995 tog hon examen från 
förskollärarutbildningen och började sitt första jobb som förskollärare på 
höstterminen 1995. Sofia har vart verksam på tre stycken olika förskolor och 
på sin nuvarande arbetsplats har hon vart i 2,5 år.  Sofia arbetar i en 
barngrupp med barn som är fem år gamla men hon är även föreståndare på 
förskolan och jobbar nära förskolechefen.  
 

4. Resultat 

Majoriteten av respondenterna menar att de vid ordet kris tänker på livsomvändande 
situationer som uppstår antingen i deras närmaste omgivning, familjärt eller inom sig 
själva. De beskriver att det oftast är någonting plötsligt som händer som har en 
negativ inverkan på individens livssituation samt att det handlar om någonting som 
sker under en längre period. Respondenterna beskriver alla en rad olika exempel på 
vad de anser är en kris och sammanfattningsvis är det bland annat psykisk eller fysisk 
missandel, dödsfall i familjen, allvarligare sjukdomar, separationer eller liknande 
som respondenterna klassificerar som en krissituation. Majoriteten av 
respondenterna har egna erfarenheter gällande barn i kris och hur sådana situationer 
hanteras på förskolan. 

4.1 Förskollärarnas erfarenheter om krishantering 
 
Under intervjustudien uppmärksammade vi att de olika respondenterna hade flera 
olika erfarenheter om barn i kris och krishantering. Vi har valt att dela upp 
respondenternas erfarenheter i olika rubriker här nedan. 
 
 
4.1.1 Dödsfall och sjukdom 
 
Inger beskriver ett dödsfall som inträffat i förskolan och beskriver att en krissituation 
uppstod i barngruppen där pojken som avled gick. Hon beskriver att pojken 
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drunknade under påsklovet i en olycka då isen brast och han föll i. Den pojken gick då 
på förskolan och hade väldigt nära kontakt med sina vänner. Då ställdes frågan till 
Inger hur dem på förskolan arbetade med detta i både arbetslaget och i barngruppen 
för att förmildra krissituationen. Hon beskrev att det samordnades ett möte med 
förskolechefen, en kurator och hela arbetslaget där man noggrant gick igenom hur 
detta skulle förmedlas till barnen. Detta gjordes enligt Inger innan förskolan skulle 
öppnas igen efter lovet.  

 
”vi bestämde att vi tillsammans skulle ta upp det bland barnen, vi hade ett 
kort på pojken och ett ljus och så ställde vi det på hans plats sen. vi 
berättade för barnen vad som hade hänt, och barnen frågade ju en massa 
frågor och vi var raka och ärliga med vad som hade hänt, om pojkarna och 
hur det hade hänt. Dom hade lekt och isen var tunn…” (Inger) 

Inger beskriver att arbetslaget redan innan kommit överrens med föräldrarna till 
pojken att barnen skulle bli ärligt informerade och att förskollärarna skulle svara 
uppriktigt på alla barnens frågor. Som uppföljning av denna händelse så besökte 
förskolegruppen både kyrkan och kyrkogården för att lämna både teckningar, 
blommor och sina hej då. 

Vidare i förskollärarnas erfarenheter delade Inger och Helene erfarenheter angående 
sjukdomsdrabbade barn. Denna situation handlar om en flicka som gick i förskolan 
som plötsligt drabbades av cancer. Flickan hade en allvarlig form av cancer vilket 
gjorde henne väldigt tunn i kroppsstorlek och att hon även tappade allt hår. Enligt 
barnen i gruppen såg flickan väldigt annorlunda ut och kom även att vara borta från 
förskolan väldigt mycket. Denna gång fick Inger och Helene frågan hur de hanterade 
en sådan situation i barngruppen och i arbetslaget. Dem båda beskriver att de fick 
material från lekterapin på sjukhuset som dem fick i uppgift att använda i 
barngruppen för att få de övriga barnen i gruppen mer medvetna om sjukdomen. 
Materialet som förskollärarna blev tilldelade var en bok med tillhörande docka. ”Och 
vi läste den där boken och då beskrevs cancern som en elak bakterie och så det 
pratade vi väldigt mycket om”(Inger). Flickan i detta fall klarade sig inte i många år 
efter förskolan utan gick bort strax efter att hon fick börja i lågstadiet. Vid den 
situationen kom flickans mamma och pratade med hela klassen och berättade om 
situationen och vad som hade hänt.  

