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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka om och hur olika förskolor förbereder sig inför en krissituation. 

Vidare syftar studien till att studera hur olika krisplaner är utformade. Metoden vi använt oss av 

är dels intervjuer med förskollärare och förskolechefer, samt textanalyser av olika förskolors 

krisplaner. Det är inte respondenternas krisplaner vi analyserar utan dessa är helt oberoende av 

varandra.  Resultatet visar att olika förskolor har olika typer av förberedelse, vissa mer än andra. 

Enligt några förskollärare är erfarenheten en slags förberedelse. De menar att om en krissituation 

inträffat tidigare på förskolan så gör det pedagogerna mer förberedda. Något vi upptäckte under 

studiens gång är att många av respondenterna ser Röda korsets första– hjälpen kurs som en 

förberedelse. En annan slags förberedelse som förskolorna använde sig av är krisplanen. 

Resultatet visar att några förskolor inte har en krisplan. De krisplaner som vi analyserade är 

utformade på olika sätt, där majoriteten tog upp olika sorters krissituationer som kan inträffa. 

 

Nyckelord: Förskola, Intervju, Krishantering, Pedagogik, Textanalys  
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Bakgrund 

I Sverige förlorar 3200 barn om året en förälder (Böge&Dige, 2006, s. 41). Det betyder att många 

förskolor/skolor kan påverkas varje år. Detta är en av många kriser en förskola kan möta. Idag 

går nästan 90 procent av alla barn mellan 1-5 år på en förskola. Dessutom går ytterligare fyra 

procent i övrig pedagogisk omsorg (Skolverket, 2013).  Med dessa siffror framför oss förstår vi 

vikten av krishantering i förskolor. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen*, ska varje arbetsplats ha en 

beredskap när det handlar om krishantering och stöd, både när det gäller barn och personal. 

Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagandet som behöver 

vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan 

utlösa krisreaktioner (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999, s. 5). 

Skolverket (2006, s. 114) menar att under de senaste 20 åren har krishanteringen både på 

förskolan och på skolan genomgått en förändring. Tidigare fanns inga rutiner för hur personal 

skulle handskas med kriser. Sverige har drabbats av några större katastrofer som fått samhället att 

förstå vikten av god krishantering (Skolverket, 2006). 1988 inträffade en stor bussolycka i Norge 

med skolbarn från Sverige. Barnen var på skolresa och många människor omkom vilket 

medförde att Sverige insåg vikten av god krishantering på alla verksamheter som arbetar med 

barn. Andra stora katastrofer såsom Estoniaolyckan, diskoteksbranden i Göteborg och 

tsunamikatastrofen har utvecklat krisberedskapen ytterligare. Skolverket (2006, s. 115) påpekar 

också att det är viktigt att vara förberedd inför ”vanliga” händelser som barn kan råka ut för. 

Förskolan måste skapa rutiner för hur dessa situationer ska struktureras.  

Beredskap är inget vi har – den måste skapas (Skolverket, 2006, s. 113 ). 

Skolverket (2006, s.15) menar att beredskapsplaner finns på förskolor och att det är av stor vikt 

att dessa görs tillsammans med hela personalstyrkan på förskolan då personalen får möjlighet att 

tänka hur de själva skulle hantera en kris.  

Det finns många olika typer av kriser. Detta arbete fokuserar på sjukdom eller 

dödsfall av barn, anhörig eller personal. En kris påverkar barnets utveckling och koncentration 

och även fast barnet inte visar att det är ledset, kan känslorna få utlopp i ett senare skede 

(Dyregrov & Raundalen, 1995, s. 157). Som förskollärare gäller det att vara observant på barnets 

beteende och ha kunskap om hur du kan agera.  

 

 

 
 

 

 

*År 2001 bytte Arbetarskyddsstyrelsen namn till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket menar att 

föreskrifterna som Arbetarskyddsstyrelsen utformat fortfarande gäller och vi kommer därför referera till 

Arbetarskyddsstyrelsen. 
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Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1999, s. 14) är det chefen på arbetsplatsen som ska ha kunskap 

inom krishantering. En krisplan är en stor del av den förberedande beredskapen. Att det finns en 

krisplan redan innan det tragiska har hänt är viktigt då människor ofta blir stressade i en svår 

situation, det kan därför vara svårt för en förskolechef eller en förskollärare att lägga upp en 

handlingsplan efter det tragiska har inträffat (Dyregrov & Raundalen, 1995, s. 122).  

Böge & Dige (2006, s. 127) menar att de krissituationer som karaktäriseras av brist 

på struktur och kaos kan leda till ogenomtänkta handlingar och ryktesspridning. Då 

informationen läggs upp på olika sätt beroende på om det gäller en akut situation, ett dödsfall 

eller en långvarig sjukdom, så är det av stor vikt att ansvaret fördelas i förväg så att de som har 

uppgifter har möjlighet att diskutera dessa med andra i personalen. I en krissituation kan det 

uppstå kaos och ansvarsfördelningen kan då vara oklar för personalen. Detta ska en krisplan 

förhindra då det tydligt ska stå skrivet vem som har ansvar för vad. 

Vi vill med denna studie undersöka om och hur olika förskolor i Uppsala 

förbereder sig för en krissituation. En slags förberedelse enligt både Skolverket (2006) och 

Dyregrov (2006, s. 64) är att upprätthålla en krisplan på förskolan. Skolverket (2006, s. 15) menar 

att varje förskola har en krisplan och en krispärm men efter att vi pratat med olika förskollärare 

har vi fått uppfattning av att så inte är fallet. Vi har också noterat att förskolors krisplaner skiljer 

sig åt vilket gör det intressant att jämföra och att se hur olika krisplaner är utformade. Skolverket 

(2013) framhåller också vikten av att en krisplan finns som beskriver hur personalen på förskolan 

ska gå tillväga vid en krissituation.  

Under vår praktik på lärarutbildningen har vi stött på några barn som befunnit sig i 

mindre krissituationer. Vi har känt att vi inte har vetat hur vi ska agera i dessa situationer och vill 

därför fördjupa oss inom detta. Vi har noterat att det inte är många som forskat om krishantering 

inom förskolan så därför vill vi ta reda på mer för att känna oss rustade inför en kommande kris. 

Enligt vår uppfattning har detta område inte ingått i vår utbildning och vi ser detta som en chans 

att fördjupa oss i ämnet. 
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Litteraturöversikt 

Nedan presenteras begrepp och dess definitioner. Vi presenterar också riktlinjer för krishantering 

och vad förskolechefen har för ansvar i dessa situationer.  

Kris 

Ordet kris förknippas med hot, allvar och ett behov av att handla. Med ordet kris menas 

egentligen en tidpunkt att besluta något eller en vändpunkt, ett avgörande ögonblick. Begreppet 

används då vi ställs för allvarliga, pressande situationer som för oss känns överväldigande (Parry, 

1998 s. 1). En krissituation i en förskola behöver inte enbart inträffa under verksamheten. En kris 

kan inträffa under en utflykt eller under en aktivitet på förskolan, men kan likväl inträffa på 

barnets fritid i eller utanför hemmet (Böge & Dige, 2006, s. 60, 63). I vår studie används ordet 

kris som ett samlingsbegrepp för olika traumatiska händelser som en människa kan tänkas vara 

med om i livet. 

Idag är det vanligt förekommande i samhället att föräldrar skiljer sig. Det påverkar 

med säkerhet barnen i dessa förhållanden, men vi har valt att inte gå in på dessa närmare i arbetet 

då vi vill fokusera på djupare kriser. Vi har valt bort denna situation eftersom vi måste avgränsa 

vår studie. De krissituationer vi benämner är alla olika situationer som Skolverket (2006) menar är 

bra att ha med i en krisplan. Exempel på krissituationer är dödsfall av barn, anhörig eller kollega, 

större olycka, misshandel, brand och bombhot. Däremot har vi den huvudsakliga tyngdpunkten 

på dödsfall och sjukdom av anhörig, kollega och barn. 

Sjukdom och dödsfall anhörig 

En av de största tragedier ett barn kan råka ut för är att mista en anhörig (Foster, 1990 s. 133-

134). Att mista en eller flera anhöriga kan vara en förlust av livets viktigaste kärleksrelation. 

Dödsfallen upplevs ofta som dramatiska eftersom personerna rycks bort från barnet. 

Då en förlust av en viktig eller nära person inträffar i ett barns liv får detta särskilda 

konsekvenser, speciellt om barnet har förlorat en nära vårdnadshavare eller vägledare i livet. Ett 

barn har inte mognaden att kunna hantera alla konsekvenser som förlusten innebär och de 

känsloreaktioner som sorgen väcker. Ett barn behöver i dessa situationer ett omfattande stöd för 

att kunna hantera förlustens följder och för att kunna bearbeta sorgen på bästa möjliga sätt för 

sin specifika ålder (Björklund & Gyllenswärd, 2009, s. 103). 

Sjukdom och dödsfall barn 

Enligt Dyregrov (2006, s. 68) ska förskolan bli informerad om ett dödsfall av ett barn sker. 

Ledningen ska kontrollera uppgifter om dödsfallet innan denne meddelar övrig personal. 

Personen ska samla in alla fakta och inte lämna något åt fantasin då människor ofta drar 
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förhastade slutsatser om de inte vet hela sanningen (Dyregrov, 2006, s. 77). Ledningen ska sedan 

ansvara för att informera kollegor och föräldrar och besluta hur de ska informera barnen om 

dödsfallet. Då detta är något som drabbar hela förskolan ska möten hållas där personalen finner 

ett sätt att gemensamt informera och prata om situationen (Dyregrov, 2006, s. 77). 

Sjukdom och dödsfall kollega 

När en kollega drabbas av sjukdom eller dödsfall blir hela förskolan drabbad. Om dödsfallet 

inträffar plötsligt kan hela arbetslaget behöva stöd. Att ha ett möte med personalen är viktigt då 

alla får prata ut om det som inträffat. Det är betydelsefullt att som förskolechef berätta för 

barnen att deras förskollärare gått bort och låta barnen uttrycka sina reaktioner på detta. 

Dyregrov (2006, s. 73) menar att det är av stor vikt att så snabbt som möjligt återinföra rutiner på 

förskolan. Det betyder att en ny förskollärare måste tillsättas snabbt och att ordningen återgår till 

det normala. Men det ska fortfarande finnas utrymme för barnens tankar och funderingar och 

personalen måste vara öppna och ta emot barnens tankar (Dyregrov, 2006, s. 80). 

Naturkatastrofer och olyckor 

Händelser som kan leda till en kris- eller katastrof är olyckor. Med olyckor menas situationer där 

människor blir allvarligt skadade och/eller omkommer. Olyckor kan handla om en trafikolycka, 

en brand eller en drunkningsolycka (Andersson & Ingemarsson, 1994, s. 16).  När det händer en 

olycka i förskolan krävs det en snabb och direkt insats (Böge & Dige, 2006, s.60). Det är i dessa 

sammanhang som krisplanen sätts på prov. När en olycka sker finns det ingen tid för långa 

förberedelser eller möten, utan förskollärarna ska agera direkt. Därför är krisplanens tillkomst och 

den kontinuerliga utvärderingen av denna en viktig struktur som styr personalens agerande i en 

kritisk och akut situation. När en olycka inträffar utanför förskolan och familjen har drabbats av 

en stor sorg och en traumatisk händelse har de sällan tillräcklig lust eller energi att kontakta 

förskolan om det som inträffat. Därför har förskolan i första hand ansvaret att ta den första 

kontakten med den drabbade familjen (Böge & Dige, 2006, s. 64). 

 

Krisgrupp 

Många förskolor har en krisgrupp som oftast består av ett antal förskollärare, förskolechefen och 

eventuellt en kurator. Om ingen annan beredskap finns på förskolan kan krisgruppen vara de 

som skapar beredskapen (Skolverket, 2006, s. 117) Gruppen ska sedan ansvara för att det finns 

uppdaterade telefonnummer till barns vårdnadshavare. De ska också ansvara för att barnen får 

kontakt med BUP (barn och ungdomspsykiatrin), socialtjänsten eller präst. De kan också läsa 

litteratur om ämnet och informera kollegor om hur arbetet ska gå till under en krissituation 

(Dyregrov, 2006). Krisgruppens ansvar är också att göra en krisplan tillsammans med personalen 

på förskolan. 
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Krisplan 

Att ha beredskap för omhändertagande innebär bl.a. att det finns rutiner 

för uppgiften. Vem gör vad när något händer? (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999, s. 11) 

Människor vill inte gärna tänka på att en kris kan uppstå, men när den väl gör det är det viktigt att 

vara förberedd. En krisplan kan jämföras med säkerhetsmanualen på ett flygplan, människor kan 

tänka att planet aldrig kommer att störta om de inte har läst den, men om planet störtar, är det 

större chans att de klarar sig om de läst den (Dyregrov, 1995, s.6 ).  

Att förbereda sig inför en krissituation på förskolan är essentiellt och att ta fram en 

bra krisplan är a och o. Det är arbetet fram till en färdig krisplan som är av stor vikt (Skolverket, 

2006). När en krisplan görs tvingas personalen att tänka och fundera hur dem skulle agera i en 

krissituation. Att göra en krisplan efter en kris har inträffat är varken bra för barnet eller 

pedagogen, då pedagogen kan vara så pass påverkad av krisen att denne inte tänker klart. En kris 

medbringar ofta kaos och det är då av yttersta vikt att ha en väl strukturerad krisplan som alla i 

personalen känner till och är insatta i (Dyregrov& Raundalen, 1995, s. 122). Böge& Dige (2006, s. 

