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Abstrakt 
Svensk titel: När krisen inträffar … - en jämförelse av fem förskolors 
krishanteringsplaner  
 
English title: When the crisis occur… – a comparison of five preschools crisis 
management plans  
 
Syftet med denna studie är att jämföra fem kommuners krishanteringsplaner för att ge 
ökad kunskap om förskolors krishanteringsplaner och krisberedskap genom att studera 
hur pedagogens roll och ansvar beskrivs i krishanteringsplanerna samt studera vilka 
likheter och skillnader som kan ses i krishanteringsplanernas innehåll och struktur. För 
att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar har krishanteringsplanerna 
analyserats genom en innehållsanalys. Resultatet visar likheter i agerandefasen med 
delegering och krisgruppens arbete. Skillnader går att se i strukturen av planerna. 
Krishanteringsplanerna innehåller detaljerade beskrivningar av vad som ska göras vid 
specifika händelser men att hur detaljerade planerna är beror på dess utformning och 
antalet sidor. De planerna som innehöll flest sidor var också mer detaljrika. Skillnader 
gick också att se hur den stöttande och delegerande pedagogen går att identifieras. I 
kommunikationsfasen ses likheter i att skapa förståelse för kris. Planerna är också 
relativt samstämmiga i hur pedagogen ska lyssna och visa omtanke. Skillnader går att se 
utifrån att barns reaktioner skrivs fram. I hanterandefasen ses enbart likheter i korrekt 
information, barns bearbetning och att ett praktiskt uttrycks ses. I återgångsfasen ses 
skillnader i att remittera vidare till andra yrkeskategorier, återgå till normala rutiner och 
i att kompetensutveckling beskrivs. Slutsatserna av denna studie är att 
krishanteringsplanerna förbereder pedagogen för att hantera krissituationer i det akuta 
skedet av en kris men att det saknas verktyg för det långsiktiga arbetet. 
 

Nyckelord 
Krishanteringsplan, krishantering, kris, krishanteringsmodell, förskola  
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1 Inledning 
En dag när jag kom till förskolan möttes jag av nedstämda kollegor. ”Vi är inte oss 
själva riktigt idag för NN har fått besked om att hon har en livshotande sjukdom och är 
på lasarettet”. Dagen fortsatte med diskussioner om vad vi kunde berätta för barnen, hur 
mycket visste barnens föräldrar, hur mycket visste barnen och på vilket sätt skulle vi 
berätta. En annan dag på en annan förskola kom en förälder till en av mina kollegor och 
berättade att förälderns pappa hade ramlat ihop och var okontaktbar. Några dagar senare 
fick vi veta att morföräldern hade avlidit och föräldern rådfrågade pedagogen om hur 
han skulle berätta för sina barn vad som hänt. Dessa två händelser fick mig att börja 
fundera, finns det riktlinjer för krissituationer liknande dessa? I förskolans läroplan 
(Lpfö 98 rev 2016) finns en mångfald med mål att sträva emot. Kris och krisberedskap 
diskuteras inte i läroplanen utan det får läsas mellan raderna. Ett exempel på hur kris 
och krisberedskap kan läsas mellan raderna i läroplanen är att det enskilda barnets 
välbefinnande och trygghet ska prägla verksamheten samt att barns behov av att 
reflektera, ställa frågor och dela med sig av sina tankar om frågor som rör livet ska 
stödjas av verksamheten (a.a).  
 
Kris innebär enligt Cullberg (2006) när det sker en avgörande vändning eller plötslig 
förändring. Författaren beskriver att en kris är när tidigare erfarenheter och inlärda 
reaktionssätt inte är tillräckliga för att kunna klara av den livssituation som personen 
hamnat i. För att hantera krisens komplexitet är flera faktorer viktiga så som 
kommunikation, ledarskap och struktur (a.a). Raundalen och Schultz (2007) menar att i 
en kris kan läget emellertid vara kaotiskt och situationen kräver därför tydlighet och 
stöd för att personalen på bästa sätt ska kunna hantera den (a.a). För att skapa trygghet, 
finnas nära barnen och vara beredd på att möta barnens tankar krävs kunskap och 
förberedelser. Många förskolor är förberedda men ibland behövs det extra stöd och 
vägledning. Varje kris kräver sina särskilda insatser och varje barn behöver få stöd 
utifrån sina förutsättningar oavsett om det innebär att hantera en större katastrof som till 
exempel flodvågskatastrofen eller att ett barns föräldrar skiljer sig. Förskolan behöver 
hantera krissituationer som sker både på förskolan och utanför förskolan verksamhet. 
Det finns ingen handbok som kan säga vad som är rätt sätt att agera på i en krissituation 
men det är viktigt att vara förberedd (Myndighet för skolutveckling 2006). 
 
Skolverket (2017) menar att all personal på förskolor någon gång kommer att tvingas 
hantera händelser som är svåra och förutsägbara och som kommer att medföra sorg, oro 
och förtvivlan. När dessa händelser sker behöver personalen vara beredda på att agera 
snabbt och professionellt. Skolverket menar vidare att förskolor behöver ha en 
krishanteringsplan där det står hur personalen ska agera vid olika situationer och att det 
behöver finnas en krisgrupp som organiserar arbetet. Det är viktigt att det finns en tydlig 
ledare där förskolechefen har huvudansvar för att ha en överblick. Tillsammans med 
förskolechefen är det krisgruppens första uppgift att ta reda på vart som hänt, vilka är 
drabbade och på vilket sätt. Korrekt och viktig information ska ges och helst samtidigt 
till berörda parter. Någon ska även utses för att hantera media och om det behövs ta 
hjälp utifrån (a.a).  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska det finnas en krishanteringsplan på alla 
förskolor (AFS 1999:07). Det finns stora variationer i hur olika förskolors 
krishanteringsplaner ser ut i fråga om omfång, struktur och kvalitet där vissa är mycket 
detaljerade och innehåller mycket information medan andra är korta och övergripande. 
Om en plan är kortfattad och enkel ger den å ena sidan ett tydligt och konkret intryck, 
men skulle på samma gång kunna sakna vissa delar för att ge tillräckligt med 
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nödvändigt stöd. Å andra sidan skulle en alltför detaljrik plan kunna vara för styrande 
och sakna utrymme för flexibilitet (Myndighet för skolutveckling 2006). Bøge och Dige 
(2006) beskriver exempel på vad en krishanteringsplan kan innehålla. Punkter som 
författarna bland annat tar upp är handlingsplaner för specifika händelser, som när ett 
barn förlorar en anhörig, när det sker dödsfall bland barnen, när det sker olyckor på 
förskolan och allvarlig sjukdom hos barn eller barns anhöriga. Författarna menar också 
att handlingsplanen ska innehålla telefonnummer och utkast till brev till föräldrarna 
(a.a). 
 
Skolverket (2017) beskriver att förskolorna behöver ha krishanteringsplaner för att 
kunna agera vid olika krissituationer men det finns ingen given ram för hur en 
krishanteringsplan ska se ut (a.a). I denna studie kommer krishanteringsplaner att 
jämföras. Då det utifrån Skolverkets beskrivning av krishanteringsplaner inte går att 
urskilja hur en krishanteringsplan bör utformas detaljerat, öppnar detta upp för flera 
tolkningar. Utifrån att det finns få bestämmelser om krishanteringsplanernas utformning 
väcktes mitt intresse för att studera och jämföra krishanteringsplanernas innehåll men 
även studera hur pedagogens roll och ansvar beskrivs i krishanteringsplanerna. 
Pedagogen är den som på flera sätt, både utifrån sitt agerande och utifrån sina 
personliga förutsättningar står mitt i krishanteringen. När krishanteringsplaner studeras 
synliggörs aspekter av hur förskolans krisberedskap är, då krishanteringsplanerna är det 
dokument som används som vägledning för att hantera en kris. När en kris inträffar på 
förskolan är det inte endast förskolläraren som ska agera utan arbetslaget därför kommer 
jag i denna studie att använda begreppet pedagoger. Genom att jämföra 
krishanteringsplanerna är förhoppningen att synliggöra krishanteringsplanernas innehåll 
och struktur och hur pedagogens roll och ansvar beskrivs. Detta leder mig fram till 
studiens syfte. 
 
1.1 Syfte  
Syftet med denna studie är att jämföra fem kommuners krishanteringsplaner för att ge 
ökad kunskap om förskolors krishanteringsplaner och krisberedskap.  
 
1.2 Frågeställning  

 Vilka likheter och skillnader i strukturen av krishanteringsplanen kan ses i de 
fem krishanteringsplanerna? 

 Hur beskrivs pedagogens roll och ansvar i de fem krishanteringsplanerna? 
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2 Litteraturgenomgång 
I detta kapitel görs en genomgång av aktuell forskning och litteratur kring kris och 
krishanteringsplaner. Det finns inte mycket forskat kring krishanteringsplaner i 
förskolan och därför innehåller litteraturgenomgången en redogörelse av aspekter som 
kan påverka hanterandet av kriser och därigenom kunskap som krishanteringsplanen 
behöver förmedla till dennes läsare. Litteraturgenomgången visar på forskning hur 
krishanteringsplanen kan förstås och användas, hur pedagogens roll och agerande kan 
och bör se ut samt beskrivs forskning som berör barns reaktioner.  
    
2.1 Aspekter på krishantering   
Barclay (2007) menar i sin studie att en skola som förväntar sig det oväntade och förstår 
det praktiska och emotionella konsekvenserna av en kris kan på ett effektivare sätt 
minska påverkan på hela skolan. Studien tar sin utgångspunkt i två tragedier, en i 
Skottland och en i USA. Barclay ville studera hur personal jobbade med att utveckla 
sina krishanteringsplaner. Krisgruppen som sattes ihop på skolan fick utföra rollspel 
utifrån deras egen krishanteringsplan. Rollspelet visades sig påverka hur väl förberedd 
man var på kriser. Artikeln argumenterar för hur viktigt det är med krishanteringsplaner 
och att all personal, och inte enbart pedagogerna, är insatta i planerna. Författaren 
rekommenderar att pröva hur planerna fungerar genom att ha praktiska övningar och 
menar vidare att planerna fungerar bättre om de grundar sig i praktiska övningar än om 
de är skapade genom teoretiska ramar. I Barclays (2007) studie togs 
krishanteringsplanerna fram i samråd med hela arbetslagen av två anledningar. För det 
första är individer mer benägna att använda något som de själv har varit med och tagit 
fram och för det andra behövs det ett team för att hantera en krissituation. Ett team som 
förstår sina enskilda roller i en krissituation kommer att ha större framgång (a.a). Likt 
Barclay (2007) beskriver även Rock (2000) det praktiska framtagandet av 
krishanteringsplanerna. Författaren har i sin studie beskrivit processer som lärare bör 
använda när barn är i kris för att stärka lärarnas självförtroende till effektiva åtgärder. 
Genom en litteraturstudie har författaren tagit fram ett sexstegprogram som ska utgöra 
en guide för hanterande av kriser. Programmet ska svara på frågorna: när, vem, hur, vad 
och varför. Författaren menar i sin artikel att varje skola skulle ha en krishanteringsplan 
som utgår från händelser som har uppstått. Det är ett fåtal pedagoger som har fått 
träning i krishantering. Vidare skriver Rock att krishanteringsplanerna bör vara 
utformade på ett sätt som gör att de fungerar i olika typer av situationer. Både Barclay 
(2007) och Rock (2000) menar att det är viktigt att planerna skapas tillsammans och att 
all personal är med och deltar i diskussionerna. Planerna ska inte göras och glömmas 
utan de behöver bearbetas och uppdateras regelbundet. 
  