4.1.2 Psykisk och fysisk misshandel  

Inger, Therese och Johanna har alla tre olika erfarenheter vad det gäller psykisk och 
fysiskt misshandel av barn och beskriver dessa som en stor kris för barnen. Inger 
beskriver en erfarenhet som hon har varit vart med om på förskolan. Denna kris kom 
att handla om ett barns pappa som kom för att hämta barnen vid ett flertal tillfällen 
starkt påverkad av vad hon vid första tillfället trodde var alkohol men vilket i ett 
senare skede upptäcktes var narkotikarelaterat.    

”Han kom på cykeln och skulle hämta sitt barn och han kom vinglandes på 
cykeln. Och då tänkte jag såhär, att jag går nära och känner om han luktar 
alkohol. Men det luktade inte någonting, så då var det inte sprit… och sen 
så tänkte jag så att det hände ju inte bara en gång utan flera gånger” 
(Inger) 

Vidare fick Inger frågan hur hon hanterade denna situation samt hur hon gick 
tillväga. Hon beskriver att hon kontaktade chefen på förskolan för att få hjälp med 
hur hon skulle gå tillväga med situationen.  
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”jag hade tänkt så här att kan jag fråga mamman om pappan har några 
problem, och det ansåg chefen att jag kunde, så jag frågade henne om han 
hade några problem, men hon sa nej. det har han inte..”(Inger) 

 
Därefter beskriver Inger att hon inte riktigt visste hur hon skulle fortsätta med denna 
situation då hon berättar att hon oroade sig för barnets hälsa. Hon avvaktade en 
vecka efter att hon talat med mamman. Sedan en dag kom mamman till Inger och 
berättade om situationen. 
 

”som kom mamman till mig, och berättade att dels hade han slagit henne, 
dels hade han tagit pengar när hon jobbade […] då talar hon om för mig att 
pappan även har narkotika problem. […] Och då pratade hon och jag jätte 
mycket och hon var glad att jag hade frågat henne. Sen fick ju han sitta 
inne”(Inger) 

 
Efter samtal med barnets mamma och chefen beskriver Inger att situationen löste sig 
till barnets bästa och det konstaterades därtill att barnet inte fått några märkbara 
men från händelserna med sin pappa. 
 
Vidare beskriver Therese en erfarenhet som hon upplevt under sin tid som 
förskollärare. Hennes erfarenhet handlar om sexuellt utnyttjande av barn. I detta fall 
började det med misstankar om att barnet blivit sexuellt utnyttjat och att det var 
någonting som arbetslaget ansåg behövdes utredas. Respondenten beskriver att 
utredningen började med ett samtal med barnets föräldrar och sedan med en 
specialpedagog samt förskolans chef. Vidare fick respondenten frågan omkring hur 
de vidare hanterade situationen kring barnet under tiden.  

 
”Ja alltså, mycket handlar väl om att lyssna på barnet. Och bry sig och visa 
att man finns så de känner trygghet. Sen får man diskutera fram utifrån 
situationen.”(Therese) 

 

4.1.3 Lojalitetskris 

Johanna beskriver ett flertal situationer då hon fått reda på av barnen att de blivit 
slagna hemma. Respondenten väljer att kalla denna kris för ”lojalitetskris”. Hon 
beskriver att barnet i en sådan situation befinner sig i en lojalitetstvist med sig själv.  

”Den krisen har då kommit att bli en lojalitetskris, ena sidan så vet barnen 
att det är fel att de blir slagna men å andra sidan så är det deras älskade 
föräldrar som gör det mot dem. Och man har märkt på dem att de inte 
riktigt vet hur de ska hantera det just för att det är deras 
föräldrar”(Johanna).  