45) menar att personalen inte bara kan utgå från sitt sunda förnuft när en krissituation inträffar då 

en akut situation kräver att personalen handlar målinriktat och har ett någorlunda gemensamt 

förhållningssätt. En väl utformad krisplan ger en vägledning om hur arbetslaget tillsammans kan 

hjälpa och stötta barnet. Utan förberedelse kan åtgärderna vara ogenomtänkta och pedagogerna 

kan göra mer skada än nytta (Dyregrov, 1995, s. 7). 

För att vara beredd på alla sorters kriser är det en fördel att många olika kriser tas 

upp i krisplanen. Under varje kris ska det stå vad personalen ska göra i ett första skede och hur 

arbetet ska läggas upp. Det ska även stå hur pedagogen kan följa upp sitt barn. Att en krisplan 

skrivs som en checklista kan för många ses som en lista som ska bockas av, men detta är mer en 

tydlig hjälp för vad pedagogerna kan göra och inte vad de bör göra (Böge&Dige, 2006, s. 98). 

Krisplanerna för skolan och förskolan kan se snarlika ut, skillnaden är att du som förskollärare 

har en större uppgift med att observera hur barnet beter sig då barnet kanske saknar språk och 

har svårt att uttrycka sig. När eleven är äldre kan läraren i större utsträckning kommunicera och 

fråga eleven själv hur han/hon vill ha det. Nordblom & Magnusson Rahm (2005, s. 5) betonar 

vikten av att små barn behöver mer omhändertagande än vad äldre barn och ungdomar behöver 

och detta kan visa sig i krisplanen. 

För inte allt för längesedan tänkte man att barnen kunde klara sig själva i sin kris, 

de kunde vända sig till sina föräldrar och förskolan lade ingen större vikt vid att hjälpa barnen. 

Men efter att samhället fått en större insikt i hur en kris påverkar barnet är det av yttersta vikt att 

pedagogen gör det han/hon kan för att barnet ska komma till ro. (Dyregrov, 2006, s. 64).   

En krisplan behövs av många olika skäl. Ett skäl är att det i krisplanen ska finnas 

åtgärder som snabbt kan kopplas in och som i bästa fall kan rädda liv. Ett annat skäl är att den 

gör så att barnen följs upp och inte glöms bort efter att den värsta krisen lagt sig. Även om barnet 

tycks ha gått vidare kan det vara tvärtom. Att ha en krisplan möjliggör att ingen glöms bort. Ett 
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viktigt skäl till att ha en krisplan är att den hjälper till att förhindra att barnet får problem senare i 

livet. En kris som inte följs upp eller tas på allvar kan bli allvarligare med tiden (Dyregrov, 2006, 

s. 21). En krisplan är också ett användbart verktyg eftersom den säkrar att arbetet utförs och blir 

gjort eftersom den förtydligar vem som har ansvaret för vad. En krisplan ger också trygghet till 

både anhöriga och barn. Istället för en kaotisk situation kan krisplanen hjälpa personalen att hålla 

sig lugna när dem vet hur dem ska agera och detta kan bidra till tryggare barn och anhöriga 

(Skolverket, 2006).  

 De förskolor som inte har en krisplan kan däremot ha en krispärm. En krisplan och 

en krispärm är inte likvärdiga. Enligt Dyregrov (2006) är denna pärm fylld av telefonnummer till 

barns och personals anhöriga men där står inte utförligt om varje enskild kris som kan uppstå. 

Det står heller inte hur personalen ska gå tillväga eller hur ansvarsfördelningen ska se ut. En 

krispärm kan däremot ta upp hur personalen ska handla när ett barn sätter i halsen eller bränner 

sig. 

Riktlinjer 

I Skollagen står det att barn som av något skäl kräver extra stöd i sin utveckling ska få detta. Det 

handlar både om psykiska och fysiska skäl. Det som står i läroplanen för förskolan är att 

verksamheten ska fokusera på barnens välmående och utveckling (Utbildningsdepartementet, 

2010, s. 4), samt att förskollärarna ska stödja de barn som har svårigheter av något slag 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12). Detta är det enda i läroplanen som på något sätt kan 

kopplas ihop med en krissituation då barnet då befinner sig i en svårighet av något slag. En 

förskollärare ska då ansvara för att barnet får detta stöd på ett eller annat sätt. Det står däremot 

inte uttalat i läroplanen att varje förskola behöver ha en krisplan som kontinuerligt ska 

uppdateras.  

Att vara förberedd innan en kris inträffar är ett måste enligt Arbetarskyddsstyrelsen 

(1999, s. 6). De skriver också att krisstöd ska finnas på en arbetsplats och detta i samband med 

allvarliga händelser som olyckor eller andra krissituationer. Närsomhelst en människa kan utsättas 

för en krisreaktion, ska stöd finnas. Något som också beskrivs är att chefen på arbetsplatsen samt 

ledande personal ska ha kunskaper om kris och olika krissituationer för att kunna ge det bästa 

stödet när en krissituation inträffar. De ska kunna planera och leda en svår situation. Det sägs att 

förskolan är barnets arbetsplats och då blir förskolan ett ställe där barnen ska känna sig 

omhändertagna och trygga. Enligt Arbetarskyddsstyrelsen (1999, s. 14) ska den som råkat ut för 

en kris skyddas från ytterligare kriser och barnet ska ges möjlighet att tala om det som inträffat. 

När en stor krissituation inträffar kan både barnet och personalen behöva hjälp av t.ex. 

socialtjänsten. Arbetsledningen på platsen ska också finnas där för sin personal och ge 

handledning och stöd 
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Förskolechefens ansvar i krissituationer 

Enligt Skollagen (2010) är det förskolechefen som ska se till att barnet i behov av särskilt stöd ska 

få detta. Skolverket (2013) påpekar också att förskolechefen är den som har det yttersta ansvaret 

för hur en krissituation ska hanteras. När en kris inträffar är det chefen som bör skaffa sig en 

överblick och bestämma hur de ska gå vidare. Något som också påpekas är att det är 

förskolechefen som är förskolans ansikte utåt och Skolverket (2013) rekommenderar därför att 

det är förskolechefen som ska ta kontakt med drabbade och deras anhöriga för att visa sitt 

deltagande. Skolverket (2013) menar också att förskolechefen ska vara insatt i den dagliga 

verksamheten på förskolan och att det pedagogiska arbetet ska styras av en förskolechef för att 

utvecklingen ska gå framåt. Att förskolan ses som en bra plats med god kvalité beror på att 

förskolan har en god fungerande ledning där förskolechefen är insatt i både läroplanen och 

förskolans uppdrag och mål. Det är också förskolechefens ansvar att personalen följer riktlinjerna 

för verksamheten.  

Dyregrov (2006, s. 58) framhåller några uppgifter som ledaren är ansvarig för då en 

kris inträffar. I förskolan är det förskolechefen som har denna ledarposition. Det är ledaren som 

ansvarar för hur anställda och barn tas om hand i en akut kris samt under perioden precis 

därefter. Ledaren har i uppgift att med hjälp av god struktur och fungerande rutiner se till att de 

resurser som finns till förfogande används på ett optimalt sätt. Dessutom ska denne se till att 

situationen hanteras utifrån bästa möjliga förutsättningar. Ett annat åtagande ledaren har är att 

snabbt kunna bedöma krissituationen och beordra andra till olika uppgifter. Ledaren kan tvingas 

fatta beslut som kan komma att få långvariga och djupgående konsekvenser för verksamheten 

(Dyregrov, 2006, s. 59).  

Ledarskapet i krissituationer omfattas såväl av information som av 

omhändertagande och motivation. Informationsledarskap går ut på att ansvara för att 

informationen kring krisen uppdateras i takt med att krisen utvecklas eller då den precis inträffat 

(Dyregrov, 2006, s. 60). Omsorgsledarskap framträder genom ledarens sätt att visa sig. Detta har 

stor betydelse för hur barn och andra lärare bemöter varandra. En viktig dimension av 

omsorgsledarskapet är att möjliggöra samtal mellan barn och lärare kring det som inträffat. 

Motivationsledarskapet innebär att ledaren skall motivera till fortsatta arbetsinsatser efter den 

akuta krisen. Detta ledarskap förutsätter att ledaren erkänner att det är svårt för påverkade och 

ledsna barn och anställda att känna sig motiverade till nya insatser i verksamheten (Dyregrov, 

2006, s. 61).  

Tidigare forskning 

Vi har funnit en del forskning om sorghantering och bearbetning men inte, enligt oss, tillräcklig 

forskning om krisplaner inom förskolan. Den litteratur om krisplaner vi har funnit relevant för 

vår studie är Skolverkets (2006) rapport om hur skolornas beredskap såg ut när 
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tsunamikatastrofens offer kom tillbaka till skolorna. Rapporten riktar sig främst till skolan, men vi 

vill ändå belysa den då krisplanerna för förskolan och skolan är utformade på ett likartat sätt. 

 Skolverket (2006) har i sin rapport undersökt hur olika skolors krisplaner såg ut 

och om skolorna var förberedda inför krishanteringen. Rapporten utgår från 50 slumpvis utvalda 

skolor i Sverige som var drabbade av förluster efter flodvågskatastrofen. Rapporten visade att 

rektorer och lärare var förberedda och att deras krisplaner var till stor hjälp.  Nästan samtliga 

skolor hade en krisplan som kunde användas under denna kris. I samtliga fall utom tre, kände 

personalen till krisplanen och den var till stort stöd under krishanteringen. Krisplanerna kunde 

användas som stöd både under och efter krisen. Det var däremot många rektorer som inte visste 

hur kontakten med media skulle skötas så när krisen lagt sig var det många av skolorna som 

reviderade sina krisplaner, gjorde dem utförligare och lade till ett avsnitt om mediehantering.  

Nedan har vi fokuserat på olika forskares syn på sorghantering. 

Holland (2008, s. 2) har gjort en stor del av sin forskning i skolan men vi anser att forskningen är 

relevant i vår studie då den visar hur lärarna tänker angående barn i kris.  

Holland (2008, s. 3) har i en av sina studier fokuserat på hur skolan hjälper och 

stödjer en elev vars närstående dött. Han menar att det är viktigt att lärarna vet hur de ska göra 

när ett barn drabbas av en förlust. Studien gjorde han i en region i England för att se hur 

situationen ser ut på skolorna där. Resultatet han fick ut från sin studie visade att när barn 

drabbas av en kris, t.ex. när en förälder dör, sätts barnet i en stressad situation som kan vara svår 

att hantera. Skolan bör därför vara väl informerad och påläst om hur barn reagerar så att de kan 

förstå och tillgodose sina elevers behov på bästa sätt. Skolan blir som en andra familj för barnet. 

Här är det viktigt att det finns en lärare som är trygg och visar att barnet får sörja. Det har också 

visat sig i Hollands (2008, s. 11) studie att lärarna tycker att de har för lite kunskap när de ska 

bemöta barn som förlorat en närstående. Barnen som kommer tillbaka efter en kris känner sig 

ignorerade och de kan också bära på skam. Det är betydelsefullt att skolan och närstående till 

eleven har god kontakt. Barn kan ha mycket svårt att uttrycka sin sorg. Små barn kan uttrycka 

den i leken och därför är det viktigt att som vuxen låta barnet leva ut sina känslor i leken. 

Vikten av att vara förberedd är också något som Dyregrov (1995, 1999, 2006) 

behandlar. Vi anser att hans forsking är relevant för studien då han påpekar betydelsen av att vara 

förberedd inför en krissituation då barns sorgereaktioner kan vara starka. 

Barn känner ofta ensamhet då de upplevt förlust eller sorg. Således menar han att vuxna ofta har 

en tendens att underskatta det barnen faktiskt sett eller hört, hur starkt de reagerar, vad de förstår 

och hur länge barnens reaktioner håller i sig (Dyregrov (1994, s. 11) Det är av stor vikt att hjälpa 

ett barn som drabbats av sorg. Dyregrov (1994, s. 72) menar att bearbetning av en traumatisk 

upplevelse måste ges hög prioritet så att sorgeförloppet kan fortskrida normalt. Han har noterat 

en ökad insikt om detta i praktiken. Dyregrov (1994) anser också att en beredskapsplan är viktig 

för att förskolan och skolan skall kunna stå bättre rustad för att hantera sorg och kriser. Han 

hävdar att en planering och en mental förberedelse innan en kris inträffar gör att situationen 
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kommer klaras bättre än annars. (1994, s. 73, 74). Dyregrov förespråkar även krisgrupper för barn 

som varit med om ett trauma. Han menar att barnen borde vara till användning för varandra så 

att de kan se att andra barn också reagerar på samma sätt. En krisgrupp kan samlas flera gånger 

under en lång tid, speciellt för barn som drabbats av sexuella övergrepp. 

När det gäller kriser på förskolor finns det två danska forskare som berör hur 

barnen påverkas av en kris och hur viktigt det är med krishantering både i förskolan och på 

skolan. Böge & Dige (2006) fokuserar på hur pedagogerna kan hjälpa barn i svåra situationer och 

hur förberedelser går till på förskolor och skolor. De belyser även vikten av att ha en krisplan 

som är aktuell och som innefattar alla telefonnummer som är nödvändiga då en kris uppstår. 

Böge & Dige har under många år sysslat med ett projekt som kallas ”omsorg” där de har arbetat 

fram ett material som innehåller pedagogiskt hjälpmaterial till pedagoger. De har speciellt riktat 

sig till barn som förlorat en förälder, syskon eller till den vars närstående har blivit allvarligt sjuk. 