Liou (2015) hade som syfte i sin studie att analysera krishantering och undersöka 
framträdande aspekter vid krissituationer i skolan. Studien är genomförd på en 
grundskola i USA. En kombination av intervjuer, fallstudier, fokusgrupper och 
genomgång av krishanteringsplaner med medlemmarna i krisgruppen har använts. 
Resultatet visar att det finns aspekter som måste finnas vid hanterandet av en kris. Den 
ena aspekten är flexibilitet, som är nödvändigt i krissituationer. Förmågan till flexibilitet 
tillåter pedagogen att agera i komplexa situationer utifrån eget omdöme men även att ta 
på sig rollen som ledare. Den andra aspekten är samarbete, som skapar en situation som 
karaktäriseras av öppenhet för att ta till vara den kunskap som finns på skolan. 
Författaren beskriver även tre faktorer som är styrande för att skolan ska kunna förbättra 
sitt krisarbete. Dessa är beredskap/handlingsförmåga, att kunna reflektera samt 
kommunicera. Kommunikation är en nyckelfaktor för pedagogerna för att i 
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krissituationer finnas som stöd, minska ryktenas påverkan och kommunicera med 
föräldrar. Reflektion är viktigt i den sekundära fasen av en kris både som samtal och 
bearbetning men även för att kunna göra en utvärdering. Dessa tre faktorer kan i sin tur 
göra att krishanteringen effektiviseras. Författaren menar att en krisgrupp spelar en 
viktig roll i att stötta individen eftersom att beslut fattas i grupp och därigenom minska 
belastningen på den enskilda pedagogen.  
 
2.2 Pedagogens roll och agerande vid kris 
I en artikel av Dyregrov, Dyregrov och Idsoe (2013) där 138 stycken norska lärare fick 
svara på en enkät om deras attityder och tankar kring barns sorgearbete, för att därefter 
genomföra sex fokusgrupps intervjuer för att få en djupare förståelse för enkätsvaren, 
visar författarna att lärare som hade erfarenhet av barns sorgeprocesser var mindre 
benägna att svara att de inte visste hur det skulle agera gentemot lärarna med erfarenhet. 
Däremot hade lärarna som hade erfarenhet lättare att visa känslor inför barnen. För att 
hantera en kris bör ledaren ha egenskaper som att vara lugn för att i krisen kunna ta 
beslut på ett effektivt sätt (a.a).  
 
Cole och Heath (2011) har utifrån sin litteraturstudie, som hade som syftet att undersöka 
hur stödet ser ut för barn som mist anhöriga, visat att genom att utnyttja 
förutsättningarna i den dagliga verksamheten kan läraren erbjuda tillfällen till att minnas 
den avlidne och att berätta historier. När läraren gör detta stärks barnets sociala närvaro 
och reducerar isolering. Barnen tar då en aktiv roll i sin bearbetning istället för att vara 
passiva. Författarna beskriver flera utmaningar som en pedagog kan ställas inför och hur 
pedagogen bör agera. Utmaningarna kan vara att barnen känner sig isolerade, uttrycker 
hopplöshet, kritiserar sig själv för vad som har hänt och undviker att samtala om det 
inträffade. Barnen kan även ställa frågor för att försöka förstå, vara utåtagerande eller 
reagera med att regrediera. Pedagogen kan i dessa situationer erbjuda samtal, 
möjliggöra för barn att uttrycka sig på andra sätt än genom att prata, förklara att det är 
vanligt att kritisera sig själv om det har hänt något, skapa kort eller teckningar för att 
minnas den avlidne, visa tålamod, ge tid för att lyssna, svara på frågor så ärligt som 
möjligt, erbjuda avslappning och vid behov tillåta en viss flexibilitet i de dagliga 
rutinerna. Bugge et al (2014) har i sin studie gjort en kvalitativ utvärdering av ett 
åtgärdsprogram. Studien har genomförts genom åtta intervjuer där föräldrar beskrev 
sina barns sorgereaktioner och copingstrategier. Författarna kom fram till att det är 
vikigt att förstå barn funderingar och för att hjälpa barnen hantera krisreaktionen är 
information ett viktigt verktyg. Cole och Heath (2011) menar att en del i verksamheten 
ska reserveras för att minnas den som avlidit. Detta kan göras genom att visa 
teckningar, kort, blommor, minnesaker, ballonger eller dikter för att därigenom visa 
stöttning och omtanke. Vidare menar författarna att böcker kan användas som ett sätt att 
bearbeta och diskutera det inträffade.   
 
2.3 Barns reaktioner  
När en kris sker i förskolan innefattar den personalen och barnen i verksamheten. För att 
pedagogen ska kunna ger stöttning och vägledning på ett adekvat sätt är det viktigt att 
förstå de reaktioner som barnen kan drabbas av i en kris. Förmedlas dessa reaktioner i 
krishanteringsplanerna kan pedagogen hantera krissituationen på ett annat sätt. Cole och 
Heath (2011) menar att det finns fyra faktorer som påverkar hur barn reagerar och 
hanterar en krissituation. Barnets egna förutsättningar, som ålder, mognad och kognitiv 
förmåga, tidigare upplevda trauman, familjens förmåga till stöd och stabilitet samt 
skolans stöd och stabilitet. I en studie av Bugge et al (2014) beskrivs att barns 
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reaktioner vid sorg och kris kan visa sig genom problem med att sova, att barnen vaknar 
under natten, att barnen inte kan sova i sin egen säng eller att de har mardrömmar. 
Cohen och Mannarino (2011) beskriver i sin litteraturstudie hur pedagoger på olika sätt 
kans stödja barnen i deras sorgeprocess. Författarna menar att lärare som möter barn i 
sorg måste vara medvetna om att sorg är väldigt individuellt. Det går inte att förvänta 
sig att individen ska eller bör följa ett visst mönster i sitt sorgearbete. Därför går det inte 
att sätta upp en viss tidsram. En medvetenhet kring att barn hantera sorg och kris på 
olika sätt måste finnas hos pedagogerna.  
 
Samtidigt som det är viktigt att förstå barns reaktioner vid kris för att kunna stödja 
barnet måste pedagogen också förstå förskolans uppgift i en krissituation. Dyregrov, 
Dyregrov och Idsoe (2013) visar i sin norska studie att lärare är medvetna om barnens 
behov men författarna ser samtidigt att barn i sorg är en förbisedd grupp. Lärarna kände 
sig inte kunniga i att bemöta barn i kris på grund att de ansåg att de inte hade 
kompetensen. I studien nämner författarna även att skolan ska vara en frizon som 
präglas av trygghet och kontinuitet men att detta kan få barnen att uppfatta att lärarna 
inte bry sig. Författarna slår fast att en tydlig rollfördelning mellan olika hjälpande 
instanser runt barnen och en ökad medvetenhet om hur man bemöter barn i kris krävs.  
 
Om barnet befinner sig i en krissituation och barnets förutsättningar ändras kan det få 
negativa konsekvenser menar Broberg, Hagström och Broberg (2012). Författarna 
menar att om situationen ändras hemma är det viktigt för barnen att förskolan har sina 
invanda och bekanta rutiner. Förskolan har då möjlighet att bli en frizon för barnet men 
även en avlastning för föräldrarna. Det är även viktigt att ha i åtanke att barnen kan vara 
på ett sätt hemma och på ett sätt i förskolan. För att tillgodose barns anknytningsbehov 
under dagen är det viktigt med struktur och kontinuitet. En kris kan få negativa 
konsekvenser för barnet. Barclay (2007) menar att barns inlärningsförmåga påverkar 
barn som inte mår väl men även att deras sociala och personliga utveckling kan bli 
lidande om inte följderna av en kris tas om hand på ett bra sätt.  
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3 Teorianknytning  
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska anknytning. Med inspiration från 
Cullbergs (2006) teoretiska förståelse av krisers faser samt Raundalen och Schultz 
(2007) krispedagogiska modell har jag utvecklat en förklaringsmodell, vilken 
presenteras nedan. Modellen har kompletterats med tidigare forskning. Cullberg (2006) 
delar in kriser i: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. 
Modellen representerar ett redskap för att kunna orientera sig i krisens förlopp. 
Raundalen och Schultz (2007) modell ger en struktur för hur man kan bemöta barn på 
ett sätt som underlättar för att ta sig igenom en kris. Modellen består av uttrycksfasen, 
faktafasen, handlingsfasen och uppföljningsfasen (a.a). Min förklaringsmodell utgörs av 
faserna: agerande, kommunikation, hanterande och återgång. Modellens faser kommer 
att utgöra grunden för hur analysen. 
 
3.1 Agerandefasen 
Denna fas grundar sig i Cullbergs chockfas.  
 
I början försöker individen hålla det som har hänt på avstånd, vilket kan vara från ett 
kort ögonblick till några dygn. Individen kan uppträda både avvikande och utåtagerande 
men även inåtvänd och tystlåten. Individen har i detta skede svårt att ta in information. 
Under detta stadium är det avgörande med ett gott allmänt omhändertagande. Individen 
ska inte lämnas ensam och kroppskontakt får en symbolisk trygghetsgivande innebörd 
(Cullberg 2006).  
 
För pedagogen är det viktigt i barnens agerandefas att veta vad som ska göras. Bøge och 
Dige (2006) beskriver exempel på vad en krishanteringsplan kan innehålla. Punkter som 
författarna bland annat tar upp är handlingsplaner för specifika händelser, som när ett 
barn förlorar en anhörig, när det sker dödsfall bland barnen, när det sker olyckor på 
förskolan och allvarlig sjukdom hos barn eller barns anhöriga. Författarna menar att 
krishanteringsplanen inte får uppfattas som en checklista samt att handlingsplanen ska 
innehålla telefonnummer och utkast till brev till föräldrarna (a.a). Det finns stora 
variationer i hur olika förskolors krishanteringsplaner ser ut i fråga om omfång, struktur 
och kvalitet där vissa är mycket detaljerade och innehåller mycket information medan 
andra är korta och övergripande. Om en plan är kortfattad och enkel ger den å ena sidan 
ett tydligt och konkret intryck, men skulle på samma gång kunna sakna vissa delar för 
att ge tillräckligt med nödvändigt stöd. Å andra sidan skulle en alltför detaljrik plan 
kunna vara för styrande och sakna utrymme för flexibilitet (Myndighet för 
skolutveckling 2006). Skolverket (2017) menar att det behöver finnas en krisgrupp som 
organiserar arbetet, att korrekt information ges, att någon hanterar media och om det 
behövs ta hjälp utifrån (a.a). 
 