Enligt Johanna har dessa fall hela vägen kommit att handla om lojalitetskris. Då 
Johanna beskriver att hon enligt lag måste anmäla detta. Hon menar att det gör att 
barnet känner sig sviket då de med stor sannolikhet kommer att ifrågasättas av 
föräldrarna. Johanna refererar till en situation då barnets föräldrar sagt ”hon vill att 
socialen ska ta dig ifrån oss”. Dock menar hon att hon gör rätt även om det kan 
kännas fel i och med att hon sviker barnets förtroende genom att prata med någon 
annan om det. I detta sammanhang fick Johanna en fråga angående hur hon förhöll 
sig till detta barn efteråt.  

”Att hantera en kris är ju svårt då det är sånt regelverk runt då man inte får 
prata med barnet om situationen för att man inte får påverka efter en 
anmälan, det man kan göra är att finnas där som vuxen och stötta upp och 
prata och berätta och ändå liksom förklara att det är inte rätt det som har 
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hänt. […] Att barnen ska känna att det finns vuxna som är bra. Så att dem 
inte tappar tilliten till vuxna. ” (Johanna).  

Johanna anser att det i sådana situationer är mycket frustrerande då dessa fall 
överlämnas efter en anmälan till socialen. Detta gör att det inte längre är förskolans 
ansvar och därför får de heller ingen information angående fallet och hur det 
slutligen gått.  

”Därefter är det inte vårt jobb och det tycker jag är förskräckligt jag tycker 
det är alldeles hemskt, när man själv har varit så aktiv. […]det tycker jag är 
en frustration att vi aldrig får reda på vad som hände sen… ” (Johanna)  

4.2 Förskolans arbetsätt 
 
Therese beskriver att det är en svårighet att upptäcka barn som befinner sig i en kris.  

”Det är ju också jätte svårt, det gäller ju att alltid vara uppmärksam som 
pedagog. Och barnen kanske beter sig konstigt i visa situationer och 
kanske blir mer inåtriktad, tyst, går in i sig själv eller så blir det tvärt om 
och barnet blir mer utåtagerande, får utbrott, slås. Så ja… det är jätte svårt! 
” (Therese) 

Dock anser Inger att de på förskolan oftast känner barnen väl så att de på något vis 
kan upptäcka om det sker en förändring i barnens beteende.  

”Ja det är lite olika tycker jag. För en del kan ju sitta i ett hörn och gråta, 
och en del kan ju vara sura och tvära, en del gånger kan det vara något 
annat barn som hämtar mig och säger att hon sitter bara där, en del kan 
bara sitta och stirra rakt ut och gör ingenting och då är de ju vår uppgift att 
kolla upp vad det är” (Inger) 

Alla förskollärare som intervjuades beskriver att det handlar om att vara lyhörd och 
uppmärksam vilket de menar kan hjälpa för att se hur barnen mår. Vidare fick de 
frågan om de ansåg att de hade några resurser eller hjälpmedel att använda sig av 
under krissituationer. På denna fråga varierade svaren något. Johanna, Sandra, 
Malin, Therese, Lisa och Sofia är alla överens om att det finns för lite information och 
material att använda sig av.  

”Ja jag tycker ju att det är alldeles för dåligt, det är mycket personal som i 
rädsla och oerfarenhet inte vet hur dom ska hantera det här och då slår 
man bara ifrån sig det och så får inte barnen den hjälp dom behöver, men 
det finns ju psykologer, resursenheten och så vidare,.. men jag anser att det 
är jätte dåligt.” (Johanna) 

Emellertid hänvisar Inger och Helene till kommunens resurser och hävdar att de kan 
vända sig till BUP (barnpsykiatri och ungdomspsykiatrin) samt olika psykologer från 
stödcentrum när en krissituation uppstår. Dock hävdar en av respondenterna att BUP 
är mer till för föräldrarna och barnet och har mindre med förskolan att göra.  