De menar att det är upp till varje vuxen människa som arbetar med barn att ta ansvar för att 

stötta barn i svåra livssituationer. De betonar också att förskolan och skolan är den plats där 

barnen ska kunna känna sig trygga och där allt ska vara som vanligt efter en kris, det ska vara 

stället där barnen kan koppla bort det som hänt men även få ta itu med händelsen vid behov 

(Böge & Dige, 2006). 

Sammantaget konstaterar vi att mycket av den tidigare forskning som finns belyser 

hur barnet ska bemötas då denne blivit drabbad av en krissituation.  

Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan berör vi hur en krisplan kan utformas och varför detta verktyg är viktigt i 

krishanteringen. Vi framför också hur barnen på förskolan kan påverkas av en kris. 

Utförandet av en krisplan 

Alla kriser är olika och ska bemötas därefter. Däremot finns det gemensamma nämnare för hur 

krisen ska hanteras (Dyregrov, 1995, s. 7). Det är de gemensamma nämnarna som kan beröras i 

krisplanen. Det är många förskolor och skolor som idag rakt av kopierar andras krisplaner och 

även om det kan vara en hjälp att utgå ifrån andras krisplaner är det en fördel att skriva en egen 

(Dyregrov, 2006, s. 65). En krisplan ska skrivas utifrån den enskilda förskolans förutsättningar 

och vägen till en krisplan är viktig. Genom diskussionerna som uppstår när en krisplan skrivs, kan 

förskollärarna få en bild av hur arbetet ska göras och på så vis vara mer förberedda. Det är också 

betydelsefullt att skriva en egen krisplan då förskolan har sina egna resurser och personer att 

kontakta och det är viktigt att uppdatera telefonnummer och liknande. När en krisplan har 

upprättats ska det finnas personer som har ansvar för att den upprätthålls och uppdateras. Att 

krisplanen kontinuerligt revideras är av stor vikt (Dyregrov, 2006). 
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Dyregrov (2006) tillsammans med Nordblom & Magnusson Rahm (2005) menar att en krisplan 

bör innehålla följande punkter: 

- Telefonnummer. En krisplan ska innehålla telefonnummer till olika personer som 

kuratorer, psykologer, vårdcentraler och polis. Den ska även innehålla vem som ringer 

dessa nummer och när krisgruppen ska sammankallas.  

- Översikt över ansvarsområden. Här framhålls vilket ansvar personal, ledning och 

krisgrupp har i olika situationer. Detta är av yttersta vikt då en kris inträffar. Personal ska 

snabbt veta vad och hur de ska agera (Dyregrov, 2006, s. 69). 

- Olika sorters krissituationer. En krisplan kan bestå av olika avsnitt som förklarar olika 

slags krissituationer och hur personalen ska agera. Vilka åtgärder som sätts in beror på 

hur förskolan är utformad och efter den enskilda händelsen. En krisplan ska vara detaljrik 

då en fåordig krisplan inte hjälper tillräckligt under en pågående kris (Dyregrov, 2006, s. 

69). Det är stor skillnad på olika kriser. Medan vissa kriser endast drabbar ett barn kan 

andra kriser drabba hela förskolan. Därför ska det finnas med i krisplanen hur arbetet ska 

utformas efter olika händelser och efter vilka som är berörda. (Dyregrov, 2006, s. 71). 

Nordblom & Magnusson Rahm(2005, s. 12-17) menar att det är skillnad på åtgärderna då 

ett barn avlider på skolan än om det inträffar i hemmet och detta är ett argument till att 

ha olika krissituationer med i planen. De krissituationer som Dyregrov (2006, s. 74- 85) 

menar ska finnas i krisplanen är då elev, anhörig, eller kollega avlider, våldssituationer 

samt andra situationer såsom brand, bombhot och olyckor. 

- Mediehantering. Vid en större krissituation där det finns ett medialt intresse bör personal 

och ledning veta hur de ska agera. Det ska också stå tydligt vem som har uppgiften att tala 

med media (Nordblom & Magnusson Rahm, 2005, s. 66). 

- Lista över resurser. Resurser kan innebära att allt från datautrustning till lokaler finns 

listade. Det kan även vara en krislåda som finns tillgänglig med symboliska föremål. Det 

är en fördel om krislådan är komplett innan en kris inträffar (Dyregrov, 2006, s. 69). 

- Barns reaktioner på en kris. Enligt Nordblom & Magnusson Rahm (2005, s. 58-59) ska 

det gärna finnas ett avsnitt som beskriver hur barn vanligtvis reagerar efter en kris. De tar 

upp Cullbergs (2003) fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och 

nyorienteringsfasen.  

 

Det bör även finnas information om strategier för svåra samtal, utkast av brev till föräldrar och 

anhöriga och även ett avsnitt där barnens sorgebeteenden förklaras. Många krisplaner väljer också 

att ha med ett litteraturavsnitt där böcker om krishantering för vuxna finns men också 

skönlitterära böcker för barn (Dyregrov, 2006, s. 82 ). 
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Hur påverkar en kris barnen i förskolan? 

Att ett barn har det svårt i förskolan och skolan kan ha många orsaker. Att ha varit med om en 

kris eller katastrof kan vara en av dem. Om ett barn varit med om en kris kan det hindra barnet 

från att fungera i olika situationer (Andersson & Ingemarsson, 1994, s. 15). Barnet kan ha inre 

bilder, tankar och minnen från krisen som gör att barnet inte kan koncentrera sig under dagen. 

Dyregrov (2006, s. 22) menar också att barn som har dessa tankar och inre bilder kan ha svårt att 

sova på nätterna. En följd blir då att barnet är trött och det bidrar till mindre koncentration och 

tålamod under dagen. Om ett barn varit med om att någon försökt skada denne kan detta göra så 

att barnet ständigt ser sig om och tror att omgivningen vill barnet något illa. Detta blir då ett stort 

problem och barnet får svårt att koncentrera sig då det har fullt upp med att se till att han/hon är 

säker (Dyregrov, 2008, s. 22). Ett litet barn kan ha svårt att vara ensam efter en kris. Barnet vill ha 

någon vuxen närvarande som ser till att barnet är tryggt (Dyregrov, 1999, s. 17). Det kan också 

vara så att känslorna som barnet har är så pass starka att barnet tappar kontrollen. Ilska kan 

komma plötsligt och en känsla av orättvisa kan skapa stort drama. Ett barn som dessutom är 

ledsen och nere har svårare att ta in information (Dyregrov, 2008, s. 22). Fortsättningsvis kan 

barnet bli arg och ledsen utan att själv veta varför. Barnet kan också rikta sin ilska mot någon 

som står denne nära eftersom sorgen är svår att bära på (Dyregrov, 2006, s. 18). Att barnet går 

tillbaka i utvecklingen är vanligt och ett barn som både kan äta själv och klä på sig kan plötsligt 

vilja ha hjälp med detta och börja bete sig som ett litet barn igen. Barnet kan också få ut sina 

känslor genom att leka lekar med anknytning till det som har hänt. Detta är ett sätt att bearbeta 

sorgen och ilskan (Dyregrov, 2006, s. 19). Förskolebarnen behöver få information om det som 

hänt och informationen ska vara väl anpassad efter deras ålder. För små barn är det viktigt med 

fysisk närhet och som förskollärare måste man ställa sig in på att det finns barn som behöver 

extra fysisk beröring ett tag framöver (Skolverket, 2006, s. 124). 

Som verksam inom förskolan är det betydelsefullt att veta hur olika barn reagerar i 

en krissituation för att man på bästa sätt ska kunna vara förberedd. Detta är något som Cullberg 

(2003) har forskat inom. Han har funnit att barn sörjer i olika faser. Han benämner de olika 

faserna; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Chockfasen är den första 

fasen i en krissituation. Vid chockfasen är personen oemottaglig för det som inträffat, men kan 

verka lugn på ytan. En del barn kan ha svårt att minnas vad de sagt och gjort under denna fas 

medan andra kan bli utagerande, skrika eller upprepa sig. Denna fas kan vara ihållande i några 

minuter upp till några dygn. Nästa fas är reaktionsfasen. I denna fas blir barnet medvetet om vad 

som hänt och tar alltmer till sig av det inträffade. I detta skede börjar barnet ställa sig själv frågan 

om varför detta händer honom eller henne. Något annat som är vanligt förekommande i denna 

fas är livlig fantasi. Fortsättningsvis kommer bearbetningsfasen. Denna fas kan vara från några 

månader ända upp till flera år. Under denna fas är reaktionerna mindre och personen börjar 

bearbeta det som hänt på ett annat sätt. Den sista fasen är nyorienteringsfasen. Denna 

karaktäriseras av att personen kan acceptera det som inträffat och kan gå vidare i livet. Denna fas 
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kan pågå livet ut och behöver aldrig ta slut, men känslor kan komma att rivas upp. Trots detta har 

de krisdrabbade ofta fått tillbaka sin livslust och glädje i denna fas (Cullberg, 2003).  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur olika förskolor arbetar med krishantering. 

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

Hur arbetar förskolan för att vara förberedd inför en krissituation? 

Hur är krisplanerna på förskolorna utformade? 
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Metod 

Metod för datainsamling  

I denna studie har vi använt oss av två datainsamlingsmetoder för att få fram ett resultat. Det ena 

är genom textanalys, där vi har analyserat krisplaner från olika förskolor. Den andra metoden vi 

har använt oss av är intervjuer. Vi valde att använda oss av intervjuer eftersom den metoden 

möjliggör för oss i denna studie att fånga upp personernas tankar och uppfattningar om något.  

 Vi hörde av oss till 30 förskolor om en intervju. Vi frågade även förskolecheferna 

på dessa förskolor om de ville ställa upp samt om de ville tillhandahålla oss deras krisplan. Då 

endast en av dessa förskolor hörde av sig beslutade vi oss för att höra av oss till tidigare 

praktikplatser. Däremot ville några förskolor av de kontaktade förskolorna bidra med en krisplan. 

Vi bestämde oss senare för att vi ville ha tio intervjuer och lyckades med hjälp av kontakter hitta 

tio som ville ställa upp i vår studie. 

Textanalysen är gjord på 15 krisplaner från förskolan. Textanalys är en metod där 

innehållet av en text studeras. Genom att ställa frågor till texten och läsa den många gånger kunde 

vi se hur stort utrymme de olika delarna fick och därefter kunde vi plocka vi ut de väsentliga 

delarna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2004, s. 233). Det kan vara så att alla 

förskolor har en krisplan, men att vetskapen inom personalen inte är tillräcklig. Det kan även 

finnas förskolor som inte har någon krisplan. Vi ville med användning av textanalysen se hur 

några förskolor är förberedda med krisplan inför en eventuell kris. Därför valde vi ut 15 stycken 

krisplaner från förskolor som tillhandahåller detta. Vi valde att analysera 15 stycken eftersom vi 

ville ha ett antal som det gick att utläsa några betydande skillnader emellan. Eftersom det var 

svårt att få tillgång till krisplaner kunde vi inte göra ett urval av de utan fick använda de vi blev 

tilldelade.  

Respondenterna och krisplanerna är avgränsade från varandra och det är inte 

respondenternas respektive förskolors krisplaner som analyseras. Vi är medvetna om att studien 

skulle få ett större djup och förståelse för hur vissa krisplaner ser ut om respondent och krisplan 

hade hängt samman. Detta gick inte att genomföra då det var svårt att få förskolor att ställa upp i 

denna studie. Det var några som inte ville överlåta sina krisplaner och några som inte ville ställa 

upp på en intervju, men bidrog med en krisplan till studien. Vi kunde därför inte para ihop dessa 

utan gjorde studierna vid sidan av varandra. Dessa resultat slog vi senare samman i 

diskussionsdelen. 
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Urval 

Vi valde att använda intervju som metod då vi ville ta reda på hur förskollärare och 

förskolechefer ser på förberedelser inför krissituationer. Anledningen till att vi valde att intervjua 

förskollärare beror på att de har en pedagogisk högskoleutbildning och det är dem som dagligen 

arbetar med barnen ute i verksamheterna. Eftersom förskollärarna är utbildade är de också insatta 

i förskolans läroplan och skollagen. Några förskollärare har valts ut genom att vi tidigare haft 

kontakt med dem i olika verksamheter, t.ex. under vår verksamhetsförlagda utbildning. Medan 

andra har valts ut genom att de själva, efter mejlkontakt med oss, visat intresse för att delta i vår 

studie. I studien har intervjuer med tio förskollärare genomförts på olika förskolor i 

Mellansverige. Förskolechefer valde vi också att intervjua då dessa har ett övergripande ansvar 

gällande krissituationer (Skolverket, 2005). Förskolecheferna har inte nödvändigtvis en 

pedagogisk utbildning, men de har ändå ett stort inflytande och ansvar då det gäller krishantering.  

Vi har genomfört två intervjuer med förskolechefer.  

Vi beslutade oss för att intervjua ett litet antal personer, då en undersökning som 

bygger på samtalsintervjuer visat att resultatet sällan blir bättre om antalet intervjuer är fler och 

det är av större vikt att intervjuerna är väl förberedda (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wägnerud, 

2004, s. 286).  Förskollärarna som medverkade i intervjuerna arbetar med barn i olika åldrar, från 

1 till 5 år gamla och på olika typer av förskolor. Majoriteten av förskolorna i studien var 

kommunala medan några få var privata. Däremot var de flesta krisplaner från privata förskolor. 

Eftersom vi inte har jämfört kommunala förskolor gentemot privata är detta ingenting vi anser 

påverkar vårt resultat.  