3.2 Kommunikationsfasen 
Denna fas grundar sig i Cullbergs reaktionsfas samt Raundalen och Schultz uttrycksfas. 
 
Individen börjar öppna upp ögonen för det som har hänt. Den drabbande försöker finna 
en mening till det inträffade och ställer sig frågan ”varför” ett flertal gånger. Det är 
viktigt att få tala om vad som har hänt. Genom att prata får händelsen en konkretare 
innebörd. Individen behöver få saklig information. Det är också viktigt att visa att man 
vågar lyssna då många känner en känsla av skuld för det inträffade. 
Försvarsmekanismer som regression, förnekelse, rationalisering och isolering kan 
förekomma. Försvarsmekanismerna hjälper individen att stegvis konfrontera vad som 
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har hänt men kan även förlänga och försvåra bearbetningen för det inträffade. En 
väsentlig del i akuta kriser är ångest, känsla av tomhet, förtvivlan, att personen drar sig 
tillbaka, upplevelser av kaos och att individen försöker finna orsaker till det inträffade. 
Dessa psykologiska reaktioner kan få psykosomatiska reaktioner så som dålig sömn, 
störd dygnsrytm, dålig mathållning, trötthet, hjärtklappning, huvudvärk och obehag från 
magen (Cullberg 2006).  
 
Pedagogen bör arrangera ett tryggt samtalsklimat där barnet har ordet och där tid till 
barnet ges är viktigt. Genom att fråga vad barnen tänkte och hur de reagerade får man 
fram upplevelser och reaktioner. Denna dialog bidra till att skapa en förståelse för 
barnens reaktioner men även normalisera reaktionerna. Författarna beskriver hur 
strukturerade samtal kan gå till, för att kunna ge ett tryggt samtalsklimat. Målsättningen 
med samtalet är att se till att barnen får uttrycka sina tankar, skapa en gemensam 
uppfattning om vad som har hänt, hur och varför, dela med sig av sina reaktioner, utbyta 
erfarenheter och att visa att det är tillåtet att tala om det inträffade (Raundalen & Schultz 
2007).    
 
Bugge et al (2014) menar att för att hjälpa barnen hantera krisreaktionen är information 
ett viktigt verktyg. Cole och Heath (2011) menar att barnen även kan behövas ställa 
frågor för att försöka förstå. Pedagogen kan i dessa situationer erbjuda samtal. Liou 
(2015) beskriver faktorer som är styrande för att förskolan att arbeta med kris. 
Författaren ser kommunikation som en nyckelfaktor för pedagogerna för att i 
krissituationer finnas som stöd men även reflektion är viktigt.  
 
3.3 Hanterandefasen 
Denna fas grundar sig i Cullbergs bearbetningsfas samt Raundalen och Schultz faktafas 
och handlingsfas.  
 
För att finna mening bör en sortering, modifiering och komplettering av fakta ske där 
pedagogen har ordet och barnet får ställa frågor. Barnen ska inte undanhållas vad som 
har hänt men stöttas i deras sätt att hantera situationen. En krissituation förvärras oftast 
av osäkerhet, rykten, missuppfattningar och fantasier om att det värsta skulle ha hänt. 
Därför är det viktigt att skaffa fram pålitlig fakta. Pedagogen behöver skaffa sig 
upplysningar om vad som har hänt och sedan förmedla detta. Den pålitliga 
informationen måste göras hanterlig och åldersadekvat för barnen. Pedagogen måste 
hjälpa barnen att sortera bland all fakta. Det är inte det emotionella som lyfts fram utan 
enbart fakta. Barnen behöver få förklaringar till vad som har hänt (Raundalen & Schultz 
2007).  
 
Individen börjar kunna se på framtiden igen. I och med att individen lämnat det akuta 
skedet av krisen börjar bearbetningen. Tidigare försvarsmekanismer blir mindre 
påtagliga (Cullberg 2006). Ångest och osäkerhet behöver omvandlas till 
trygghetsskapande beteende genom att barnen får arbeta praktiskt. Barnen behöver även 
få principer som främjar tydlighet och detta kan nås genom att barnen får använda olika 
uttrycksmedel som teckningar, berättelser, sånger och dikter. Det är som pedagog 
viktigt att tänka på hur mycket barnet förstår om vad som har hänt. Vidare behöver 
barnet förutsägbarhet. Detta innebär att barnet måste få vara förberedd på vad som ska 
hända. En viktig faktor är att barnen får reflektera. Det innebär att ett klimat måste 
skapas där barnet vågar uttrycka sig. Förskolor bör även låta barnen visa engagemang 
och solidaritet för vad som har hänt (Raundalen & Schultz 2007).  
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Cole och Heath (2011) menar att en del i verksamheten ska reserveras för att minnas 
den som avlidit. Detta kan göras genom att visa teckningar, kort, blommor, minnesaker, 
ballonger eller dikter för att därigenom visa stöttning och omtanke. Vidare menar 
författarna att böcker kan användas som ett sätt att bearbeta och diskutera det inträffade. 
Författarna menar även att pedagogen ska möjliggöra för barn att uttrycka sig på andra 
sätt än genom att prata, förklara att det är vanligt att kritisera sig själv om det har hänt 
något, skapa kort eller teckningar för att minnas den avlidne, visa tålamod, ge tid för att 
lyssna, svara på frågor så ärligt som möjligt, erbjuda avslappning och vid behov tillåta 
en viss flexibilitet i de dagliga rutinerna.  
 
3.4 Återgångsfasen 
Denna fas grundar sig i Cullbergs nyorienteringsfas och Raundalen och Schultz 
uppföljningsfas.  
 
Genom att skapa ett samband mellan de förflutna, nuet och framtiden stärks barns 
upplevelser av kontinuitet och sammanhang i livet. Krisarbetet kortas oftast ner och 
barnen lämnas ensamma med den långsiktiga processen att hantera krisen. Många kriser 
är normala och går oftast över av sig själva men ibland måste hjälp tas utifrån. 
Pedagogerna behöver vara uppmärksamma på remitteringspremisser som sömnproblem, 
koncentrationsproblem, exponering, påträngande sinnesminnen, rädsla för att vara ifrån 
föräldrarna, ångest och oro, hjärtklappning, magsmärtor, yrsel, vrede, irritabilitet, 
skuldkänslor, nedstämdhet samt grubblerier. Pedagogen behöver tillämpa vissa 
principer för att kunna stödja och vägleda barnen i deras hanterande av kris och 
därigenom skapa upplevelser av kontinuitet. Principerna måste genomsyras av att 
barnen får finna ord och mening samt berättelser som rensar, sorterar och arkiverar det 
som har hänt (Raundalen & Schultz 2007). 
 
Till slut börjar individen att leva med det som har hänt som ett ärr. Detta innebär att 
händelsen får en ny betydelse för individen. För att nå hit krävs det att individen 
konfronteras med vad som har hänt. Pedagogen behöver ha en empatisk förmåga med 
öppenhet samt beredskap för känsloyttringar (Cullberg 2006). 
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4 Metod  
I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska ansats, urval, studiens material, 
genomförande, bearbetning av data och etiska överväganden samt förs en diskussion av 
vald metod.  
  
4.1 Metodologisk ansats  
Beroende på en studies syfte finns det olika sätt att samla in och bearbeta ett empiriskt 
material (Kvale 2007). För att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar valdes 
till denna studie en kvalitativ forskningsansats. Där ord och text används som 
analysenhet. En kvalitativ ansats har valts för att det oftast använts i småskalig 
forskning. Fördelen med en kvalitativ ansats är att forskaren i analysen tillåts att göra 
tolkningar där det kan finnas mer än en förklaring. Nackdelarna med en kvalitativ 
forskningsansats är att materialet grundas på en mindre mängd data vilket kan göra att 
det blir svårt att generalisera de forskningsfynd som framkommer samt kan 
objektiviteten ifrågasättas. Det finns också risk att ordens och textens betydelse går 
förlorat (Denscombe 2016).  
 
4.2  Urval  
För att samla in krishanteringsplanerna kontaktades förskolechefer i ett län i södra 
Sverige med ett personligt besök eller blev de uppringda på telefon. Då de flesta av 
förskolecheferna var svåra att få kontakt med mailades en förfrågan ut där de 
tillfrågades om de var villiga att låta deras krishanteringsplan ingå i en studie. Då det 
även visade sig var svårt att få svar via mail från förskolecheferna kontaktades 
studiekamrater för att möjliggöra insamlandet av krishanteringsplanerna. Planerna 
tillhandahölls i pappersform eller i digital version. I denna studie har ett kumulativt 
tillvägagångssätt använts, som innebär att urvalets storlek växer efter hand till dess att 
forskaren anser att han/hon har fått fram tillräckligt med information för att kunna svara 
på studiens syfte och frågeställningar (Denscombe 2016). Författaren menar vidare att 
subjektiva urval utgår ifrån att vi kan få den bästa informationen genom att vända oss 
till ett relativt litet antal som har valts ut (a.a). Urvalet för krishanteringsplanerna har 
skett delvis utifrån ett subjektivt urval, på det sätt att respondenterna har handplockats 
utifrån syftet. Förskolecheferna är de som kan bestämma om de vill lämna ut sina 
krishanteringsplaner eller inte. Däremot har inte alla förskolechefer kontaktats i varje 
kommun utan detta har skett mer slumpmässigt genom telefonsamtal, mail och 
kontakter via kurskamrater. Ett subjektivt urval har även använts för att få med planer 
från olika kommuner för att kunna jämföra då planerna inom samma kommun hade 
liknande utseende. Urvalet är också delvis ett bekvämlighetsurval (Denscombe 2016), 
de första som finns till hand, då det var svårt att få kontakt med förskolechefer.  
 
4.3 Studiens material  
I denna studie analyseras krishanteringsplaner som är ett policydokument. Enligt Ball 
(2006) är ett policydokument ett dokument där åtgärder i skriven text ska bli praktiska. 
Oftast är det någon form av problemlösning som beskrivs och hur dessa ska lösas. En 
policy talar för det mesta inte om vad du ska göra utan den beskriver omständigheter där 
ett fåtal olika förslag ges hur situationen ska lösas. Ett policydokument är en produkt av 
olika slags kompromisser. Genomförande av policy bygger på faktorer som 
engagemang, förståelse och förmåga (a.a). Premfors (1989) menar att ett 
policydokument är ett offentligt handlingsprogram som innefattar en mängd 
sammanhängande beslut i ett företag eller organisation (a.a).  
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I studien ingår fem stycken krishanteringsplaner från olika kommuner i ett län i södra 
Sverige. Krishanteringsplanerna är från kommunala förskolor. Planerna tillhör förskolor 
som är placerade ute på landsbygden, i mindre tätorter, i kommunens centralort och 
stad. Av anonymitetsskäl har de namngivits till krishanteringsplan A, B, C, D och E. 
Krishanteringsplan A finns i en mindre tätort i kommunen. Planen innehåller 18 sidor 
text. Störst utrymme i krishanteringsplanen har handlingsplaner som beskriver 
tillvägagångssätt vid specifika händelser. Krishanteringsplan B finns ute på 
landsbygden. Den består av 26 sidor text. Planen har en innehållsrik lista med 
telefonnummer till socialförvaltning, präster, tolkar, vårdcentraler, lasarett, 
förvaltningschefer och till det kommunala bostadsbolaget. Krishanteringsplan C och E 
finns i respektive kommuns centralort. Krishanteringsplan C består av fyra sidor text. 
Detta gör att den inte är detaljerad och ingående medan krishanteringsplan E består av 
11 sidor text. Krishanteringsplan D finns i en stad och innehåller 20 sidor text med en 
innehållsförteckning. Flera av krishanteringsplanerna är författade för att fungera både i 
förskola och i grundskola. 
  