”vi har ju stödcentrum det har vi ju, och sen BUP om det är nått som man 
måste gå djupare med. Så har vi inom kommunen stöd som man kan få, 
det finns ju psykologer nere på stödcentrum som man kan få, och BUP, fast 
där är det mer föräldrarna som måste hjälpa till och ta kontakt med BUP. 
Vi kan ju ge föräldrarna den möjligheten att man kan ringa eller ge dem 
telefonnumret. annars vänder vi oss alltid till rektorn/chefen om det är 
något som vi känner att vi behöver hjälp med. Och då kan ju de hjälpa till 
och förmedla också. till stödcentrum eller till BUP eller också 
föräldrarna.”(Helene) 
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Alla de intervjuade förskollärarna fick även frågan om de hade någon slags utbildning 
vad det gäller krishantering på förskolan. Där svarade alla nej, då de menar att de 
inte har någon utbildning inom ämnet. Inger och Helene menar att det handlar om 
erfarenheter när en krissituation ska hanteras och att samarbete i arbetslaget är av 
största vikt så att ett arbete kring en lösning av krisen hos barnet kan börja ta form. 
Inger och Helen gav förslag på andra förskollärares erfarenheter där det handlar om 
rehabiliteringsarbete av barn i kris. De beskriver att de fått berättat för sig från andra 
kollegor att de arbetat med barnen genom lek, bild och samtal. Inger och Helen 
menar att det är ett mycket användbart sätt att låta barnen hantera sin kris.   

4.3 Betydelsen av samverkan med föräldrar 
 
Förskollärarna fick även frågan om hur de arbetar med föräldrasamverkan när ett 
barn befinner sig i en kris. Dessa svar varierade på grund av de olika erfarenheterna 
av barnens kris. I de fall där det handlat om sjukdom eller dödsfall menar Inger och 
Helene och Sandra att föräldrasamverkan är viktig, att prata och ha en öppen dialog 
så att alla inblandade har en översikt över situationen.  
 

”Vi arbetar mycket med gemensamma möten, vi försöker alltid ta tag i 
saker på en gång, och vad det än är om det är konflikter eller om det är 
någon som mår dåligt, att prata med föräldrarna, så ringer vi och pratar 
med dem eller tar hit dem. Det beror lite på vad det handlar om. Oftast tar 
vi hit dem.” (Helene) 

 
”Om jag märker att det är ett problem med barnet i sig att den beter sig 
annorlunda, agerar utöver det vanliga så är det ju självklart att man 
kontaktar föräldrarna först, innan man kontaktar kommunen, eller nått 
resurscentrum av något slag. Och det måsta man ju göra.” (Sandra) 

 
Svårare beskriver Johanna, Therese och Inger att det är med föräldrasamverkan om 
krisen för barnet handlar om föräldrarna. Med detta menar de att i sådana 
sammanhang där barnet blivit utsatt för våld, sexuella övergrepp eller annat som har 
med barnets föräldrar att göra. Att det blir svårare att förhålla sig till en öppen dialog. 
Johanna, Therese och Inger hänvisar till att de i sådana krissituationer har en god 
kontakt och dialog med chefen/rektorn så att förmedlingen av behandlingen i 
krissituationen går via rektorn/chefen till föräldrarna.  
 
Avslutningsvis har det framkommit ur resultatet att det finns många olika former av 
kriser som barn kan komma att behöva ställas inför. Alla kriser är individuella för 
barnen och förhållningssättet och arbetet kring ett barn i kris ser aldrig likadant ut. 
Oavsett om det handlar om psykisk, fysisk misshandel, dödsfall eller sjukdomar så 
handlar det alltid om att sätta barnet i centrum, att finnas där som vuxen, att vara ett 
stöd och se till att barnet får den omvårdnad och hjälp som behövs i varje enskilt fall.  
 