Krisplanerna vi använt oss av i studien har vi fått av olika förskolor. Dels från de 

förskolor där vi har intervjuat olika förskollärare men även ifrån några som valde att endast bidra 

med en krisplan och att avstå från intervju. Därför valde vi inte ut några specifika krisplaner, utan 

valde dem vi fått tillgång till genom de olika förskolorna.  

Krisplanerna fick vi genom att mejla och ringa runt till olika förskolor i en 

kommun i Mellansverige. De flesta krisplanerna vi fick var från privata förskolor. En del 

förskolor skickade krisplanerna till oss medan vi hämtade andra på respektive förskola.  

Materialet som använts under intervjuerna har varit en intervjuguide som vi själva 

utformat frågor till. För att fånga upp allt som respondenterna berättade under intervjun använde 

vi inspelningsfunktionen på våra telefoner, då dessa spelar in med god ljudkvalité. Det material vi 

använt till textanalyserna var krisplaner från olika förskolor.  

Vi är medvetna om att de intervjuades svar kan påverkas av vad de tror att vi vill att 

de ska svara. Vi är också medvetna om att våra typer av frågor avgör vad respondenterna ger oss 

för svar och detta kommer i sin tur påverka resultatet. Intervjuer ger enligt Esaiasson mfl (2004, 

s. 279) möjlighet att få svar som är oväntade och ger en inblick i hur personerna tänker om 

krishantering. 
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Genomförande 

Innan vi kontaktade våra intervjupersoner gjorde vi två intervjuguider, en till förskollärarna och 

en till förskolecheferna, med frågor som kunde svara på våra frågeställningar. Vi kontaktade 

intervjupersonerna genom mejl och telefon och vi berättade då vilka vi var och varför vi ville 

intervjua dem. Några av intervjupersonerna ville ha frågorna på mail innan intervjun så att de 

kunde förbereda sig. Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser eftersom de 

hade svårigheter med att komma ifrån sin arbetsplats under dagen. Vi var medvetna om att det är 

vi som intervjuar som tillhandahåller makten i intervjusituationen och att respondenterna således 

hamnar i ett underläge (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2004, s. 294). Därför var valet 

av plats för intervjun en viktig aspekt. Vi ville således att respondenterna skulle känna sig trygga i 

den miljö där intervjuerna skulle genomföras. 

Två intervjuer utfördes via telefon, en med en förskolechef och en med en 

förskollärare. Intervjuerna som genomfördes via telefon berodde på att respondenterna inte hade 

möjlighet till en fysisk intervju då deras arbetsbelastning var för hög under denna tidpunkt. Under 

de intervjuerna vi gjorde på plats med respondenten använde vi oss av ljudinspelning och gjorde 

även anteckningar. Eftersom vi hade hjälp av en röstinspelning under intervjuerna valde vi att 

endast föra anteckningar om våra funderingar och som stöd under intervjuernas gång. 

Inspelningen var en god hjälp till transkriberingen av intervjun som gjordes därefter. Vi försökte 

hålla oss till intervjuguiden, men hoppade ibland över vissa frågor som intervjupersonen inte 

visste eller inte kunde svara på. Vi ställde också många följdfrågor då vi ville ha ett mer utvecklat 

svar. Varje intervju tog cirka 30 minuter. Vi genomförde intervjuerna tillsammans men turades 

om att ställa frågorna medan den andre antecknade och kompletterade med nya följfrågor.  

De 15 krisplanerna bearbetades och lästes igenom många gånger för att få en 

överblick över varje text. Vi fördjupade oss sedan i delar av krisplanerna som berörde vår studie 

och som främst svarade på våra frågeställningar. Dyregrov (2006), Skolverket(2006) och 

Nordblom & Magnusson Rahm (2005) har även rekommendationer om hur en krisplan kan 

skrivas och detta såg vi även till då vi analyserade krisplanerna. Vi såg också till likheter och 

skillnader mellan krisplanerna och såg vad varje enskild plan tog upp.  Under resultatet av 

textanalysen har vi plockat ut de väsentliga delarna som dels tagits upp under teoretiska 

perspektiv men också de delar som svarar på våra frågeställningar. Vi har också sett gemensamma 

nämnare för alla krisplaner. 

Vi genomförde intervjuerna och textanalyserna tillsammans. Vi bearbetade sedan 

krisplanerna och transkriberade intervjuerna. Därefter ansvarade Åsa för presentationerna av 

intervjuerna och Lisa för krisplanerna under resultatdelen. 
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Databearbetning och analys  

Intervjuerna som spelats in transkriberades. Vi skrev sedan en sammanfattning av intervjuns 

väsentligaste delar där respondenterna svarade på våra frågeställningar. När intervjuerna 

bearbetats och sammanställts grupperades svaren under olika teman i resultatet. Vi valde att inte 

presentera varje persons svar för sig utan vi grupperade dem utifrån varje fråga. Vi gjorde 

relevanta urval utifrån svaren då vi inte kunde presentera intervjun som helhet utan endast det 

relevanta för denna studie. I resultatet synliggörs citat från respondenterna. Vi har skrivit om 

talspråket till skriftspråk men inget meningsbärande innehåll har gått förlorat. 

 Vi bestämde oss tidigt för att krisplanerna skulle vara anonyma i vår studie, och 

många av förskolorna önskade detta. Vi bearbetade varje krisplan för sig och skrev ner innehållet 

i varje krisplan och hur de var utformade. Vi hade en övergripande frågeställning som vi sedan 

delade in ner i mindre frågeställningar som vi sedan ställde till krisplanerna. Frågorna vi ställde 

belyste hur aktuell krisplanen är, om det finns en innehållsförteckning, om det finns viktiga 

telefonnummer och vilka dessa går till och om planen tar upp olika krissituationer som kan 

inträffa och vilka dessa är. Dessutom frågade vi hur de skriver i krisplanen om dödsfall av barn, 

hur de ställer sig till dödsbud, om det finns checklistor för hur personalen ska gå tillväga efter en 

kris, om det finns ett avsnitt som talar om hur barn reagerar på en kris och hur de visar sin sorg. 

Fortsättningsvis frågar vi om det finns ett avsnitt som berör ansvarsfördelningen och hur 

avsnittet som berör krisgruppen ser ut och om det finns ett avsnitt som berör krislådor och 

minnesstunder. Slutligen frågar vi om krisplanen tar upp hur media ska bemötas. 

Denna metod menar Esaiasson mfl (2004, s. 238) är nödvändig för att få ett mer ingående svar på 

forskningsfrågan. Vi förde sedan samman resultaten utifrån svaren på frågorna vi ställt texten och 

utifrån det vi sett i krisplanerna. Vi har valt att inte presentera varje krisplan för sig utan 

presenterar dem tillsammans under olika temarubriker. Varje tema är sådant som vi upptäckt att 

krisplanerna berör och som enligt Dyregrov (2006), Skolverket (2006) och Nordblom & 

Magnusson Rahm (2005) bör finnas med. 

 

Reflektion över metoden 

Vi är medvetna om att vi vid intervjuerna tolkar respondenternas svar. För att svaren skall kunna 

leda fram till ett resultat måste vi tolka och analysera det som respondenterna har sagt. Vårt sätt 

att tolka svaren påverkar med andra ord vad vi kommer fram till i resultatet. Detta är svårt att 

undvika i intervjusituationer då människor både medvetet och omedvetet tolkar det andra säger 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2004). Eftersom respondenterna har sitt eget sätt att 

se på olika fenomen, förstår vi att de inte kan ge en fullt rättvis och sann bild av det vi efterfrågar.  

Vi är också medvetna om att på det sättet vi formulerat frågeställningarna påverkar vilka möjliga 

svar respondenterna kan ge oss. En svårighet med att samla in data var att få tag i 
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intervjupersoner som var villiga att ställa upp. Det var endast en förskola av 30 som svarade på 

vårt mejl om att ställa upp på en intervju. De andra intervjupersonerna har vi fått kontakt med 

genom personliga kontakter inom förskolan. En orsak till att de inte ville ställa upp kan ha varit 

att inte kände sig insatta i ämnet, eller att de inte visste om huruvida de har en krisplan eller inte. 

Detta kan då påverka vårt resultat på så sätt att vi endast intervjuat personer som på något sätt 

har kännedom om krishantering och är insatta i ämnet. 

Det vi noterat efter att ha utfört intervjuerna var att det inte tog lika lång tid som 

förväntat och därför fick vi försöka få respondenterna att utveckla sina svar så mycket som 

möjligt så att de skulle bli innehållsrika. Det var också svårt att få tag på krisplaner då många 

förskolor endast hade en krispärm som de inte ville låna ut. Eftersom vi gjorde en analys på 

krisplanerna där planerna inte kommenterats av någon ansvarig kan det vara svårt för oss att veta 

hur de tänkt när de gjort dem. Vi skulle ha behövt svar på vissa frågor muntligt och på så sätt få 

en större bild av hur krisplanen har bearbetats och utformats. Genom att göra en textanalys 

tolkar vi det vi ser och det finns ingen som har möjlighet att förklara för oss eller försvara sin 

text. Konsekvenser detta kan ge studien är att vi endast lägger tyngdpunkt på det vi vill granska 

utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

Etiska aspekter 

De fyra kraven som bör följas då en undersökning görs är; informationskravet, 

samtyckandekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). 

Eftersom vi har frågat personer om intervjuer och krisplaner och de har ställt upp så har vi deras 

samtycke till att delta i studien. Ett krav som också är aktuellt i vår studie är informationskravet. 

Då vi tog kontakt med personerna i studien var vi noga med att berätta om studiens syfte och 

vilken del de hade i studien. Vi informerade personerna som intervjuades om att de när som helst 

fick avsäga sig som intervjupersoner och att vi då inte längre skulle ha någon rätt att använda 

materialet. Vi informerade dem om att de fick avbryta mitt under en pågående intervju om de 

skulle vilja. Speciellt viktigt blev detta i denna studie eftersom vi intervjuar personerna om ett 

känsligt ämne. De intervjuade fick även veta att de hade rätt att vara anonyma. 

Det andra kravet som är aktuellt är konfidentialitetskravet. Alla uppgifter vi samlat 

in från personerna har vi förvarat på ett ställe där obehöriga inte har tillträde. När vi hade gjort 

intervjuerna och spelat in dessa, lade vi ljudfilerna på en av våra datorer och såg till att ingen 

obehörig skulle kommer åt dessa. Denna punkt är särskilt viktig då vi intervjuar om ett känsligt 

ämne. Det kan förekomma att personerna inte vill svara på vissa frågor om de inte är försäkrade 

om att ingen annan än vi kan ta del av inspelningarna. 

Vi måste också se till nyttjandekravet. Vi måste vara noggranna med att inte skriva 

ut sådant som andra kan koppla ihop med vissa personer och på så sätt avslöja våra 

intervjupersoner. Något vi också kommer att göra efter att vi avslutat vår studie är att informera 

personerna om vart vi kommer att publicera vår studie och att de gärna får ta del av denna. Vi har 
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också informerat om att intervjuerna och krisplanerna endast kommer att användas i 

vetenskapligt syfte. 
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Resultat och analys 

Resultatet är uppdelat i två delar. Den första delen behandlar krisplanerna och redovisar hur olika 

krisplaner ser ut och har för innehåll. Intervjudelen redovisas med hjälp av citat och beskrivande 

text. 

Del 1 - Krisplaner 

Nedan presenteras textanalyserna av krisplanerna. Resultatet presenteras på två olika sätt, dels i 

form av diagram och dels i form av text. Varje diagram har en beskrivning eller förklaring. 15 

krisplaner har analyseras. Denna resultatdel svarar främst på frågeställningen: Hur är krisplanerna 

utformade? Något vi upptäckte tidigt var att många av krisplanerna nämnde att Dyregrov(2006) 

stod bakom deras utformning av krisplanen och de har tagit stöd av hans litteratur för att veta 

hur krisplanen ska läggas upp. Dyregrov (2006) har tillsammans med Skolverket (2006) 

rekommendationer för hur arbetet med en krisplan kan läggas upp. Även Nordblom & 

Magnusson Rahm (2005) har utformat en handledning vid kriser och katastrofer för skolor och 

förskolor. De utgångspunkter vi valt för textanalysen är Dyregrov (2006) samt Nordblom & 

Magnusson Rahms (2005) modell för hur en krisplan kan vara utformad. 

 

Det första vi granskade i krisplanerna var hur aktuella planerna är. För att en krisplan ska vara ett 

bra verktyg krävs det att planen är uppdaterad (Dyregrov, 2006). Hur aktuella krisplanerna är 

visas nedan med hjälp av ett diagram. 

 

 

Figur 1. Staplarna visar från vilka år krisplanerna är uppdaterade.  
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Fem krisplaner är äldre än två år och tio krisplaner är uppdaterade 2012 eller 2013. Några 

förskolor hade även skrivit när planen ska revideras nästa gång. Dock var datumet för revidering 

av en krisplan för ett år sedan och ingen revidering har noterats. Krisplanen kan dock vara 

reviderad utan att datumet har uppdaterats. Det finns också krisplaner som i samband med 

datum för utförande av planen, skriver var planen skall finnas på förskolan. En av förskolorna 

har sin krisplan på flera avdelningar men de flesta har den på chefens kontor samt i 

personalrummet. 

Orienteringsmöjligheter  

Flera av krisplanerna har en väl strukturerad innehållsförteckning som finns efter försättsbladet. 

En krisplan ska vara lätt att orientera sig i eftersom en innehållsförteckning bidrar till att det är 

lätt att hitta i krisplanen när det är bråttom (Dyregrov, 2006). Av krisplanerna vi orienterat oss i 

har sju stycken en innehållsförteckning och även sidnummer som gör att innehållsförteckningen 

stärks och det lättare går att hitta olika avsnitt. Sex krisplaner har ingen innehållsförteckning.  