4.4 Genomförande och bearbetning av data  
För att analysera krishanteringsplanerna har en innehållsanalys valts. Enligt Denscombe 
(2016) har innehållsanalysen sin styrka när materialet består av aspekter av 
kommunikation, vilket krishanteringsplanerna gör. Krishanteringsplanerna ska förmedla 
hur förskolan ska jobba vid krissituationer. En innehållsanalys avslöjar vad texten 
framställer som relevant, de prioriteringar som skildras i texten, de värderingar som 
framförs i texten och hur idéer är sammankopplade. Ytterligare ett argument för att välja 
en innehållsanalys är att enligt Bryman (2011) har innehållsanalysen som fördel att det 
är lätt att beskriva processen men att en nackdel är att analysen blir så bra som de 
dokument de bygger på (a.a). Den teoretiska anknytningen bidrar till att öka förståelsen 
kring vad som framkommit i resultatet och bidrar med att jag som forskare inte är lika 
beroende av de dokument som analyseras.    
 
När data har bearbetats har jag inspirerats utifrån hur Denscombe (2016) beskriver att 
en innehållsanalys genomförs. Först väljs ett lämpligt textavsnitt för att sedan bestämma 
vilka enheter i textmaterialet som ska analyseras. Därefter utformas relevanta kategorier 
för hur data ska analyseras för att sedan koda enheterna efter de förutbestämda 
kategorierna (a.a). I denna studie analyseras krishanteringsplanerna utifrån en 
förklaringsmodell där resultatet har kodats utifrån modellens faser. Hela 
krishanteringsplanerna har valts och lästs igenom en gång för att skapa en överblick 
över materialet. Därefter har meningsbärande enheter skapats. En meningsbärande enhet 
är till exempel förstå barns reaktioner.  I analysen har de meningsbärande enheterna fått 
utgöra rubrikerna. Analysen utgår ifrån den teoretiska anknytningen. Resultatet och 
analysen har sedan diskuterats i relation till litteraturgenomgången.  
 
4.5 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som ska beaktas vid alla forskning: 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 
I denna studie har krishanteringsplanerna hanteras på liknande sätt som då intervjuer 
genomförs. För att uppfylla informationskravet informerades förskolecheferna om att 
krishanteringsplanerna skulle komma att ingå i ett examensarbete. För att uppfylla 
samtyckeskravet tillfrågades förskolecheferna om de var villiga att låta deras förskolas 
krishanteringsplan ingå i studien. Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats 
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in bara får användas i forskningen (Vetenskapsrådet 2002) och detta informerades 
förskolecheferna om. Det fjärde kravet är konfidentilalitetskravet. Kravet innefattar 
även anonymitet (Vetenskapsrådet 2002). Konfidentialitetskravet uppfylls genom att 
krishanteringsplanerna avidentifieras. I denna studie har dokumentära källor använts. 
Denscombe (2016) beskriver att vid forskning av dokumentära källor kan forskaren 
ställas inför andra problem. Dokument kan delas in i tre olika kategorier: offentliga, 
begränsad åtkomst och sekretessbelagda. Dokument kan avsiktligt ha begränsad 
tillgänglighet (a.a). Krishanteringsplanerna i denna studie klassificeras som begränsad 
åtkomst. Planerna fanns inte för fri tillgång på internet medan det finns förskolor som 
har valt att publicera sina krishanteringsplaner på internet. De kommuners 
krishanteringsplaner som ingår i studien har inte själva valt att publicera sina planer på 
internet och därför har jag valt att krishanteringsplanerna avidentifierats av 
anonymitetsskäl.  
 
4.6 Metoddiskussion  
Vid kvalitativ forskning, liksom all forskning, kan generaliserbarheten och 
objektiviteten ifrågasättas. Objektiviteten handlar om i vilken utsträckning de resultat 
som framkommer kan sägas vara opåverkade av den forskare som har genomfört 
studien. Det går inte att helt genomföra en forskning som är fri från inverkan 
(Denscombe 2016). Den teoretiska anknytningen gör att tolkningar som forskaren gör 
sätts i ett sammanhang. Det är då forskarens uppgift att vara så noggrann och objektiv 
som möjligt i sina bedömningar, vilket har varit målsättningen i min studie. En 
konsekvens av att genomföra en kvalitativ studie är att det är svårt att fastställa i vilken 
utsträckning som forskningsfynden kan generaliseras (Denscombe 2016). Detta gäller 
även denna studie. Det som kan fastställas utifrån det resultatet som framkommit i 
studien är vad många krishanteringsplaner bör innehålla i allmänna drag. Dock är 
krishanteringsplanerna förankrande till den specifika förskolan och är kontextbunden. 
Generaliserbarheten kan därför inte ses geografiskt. Troligtvis hade inte samma resultat 
framträtt om fem krishanteringsplaner från till exempel en storstadsregion hade 
analyserat.  
 
För att försäkra mig om studiens kvalitet har en utvärdering av krishanteringsplanernas 
validitet genomförts. När det gäller dokumentära källors validitet måste dessa 
utvärderas utifrån de fyra kriterierna: autenticitet, representativ, trovärdighet och 
innebörd (Denscombe 2016). Genom de förskolechefer som jag varit i kontakt med har 
jag kunna fastställa dokumentets autenticitet gällande dokumentets äkthet och giltighet, 
vilket innebär att de krishanteringsplaner som ingår i studien är de dokument som 
används på förskolorna. Kontakten med förskolecheferna gör att jag även kan fastställa 
att krishanteringsplanerna också är representativa, vilket innebär att det är typiska för 
sitt slag. Jag har också kontrollerat om planerna har reviderats. Dokumentets 
trovärdighet fastställs genom att jag har fått kunskap om att det är krisgruppen eller 
förskolecheferna som har författat planerna. Kriteriet innebörd ska fastställa om 
dokumentet innehåller osagd information och underliggande meningar. Detta går aldrig 
att vara helt säker på men efter att ha läst igenom krishanteringsplanerna tolkar jag inte 
att det skulle finnas osagd information. Detta gör att kriteriet innebörd inte helt går att 
säkerställa.   
 
Denscombe (2016) menar att det alltid finns en risk för urvalsfel och att detta måste tas 
med i beräkningen. Att hitta ett lämpligt urval kan vara svårt när ett subjektivt urval 
används (a.a). Det finns alltid en risk för urvalsfel. I början av uppsatsen samlades flera 
krishanteringsplaner in i samma kommun. Det visade sig då att planerna hade samma 
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uppbyggnad och konstruktion. Utifrån denna vetskap ligger det nära till hands att det 
skulle vara så i övriga kommuner också. Detta innebär att det inte gör så stor skillnad 
vilken krishanteringsplan som används från respektive kommun, vilket gör att risken för 
urvalsfel minskar. Urvalets storlek kan också diskuteras. Efter att fem 
krishanteringsplaner hade analyserats såg jag flera återkommande teman och endast 
enstaka nya infallsvinklar och information. Detta gör att urvalets storlek ger den 
kunskap som behövs för att kunna svara på studiens syfte och frågeställning.  
 
Till studien var det svårt att få kontakt med förskolechefer för att få ta del av deras 
krishanteringsplan. Det finns förskolor som har valt att publicera sina 
krishanteringsplaner på internet. Ett alternativ hade varit att utgå ifrån 
krishanteringsplaner som är publicerade på internet. I urvalet till denna studie var jag 
intresserad av ett urval som var geografiskt begränsat. Urvalet har skett utifrån 
kommuner i ett län i södra Sverige. Det var inte någon av dessa kommuner som hade 
sina krishanteringsplaner publicerade på internet.  
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5 Resultat  
Under denna rubrik presenteras resultatet utifrån studiens två frågeställningar genom att 
varje krishanteringsplan synliggörs enskilt. Resultatet under varje krishanteringsplan 
presenteras utifrån den teoretiska anknytningens faser: agerande, kommunikation, 
hanterande och återgång. Citat har använts för att synliggöra och ge exempel.  
 
5.1 Krishanteringsplan A 
Utifrån agerandefasen där pedagogen ska kunna hantera situationen så presenteras 
specifika handlingsplaner. Dessa är skrivna med en tydlig rubrik och i punktform som 
gör att den uppfattas som lättöverskådlig. Ett exempel på detta kan ses här:   
 

Att stödja vid svår sjukdom och långvarig sjukdom 
Barnets sjukdom 
Då förskolan har fått kännedom om barnets svåra sjukdom som kräver sjukhusvistelse är det 
viktigt att ha kontakt med föräldrarna. 
 Prata om det sjuka barnet på samlingarna. 
 Ge barnen möjlighet att bearbeta genom att t ex leka sjukhus, rita och läsa böcker. 
 Skriv brev, skicka teckningar och ev. besök det sjuka barnet. 
     ( Krishanteringsplan A) 

 
De händelser som beskrivs är bombhot, brand, barn som avlider, syskon och barn som 
avlider, personal som avlider, svår och långvarig sjukdom, försvinnande från förskola, 
svår olycka eller dödsfall på förskolan, vårdnadstvist och kidnappning. Vid vissa 
specifika krishändelser beskrivs tydligt vad pedagogen ska göra som vid brand och 
försvinnande. Pedagogen ska leta, larma och ringa vid försvinnande. Vid brand ska 
pedagogen ta ut barnen, ta med schema ut, räkna barn, samlas vid uppsamlingsplatsen, 
larma, stänga dörrar och släcka om det är möjligt. Tyngdpunkten i denna plan är de 
handlingsplaner som presenteras. Krishanteringsplan A har blanketter som bilagor i sin 
plan. Blanketterna som finns med är rapport om skada och registrering av ringda och 
inkomna samtal. Krishanteringsplan A skriver att en ledare ska utses, uppgifter 
delegeras där sedan krisgruppen delegerar vidare. Krisgruppens arbete beskrivs 
ingående, vilket kan ses i följande citat. 

 
Krisgruppen utser de medarbetare som behövs i följande ärenden: 
Vem tar ansvar för massmedia? 
Bestämma tid då massmedia ska få information (förbered detta) 
Vem ber växeln stänga de telefoner vi ej använder  
Vem samlar aktuella personal- och barnlistor 
Vem ringer runt till berörda föräldrar (om så krävs)? 
Vilka andra verksamheter behöver informeras? 
Vem har kontakt med och vid behov ber POSOM-gruppen om att inrätta centrum för 
krisrådgivning? 
Vem ser till att det finns ett rum för stillhet? 