5. Diskussion 
 
Vi kommer under denna rubrik att föra en diskussion som rör vår valda metod och 
vårt resultat. För att sedan diskutera resultatet i relation till forskningslitteraturen 
som vi använt oss av. Därefter belysa de tankar, funderingar och slutsatser som vi 
kommit fram till. Slutligen lämna vi efter oss ytterligare forskningsfrågor som i ett 
fortsatt arbete skulle gå att forska vidare kring.  
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5.1 Metoddiskussion 
Vårt val av datainsamlingsmetod var den mest givande i en studie kring 
förskollärares erfarenheter. Då vi valde att använda oss av intervjuer fann vi det 
mycket positivt att ha ett privat möte mellan fyra ögon. Detta gjorde att 
respondenterna kände att de kunde öppna sig och på ett fritt sätt utan bedömning 
berätta om sina erfarenheter. Vid några tillfällen var det svårt att få ensam tid med 
respondenterna då det på förskolan var otillräckligt med tid. Detta resulterade i att 
två av åtta intervjuer fick ske efter respondenternas arbetstid. Dock anser vi inte att 
detta har påverkat vårt resultat negativt utan snarare tvärtom då det blev ett tryggare 
möte utanför förskolans lokaler. Efter vidare reflektion kan vi konstatera att arbetet 
hade blivit bredare och mer ingående om vi intervjuat fler förskollärare angående 
deras erfarenheter.  Med tanke på den begränsade tid som vi haft på oss och med två 
kurser parallellt blev just tiden bristfällig och möjligheten till att intervjua flera 
respondenter fanns inte, därav åtta respondenter och inte fler. Dock vill vi tillägga att 
dessa åtta respondenters erfarenheter gav oss mer än vad vi från början förväntat oss 
och vi har med dessa skapat oss en stadig grund att stå på i vår studie.  
 
5.2 Resultatanalys 
 
I resultatanalysen kommer vi att med hjälp av våra egna förkunskaper i ämnet 
analysera vårt resultat och ställa det mot vår forskningslitteratur. Detta involverar 
våra tre forskningsfrågor, förskollärarnas erfarenheter om krishantering, förskolans 
arbetsätt och betydelsen av samverkan med föräldrar. Vi kommer också som tidigare 
nämnt avsluta med vår slutsats och vi kommer ställa nya forskningsfrågor att arbeta 
vidare med.  
 
5.2.1 Förskollärarnas erfarenheter om krishantering 

 
Boge och Dige (2006) beskriver olika former av kriser som barn kan komma att 
uppleva och dessa är bland annat separationer så som skilsmässa mellan föräldrar, 
olika former av svåra sjukdomar, dödsfall, missbruk eller misshandel. Dessa 
kategorier har många likheter med respondenternas erfarenheter av barn i kris. 
Respondenternas erfarenheter involverar både psykisk och fysisk misshandel samt 
sjukdomar och dödsfall.  
 
En situation som vi uppmärksammade extra mycket var erfarenheten som Inger hade 
angående pappan som kom narkotikapåverkad och skulle hämta sitt barn. I resultatet 
framkommer det att Inger inte riktigt viste hur hon skulle gå tillväga för att kunna 
hantera denna situation. Hon kontaktade chefen för stöd i situationen men fick 
därmed endast en bekräftelse på att hon skulle prata med barnets mamma.  
 
Detta är enligt oss ett tillfälle då bristen på resurser och hjälpmedel är påtaglig. Hade 
Inger i det här fallet haft en krisplan eller specifika riktlinjer att stödja sig mot vill vi 
tro att händelsen inte gjort henne osäker utan att hon på ett professionellt sätt kunnat 
hantera situationen med en trygg vetskap om att hon gör rätt. Vill vi dock 
uppmärksamma att varje kris för barn är individuell och som förskollärare bör 
arbetet formas efter individen med hjälp av eventuella handlingsplaner eller 
riktlinjer.  
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 5.2.2 Krisplan och arbete med barn i kris 
 