Innehållet i krisplanerna 

Viktiga telefonnummer 

Något som påpekats av Dyregrov (2006) är att det är viktigt att krisplanerna är uppdaterade och 

det betyder att viktiga telefonnummer ska finnas med och att dessa ska vara aktuella. En krisplan 

med gamla telefonnummer kan inte hjälpa till när en krissituation uppstår. Två tredjedelar av 

krisplanerna har en lista med viktiga telefonnummer. I de krisplanerna med telefonnummer finns 

det nummer till bland annat ambulans, polis, vårdcentraler, sjukrådgivning och brandkår. Det 

finns även nummer till kuratorer men också till privatpersoner inom förskolan och ledningen. I 

detta avsnitt i krisplanen fanns även nummer till personerna i krisgruppen. Något som också är 

aktuellt i denna fråga är om förskolan har en krispärm där alla telefonnummer till barnen och 

deras anhöriga finns, samt till personalens anhöriga om en akut situation skulle uppstå. 13 av 15 

krisplaner har detta och det står skrivet någonstans inne i varje krisplan. En krisplan har 

dessutom en spalt brevid telefonnummerna där personalen kan kryssa i om de fått svar när de 

ringt numret eller inte. En skillnad mellan krisplanerna är att några planer mestadels har med 

telefonnummer till personal på förskolan och krisgruppen. Andra planer har med nummer till 

präster, läkare och olika psykologer. Något vi däremot inte fått fram av granskningen av 

krisplanerna är om telefonnummerna är aktuella eller inte då många privatpersoner nämns och vi 

då inte vet om numret fortfarande går till personen i fråga. 
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Olika krissituationer 

Krisplanerna är upplagda på olika sätt men i de planer som har innehållsförteckning ligger olika 

krissituationer som rubriker och det är lätt att hitta varje kris som tas upp. 13 krisplaner tar upp 

fler kriser än tre. Två krisplaner tar inte upp någon kris alls utan skriver allmänt om hur en 

krissituation ska skötas. Dessa två planer tar alltså ingen hänsyn till vilken krissituation det 

handlar om utan skriver mer övergripande om kriser och hur dessa ska behandlas, detta gällde 

främst de krisplaner som var korta. Av de 13 planer som tar upp olika kriser visar digrammet 

nedan vilka olika kriser som behandlas. 

 

  

Figur 2. Staplarna visar hur många av varje krissituation som krisplanerna tar upp. 

 

Med hjälp av diagrammet kan vi utläsa att den mest förekommande krisen är dödsfall av barn 

eller anhörig till barn. 10 av 13 krisplaner tog upp denna kris. Denna kris är också den som tar 

mest plats i krisplanerna och där det står utförligt hur olika personer på förskolan ska agera. När 

förskolan drabbas av att ett barn dör påverkas hela verksamheten. Personalen kan ha svårt att 

hantera situationen samtidigt som det fortsatta arbetet med avdelningen måste fortsätta 

(Dyregrov, 2006).  Det var fyra krisplaner som tog upp bombhot och sju planer som tog upp 

brand. Varje krisplan som nämnde dessa kriser hade även en utrymningsplan bifogad i slutet av 

dokumentet samt ett dokument att fylla i hur personalen skötte situationen och hur situationen 

följdes upp. 

Av de 13 krisplaner som tagit upp olika krissituationen är det fyra stycken som gör 

skillnad på om personen dog utanför förskolan eller under tiden den var på förskolan. Skillnaden 

mellan dödsfall på förskolan och utanför är att de övriga barnen kan ha varit vittne till det som 

hänt och måste tas omhand. Det kan finnas barn som drabbats av chock eller som behöver extra 

stöd under en tid. Sker det ett dödsfall på förskolan måste polis underrättas. Om dödsfallet sker 

utanför förskolan läggs det vikt på att informationen som nått förskolan är riktig. Ibland kan 
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information vara privat och det måste då tas hänsyn till detta. När någon dör på förskolan 

drabbas hela förskolan och barnen måste få veta vad som hänt. En krisplan lägger vikt vid att 

prata mycket om personen som gått bort och även låta namnskyltar hänga kvar en längre tid. 

Exempel utifrån en krisplan på åtgårder när ett barn har avlidit:  

- Hålla barngruppen samlad och förklara för barnen på deras nivå vad som hänt. 

- Personalen ska också vara noga med att ge utrymme för reaktioner och frågor, avsätta tid 

i samlingen samt prata mycket om det som skett.  

- Att låta barnen rita för att få utlopp för känslor kan vara till en stor fördel om barnet inte 

kan uttrycka sig verbalt.  

- Personalen ska ordna med en minnesstund och ta reda på information om begravningen 

och vad föräldrarna har för önskemål.  

- Det är viktigt att uppföljning görs och att förskolan fortfarande har kontakt med 

föräldrarna.  

 

En krisplan nämner även att förskolan bör ha kontakt med föräldrarna minst ett år framåt och att 

föräldrarna inte ska känna någon stress när det gäller att plocka bort barnets saker från förskolan. 

En stor skillnad mellan krisplanerna är att sju av dem påpekar att ett dödsbud inte ska lämnas ut 

av någon annan än polis eller sjukpersonal. Medan de andra åtta krisplanerna har en checklista för 

hur ett dödsbud ska lämnas.  

Exempel på checklista för dödsbud: 

- När ett dödsfall skett ska du aldrig lämna dödsbudet ensam 

- Dödsbudet ska lämnas genom personlig kontakt – aldrig genom ett telefonsamtal! 

- Var väl förberedd inför dödsbudet 

- Lämna beskedet på en plats där ni är ostörda 

- Lämna beskedet kort efter dödsfallet ägt rum 

- Var öppen och ärlig och se till att ha god tid på dig, stressa inte 

Checklistor 

En checklista är ett hjälpmedel i en svår situation där det krävs att personalen agerar snabbt 

(Dyregrov, 2006). Elva krisplaner innehåller någon slags checklista vid kriser. Listorna varierade 

mellan att vara många sidor om varje krissituation där ansvarsområden benämns utförligt till att 

endast vara några få punkter. På vissa kriser såsom dödsfall stod det väl utförligt hur personal och 

chef ska agera. De som inte hade någon checklista hade antingen bara listat själva krisen som kan 

uppstå eller skrivit att checklistan finns i krispärmen, den pärm som även barnens telefonnummer 

står i. 

Exempel på checklista för större olycka: 

- Personen som är först på plats hjälper barnet och stannar hos den skadade. Ge ev. hjärt 

och lungräddning innan larm till 112. 

- Tillkalla annan personal. 
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- Personalen som hjälpt barnet följer med i ambulansen tills föräldrarna är på plats. 

- Informera föräldrar. 

- Informera förskolechef. 

- Övriga avdelningar hjälps åt på den drabbades avdelning till dess att dagen är slut. 

- Förskolechefen samlar krisgruppen som tar hand om avdelningens personal som inte ska 

arbeta mer under dagen. 

- En i personalen åker och hämtar personen som följde med ambulansen. 

- Informationsmöte hålls både till personal och föräldrar. 

- Information ges till barnen. 

- Anmälan görs till arbetsmiljöverket. 

Barns reaktioner på en kris 

Det är endast fyra krisplaner som behandlar hur barn reagerar på en kris och hur barn visar sin 

sorg både direkt efter händelsen, men också fram i tiden. Av dessa fyra krisplaner som nämner 

barns reaktioner har alla skrivit om Cullbergs (2003) fyra faser som barn i sorg kan gå igenom. 

Att ha barns reaktioner på kris i krisplanen kan vara till god hjälp då en situation inträffar. Ett 

barn kan bete sig annorlunda och då kan personalen med hjälp av krisplanen se hur barn kan 

reagera. Det kan vara till stor hjälp för personalen. Det var ingen av krisplanerna som nämnde 

Cullberg (2003) som källa direkt i den löpande texten utan hans namn nämndes först i 

litteraturlistan. De fyra krisplaner som nämner Cullbergs (2003) fyra faser är cirka 30 sidor långa 

och denna del tar upp en tredjedel av krisplanen. Två att krisplanerna nämner inte bara Cullbergs 

(2003) olika reaktionsfaser utan också en lista med tips och råd på hur man som personal på 

förskolan kan stötta barnet i den svåra situationen.  

Ansvarsfördelning 

I 12 av 15 krisplaner är det en tydlig ansvarsfördelning. Fyra krisplaner av dessa har en tydlig lista 

över vad förskolechef, personal och krisgrupp har för ansvar i olika situationer. En av dessa 

krisplaner har även en lista att kryssa i när åtgärden utförts av den ansvarige. 

 

Exempel på ansvarsfördelning: 

 

Åtgärd     Ansvarig 

Krisgrupp rings     Förskolechef 

Vid större olyckshändelse    Förskolechef 

Dödsfall     Kurator 

Kontakt med gruppens föräldrar   Ansvariga pedagoger 

 

Krisplanerna har olika ansvarfördelningar. Åtta krisplaner menar att det är upp till personalen på 

avdelningen att informera föräldrar om dödsfall av barn och kollega medan sju stycken anser att 
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det är förskolechefens ansvar. Två krisplaner menar att det är förskolechefen som har allt ansvar 

när det gäller krissituationer, även att prata med berörda föräldrar. Däremot menar alla krisplaner 

att det är avdelningens personal som ska prata med sina barn om det som inträffat, på ett eller 

annat sätt beroende på barnens ålder. Detta är också något som Nordblom & Magnusson Rahm 

(2005) påpekar. 

Krisgruppens ansvar 

Alla krisplaner nämner att de har en krisgrupp som består av viss personal men även 

utomstående personer. Däremot varierar det från förskola till förskola hur mycket plats 

krisgruppen tar i krisplanen. En krisplan ägnar krisgruppen upp till fem sidor, medan de flesta 

planer endast nämner vad krisgruppen har för ansvarsområden och vart man ska vända sig om 

man vill ha kontakt med någon i den. Alla krisplaner tar upp att förskolechefen samt någon i 

personalen är med i krisgruppen. Någon krisplan tar även med kuratorer och vårdcentraler. De 

nämner att en krisgrupp ska komma överens om vem som har ansvaret över vad för att kunna 

hantera situationen på ett bra och sansat sätt.  

 

Exempel på krisgruppens ansvar enligt krisplanerna: 

- Förskolechefen ska leda arbetet med krisgruppen. Rör det sig om en stor kris ska kommunens    

  krisgrupp kopplas in. 

- Gruppen bör vara ett steg före personalen. 

- Den ser till att personal får information om vad gruppen gör. 

- Ser till att föräldrar och barn blir informerade då en kris uppstått. 

- Informerar nyanställda om krisplanen och krisgruppen. 

- Upprätthålla personalens kunskaper då det gäller krishantering. 

- Utvärdera de åtgärder som vidtagits då en kris uppstått. 

- Följer upp arbetet med krisen. 

 

Krislåda och minnesstund 

Samtliga krisplaner nämner att förskolan har en krislåda, något som både Dyregrov (2006) samt 

Nordblom & Magnusson Rahm (2005) förespråkar.  

Exempel från en förskola:  

Krislådan bör alltid innehålla: krisplanen, ljus, ljusstake, tändstickor, cd-skiva med lämplig musik, 

skönlitterära böcker att läsa för barnen, en vit duk och en fotoram för den avlidnes foto. 

En likhet mellan krisplanerna är att nästan samtliga planer tar upp hur en minnesstund ska gå 

tillväga. Det som främst nämns när det gäller minnesstunden är att anhöriga till den avlide måste 

vara informerade om minnesstunden. De anhöriga måste få veta vad som ska tas upp på 

minnesstunden och helst, i den mån det går, kan även den anhörige delta under minnesstunden 

på förskolan. De fyra krisplaner som skriver om Cullbergs (2003) reaktionsfaser vid en 
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krissituation, nämner också att barnen ska ges tid att bearbeta händelsen och få tillfällen då de 

kan ställa frågor. Däremot skriver en krisplan att barnen inte ska bli överrösta av information de 

inte kan ta in utan att informationen får ta tid och ges på barnens villkor. 

 

Media 

Något som också berördes i nästan samtliga krisplaner, 13 av 15, var media. Om krissituationen 

som har inträffat har stort medialt intresse har förskolan några regler att följa enligt krisplanerna. 

Reglerna som tas upp är bland annat att förskolechefen har det yttersta ansvaret för att svara på 

frågor från media. Checklistor finns i två krisplaner där det står tydligt hur personalen ska agera 

när en journalist ringer upp och vill ha svar på frågor. Där står också att det är viktigt att ha tagit 

reda på så pass mycket information innan ett samtal med media så att pedagogerna på förskolan 

inte fyller ut historien med vad de tror har hänt. Varje krisplan nämner också att pedagoger och 

chefer aldrig ska nämna meningen ”ingen kommentar” utan de ska istället säga att de inte vet 

något.  

 

Sammanfattning av krisplanerna 

Utifrån Dyregrov (2006) samt Nordblom & Magnusson Rahms (2005) modell för hur en krisplan 

kan utformas gör vi här en sammanfattning på det viktigaste vi fått fram. 

Den största skillnaden mellan krisplanerna är hur de tar upp olika sorters kriser. En 

del krisplaner har kriser som dödsfall, brand och bombhot, medan andra har situationer såsom 

hur personalen ska göra då de utsätts för en hotfull situation. Det är en stor variation på kriserna. 