(Krishanteringsplan A) 
 
I kommunikationsfasen ska pedagogen föra samtal med barnen om vad som har hänt 
och förstå barnens sorgereaktioner. I krishanteringsplan A beskrivs barns 
sorgereaktioner på ett tydligt och övergripande sätt. Sorgen förklaras i planen utifrån 
fyra stadier chock, reaktion, bearbetning och nyorientering. Både då det gäller 
omedelbara reaktioner men även reaktioner som kommer efter ett tag. Detta upptar en 
sida i krishanteringsplanen. Att barns reaktioner kan se olika ut beskrivs tydligt i 
följande citat från planen. 
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En del barn kommer snabbt igång med sorgearbete så fort dödsfallet är känt. Hos andra 
uppträder inga märkbara reaktioner förrän längre fram. Skuldkänslor är ett typiskt inslag i 
sorgereaktioner hos barn och ungdomar… Barn reagerar olika på kriser och 
dödsfall...Reaktioner förstärks när det inte längre går att hålla det inträffade på avstånd. När 
betydelsen av det som har hänt börjar sjunka in. 

 
(Krishanteringsplan A) 
 

Att pedagogen berättar vad som har hänt, visar att det är tillåtet att prata om vad som har 
skett och inte backa samt visar det drabbade barnet hänsyn och omtanke ses också in 
planen i kommunikationsfasen.  
 
Utifrån hanterandefasen så beskrivs det i krishanteringsplanen att övriga föräldrar i 
förskolegruppen ska kontaktas, att hembesök ska göras där blommor eller kort lämnas 
och att krispaketet används. Barnen ska få prata, rita, leka och läsa böcker. I planen 
beskrivs att det är viktigt att behålla lugnet och använda sig av krislådorna. I en krislåda 
finns det ljus, vas, kortram, stilla musik på CD, barnlitteratur och annat som kan hjälpa 
pedagogen att tillsammans med barnen bearbeta vad som har hänt.  
 
5.2 Krishanteringsplan B 
Utifrån agerandefasen så börjar krishanteringsplan B med att beskriva allmänna rutiner 
vid kris för att sedan lista tänkbara krissituationer så som avvisning av elev, oro bland 
befolkningen, förstörelse och vandalisering, naturkatastrofer, misshandel och våldtäckt. 
Handlingsplaner upptar sedan en stor del av krishanteringsplanen där det mer ingående 
beskrivs hur pedagogerna ska gå tillväga vid grövre våld, allvarlig olycka, 
skolbussolycka, dödsfall på och utanför verksamheten, barn som mister nära anhörig, 
allvarlig sjukdom, försvinnande, personal som avlider på arbetet, bombhot och väpnat 
våld. Handlingsplanerna är inte presenterade i punktform utan i stycke med rubriker. 
Det finns frågor som SOS Alarm kan ställa när pedagogen ringer och larmar. 
Krishanteringsplan B föreskriver att det är viktigt med snabb och korrekt information. 
Planen lägger stor vikt vid att beskriva vad en kris innebär allmänt och vad som behöver 
tänkas på. En person ska utses för att hålla kontakt med anhöriga och berätta vad skolan 
gör för åtgärder. För att hantera en kris är det viktigt att vid behov ta hjälp av andra 
yrkeskategorier som till exempel en psykolog, att en tydlig rollfördelning finns, att ett 
bra samarbete finns samt att regelbunden uppföljning av vidtagna åtgärder genomförs.  
 
I krishanteringsplan B beskrivs begreppet kris och att det är viktigt att pedagoger har 
beredskap att möta barn, anhöriga och personal på ett värdigt och stödjande sätt vilket 
kan ses i kommunikationsfasen. Detta beskrivs i följande citat.  
 

När en elev drabbas av olycka eller dödsfall påverkar det inte bara den enskilda eleven 
mycket starkt utan också dess omgivning. I sådana situationer ska vi ha en beredskap för att 
kunna möta eleven, de anhöriga och personalen på ett värdigt och stödjande sätt. 
 
    (Krishanteringsplan B) 

 
Vidare i kommunikationsfasen ska pedagogen ta hand om den drabbade genom att 
lyssna, trösta, lugna, visa att man bryr dig, ge tid för personen att prata och att inte 
lämna personen själv. Detta kan ses i följande citat:  
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Tänk på att: 
 Undvik tomma fraser (det kunde varit värre…etc.) 
 Lova inte för mycket. ”Ta inte över” utan låt de drabbade göra så mycket de själva kan. 
 Främja aktivitet i stället för passivitet. 
 Varsam beröring lugnar. 
 Skydda mot ytterligare stress genom att försöka hålla massmedia och nyfikna åskådare 

på avstånd. Den drabbade bör besparas fler starka intryck.  
(Krishanteringsplan B) 

 
Även i krishanteringsplan B beskrivs sorgereaktioner hos barn men även tankar kring 
sorg och sorgearbete som tar upp tre sidor av krishanteringsplanen. Tyngdpunkten finns 
på handlingsplanerna i krishanteringsplanen. Dock presenteras även sorgereaktioner 
ingående.  
 
Utifrån återgångsfasen beskrivs kompetensutveckling i krishanteringsplanen. 
Kompetensutvecklingen gäller första hjälpen, utbildning i sorgearbete, 
brandskyddsutbildning, att barnen lär sig hitta i närområdet och att diskussioner om kris 
genomförs utifrån fallstudier.  
 
5.3 Krishanteringsplan C 
Krishanteringsplanen börjar med att beskriva syftet med planen.   
 

Krisstödsplanen är en handledning för krisgruppen, skolans och förskolans personal. 
Målet med krisstödsgruppen är att skolan/förskolan ska komma i jämvikt och ge stöd till 
elever och personal efter en allvarlig händelse. 

(Krishanteringsplan C) 
 
I agerandefasen där pedagogen ska hantera situationen beskriver krishanteringsplan C 
en akut checklista som innebär att först ta reda på vad som har hänt, vilka som är 
drabbade, hur detta har skett, vilken information har förmedlats, för att sedan bestämma 
hur krisgruppens fortsatta arbete ska se ut. Planens tyngdpunkt är hur kriserna praktiskt 
ska lösas här och nu men detta beskrivs inte ingående utan på ett övergripande sett. I 
planen beskrivs händelserna om ett barn dör, om föräldrar dör, om någon i personalen 
dör, större olyckor och katastrofer samt mindre kriser. När en händelse har inträffat som 
pedagogen får vetskap om är det den personens ansvar att meddela krisgruppen. 
Krisgruppen tar sedan över.  
 

Handlingsplan: 
När man som vuxen får vetskap om en inträffad olycka, dödsfall som rör elev eller personal 
meddelas detta till sammankallande i krisgruppen. Sammankallande är respektive 
rektor/förskolechef. Därefter sammankallas krisgruppen. Information ska också lämnas till 
skolans expedition. 

(Krishanteringsplan C) 
 

I krishanteringsplan C framhålls korrekt och viktig information som en faktor för att 
hantera kris men även att förskolan använder sig av krisgruppen. Andra faktorer som 
beskrivs är att ha vetskap om kris, att dokumentera, använda krislådor och att alltid ha 
en telefonlinje öppen. Detta beskrivs på ett kort och konsist sätt som lämnar mycket till 
pedagogen att avgöra själv. Ett exempel är på hur dokumentationen beskrivs. Där det 
står ”Dokumentera alla insatser och samtal”  
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I kommunikationsfasen nämns Cullbergs faser, chock, reaktion, bearbetning och 
nyorientering men inte på vilket sätt som denna kunskap ska användas.  
 
Planen visar i hanterandefasen praktiska saker att tänka på som till exempel skapa ett 
minnesbord, flaggning och att det är viktigt att utvärdera varje händelse. I planen nämns 
även att det ska ändras så lite som möjligt i förskolans rutiner. 
 
5.4 Krishanteringsplan D 
Krishanteringsplan D består av tre delar: krisgruppens arbete, barns sorgereaktioner och 
specifika handlingsplaner. Dessa upptar lika stora delar i krishanteringsplanerna. Planen 
börjar med att på ett tydligt sätt beskriva syftet och målsättningen med krisplanen.  
 

När det på förskolan uppstår krissituationer såsom barns dödsfall, allvarlig olycka, grovt 
våld etc. är det viktigt att så snart som möjligt behärska situationen. För att åstadkomma 
detta behöver vi en enkel, strukturerad handlingsplan som hjälper oss i detta arbete.  
 

(Krishanteringsplan D) 
 

Målsättning med krisplanen 
All personal ska ha kännedom om och ha en god beredskap för hur man handlar och 
förhåller sig vid uppkomna kris- eller katastrofsituationer. 
Krisplanen ska… 
 Ge struktur och trygghet 
 Minimera fysiska och psykiska skador 
 Möjliggöra ett bra omhändertagande av alla berörda 
 Hjälpa barn och personal i krishantering 

(Krishanteringsplan D) 
 

 
Utifrån agerandefasen har krishanteringsplan D många beskrivna handlingsplaner så 
som dödsfall, större olycka, svår sjukdom då det gäller personal eller nära anhörig till 
barnen. Övriga händelser som beskrivs är brand, möte med onykter förälder, allvarlig 
ryktesspridning, vårdnadstvist, inbrott, barn som har bevittnat brott och händelser som 
sker vid ensamarbete. Då det gäller barn beskrivs allvarlig skada, större olycka, 
dödsfall, svår sjukdom, försvinnande, misstanke om incest och misstanke om 
misshandel. De frågor som polisen kan ställa vid försvinnande finns också beskrivet. 
Det beskrivs också i planen att krisgruppen ska sammankallas. Pedagogen ska också 
delegera arbetet, media ska hanteras samt att pedagogen veta hur information ska 
hanteras. 
 
Krishanteringsplan D menar att en kännedom om och god beredskap hur man handlar 
och förhåller sig vid krissituationer är viktigt, vilket ses i kommunikationsfasen. Även i 
krishanteringsplan D så beskrivs Cullbergs faser. I planen beskrivs också de reaktioner 
barnen kan få när de drabbas av kris, både fysiska och psykiska.  
 
I hanterandefasen beskrivs också hur pedagogen bör arbeta med att ge förklaringar då 
barnen kan fantisera ihop, prata korrekt om händelser, även om du inte har kunskap 
medge i så fall det, använd begreppet döden, låt barnen berätta samt var lyhörd. En 
pedagog ska våga visa känslor och låta barnen berätta genom lek. Pedagogen ska vara 
medveten om att barnen kan känna skuld, skam och självförebråelse. Detta beskrivs i 
krishanteringsplanen på följande sätt.  
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Ett sätt att bearbeta upplevelsen kan vara att låta barnet berätta om eller återuppleva 
händelsen genom lek. Försök att vara lyhörd för vad barnet tänker och känner. 
Skuldkänslor, självförebråelser och skam är också vanligt. Barnets kan tro att dess tankar, 
känslor eller handlingar kan ha orsakat dödsfallet. 

(Krishanteringsplan D 
 

I återgångsfasen ses utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning men även att 
pedagogen ska återgå till normala rutiner.  
 