Raundalen och Schultz (2007) hävdar att det är av största vikt att personalen på 
förskolan har en god kompetens när det kommer till krishantering. De menar att 
förskollärarna både ska kunna behärska situationen väl samt kunna bemöta barnet 
på ett professionellt sätt så att barnet känner trygghet och förtroende. Detta är 
någonting som vi med resultatet av intervjustudien anser inte riktigt stämmer med 
den kompetens som förskollärarna faktiskt har. De respondenter som vi intervjuat är 
alla överens om att det finns stora brister i den sortens utbildning på förskolorna. 
Respondenternas arbetssätt i en krissituation har de byggt upp utifrån sina egna 
erfarenheter och i samspel med chefer och andra resurser skapat sig en kunskap om 
hur de ska arbeta med barn i kris. Någon utbildning var det ingen av åtta 
respondenter som hade. Det bör enligt oss finnas någon form av handlingsplan eller 
åtminstone riktlinjer som stöd för förskollärare när de ska möta barn i kris. Detta för 
att vi anser att en större kompetens inom ämnet kris och hur detta ska behandlas 
skapar ett tryggare arbete runt barnet samt att kompetens stärker förskollärarna.  

Detta är något som Boge och Dige (2006) bekräftar då även de förespråkar 
handlingsplaner på skolor och förskolor. Dock framkom det av majoriteten av 
respondenterna att de trots bristande utbildning inom ämnet inte fann det omöjligt 
att upptäcka och arbeta med ett barn i kris. Häften av respondenterna har 
erfarenheter inom ämnet och har arbetat framgångsrikt med att hantera barnets kris 
och skapat ett utvecklingsarbete med stöd för barnet. Trots att deras arbete till viss 
del har fungerat bra bör det förslagsvis finnas en punkt på olika möten och 
arbetsplatsträffar på förskolan som involverar just ett arbetssätt för barn i kris. Med 
detta menar vi att diskussioner inom verksamheten och i arbetslag bör finnas, där 
förskollärarna pratar med varandra om hur de ska gå tillväga om ett barn befinner sig 
i en kris. Exempelvis enligt oss kan de på verksamheten, om det inte redan finns, 
skapa egna riktlinjer och eventuell handlingsplan på verksamheten så att det finns ett 
stöd för kommande situationer. 

5.2.3 Stöttning av barn i kris 

Vi har kommit fram till att majoriteten av respondenterna förespråkar att ett barn 
aldrig ska behöva känna sig ensam i en kris och menar därför att det är otroligt 
betydelsefullt att barnet får stöd av alla de närmaste vuxna i barnets omgivning. De 
hävdar därför vikten av en genomgående dialog med barnet för att skapa en trygghet 
och förtroende. Vidare menar respondenterna att ett stöd för barnet inte heller alltid 
behöver handla om att samtala utan att hitta andra former av stöd. Dessa kan enligt 
dem förslagsvis vara att leka olika utvecklande lekar där barnet gör uttryck för sina 
känslor och tankar. 

 

Efter noggrann analysering av vårt resultat har vi kommit fram till ett mönster som 
respondenterna omedvetet använde som arbetssätt när det kommer till barn i 
krissituationer. Vi kan se att respondenterna börjar med att låta barnet få uttrycka de 
tankar och känslor som barnet upplever och detta menar de ska ske i en lugn och 
trygg miljö så att barnet vågar tala om det som hänt. Respondenternas nästa steg har 
varit att med hjälp av alla involverade i barnets kris ta reda på all fakta som berör 
situationen. Detta har de gjort med hjälp av att föra en god dialog och ha en öppenhet 
mellan alla involverade för att hjälpa barnet i rätt riktning. Dessutom är det enligt 
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respondenterna viktigt att all information angående krisen finns tillgänglig så att de 
på bästa sätt kan hjälpa barnet.  

Dock framkommer det från respondenterna att de anser att föräldrakontakten blir 
försvårad när barnets kris kommer att handla om föräldrarna. Exempelvis enligt 
respondenterna vid sexuella övergrepp eller misshandel som utförts av barnets 
vårdnadshavare. Det som vidare har framkommit i analysen av resultatet är att 
respondenterna har arbetat informationsmässigt för att se till att barnet får en 
förståelse för vad som hänt. Det framkommer i resultatet att informationen varierar 
beroende på vad barnets kris handlar om men respondenterna yrkar på vikten av att 
få barnet att förstå vad som hänt.  