Något som det görs skillnad på i krisplanerna är om barnet avlider på förskolan eller i hemmet. 

Skillnaden mellan en lång och en kort krisplan är att långa krisplaner har oftast många kriser med 

tillsammans med en tydlig ansvarsfördelning. 

Orienteringsmöjligheterna i krisplanerna är väldigt olika. En del har 

innehållsförteckning med vilket gör att krisplanen är lätt att hitta i. Däremot är det sex krisplaner 

som inte har någon innehållsförteckning, en anledning till detta kan vara att en av de utan 

innehållsförteckning var kort och inte behövde någon. 

Något som två tredjedelar har med i krisplanen är telefonnummer till viktiga 

personer och ställen. I förskolornas krispärm finns telefonnummer till barnens anhöriga. Här 

finns det också en stor skillnad mellan krisplanerna. Medan en krisplan inte hade någon 

telefonlista, hade en annan krisplan gjort det extra tydligt med rutor att kryssa för när 

telefonnumret slagits och personen nåtts. 

Cullberg (2003) har gjort sig känd över sina reaktionsfaser. Faser som barn går 

igenom när de drabbats av en kris av något slag. Fyra krisplaner är insatta i dessa fyra faser och 

skriver utförligt om hur barnens beteenden kan ändras med tiden. Som pedagog är det viktigt att 

veta varför barnen beter sig som de gör och speciellt om beteendet utlösts efter en allvarlig 

händelse. Ett bra ställe att skriva om dessa beteenden kan vara just i krisplanen. 
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Elva krisplaner har en checklista där det står hur man som pedagog ska gå tillväga 

från punkt till punkt. En krisplan har dessutom en checklista för hela verksamheten där det står 

tydligt vem som ska göra vad efter en krissituation. Denna checklista gör så att alla vet vad de ska 

göra efter en stor händelse. De slipper tänka på hur fördelningen ska vara och kan istället agera 

efter vad som tilldelats dem. En intressant upptäckt när det gäller ansvarsfördelningen är att 

krisplanerna är oeniga om vem som ska informera om dödsfall har skett. Åtta stycken menar att 

det är avdelningens personal som informerar, medan sju stycken tycker att det är förskolechefen. 

Det mesta är enligt krisplanerna, förskolechefens ansvar. Vi har däremot funnit att en krisplan 

inte är något pedagogerna kan ta fram då det händer något akut, då tiden inte finns där. Däremot 

kan de se på planerna efter det akuta skedet och veta hur de ska gå tillväga. 

Ansvarsfördelningen i krisplanerna är tydlig. 13 av 15 planer är tydliga med vad 

som är vems ansvar.  

En gemensam nämnare i krisplanerna är krisgruppen och krislådan. Det är bra att 

ha en krislåda förberedd redan innan krisen inträffat eftersom det kan vara svårt att tänka klart 

efter en kris.  

Media är en annan intressant punkt i krisplanerna, som vuxit fram över tid. Det är 

många av planerna, 13 av 15, som tar upp det. De menar att det är väldigt viktigt för pedagogerna 

att veta vad det är de svarar på när media ringer. Förskolechefens har däremot det största 

ansvaret även här, enligt de flesta. 

 

Del 2 - Intervjuer 

Nedan kommer resultatet av intervjuerna som genomförts under studien att redovisas. Vi vill 

med denna del komplettera textanalyserna eftersom inte enbart krisplanerna i sig förbereder 

personalen inför en krissituation.  

Utifrån intervjuguiden och intervjusvaren har resultatet delats in i olika teman. De 

teman som uppmärksammas är; förberedelse av kris, krisplanen, tidigare erfarenheter och 

förskolechefens ansvar. De olika temana har underrubrikerna förskollärare och förskolechef. 

Detta för att resultatet ska bli tydligt att utläsa samt för att det ska gå att utläsa förskollärarnas och 

förskolechefernas resultat enskilt. Resultatet grundar sig på åtta förskollärare och på två 

förskolechefer. De förskollärare och chefer vi nämner i texten är Tova, Berit, Saga, Disa, Sofia, 

Alexander, Josef, Filippa, Helena och Eva. Alla har tilldelats fingerade namn för att behålla deras 

anonymitet. 
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Förberedelse av kris 

Förskollärare 

På frågan om förskollärarna känner sig förberedda inför en krissituation, svarar majoriteten, fem 

av åtta att de känner sig förberedda. Två förskollärare känner sig förberedda till viss del medan en 

inte känner sig förberedd alls. Bland de förberedda märktes uttalanden likt detta: 

Jag skulle faktiskt säga ja. På grund utav att det har varit två incidenter när det handlat om dödsfall 

(Josef). 

Ja, jag känner mig ganska förberedd då jag varit med ett tag. Jag har varit med om både det ena 

och det andra och alla gånger som det hänt något har vi på förskolan blivit lite starkare (Berit). 

Två av förskollärarna svarar att de känner sig förberedda till viss del. Den ena av förskollärarna 

som känner sig förberedd till viss del svarar:  

Jag känner mig väl hyfsat förberedd, men vi har inte vad jag vet någon handlingsplan om hur man 

gör när det händer något, punkt för punkt (Tova). 

En förskollärare känner sig inte förberedd alls. 

Jag tror inte att man är riktigt förberedd när en sådan sak händer. Jag är en sån person som blir lätt 

rörd, men det går över, men jag tror inte att jag är den bästa personen att jobba med i sådana 

sammanhang, så när något har hänt har jag hållit mig lite i bakgrunden (Saga).  

På frågan om hur förskolan har gjort för att förbereda sig inför en krissituation, svarade hälften 

av förskollärarna att de har krisplaner medan andra halvan svarade att de inte har det. Nästan alla 

förskollärare som svarade att de inte har någon krisplan berättade att de har krispärmar istället, 

där viktiga nummer står uppskrivna.  

Vi har en krispärm där all kontaktinformation finns med telefonnummer till både personal, 

anhöriga och till barnen (Alexander). 

Två av förskollärarna uttryckte oro över att dennes förskola saknade krisplan.  

Det känns ju inte bra att vi inte har någon krisplan om det skulle hända någonting. Jag måste ta 

upp det här med min chef, för jag känner ju att det här är jätteviktigt (Sofia). 

En krisplan vore ju väldigt bra att ha egentligen. Ofta tänker man nog inte logiskt när det inträffar 

en krissituation. Då kan en krisplan vara väldigt bra att ta hjälp av (Berit). 

En svarar att de inte gör någonting för att förbereda sig, förutom att de har en krispärm. En 

annan förskollärare berättade att förskolechefen endast gått igenom lite kort på ett personalmöte. 

 Tre av respondenterna nämner en första hjälpen kurs som Röda korset ger varje år. 

Kursen lär ut krishantering och hur personalen ska gå tillväga i dessa situationer. 

Vi på min förskola går Röda korsets kurs om krissituationer varje år. Jag tycker att den ger mig 

jättemycket bra tips och råd hur jag ska agera då det händer något. (Disa) 
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Jag har hört att det finns en bra kurs av Röda korset. Jag skulle vilja gå den, så jag ska prata med 

min chef om det. Jag tror hon också skulle tycka det var bra om vi hade gått den (Filippa) 

Jag vet att det finns en kurs som Röda korset ger. Men det är ingenting vi får gå på, även fast jag 

tjatat på chefen. Jag vet inte varför hon inte låter oss gå den (Sofia). 

Resultatet visar att majoriteten av förskollärarna känner sig förberedda inför en krissituation. 

Endast en person känner sig inte förberedd inför en krissituation och två personer känner sig 

förberedda till viss del.  

Gemensamt för många förskollärare när det handlar om huruvida de är förberedda 

eller inte, är att de känner sig förberedda genom att de upplevt en krissituation tidigare. En av 

förskollärarna som kände sig hyfsat förberedd menade att sin förskola inte hade någon 

handlingsplan att utgå ifrån i en krissituation. Detta kan ha betydelse för att förskolläraren endast 

kände sig hyfsat förberedd och inte helt förberedd. Personen som inte kände sig förberedd 

menade att det berodde på att denne lätt blir rörd och därför inte är den mest lämpade för att 

arbeta med krissituationer och i en krisgrupp. Detta är dock något som blir svårt att undvika i 

arbetet med barn på en förskola, då en krissituation kan inträffa när som helst.  

Resultatet av hur förskolor förbereder sig visar att förskolorna är förberedda 

genom att de har en krispärm eller en krisplan. Några menar dock att de inte har någonting alls. 

Frågan är om en krispärm är tillräckligt för att förskolan skall vara redo att möta en svår situation. 

Finns ingen krispärm eller krisplan alls blir det svårt att stå beredd inför en krissituation. En 

person uttryckte oro över att sin förskola enbart hade en krispärm och ingen krisplan att använda 

vid krissituationer. Detta kan bero på att en krispärm enbart innehåller telefonnummer till 

anhöriga och till andra väsentliga instanser som kan behöva kontaktas i en krissituation. En 

krisplan innehåller ett större informationsmaterial än en krispärm. I denna står beskrivet hur 

förskollärarna skall agera vid olika typer av krissituationer. Förskolläraren som enbart hade en 

krispärm på sin förskola hade möjligen känt sig mer förberedd inför en krissituation ifall dennes 

förskola hade haft en krisplan som hela förskolan hade varit delaktiga i.   

Kursen av Röda korset är också något som respondenterna nämner som en 

förberedelse. Några har gått den och en person uttrycker sitt missnöje över att inte få gå den. 

 

Förskolechef 

En förskolechef svarade att denne känner sig förberedd inför en kris. Förskolan som 

respondenten arbetar på pratat mycket och ofta om olika kriser som kan uppstå och menar på att 

denne känner sig förberedd på grund av detta.  Den andre förskolechefen känner sig förberedd 

till viss del.  

Både ja och nej. Ja eftersom jag tror på mig själv och på min personal. Men nej eftersom vi aldrig 

har varit med om en krissituation (Eva). 
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Förskolecheferna svarade att de förberedde sig inför en krissituation genom att både dem själva 

samt personalen på deras förskolor hade gått första hjälpen kurser som Röda korset anordnat. 

Röda korset anordnar första hjälpen kurser i hjärt- och lungräddning för att utbilda människor till 

kunnande innan en krissituation inträffar. De båda förskolecheferna berättade vidare att de har 

krisplaner på förskolorna för att förbereda sig inför en krissituation. En förskolechef svarar att de 

har en krisgrupp på förskolan.  

Sen går hela personalgruppen på kurser två kvällar vart tredje år, kurser som röda korset ger. Det 

handlar om olycksfall, dödsfall med mera och hur man skall göra. Det är hjärt- och lungräddning 

och hur vi gör när olika olyckor sker. Jag anser att hela personalgruppen bör gå. Vi har en kris och 

en handlingsplan där vi har olika sidor för krissituationer. Vi har också en krisgrupp som nämns i 

krisplanen. Krisgruppen består av ordförande och personalansvarig. Man ska kunna vända sig till 

krisgruppen om man behöver hjälp (Helena). 

Den andra förskolechefen berättar att de har gått Röda korsets första- hjälpen kurs och att de 

tillsammans har utformat en krisplan för förskolan. En av förskolecheferna nämner även att de 

har en krislåda som kan användas vid krissituationer. Innehållet i krislådan är duk, vas, ljus, 

ljusstake, tändstickor, cd-skiva, fotoram och filtar. 

Resultatet visar att förskolecheferna till stor del känner sig förberedda inför en krissituation, men 

den osäkerhet som uppkommer grundar sig på att den ena förskolechefen inte varit med om 

någon krissituation tidigare. Utifrån respondenternas svar känner sig förskolecheferna sig 

förberedda genom att de varit med om tidigare erfarenheter inom området. Den ena 

förskolechefen beskriver att de pratar mycket om krissituationer på förskolan och detta menar 

förskolechefen kan bidra till att denne känner sig trygg inför en kommande svår situation.  

Hur de förbereder sig inför en krissituation är genom att gå på Röda korsets första- 

hjälpen kurser tillsammans med personalen. Detta visar att förskolecheferna inser vikten av att 

hela personalen är förberedd innan en krissituation inträffat. Båda förskolcheferna nämner 

krisplanen som ett verktyg i en krissituation. Den ena förskolechefen nämner att förskolan 

tillsammans har utformat en krisplan. Att tillsammans skriva en krisplan gör att hela personalen 

blir engagerad på ett djupare plan än om förskolan enbart kopierat en krisplan från en annan 

förskola. I så fall hade personalen inte blivit lika involverade och insatta i planen som om de hade 

utformat den själva. En av två förskolechefer har en krislåda där de har både symboliska ting och 

annat som kan behövas inför en kris. Krislådan ses som ett gott verktyg att ha i beredskap då 

något svårt inträffar. Krislådan visar att förskolan är medveten om att en kris kan inträffa vilken 

dag som helst och när den väl inträffar har de allt samlat på ett och samma ställe. En av 

förskolecheferna berättar att de har en krisgrupp på förskolan, där personalen ska kunna vända 

sig om de behöver hjälp. 

Om vi jämför resultaten vi fick av förskollärarna mot förskolecheferna ser vi att 

både förskolecheferna och förskollärarna känner sig till stor del förberedda men på olika sätt. 

Vissa för att de har tidigare erfarenheter och vissa för att de har en krisplan. Förskolecheferna 
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trycker på att de har gått en Röda korset kurs med hela personalgruppen och känner sig på så vis 

förberedda.   