5.5 Krishanteringsplan E 
Den största delen av krishanteringsplanen upptas av de olika handlingsplaner som finns 
beskrivna, vilka kan ses utifrån agerandefasen. De händelser som beskrivs i 
krishanteringsplan E är brand, akut sjukdom och dödsfall hos barn, personal eller 
anhörig, barn som rymmer/försvinner, misshandel av barn, oro för barn, fara för 
förgiftning, luftvägsstopp, väpnat våld, oanmälda/okända besökare på förskolan samt 
barn som inte blivit hämtade. Planen har även en tabell som beskriver hur blanketter och 
förfarande av anmälning vid tillbud ska gå till. Det är betydelsefullt att ta reda på vad 
som hänt, när det skedde och vad som ska göras härnäst. Krishanteringsplanen beskriver 
syftet med planen enligt följande:  
 

I vardagen eller mitt inne i en svår och dramatisk händelse är det lätta att glömma, bli 
förvirrad eller förbise viktiga saker. För att undvika att något glöms bort är det bra att ha en 
checklista med saker som man behöver tänka på. Handlingsplaner för olika situationer finns 
därför tillgängliga på förskolan. De uppdateras minst en gång varje år. 
 
  (Krishanteringsplan E) 
 

Pedagogen ska följa de olika handlingsplanerna, larma, informera förskolechef, 
dokumentera, kunna hantera mediciner, ha sladdlös telefon vid ensamarbete, hjälpa 
varandra på avdelningarna så att personal kan hjälpa till vid krissituationer. Pedagogen 
ska också när det ofattbara händer att ett barn eller personal avlider anordna 
minnesstund. För att hantera en kris ska all kontakt via media ske via förskolechefen. 
När behov finns så ska en krisgrupp sammankallas och en informationscentral inrättas 
på förskolan. 
 
Utifrån kommunikationsfasen beskrivs att pedagogerna behöver skapa lugn och ro om 
något har inträffat. Pedagogen ska ge stöd som sker med förståelse, acceptans och 
omsorg. Det är viktigt att skydda den utsatta personen.  
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6 Analys  
Under denna rubrik presenteras studiens analys utifrån studiens frågeställningar där den 
teoretiska anknytningen förklarar studiens resultat. Analysen har kategoriserats utifrån 
förklaringsmodellens faser: agerande, kommunikation, hanterande och återgång. Citat 
har använts för att synliggöra och ge exempel.  
 
6.1 Agerandefasen  
I agerandefasen har likheter och skillnader identifierats utifrån krishanteringsplanens 
struktur, delegering, krisgruppens arbete samt pedagogens praktiska och stöttande 
arbete. 
 
6.1.1 Krishanteringsplanens struktur  
Krishanteringsplan A, B och E har en stor mängd händelser som finns beskrivna medan 
i krishanteringsplan D upptar inte händelserna samma plats. I alla 
krishanteringsplanerna finns detaljerade beskrivningar och handlingsplaner över 
specifika händelser som till exempel vad som ska göra om barn, pedagog eller anhörig 
avlider, blir skadade eller sjuka, vad som ska ske när det börjar brinna, när ett barn 
försvinner och vad som ska ske när förskolan utsätts för väpnat våld. 
Krishanteringsplanerna är samstämmiga i vilka specifika händelser som beskrivs. Dock 
finns det händelser beskrivna i krishanteringsplanerna som är mer ovanliga och som 
finns med i någon eller några krishanteringsplaner. Dessa händelser är incest, 
kidnappning, skolbussolycka, allergier, ensamarbetet och möte med onykter förälder. 
De nämnda händelserna stämmer överens med vad Bøge och Dige (2006) menar att en 
krishanteringsplan ska innehålla. Planerna går att uppfatta som mekaniska när händelser 
beskrivs men krishanteringsplanerna A, B och E beskriver också kris och barns 
reaktioner för att på detta sätt informera dennes läsare om vilka tecken hos barnen som 
ska uppmärksammas.   
 
Raundalen och Schultz (2007) menar att det svåra är att inte göra planen allt för 
invecklad utan istället göra den klar, kortfattad och lättillgänglig. Där planen ska fördela 
roller och ansvar samt ge personalen konkreta handlingsförslag (a.a). Vidare skriver 
Bøge och Dige (2006) att det är viktigt vid upprättandet av en krishanteringsplan att den 
inte uppfattas som en checklista (a.a). De krishanteringsplaner som är författade i 
punktform uppfattas enligt mig som checklistor och detta menar jag påverkar i sin tur 
användbarheten. Krishanteringsplan C består av fyra sidor medan de övriga planerna 
innehåller mellan 11-26 sidor. I plan A, D och E presenteras vad som ska göra i 
punktform, vilket ger ett lättillgängligt intryck. I krishanteringsplan B och C blandas 
punkter och styckeindelad text, vilket gör att texten inte är lika lätt att överblicka. De 
planerna som innehåller antalet fler sidor är också mer detaljrika. Detta visar sig i 
följande citat där det står beskrivet hur mindre kriser ska lösas i den krishanteringsplan 
som innehåller fyra sidor text.  
 

Mindre kriser: 
Krisgruppen ska kunna ge råd och stöd även vid mindre olyckshändelser och kriser. Dessa 
löses från fall till fall i samråd med berörda och kräver inte alltid att alla i krisgruppen 
samlas. 

(Krishanteringsplan C) 
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Citatet anser jag belyser hur sidantalet påverkar vilken information som förmedlas. 
Krishanteringsplan C beskriver inte heller på ett tydligt sätt olika omständigheter. Då 
blir de upp till dig som pedagog att avgöra vad som behöver göras.  
 
Raundalen och Schultzs (2007) och Bøge och Diges (2006) åsikter motsäger varandra. 
Utifrån resultatet kan krishanteringsplanernas användbarhet diskuteras. De planerna 
som är utformade i punktform framstår som mer lättillgängliga och tydliga. Dessa kan 
vara lättare att ta till sig i det akuta skedet av krisen medan de övriga planerna förmedlar 
en djupare kunskap. Att som krishanteringsplan C bestå av fyra sidor kan vara ett sätt 
att göra krishanteringsplanen kortfattade men blir därmed inte automatiskt tydlig och 
lättanvänd. 
 
6.1.2 Delegering och krisgruppens arbete  
I alla fem krishanteringsplanerna beskrivs delegering och krisgruppens arbete. Cullberg 
(2006) menar att individen håller det som har hänt på avstånd. Individen kan uppträda 
avvikande, både utåtagerande men även inåtvänd och tystlåten. Pedagogens uppgift blir 
att hantera situationen. Det avgörande med ett gott allmänt omhändertagande (a.a). Jag 
menar för att kunna ha ett gott allmänt omhändertagande och kunna hantera situationen 
behövs en strategi för hur detta ska gå till. I krishanteringsplanerna ses detta som att 
arbetet delegeras och att det på förskolan finns en krisgrupp. Gemensamt för alla 
krishanteringsplaner är att delegering beskrivs som en faktor för att hantera kris. Både i 
det akuta skedet men även i planeringen efter. Detta menar jag visar att hantera en kris 
inte är ett ensamarbete. Detta kan ses i krishanteringsplan A där krisgruppens arbete 
beskrivs.  
 

Krisgruppen utser de medarbetare som behövs i följande ärenden: 
Vem tar ansvar för massmedia? 
Bestämma tid då massmedia ska få information (förbered detta) 
Vem ber växeln stänga de telefoner vi ej använder  
Vem samlar aktuella personal- och barnlistor 
Vem ringer runt till berörda föräldrar (om så krävs)? 
Vilka andra verksamheter behöver informeras? 
Vem har kontakt med och vid behov ber POSOM-gruppen om att inrätta centrum för 
krisrådgivning? 
Vem ser till att det finns ett rum för stillhet? 

(Krishanteringsplan A) 
 

Även i krishanteringsplan B ses krisgruppens uppgift tydligt. Under varje beskriven 
händelse, till exempel handlingsplan för olycka med eventuell dödlig utgång, beskrivs 
hur personal omedelbart och akut ska reagera men sedan beskrivs krisgruppens arbete. 
Detta kan ses i följande citat.  
 

Krisgruppens första uppgift är att ta reda på vad som verkligen har hänt: vilka är drabbade 
och på vilket sätt. Därefter fattar gruppen beslut om vad som ska göras. 
 

(Krishanteringsplan B) 
 

Vidare står det i krishanteringsplan C att när pedagogen får vetskap om att det har hänt 
något är det den personens ansvar att meddela krisgruppen. Krisgruppen tar sedan över. 
Krishanteringsplanen nämner en akut checklista som innebär att först ta reda på vad 
som har hänt, vilka som är drabbade, hur detta har skett, vilken information som har 
förmedlats, för att sedan bestämma hur krisgruppens fortsatta arbete ska se ut. Detta ses 
i följande citat från krishanteringsplan C. 
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Handlingsplan: 
När man som vuxen får vetskap om en inträffad olycka, dödsfall som rör elev eller personal 
meddelas detta till sammankallande i krisgruppen. Sammankallande är respektive 
rektor/förskolechef. Därefter sammankallas krisgruppen. Information ska också lämnas till 
skolans expedition. 

(Krishanteringsplan C) 
 
Jag menar utifrån studiens resultat att det läggs en stor tillit till krisgruppens arbete och 
att en delegering sker. Detta kan förstås utifrån att arbetslaget/krisgruppen innehar en 
styrka genom samarbete. Jag menar även att det kan ses som ett uttryck för att 
krishantering inte är den enskilda pedagogens uppgift utan det sker tillsammans. Att alla 
inblandande i krisen vet vem som gör vad och att arbetet delegeras, kan också förstås 
som ett gott omhändertagande, menar jag.  
 
6.1.3 Den delegerande och den stöttande pedagogen 
I krishanteringsplan A, B och D ses omhändertagande och fördelning av roller som 
viktiga aspekter för pedagogen. Cullberg (2006) menar att det är avgörande med ett gott 
allmänt omhändertagande (a.a). Jag menar att krishanteringsplanerna visar på en 
komplexitet för pedagogens arbete. Samtidigt som pedagogen ska hantera den akuta 
situationen ska pedagogen även visa förståelse och respekt. Vilket båda kan ses som ett 
gott allmänt omhändertagande. När krishanteringsplanerna har analyserats så framträder 
två olika pedagoger i form av den delegerande arbetsledaren och den emotionella 
stöttaren. Pedagogen ska vara den delegerande arbetsledaren som bland annat ska vara 
aktiv i krissituationen, larma, leta och kommunicera med myndigheter och media samt 
dokumentera vad som görs. Samtidigt ska pedagogen vara den emotionella stöttaren där 
barnen ska ges möjlighet att bearbeta vad som har hänt genom samtal, lek och skapande 
aktiviteter. Den stöttande pedagogen och dess uppgift kan ses i följande citat.  
 

Det är viktigt att ta hand om personer som hamnat i kris. Detta kan vara: 
 Att, lyssna, trösta och lugna, 
 Visa att du bryr dig om och finns till hands, 
 Ge personen i kris tid att tala om händelsen. 

(Krishanteringsplan B) 
 
Den delegerande arbetsledaren kan ses i följande citat. 
  

Den av personalen som kommer först till platsen ser till att hjälp kommer igång.  
 Larma ambulans, 
 Stanna kvar hos den skadade,  
 Ge första hjälpen. 