Anledningen till att vi kan skapa oss ett mönster i respondenternas arbete är för att vi 
har tillägnat oss erfarenheter utifrån den forskningslitteratur vi använt. Vi har 
analyserat förskollärarnas tillvägagångssätt i hantering av barn i kris. I den 
analysering har vi kommit fram till många likheter med den krispedagogiska 
modellen som Raundalen och Schultz (2006) beskriver.  

Dock anser vi att vi inte kunnat finna något vidarearbete i respondenternas 
erfarenheter. Detta är något som är av stor vikt för barnets framtida utveckling. 
Raundalen och Schultz (2006) beskriver i sin krispedagogiska modell ett arbetssätt 
för vidare krishantering. Detta arbetssätt involverar att observera barnet och följa 
barnet för att kunna skapa ett utvecklande rehabiliteringsarbete för att kartlägga 
barnets vidare behov. Detta är någonting som enligt oss borde vara en del av 
förskollärares kompetens inom området. 

5.3 Slutsatser 
 
Vi kan efter arbetet med denna studie konstatera att det finns stora brister inom 
verksamheterna där respondenterna arbetat och arbetar, vad det gäller hur 
förskollärare ska arbeta med barn i kris. Vi har genom intervjuerna fått reda på att 
det inte finns någon direkt handlingsplan att förhålla sig till inom arbetet med 
krissituationer vilket utgör en bristande teoretisk kompetens inom området. Här har 
vi kommit att ställa oss frågan om detta är förekommande generellt på förskolor i 
landet eller om det endast är förekommande på dessa förskolor? Förskollärarnas 
praktiska erfarenheter har bidragit till större kompetens för oss, då vi med hjälp av 
dessa fått reda på hur dem i praktiken gått tillväga för att hjälpa barn i 
krissituationer. Vi har även kommit att ställa oss frågan om det går att skapa 
generella riktlinjer för så unika situationer? Vad vi menar med riktlinjer och 
handlingsplaner är att dessa skall finnas som stöd för förskollärarna för att ha något 
att luta sig emot. Vi tror att förskollärare kan känna sig mer trygga i behandling av en 
krissituation om specifikt material fanns. Vi kan med den kompetensen säga att ett 
arbete med barn i kris är komplext och med det menar vi att det inte finns någon 
krissituation som är den andra lik. Detta anser vi med anledning av att vi alla är olika 
individer och vi upplever vår omvärld på olika sätt. Av den orsaken är ett arbete med 
barn i kris otroligt individuellt och det är därför av största vikt att vara lyhörd och 
öppensinnad som förskollärare och bygga en trygg grund tillsammans med sina barn 
på förskolan. Därför anser vi att om det finns riktlinjer att följa i krishantering så bör 
arbetet fortfarande formas efter sak och person. 
 
Som tidigare nämnt i studien är små barn i behov av trygga vuxna och förekommer 
det situationer där barnet inte har en nära och trygg relation till sina föräldrar så är 
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det vår skyldighet som förskollärare att se till att det barnet får det. Då 
erfarenheterna från denna studie involverar både fall av misstanke om sexuella 
övergrepp samt misshandel är det av stor vikt att lyfta förskollärarnas skyldighet till 
anmälan. Barn är barn och bör få vara det, därför bör kunskapen inom området 
krishantering lyftas och det är vad vi har gjort med denna studie. Problemen finns 
men också lösningarna. Med hjälp av varandras erfarenheter kan vi utbilda varandra 
och skapa en bredare kompetens som utgör en tryggare tillvaro för barn i förskolan.  
 