 

Krisplanen 

Förskollärare 

Hälften av respondenterna hade en krisplan på sina förskolor, vilket nämndes tidigare i resultatet, 

medan andra hälften hade krispärmar eller ingenting alls. Förskollärarna uppfattade att krisplanen 

skulle användas på lite olika sätt. Hälften av förskollärarna ansåg att krisplanen skulle användas 

när det händer större kriser eller när något tragiskt inträffar. Några få ansåg att den skulle 

användas som en manual eller instruktionsbok samt som ett stöd när något inträffat. Medan 

andra hälften inte kunde besvara frågan om hur krisplanen skulle användas då deras förskolor 

inte hade upprättat några krisplaner.  

Jag uppfattar att den ska användas när något väldigt tragiskt och oförutsett inträffar och att man då 

tittar hur förskolan vill att man ska bete sig i en sådan situation. Nästan så att man ska läsa den 

som en manual eller som en instruktionsbok (Josef). 

Jag tänker att man ska ha lite koll. I vissa situationer vet man inte riktigt hur man ska göra. Då har 

man någonting att titta i som finns uppskrivet. Som en riktlinje att gå efter. I alla situationer kan 

man inte följa den till punkt och pricka, men i en krissituation kan det vara bra att ha den som ett 

stöd (Filippa). 

Vi har inte vad jag vet någon handlingsplan om hur man gör när det händer något, punkt för 

punkt, det hade varit bra att ha (Tova) 

Förskollärarna är eniga om att krisplanen skall användas som ett stöd eller som en manual då 

något oförutsett och traumatiskt inträffat. De tänker även att den ska användas som en riktlinje 

för att veta hur de ska agera i olika situationer. De menar att den inte går att följa till punkt och 

pricka men att den kan vara bra som stöd. Förskollärarna är eniga om att det är skönt att ha en 

krisplan utifall att något inträffar. Några förskollärare som inte har en krisplan eller en krispärm 

alls känner sig oroade över detta. De hade tyckt att det skulle varit skönt med något att vända sig 

till när det väl inträffar något. De som har en krisplan verkar mer säkra på hur de ska gå tillväga i 

en krissituation utifrån det som står i krisplanen, medan de som enbart har krispärm eller 

ingenting förlitar sig i större utsträckning på tidigare erfarenheter och på hur de tror att de ska 

agera. De med krisplaner förlitar sig också på tidigare erfarenheter men har ändå hjälp av 

krisplanen i de fall där de inte vet på egen hand hur de ska bemöta en situation. Det som också 

framkommit är att förskollärarna inte skulle använda krisplanen i första hand om något inträffar, 

utan de väljer att i första hand agera utifrån erfarenheter och hur de är som personer.  
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Förskolechef 

Båda förskolecheferna svarade att de har krisplaner på sina respektive förskolor. Den ena 

förskolechefen använde krisplanen först efter att krisen inträffat, för att kunna gå vidare i arbetet 

efter krisen. Den andra förskolechefen pekade på att krisplanen skulle vara som ett stöd när 

krisen precis inträffat.  

Jag agerar efter hur jag är som människa. Men sedan när det gäller att gå vidare i arbetet efter 

krisen, då skulle jag gå tillbaka till krisplanen och checka av vad vi har gjort och vad mer som ska 

göras. Jag måste ta reda på vad som är nästa steg att göra samt vad som hänt, vilka jag ska 

kontakta, jag måste samla och informera personal osv. Så krisplanen är inget jag tar till det första 

jag gör, utan i ett senare skede. Krisplanen är till hjälp. Det handlar om att kartlägga situationerna. 

Vilka är drabbade och hur stor är omfattningen osv. Då har man det underlaget (Helena). 

Den ska användas som ett stöd då det hänt någonting. Just i den stunden är man lite tafatt och då 

kan krisplanen användas som ett underlag som tar en framåt (Eva). 

Förskolecheferna menar att de skulle använda sig av krisplanen om en krissituation skulle uppstå. 

De har dock skilda värderingar kring hur krisplanen faktiskt skall användas. Den ena 

förskolechefen anser att krisplanen ska användas som en checklista efter att krisen har inträffat, 

för att veta vad som gjordes i samband med krisen och vad som finns kvar att göra. Krisplanen 

används med andra ord i ett senare skede av krissituationen. Den andra förskolechefen anser att 

krisplanen ska användas som ett stöd då något inträffar. Denne menar att vid situationen är 

personalen så tafatt och chockad att det är ett verktyg som kan användas för att föra situationen 

framåt. Båda cheferna skulle vid en krissituation använda krisplanen vilket signalerar att de tar en 

kris på allvar. En av cheferna menar att denne ser i krisplanen först i efterhand. Då denne 

förskolechef själv har varit med och utformat sin förskolas krisplan, har denne möjligen kontroll 

på vad som står vad som ska göras oavsett om denne läser den omedelbart efter eller då krisen 

ska följas upp. Förskolechefen som använder krisplanen direkt när det händer något kanske har 

kontroll på situationen just då det inträffat men kanske glömmer personen att återgå till planen 

efteråt för att utvärdera om allt är gjort eller om de missat någon åtgärd.  

Det har visat sig att det inte endast är krisplanerna som gör personalen förberedd 

utan det är även tidigare erfarenheter. 

Skillnaden mellan förskollärarna och förskolecheferna är att förskollärarna ser 

gärna att de har en krisplan att titta i då det inträffar något. De vill ha en manual som stöd när 

något händer. Några visste inte hur de skulle agera då de inte har en krisplan. En förskolechef 

menar däremot att denne utgår ifrån hur denne är som person. Den andra menar att en krisplan 

är bra att ha i arbetet med kriser då den kan vara ett stort stöd då något inträffar. 
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Tidigare erfarenheter – en slags förberedelse 

Förskollärare 

Det som majoriteten av förskollärarna ansåg var viktigast när det gäller förberedelser inför en 

krissituation var tidigare erfarenheter. Något som också ansågs betydelsefullt var att få möjlighet 

att träna inför en kris. En förskollärare ansåg att en viktig förberedelse är att ha en välfungerande 

krisplan.  

Det är väl faktiskt att ha varit med om det tidigare, men det kan man ju inte alltid räkna med att 

man har. Det tycker jag har varit värdefullt för mig. Eftersom vi på förskolan har haft två episoder 

så vet man ju vad som är korrekt att bete sig och vad man ska göra även i den jobbiga situation 

som det är (Josef). 

Det tror jag är att gå igenom de vanligaste krissituationerna så att man har lite koll på vad man ska 

göra. Det är nog lätt att bli lite stressad när det händer någonting. Då tror jag det är lättare att 

komma ihåg när det väl händer någonting (Filippa). 

Oj vad svårt…att ha en välfungerande krisplan tror jag är en bra förberedelse. Sen att vi har gått 

den där kursen från Röda korset. Men sen tror jag att man lär sig efter erfarenheten och då vet 

man bara hur man ska agera. Jag tror alla vet egentligen hur dem skulle göra (Disa). 

Citaten ovan belyser vikten av att öva och att gå igenom krissituationerna innan de inträffat. 

Några tyckte att det viktigaste är att prata igenom de vanligaste krissituationerna för att lättare 

komma ihåg hur de ska hanteras när en kris inträffar. En del respondenter menar att det är 

erfarenheterna som är väsentligast, det personerna varit med om tidigare och har lärt sig genom 

att uppleva. Nackdelen med att lära genom tidigare erfarenheter kan dock vara att personerna 

agerar som de tror att de skall agera istället för att agera enligt vad krisplanen erhåller. Det är av 

stor vikt att personalgruppen agerar som en enad front och följer inte all personal samma 

riktlinjer, kan det bli bristande kommunikation i gruppen. Att personalen gör på olika sätt kan 

förvirra barn och föräldrar och göra situationen ännu mer kaotisk än den redan är (Dyregrov, 

2006). 

 

Förskolechef 

Det förskolecheferna ansåg var viktigast då det gäller förberedelser inför en krissituation var att 

alla är informerade samt att alla vet hur de skall gå tillväga och hur de ska hantera situationen.  

Det viktigaste är informationen till personal och annan personal inom förskolan. Alla ska vara 

medvetna om att det kan hända när som helst (Eva). 

Att alla vet vad vi ska göra och hur vi ska hantera situationen tycker jag är nåt av det största 

ansvaret jag har när det händer något (Helena). 

Resultatet pekar på att information och kommunikation är viktigt då det gäller förberedelser inför 

kriser. Förskolecheferna tyckte även att alla ska veta hur de ska gå tillväga i en krissituation. Ingen 
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av förskolecheferna nämnde krisplanen som den viktigaste förberedelsen inför en krissituation, 

vilket är intressant då denna har en central roll i förberedelse av kris men även under en 

krissituation (Dyregrov, 2006). 

 De tre förskollärarna menar att de kan vara förberedda på olika sätt. Antingen 

genom tidigare erfarenheter, genom att ha en krisplan eller genom kunskaper om hur de ska gå 

tillväga i en krissituation. Förskolecheferna menar att de viktigaste för dem är att ha informerat 

personal redan innan en kris samt att alla vet vad de ska göra i situationen. 

Förskolechefens ansvar  

Förskollärare 

När det gäller vilken roll förskolechefen har inför en krissituation svarar alla förskollärare att 

förskolechefen har det yttersta och största ansvaret samt att förskolechefens roll är att vara på 

plats då det händer något.  

Naturligtvis har förskolechefen det mesta ansvaret, hon är ytterst ansvarig. Jag tycker att en chef 

som för in i alla fall något personalmöte per termin för uppdateringar och information kring 

krisplanen, det tycker jag är en väldigt förutseende och bra chef (Tova). 

Gemensamt för alla förskollärare är att det är chefen som har yttersta ansvaret och att denne bör 

vara på plats då något inträffat. Det är förskolechefen som måste ta på sig störst ansvar och leda 

arbetet runt en krissituation. Däremot menar en förskollärare att förskolechefen ansvarar för att 

förskolan skall vara en säker verksamhet för barnen. Händer det ett barn något, t.ex. på en utflykt 

är det ansvariga pedagoger som har ansvaret för barnet. Blir en pedagog anmäld och dömd får 

denne ta ansvar för händelsen, och inte förskolechefen.  

Förskolchef 

Då det berör huruvida förskolechefen informerar nyanställda om krisplanen inför en krissituation 

svarade båda förskolecheferna att de informerar nyställda om denna.  

Japp. Går igenom och visar vart saker och ting finns. Jag har en avbockningslapp med information 

till nyanställda. Där man talar om var saker och ting finns och vad jag tycker att de bör läsa på 

hemma och ta del av (Helena).  

Det gör jag. När man ska berätta om verksamheten berättar jag om krisplanen och vill gärna att de 

själva ska läsa igenom krisplanen för det är deras ansvar också att ta reda på (Eva).  

Respondenternas svar visar att förskolecheferna tar ansvar för att informera sina anställda om 

krisplanen. Det framgår också av respondenternas svar att det är upp till medarbetarna själva att 

ta del av krisplanen genom att läsa den. Resultatet visar att förskolecheferna aktivt arbetar med att 

informera nyanställd personal om krisplanen. 
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten förskollärare och förskolechefer känner sig 

förberedda inför en krissituation. Många känner sig trygga pågrund utav tidigare erfarenheter av 

svåra situationer. Som vi nämnt i metoden kan detta bero på att de som ställde upp på en intervju 

faktiskt har varit med om en krissituation innan och därför känner de sig beredda på detta. 

Resultatet visar även att hälften av förskollärarna har krisplaner på sina förskolor för att 

förbereda sig inför en krissituation medan hälften hade krispärmar eller ingenting alls. Frågan är 

om krispärmar med enbart telefonnummer till anhöriga, barn och andra instanser är tillräckligt 

för att förskolorna är förberedda inför en krissituation. De som varken har krisplan eller krispärm 

är ännu mer otillräckliga i sin förberedelse. Förskolecheferna förbereder sina förskolor inför svåra 

situationer genom att gå på Röda korsets kurser samt genom att ha krisplaner. Några 

respondenter hade gått dessa kurser och uppskattade dessa, medan en av respondenterna 

uttryckte sin frustration över att inte få gå den. 

Förskollärarna ansåg att det viktigaste sättet att förbereda sig inför en krissituation 

var att öva på det, likt en brandövning samt att diskutera genom att gå igenom olika 

krissituationer samt hur de kan bemötas. De menade också att en viktig förberedelse är att ha 

tidigare erfarenheter kring en kris. Förskolecheferna ansåg att det viktigaste inför en kris är att alla 

är informerade och vet hur de skall gå tillväga.  

Hälften av förskollärarna menade att krisplanen skulle användas då en svår 

situation inträffar samt att den skulle användas som en instruktionsbok eller manual. Andra 

hälften kunde inte besvara frågan då de inte hade krisplaner på sina förskolor.  

Alla förskollärare menade att förskolechefen är ytterst ansvarig då en krissituation 

inträffar. Dock poängterar en förskollärare att de själva också har ansvar i situationer där barn 

t.ex. skadar sig. Förskolecheferna ansvar för att informera nyanställda om krisplanen och att de 

tar del av den information som denna ger. 
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Diskussion 

Alla förskolor och skolor har beredskapsplaner och krispärmar. I dem kan man söka stöd och 

hjälp om någonting allvarligt händer (Skolverket, 2006, s. 15) 

Skolverket menar att alla förskolor har krisplaner som en beredskap inför en svår situation. 