(Krishanteringsplan B) 
 
Min åsikt är att på samma sätt som att krisgruppens arbete och delegering kan förstås 
som ett gott omhändertagande kan de två olika pedagogerna som framträder i resultatet 
också ses som ett uttryck för ett gott omhändertagande. Cullberg (2006) menar att 
individen inte få lämnas ensam och att kroppskontakt kan få en symbolisk 
trygghetsgivande innebörd (a.a). I krishanteringsplan B beskrivs att en individ som har 
hamnat i kris ska bemötas med att pedagogen lyssnar, tröstar, lugnar samt att finns till 
hands. Detta menar jag kan ses som ett uttryck för när Cullberg menar att individen inte 
ska lämnas ensam även om inte kroppskontakt ges kan citatet från krishanteringsplan B 
ses som ett uttryck för att det ger en trygghetsgivande innebörd.    
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6.2 Kommunikationsfasen  
I kommunikationsfasen har likheter och skillnader identifierats utifrån att våga lyssna 
och visa omtanke, pedagogens förståelse av kris och krishanteringsplanen samt förstå 
barns krisreaktioner. 
 
6.2.1 Våga lyssna och visa omtanke 
I fyra av de fem krishanteringsplanerna beskrivs på ett varierat sett hur pedagogen ska 
kommunicera med barnen. Cullberg (2006) menar att individen börjar öppna upp 
ögonen för det som har hänt. Den drabbande försöker finna en mening till det inträffade 
och ställer sig frågan ”varför” ett flertal gånger. Det är viktigt att få tala om vad som har 
hänt. Genom att prata får händelsen en mer konkret innebörd. Det är också viktigt att 
visa att man vågar lyssna menar Cullberg (a.a). Detta anser jag visar sig i 
krishanteringsplanerna på det sättet att det beskrivs att pedagogerna ska kunna stödja. I 
krishanteringsplan A finns det beskrivet att pedagogen ska visa att det är tillåtet att prata 
om vad som har skett och inte backa. Detta beskrivs mer ingående i krishanteringsplan 
B. Krishanteringsplan B framhåller även att det är viktigt att pedagoger har beredskap 
att möta barn, anhöriga och personal på ett värdigt och stödjande sätt. Pedagogen måste 
våga visa känslor och vara lyhörd står det i krishanteringsplan D. I krishanteringsplan E 
beskrivs det att stödet ska ges med förståelse, acceptans och omsorg. Pedagogen ska ta 
hand om den drabbade genom att lyssna, trösta, lugna, visa att man bryr sig, ge tid för 
personen att prata och att inte lämna personen själv. Detta kan ses i följande citat:  
 

Tänk på att: 
 Undvik tomma fraser (det kunde varit värre…etc.) 
 Lova inte för mycket. ”Ta inte över” utan låt de drabbade göra så mycket de själva kan. 
 Främja aktivitet i stället för passivitet. 
 Varsam beröring lugnar. 
 Skydda mot ytterligare stress genom att försöka hålla massmedia och nyfikna åskådare 

på avstånd. Den drabbade bör besparas fler starka intryck.  
(Krishanteringsplan B) 
 

När individen börjar öppna upp ögonen för vad som har hänt och försöker finna mening 
måste pedagogen finnas där som ett stöd (Cullberg 2006). Jag anser att 
krishanteringsplanerna visar på olika sätt som detta kan göras, till exempel genom att 
lyssna men även främja aktivitet istället för passivitet. Citat från krishanteringsplan B 
kan ses som ett uttryck för att du som pedagog inte kan förmedla en förståelse för vad 
som har hänt, när det i krishanteringsplan B tydligt skrivs fram att undvik tomma fraser 
och lova inte för mycket. Individen själv måste skapa en förståelse för det inträffade. 
Om tomma fraser används så finns risken att händelsen förminskas och detta kan in sin 
tur få till följd att bearbetning av händelsen försvåras. Cullberg (2006) menar vidare att 
det är viktigt att som pedagog våga lyssna, vilket både krishanteringsplan A och D 
understryker. Lyssnar inte pedagogen får det till följd att individen inte kan få tala om 
det som har hänt.  
 
6.2.2 Pedagogens förståelse av kris och krishanteringsplanen  
Alla fem krishanteringsplanerna vill förmedla en förståelse för kris och 
krishanteringsplanen. Raundalen och Schultz (2007) menar att pedagogen ska arrangera 
ett tryggt samtalsklimat där barnet har ordet. Där är viktigt att tid ges. Genom att fråga 
vad barnen tänkte och hur de reagerade får man fram upplevelser och reaktioner. Denna 
dialog bidra till att skapa en förståelse för barnens reaktioner men även normalisera 
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reaktionerna (a.a). Jag menar för att pedagogen ska kunna skapa sig förståelse kring 
barnens reaktioner behövs en ram att förhålla sig till. Alla krishanteringsplaner vill 
uppnå och skapa en förståelse för kris. Denna ram är här pedagogens förståelse av kris, 
vilket uppnås genom att som till exempel krishanteringsplan D beskriva att en 
traumatisk kris har fyra faser.  

 
Krisreaktioner 
En traumatisk kris har fyra faser: 
 chockfasen 
 reaktionsfasen 
 reparationsfasen 
 nyorienteringsfasen 
De olika faserna kan sträcka sig över kortare eller längre tid. De kan också 
infalla samtidigt eller i annan ordning än ovan. 
 
Det är normalt att reagera på omskakande händelser. Reaktionerna kan komma omedelbart 
eller efter en tid. Reaktionerna växlar över tid både i karaktär och styrka. Ena minuten kan 
det som hänt kännas overkligt för att i nästa minut vara obönhörligt sant. Dessa växlingar 
upplevs ofta som obehagliga men är ofrånkomliga. 

(Krishanteringsplan D) 
 

Ett ytterligare sätt att få förståelse för kris är att vara insatt i krishanteringsplanerna och 
förstå syftet med planen. I tre av krishanteringsplanerna beskrivs syftet och målsättning 
men på olika sätt.  
 

När det på förskolan uppstår krissituationer såsom barns dödsfall, allvarlig olycka, grovt 
våld etc. är det viktigt att så snart som möjligt behärska situationen. För att åstadkomma 
detta behöver vi en enkel, strukturerad handlingsplan som hjälper oss i detta arbete.  
 

(Krishanteringsplan D) 
 

I vardagen eller mitt inne i en svår och dramatisk händelse är det lätt att glömma, bli 
förvirrad eller förbise viktiga saker. För att undvika att något glöms bort är det bra att ha en 
checklista med saker som man behöver tänka på. Handlingsplaner för olika situationer finns 
därför tillgängliga på förskolan. De uppdateras minst en gång varje år. 
 

  (Krishanteringsplan E) 
Målsättning med krisplanen 
All personal ska ha kännedom om och ha en god beredskap för hur man handlar och 
förhåller sig vid uppkomna kris- eller katastrofsituationer. 
Krisplanen ska… 
 Ge struktur och trygghet 
 Minimera fysiska och psykiska skador 
 Möjliggöra ett bra omhändertagande av alla berörda 
 Hjälpa barn och personal i krishantering 

(Krishanteringsplan D) 
 
När syfte och målsättning beskrivs förstärks menar jag vikten av att pedagogen kan 
skapa sig en förståelse för kris och krishanteringsplanen. Krishanteringsplanen finns för 
att ge struktur, trygghet och vara en hjälp vid krishantering så att inget glöms bort.  
 
6.2.3 Förstå barns reaktioner  
Tre av de fem planerna beskriver barns sorgereaktioner. Raundalen och Schultz (2007) 
menar att genom att fråga vad barnen tänkte och hur de reagerade synliggörs 
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upplevelser och reaktioner. Denna dialog bidra till att skapa en förståelse för barnens 
reaktioner men även normalisera reaktionerna (a.a). Enligt min mening förbereder 
krishanteringsplanerna pedagogen för att kunna skapa en förståelse för barnens 
reaktioner genom att beskriva barns sorgreaktioner. I krishanteringsplan A beskrivs 
barns sorgereaktioner på ett tydligt och övergripande sätt, både då det gäller omedelbara 
reaktioner och reaktioner som kommer efter ett tag. Även i krishanteringsplan B 
beskrivs sorgereaktioner hos barn. Att barns reaktioner kan se olika ut beskrivs tydligt i 
följande citat från krishanteringsplan A. 
 

En del barn kommer snabbt igång med sorgearbete så fort dödsfallet är känt. Hos andra 
uppträder inga märkbara reaktioner förrän längre fram. Skuldkänslor är ett typiskt inslag i 
sorgereaktioner hos barn och ungdomar… Barn reagerar olika på kriser och dödsfall… 
Reaktioner förstärks när det inte längre går att hålla det inträffade på avstånd. När 
betydelsen av det som har hänt börjar sjunka in. 

 
(Krishanteringsplan A) 

 
I krishanteringsplan D beskrivs det att det är viktigt för pedagogen att vara medveten 
om att barnen kan känna skuld, skam och självförebråelse. Detta beskrivs i 
krishanteringsplanen på följande sätt:  
 

Ett sätt att bearbeta upplevelsen kan vara att låta barnet berätta om eller återuppleva 
händelsen genom lek. Försök att vara lyhörd för vad barnet tänker och känner. 
Skuldkänslor, självförebråelser och skam är också vanligt. Barnets kan tro att dess tankar, 
känslor eller handlingar kan ha orsakat dödsfallet. 

(Krishanteringsplan D) 
 
Barn i kris kan använda sig av försvarsmekanismer som regression, förnekelse, 
rationalisering och isolering (Raundalen & Schultz 2007). I tre av de fem 
krishanteringsplanerna finns dessa försvarsmekanismer beskrivna men som reaktioner 
som barn kan uppvisa. Detta visar sig i följande citat från krishanteringsplan D 
 

Vanliga psykiska reaktioner hos barn efter svåra psykiska upplevelser 
 Ångest 
 Tendens att isolera sig 
 Svårt att koncentrera sig  
 Nedstämdhet, längtan och saknad 
 Skuldkänslor och självanklagelser 
 Vrede  
 Självdestruktiva tankar och handlingar  
 Regression, tillbakagång i utvecklingen 
 Undviker situationer, tankar och platser som påminner om händelsen 
 Agerar som om ingenting har hänt 

(Krishanteringsplan D) 
 
Jag anser att det är först när kunskapen om barns reaktioner förstås som reaktionerna 
kan normaliseras. Det går i citaten att se att reaktionerna som kan framträda kan ta olika 
lång tid och visa sig på ett varierat sätt. Att ha kunskap om barns reaktioner gör att 
pedagogen kan vara mer uppmärksam på hur barnet mår och därigenom ge ett adekvat 
stöd.   
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6.3 Hanterandefasen 
I hanterandefasen har likheter och skillnader identifierats utifrån att hantera information, 
barns bearbetning och som ett praktiskt uttryck. 
 
6.3.1 Korrekt information  
Fakta ska sorteras, modifieras och kompletteras. Pedagogen har ordet och barnet får 
ställa frågor. Barnen ska inte undanhållas vad som har hänt men stöttas i deras sätt att 
hantera situationen. En krissituation förvärras oftast av osäkerhet, rykten, 
missuppfattningar och fantasier om att det värsta skulle ha hänt. Därför är det viktigt att 
skaffa fram pålitlig fakta (Raundalen & Schultz 2007). Krishanteringsplanerna är 
samstämmiga i att det är viktigt med korrekt information men det beskrivs på olika sätt. 
I krishanteringsplan B och C framhålls det att det är viktigt med snabb och korrekt 
information. Krishanteringsplan E menar att det är betydelsefullt att ta reda på vad som 
hänt, när det skedde och vad som ska göras härnäst. Utifrån Raundalen och Schultz 
(2007) ska barnen stöttas i att hantera situationen. I krishanteringsplan B menar jag kan 
detta ses som att pedagogen ska ha en öppen och ärlig kommunikation och ge 
åldersadekvata förklaringar, vilket kan ses i följande citat  
 
Det är naturligtvis alltid viktigt att ha en öppen och ärlig kommunikation med den som är 
drabbad av något svårt.  