5.4 Nya forskningsfrågor 
 
Arbetet har genom vår intervjustudie gett oss en inblick i att det råder en brist på 
information bland de intervjuade förskollärarna kring hur de ska hantera 
krissituationer om sådana inträffar. Trots att det framkommit en brist på information 
inom ämnet har vi fått stor kunskap om hur dessa enskilda förskollärare har hanterat 
krissituationerna på sina förskolor. Studien har väckt många tankar och frågor hos 
oss. En av frågorna och kanske den största för oss har kommit att bli varför det inte 
är en del av förskolans läroplan och styrdokument, hur förskollärare hanterar en 
krissituation hos ett barn?  Vidare är det även viktigt att tänka på vem eller vilka det 
är som avgör om barnets situation ska behandlas som en kris? En annan viktig fråga 
som skulle vara intressant att få forska vidare kring är hur föräldrar till barn i kris 
anser att förskolans stöd borde se ut? Samt hur viktig förskolan är för ett barn i kris 
enligt vårdnadshavare?  
 
5.5 Pedagogisk relevans 
 
Vi kommer med denna studie bära med oss kunskapen om hur respondenterna 
arbetat med barn i kris. Med detta menar vi hur de har förhållit sig samt hur de gått 
tillväga för att göra vad som är bäst för barnet. Detta kommer vara till stor nytta i vår 
yrkesroll. Vi vill även förmedla den kunskapen som studien bidragit med till andra 
studenter samt redan yrkesverksamma pedagoger på förskolan. Detta för att ge dem 
insyn om hur dem på bästa möjliga vis ska kunna stötta och bemöta barnen efter den 
situation som råder. Avslutningsvis har vi en förhoppning om att det i framtiden 
kommer att finnas ett bättre stöd för förskollärare som ska bemöta barn i 
krissituationer. 
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Bilaga 1  
Intervju frågor 

 
Respondenten 

1. Vilken är din ålder? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 
4. Har du erfarenheter av flera förskolor? 

 

Krishantering på förskolan. 

5. Vad anser du är en kris? Vad tänker du på när du hör ordet kris? 
6. Har du några erfarenheter angående krishantering? 
7. Har du någon erfarenhet som du vill dela angående barn i kris? 
8. Hur märker du om ett barn befinner sig i en kris? 
9. Vad har ni för resurser/hjälpmedel att använda i en krissituation? 

- Hur arbetar ni med barnet? 
- Finns någon handlingsplan? 

10. Har du eller någon i arbetslaget genomgått någon utbildning vad gällande 
krishantering?  

11. Hur går du tillväga när det gäller föräldrar kontakt? 
- Har du någon erfarenhet av föräldrasamverkan inom krishantering? 

12. Informerar man de övriga barnen när något inträffat? 
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Bilaga 2 

Hejsan! 

Vi heter Elin Jakobsson och Frida Svennerbäck vi studerar på Mälardalens högskola 
till lärare och är nu inne på vår sista termin. Vi arbetar nu med vårt examensarbete 
som handlar om Förskollärares erfarenheter kring krishantering i förskolan.  

Anledningen till att vi söker er hjälp är för att vi valt att bygga vårt examensarbete på 
en intervjustudie. Därför har vi frågan till dig om du skulle vilja delta i vårt arbete.  
Denna intervjustudie kommer även att stödjas av relevant forskningslitteratur.  

Intervjun kommer att bestå av ett antal frågor med inriktning på krishantering i 
förskolan men även med förhoppningen om att få ta del av era tidigare erfarenheter 
inom ämnet. Intervjun kommer att ta mellan 30 – 60 minuter. Under intervjun 
kommer vi att använda oss av röstinspelning. Denna inspelning kommer endast att 
behandlas av oss. Vi kommer att transkribera intervjun skriftligt till vårt 
examensarbete.  

Vi har erfarenhet av tidigare intervjuer vilket gör oss väl medvetna om 
Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. Därför vill även göra dig uppmärksammad 
på dessa.  

 Deltagandet är frivilligt 

 Du får närsomhelst avbryta intervjun 

 Ditt deltagande kommer att vara anonymt (vi använder oss av fiktiva namn) 

 Intervjun kommer endast att användas i vårt examensarbete 

 

Vi hoppas att du kommer vilja delta i vår studie. För övriga frågor kontakta oss gärna. 

 

Vänliga hälsningar 

Elin Jakobsson: enn08007@student.mdh.se 

Frida Svennerbäck: fsk09001@student.mdh.se 
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