Utifrån våra resultat har det visat sig att hälften av respondenterna inte har någon krisplan på 

deras förskola. De förskolor som inte har en krisplan har däremot en krispärm. Krispärmarna 

listar dock enbart telefonnummer till viktiga instanser och anhöriga och tar inte upp olika 

krissituationer och hur de ska behandlas. Böge & Dige (2006, s. 98) menar att endast 

telefonnummer inte är tillräckligt i en krisplan, trots att det är en viktig del i den. Vi anser också 

att enbart telefonnummer inte är en tillräcklig beredskap inför svåra situationer. Även 

Arbetarskyddsstyrelsen (1999, s. 6) påpekar att förberedelse inför en kris är ett måste. 

Resultatet visar att förskolors krisplaner är utformade på olika sätt. En del är korta 

med bara telefonnummer, liknande en krispärm, medan andra är långa och innehållsrika. Många 

förskolor utgår från Dyregrov (2006, s. 74-86) när de skriver sina krisplaner. Han förspråkar ett 

visst innehåll i planerna och något han betonar är att förskolorna borde lista olika sorters kriser i 

planen för att den ska vara ett komplett stöd i svåra situationer. 13 krisplaner i vår studie tar upp 

fler än tre olika krissituationer som kan drabba förskolan. Fyra krisplaner gör skillnad på om 

barnet avlider på förskolan eller i hemmet och detta är något som Nordblom& Magnusson Rahm 

(2005, s 9-18) menar är viktigt då situationen för anhöriga och andra barn blir en annan om 

situationen utspelar sig på förskolan.  

Däremot är det två krisplaner som inte tar upp någon kris alls och dessa planer 

skulle då fungera bättre som en krispärm då det endast var telefonnummer med. En av 

respondenterna blev upprörd vid tanken av att dennes förskola saknade en krisplan att vända sig 

till då en kris uppstår. Förskolläraren menade att en krisplan skulle kännas tryggt att ha på 

förskolan då denne inte har några tidigare erfarenheter om kris i förskolan. 

 Gemensamt för alla förskolor vi varit i kontakt med är att alla förutom en förskola 

har förberett sig inför en krissituation på ett eller annat sätt. Många av respondenterna menade 

däremot att man aldrig kan vara förberedd inför en kris fullt ut utan att det är erfarenheterna som 

gör att de blir förberedda. En av respondenterna uttryckte sig genom att säga att denne lär sig 

efter erfarenheten och genom att anse att alla helt enkelt bara vet hur de ska agera. I förskolan 

arbetar personalen professionellt med barn och deras anhöriga och vi finner det intressant att 

många säger sig agera efter hur de är som personer. Böge & Dige (2006, s. 45) menar att 

personalen inte enbart kan utgå ifrån sina egna värderingar när en kris uppstår. Oftast kräver 

situationen ett gemensamt förhållningssätt och ett målinriktat agerande. Personalen måste agera 

som en enad front och där menar Dyregrov (1995, s. 7) att en krisplan är en vägledning till ett 
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gemensamt tänk i verksamheten. Han menar också att om en person agerar utifrån sig själv i en 

svår situation kan åtgärderna snarare stjälpa än hjälpa. Trots detta anser respondenterna att 

erfarenheterna har gjort de trygga inför en kommande kris eftersom det är något de har varit med 

om tidigare på arbetsplatsen. 

 När det gäller ansvarsfördelningen har vi stött på motsättningar eftersom 

respondenterna menar en sak och krisplanerna en annan. Respondenterna och krisplanerna är 

oeniga till viss del om förskolechefens ansvar. En del av respondenterna menar att chefen har det 

yttersta ansvaret i alla svåra situationer, såsom kontakt med anhöriga och andra viktiga instanser. 

Många av krisplanerna håller med och menar att det är förskolechefen som ska informeras först 

och sedan i sin tur informera alla på arbetsplatsen om krissituationen och hur personalen ska 

handskas med den. Förskolechefen ska också hålla möten med alla inblandade och vara en del av 

krisgruppen. Skolverket (2013) håller med och menar att det är chefen på varje arbetsplats som 

har det yttersta ansvaret när en krissituation sker. En skillnad i krisplanerna är att åtta stycken 

menar att det är upp till personalen själva att informera föräldrar om dödsfall och all information 

kring detta. Medan sju stycken anser att det är förskolechefens ansvar.  Någon som däremot 

krisplanerna är eniga om är att det är avdelningens personal som ansvarar för att informera och 

prata med barnen.  

 Enligt Dyregrov (2006, s. 65) är det inte bra att efterlikna någon annans krisplan då 

varje förskola har sina egna förutsättningar och behov. Vi upptäckte i vår analys av krisplanerna 

att det var två planer som nästintill var identiska. Det enda som skiljde de åt var telefonnummer 

till krisgrupper, personal osv. Frågan som slog oss när vi såg att två krisplaner var likadana var 

hur förberedda dessa förskolor egentligen är inför en krissituation, trots att de har en krisplan. 

Dyregrov (2006) menar att det är vägen fram till en krisplan som är av största vikt. När en 

krisplan görs tillsammans med personalen får personen möjlighet att diskutera och tänka hur de 

skulle ha agerat i olika situationer. Personalen blir förberedda på ett djupare plan när de vet vad 

som står i krisplanen och när de själva har utformat den. Det var endast en av förskollärarna som 

varit med och utformat krisplanen samt reviderat den vid ett personalmöte. 

Att vara påläst om barns reaktioner vid en kris är ett sätt att förbereda sig. Ett 

avsnitt som fyra olika krisplaner tar upp är barns reaktioner efter en kris. Alla planer nämner 

Cullberg och hans fyra reaktionsfaser. Holland (2008) menar att förskolan bör vara påläst om hur 

barn reagerar vid en kris för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens behov. Trots att Hollands 

(2008) forskning baseras på skolan är detta även relevant på förskolan. Då både Holland och 

Cullberg starkt förespråkar att förskolan känner till de vanligaste reaktionerna hos ett barn i kris, 

borde detta framgå i fler krisplaner än fyra. Ingen av respondenterna nämnde att de läst litteratur 

om hur barn reagerar vid en krissituation, vid frågan om hur de förberett sig. 

 Något som är intressant är att Skolverket (2006, s. 3) nämner tsunamin som en 

utlösande faktor till ett medieavsnitt i krisplanen och detta är något vi noterat att det finns i 13 av 

15 krisplaner. Skolverket (2006, s. 3) menar att det var så pass många rektorer och förskolechefer 



  42 

som inte visste hur de skulle handskas med media efter tsunamikatastrofen och att ett inslag om 

detta i krisplanen var ett måste. Detta är också ett exempel på att krisplanerna har utformas efter 

varje enskild förskola och efter egna erfarenheter.  

En likhet hos respondenterna var att många av dem nämnde en kurs som Röda 

korset ger som handlar om första hjälpen och hjärt- och lugnräddning. Detta är ett bra exempel 

på en förberedelse som gör att personalen på avdelningarna känner sig tryggare. Det var några 

respondenter som gått kursen och tyckte att den var till stor hjälp. En av respondenterna 

uttryckte stort missnöje då denne inte fått gå kursen trots påtryckningar från annan personal till 

förskolechefen. Respondenten menade att denne inte kände sig trygg då en incident tidigare 

inträffat på arbetsplatsen. En första hjälpen kurs hade kunnat hjälpa personen i den svåra 

situationen som rådde. Vi vill även här påpeka att de flesta av respondenterna samt Skolverket 

(2013) menar att förskolechefen har det största ansvaren vid krissituationer. Respondentens 

förskolechef borde ha tagit oron på allvar även om denne inte har möjlighet att erbjuda sina 

anställda en första hjälpen kurs. Förskolechefen kunde ha erbjudit annat stöd i detta fall. En 

förskolechef vi intervjuat menar att en första hjälpen kurs är obligatorisk för dennes personal och 

anser att personalgruppen ska gå på kurserna vart tredje år. Förskolechefen menar på att 

personalgruppen ska vara förberedda på allt. 

Något som både nämnts i krisplanerna men också av en förskolechef är krislådan. 

Samtliga krisplaner tar upp krislådan som ett obligatoriskt verktyg. I lådan ska det finnas allt ifrån 

en fotoram till en cd-skiva med lugn musik. Krisplanerna är noga med att skriva ut varje enskilt 

föremål som ska finnas i den. En förskolechef nämner sin krislåda som en slags förberedelse och 

berättar vad den innehåller. Personen menar att nyanställda ska informeras om detta samt om vad 

saker och ting finns på förskolan. Nyanställda ska även informeras om vad krisplanen finns. 

Många av respondenterna tror inte att de i första hand kommer att vända sig till 

krisplanen då en krissituation inträffar. Däremot menar många att krisplanen är ett stort stöd i 

efterarbetet med en kris. Den blir som en manual att följa efter en kris. Om personalen inte vet 

hur de ska gå tillväga efter det akuta skedet kan de vända sig till krisplanen för att få vägledning 

för hur de ska gå vidare. Förskolechefen menar att krisplanen kan användas som en checklista av 

vad som gjorts och vad som bör göras härnäst. 

Om vi ser tillbaka på statistiken som visar att 3200 barn om året förlorar en 

förälder (Böge & Dige, 2006, s. 41), samt att 90 procent av alla barn går på en förskola 

(Skolverket 2013), kan vi konstatera att vikten av förberedelse inför en krissituation är 

betydelsefull för alla som är verksamma och för alla som har någon anknytning till förskolan. 
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Konklusion 

Vi ställde frågan om och hur förskolor förbereder sig inför en krissituation och det som visade 

sig i studien var att många av personerna vi kom i kontakt med inte var så insatta i krishantering 

på förskolan. Det var inget som de reflekterat över regelbundet eller förväntar sig komma i 

kontakt med. Många ansåg att erfarenheten spelar stor roll när det handlar om förberedelse inför 

en krissituation. Vi ställde oss också frågan om hur några krisplaner var utformade. Alla förskolor 

har inte en krisplan trots att Skolverket (2006) menar att alla förskolor har detta. Krisplanerna 

som vi analyserat är utformade på olika sätt. De flesta har telefonnummer till viktiga instanser, 

olika krissituationer tillsammans med en lista över åtgärder samt ett avsnitt om mediehantering. 

Jämförelsen av krisplanerna syftar till att se hur olika förskolor tänker när det gäller krishantering. 

Vi menar att en väl utformad krisplan ses som en gott stöd och förberedelse inför en 

krissituation. En krisplan som däremot saknar många av de avsnitt som anses som viktiga i 

arbetet med kriser ses som ett mindre bra verktyg. Något vi anser är viktigt är att förskolor borde 

läsa andra förskolors krisplaner för att få inspiration och idéer till sin egen krisplan. Att göra detta 

kan vara en god förberedelse inför en kris på förskolan. En attityd vi skulle vilja ändra är 

förskollärarnas inställning till krissituationer, istället för att tänka att det inte händer dem måste de 

istället tänka på att det faktiskt kan inträffa och att de då ska veta hur de ska agera. 

 Vi menar att det snart borde upprättas en lag angående krisplaner på förskolan. 

Varje förskola bör ha en egen utarbetad krisplan som alla i arbetslagen har kännedom om. Då vi 

tidigare visat på att många barn varje år förlorar en förälder, ser vi vikten av att förskolan tar 

förberedelser på allvar. Vidare forskning skulle kunna beröra hur förskolor har agerat under och 

efter en kris. Var krisplanen till hjälp? Kände pedagogerna att de visste vad de skulle göra? Visste 

pedagogerna hur de skulle gå vidare?  En annan forskning som kan vara aktuell är att föräldrarna 

får berätta hur de upplevt personalens agerade då en stor kris inträffat på förskolan. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide förskollärare 

Tema 1: Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som förskollärare?  

Hur gammal är du? 

När tog du din examen? 

Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

Vilka åldrar arbetar du med just nu? 

Vilken eller vilka åldrar tycker du är roligast att arbeta med? 

 

Tema 2: Förberedelser förskolan 

Känner du dig förberedd inför en krissituation på förskolan? 

Vet du hur du ska bemöta barnet om det skulle inträffa? 

Skulle du gå ifrån din professionella roll och inta en mer personlig? 

Hur har ni gjort på förskolan för att förbereda er? 

 

Tema 3: Krisplan 

Har ni en krisplan/krispärm? 

Har ni någon som ansvar för krisplanen? 

Har du varit med och gjort krisplanen? 

Hur uppfattar du att krisplanen skall användas? 

Vet du hur den är uppbyggd? 

Vet du var den finns? 

Har du någon gång använt den? 

Om det skulle inträffa en krissituation, tror du att du skulle titta i krisplanen? 

Vad tycker du är det viktigaste när det handlar om förberedelse inför en krissituation? 

 

Tema 4: Förskolechefens ansvar 

Vilken roll anser du att förskolechefen har i dessa situationer? 

Har du blivit informerad av förskolechefen om hur ni ska hantera en eventuell kris? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide förskolechef 

Tema 1: Uppvärmningsfrågor 

Hur länge har du arbetat som förskolechef?  

När tog du din examen? 

Har du någon pedagogisk utbildning? 

Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

Vad tycker du är roligast med jobbet? 

 

Tema 2: Förberedelser förskolan 

Känner du dig förberedd inför en krissituation på förskolan? 

Vet du hur du ska bemöta barnet och deras anhöriga om det skulle inträffa? 

Skulle du gå ifrån din professionella roll och inta en mer personlig? 

Hur har ni gjort på förskolan för att förbereda er? 

 

Tema 3: Krisplanen 

Har ni någon krisplan/krispärm? 

Har ni någon som speciellt ansvar för krisplanen? 

Hur ska krisplanen användas? 

Har ni någon gång använt den? 

Hur ofta uppdaterar ni krisplanen? 

Informerar du nyanställda om krisplanen? 

Vad tycker du är det viktigaste när det handlar om förberedelse inför en krissituation? 