Tänk därför på att: 
 ge klara och tydliga besked 
 ge åldersadekvata förklaringar 
 undvika omskrivningar 

(Krishanteringsplan B) 
 

Raundalen och Schultz (2007) menar att en krissituation förvärras av osäkerhet, rykten 
och missuppfattningar. Detta anser jag försöker krishanteringsplanerna på olika sätt 
förekomma. För att minimera att en situation förvärras vill krishanteringsplanerna att 
klara och tydliga besked ska ges genom att ge åldersadekvata förklaringar och undvika 
omskrivningar. Genom hur den korrekta informationen ges, stöttas också barnet i deras 
sätt att hantera krissituationen. Det beskrivs i krishanteringsplanerna att korrekt 
information är viktig men inte på vilket sätt som informationen ska förmedlas. Det blir 
upp till pedagogen att ta ställning till.  
 
6.3.2 Barnens bearbetning  
När ångest och osäkerhet ska omvandlas till trygghetsskapande beteende behöver 
barnen få bearbeta vad som har hänt (Raundalen & Schultz 2007). I denna studie 
beskrivs hur krisen ska bearbetas på olika sätt. I krishanteringsplan A beskrivs att 
barnen ska få prata, rita, leka och läsa böcker. Även krishanteringsplan D förespråkar att 
barnen ska få förklaringar och få berätta genom lek.  
 

Ett sätt att bearbeta upplevelsen kan vara att låta barnet berätta om eller återuppleva 
händelsen genom lek. 

(Krishanteringsplan D) 
 
Ett sätt för barnen på förskolan att bearbeta vad som har hänt är att hålla kontakten med 
den/de som har drabbats. Är det ett barn på avdelningen som är sjukt så ska pedagogen 
låta barnen hålla kontakten via till exempel teckningar och telefonsamtal. Genom att 
hålla kontakten, låta barnen leka och läsa böcker så kan pedagogen skapa 
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förutsättningar för att omvandla ångest och osäkerhet till trygghet, anser jag. 
Krislådornas betydelse framhålls i krishanteringsplanerna som ytterligare ett sätt för 
pedagogen att hjälpa barnen att bearbeta vad som har hänt.  
 
Raundalen och Schultz (2007) menar att ångest och osäkerhet ska omvandlas till 
trygghetskapande beteende (a.a). Det som ses i krishanteringsplanerna ses som åtgärder 
för att uppnå ett trygghetsskapande beteende återspeglar hur förskolan arbetar som till 
exempel rita, leka, samtala och använda böcker. Detta gör att pedagogen kan känna sig 
trygg i hur hon/han ska hantera barnens bearbetning, är min uppfattning.  
 
6.3.3 Det praktiska uttrycket  
Att omvandla ångest till trygghetskapande beteende kan göras på flera olika sätt 
(Raundalen & Schultz 2007). Enligt min mening kan omvandlandet av 
trygghetskapande beteende ses som barns bearbetning men även som ett praktiskt 
uttryck. Det praktiska uttrycket ses i alla krishanteringsplanerna också som faktorer för 
att hantera kris i det akuta skedet som att följa planerna, larma, kunna hantera mediciner 
och ha sladdlös telefon men även som kollegialt arbete där pedagogerna ska hjälpa 
varandra på avdelningarna så att personal kan hjälpa till i den akuta situationen. 
Verksamheten behöver fortgå även om det har inträffat en kris. Detta medför, anser jag, 
vikten av samarbete.    
 
6.4 Återgångsfasen 
I återgångsfasen har skillnader identifierats utifrån att remittera vidare till andra 
yrkeskategorier, återgå till normala rutiner och kompetensutveckla.  
 
6.4.1 Remittera vidare till andra yrkeskategorier  
I en av de fem planerna beskrivs att pedagogen ska remittera vidare till andra 
yrkeskategorier. Raundalen och Schultz (2007) menar att pedagogen ska bedöma om det 
krävs kontakt med vården. Detta görs genom samtal med barnet, dialog med 
vårdnadshavare och eventuell diskussion med representanter från sjukvården. 
Författarna talar även om remitteringspremisser som pedagoger i förskolan ska vara 
uppmärksamma på som till exempel: sömnproblem, koncentrationsproblem, 
exponering, påträngande sinnesminnen, rädsla för att vara ifrån föräldrarna, ångest och 
oro, hjärtklappning, magsmärtor, yrsel, vrede, irritabilitet, skuldkänslor, nedstämdhet 
samt grubblerier (a.a). Dessa symtom beskrivs i krishanteringsplan B som nämner 
ångest, sömnsvårigheter, trots, koncentrationssvårigheter, ledsnad, ilska och vrede, 
skuldkänslor, olika kroppsliga symtom som till exempel magont, minnen och fantasier. 
Raundalen och Schultz (2007) beskriver olika remitteringspremisser och i 
krishanteringsplanerna beskrivs på olika sätt de reaktioner som barnen kan drabbas av. 
Jag menar att på det sätt som barnens reaktioner beskrivs kan ses som ett uttryck för hur 
viktigt det är att vara uppmärksam på barnens reaktioner och att pedagogen eller 
arbetslaget inte varken kan eller ska ta hand om allt själv, ibland behövs det annan 
yrkeskompetens. 
  
6.4.2 Återgå till normala rutiner  
När en kris inträffar så bryts känslan av kontinuitet och trygghet (Raundalen & Schultz 
2007). Följande citat från krishanteringsplan D visar på, menar jag, hur planen är 
uppmärksam på att känslan av kontinuitet och trygghet ska upprätthållas.  
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När barn varit med om svåra upplevelser är det viktigt att de kommer tillbaka till vardagen 
så snart som möjligt. Försök att hålla fast vid vanliga mat- och sovtider och vistelse på 
förskolan. 

(Krishanteringsplan D) 
 
Detta visar på hur viktigt förskolan är i barns krishantering oavsett om krisen har 
inträffat på förskolan eller hemma. Förskolan kan vara en viktig aktör för att skapa 
kontinuitet och trygghet. Detta genom att återgå till normala rutiner.   
 
6.4.3 Kompetensutveckling  
I två av de fem krishanteringsplanerna beskrivs kompetensutveckling. Raundalen och 
Schultz (2007) menar att många kriser är normala och går oftast över av sig själva. 
Krisarbetet kortas oftast ner och barnen lämnas ensamma med den långsiktiga processen 
att hantera krisen (a.a). För att pedagogen ska kunna stödja och vägleda och inte korta 
ner den långsiktiga processen behövs utbildning anser jag. I krishanteringsplan B ges 
förslag på kompetensutveckling gällande första hjälpen, utbildning i sorgearbete, 
brandskyddsutbildning, att barnen lär sig hitta i närområdet och att diskussioner om kris 
genomförs utifrån fallstudier. Detta beskrivs även i krishanteringsplan D genom att de 
förespråkar utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning. I krishanteringsplan 
B och D beskrivs frågor som polisen och SOS kan ställa när du ringer men även att det i 
krishanteringsplanerna finns blanketter som ska underlätta hanteringen. Dessa två 
krishanteringsplaner lägger en viss tonvikt på det förebyggande arbetet. Att 
kompetensutveckling framhålls som en viktig faktor skulle kunna, menar jag, ses som 
ett uttryck för en tilltro till utbildning och därigenom ett sätt för förskolorna att inte 
korta ner den långsiktiga processen. Genom att krishanteringsplanerna förespråkar 
kompetensutveckling kommer verksamheten ett steg närmare att vara förberedda. 
 
6.5 Sammanfattande analys  
Syftet med denna studie är att jämföra fem kommuners krishanteringsplaner för att ge 
ökad kunskap om förskolors krishanteringsplaner och krisberedskap genom att studera 
vilka likheter och skillnader som kan ses i de fem krishanteringsplanernas innehåll och 
struktur samt studera hur pedagogens roll och ansvar beskrivs i de fem 
krishanteringsplanerna. 
 
De likheter som kan ses i agerandefasen är delegering och krisgruppens arbete. 
Skillnader går att se i strukturen av planerna och hur den stöttande och delegerande 
pedagogen går att identifiera. I kommunikationsfasen ses likheter i att skapa förståelse 
för kris. Planerna är också relativt samstämmiga i beskrivningen av att pedagogen ska 
lyssna och visa omtanke. Skillnader går att se i att barns reaktioner beskrivs. I 
hanterandefasen ses enbart likheter i att ge korrekt information, barns bearbetning och 
att ett praktiskt uttrycks ses. I återgångsfasen ses skillnader i att remittera vidare till 
andra yrkeskategorier, återgå till normala rutiner och i att kompetensutveckling 
beskrivs.      
 
Pedagogens roll och ansvar kan sammanfattas i att det är viktigt med en förståelse för 
kris och förståelse för barns reaktioner. För att pedagogens ska få denna förståelse krävs 
kunskap om vad kris är och vanliga reaktioner som kan uppkomma vid kriser. Vidare 
ses kommunikation och samarbete som faktorer som är viktiga. Detta medför att 
pedagogens ansvar blir att både kommunicera och samarbeta med både barn, föräldrar, 
kollegor och andra remitterande instanser. Pedagogens roll är även att ”fortsätta” som 
vanligt, det vill säga, återgå till normala rutiner men med den skillnaden att barnen får 
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bearbeta genom till exempel lek och att pedagogen inbjuder till samtal och lyssnar. 
Vissa krishanteringsplanerna uttrycker även förväntningar genom att pedagogen 
behöver vara både den ”delegerande arbetsledaren” och den ”stöttande pedagogen”. 
 
Utifrån vad som framkommit i analysen, hur pedagogens roll och ansvar beskrivs i 
krishanteringsplanerna, så kan detta sättas i relation till studiens andra frågeställning, 
vilka likheter och skillnader i krishanteringsplanernas innehåll och struktur som ses. De 
planerna som är utformade i punktform framstår som mer lättillgängliga och tydliga. 
Dessa kan vara lättare att ta till sig i det akuta skedet av krisen medan de övriga planer 
förmedlar en djupare kunskap. Skolverket (2017) menar att förskolor behöver ha en 
krishanteringsplan där det står hur personalen ska agera vid olika situationer och att det 
behöver finnas en krisgrupp som organiserar arbetet. Det är viktigt att det finns en tydlig 
ledare (a.a). Studien visar att krishanteringsplanerna beskriver handlingsplaner för 
specifika händelser och visar på vikten av att ha en krisgrupp samt att det är viktigt med 
korrekt information, vilket stämmer överens med Skolverkets rekommendationer. 
Skolverket menar också att det är viktigt att ta hjälp utifrån vilket ses i resultatet genom 
att krishanteringsplanerna förespråkar att remittera vidare till andra yrkeskategorier.  
 
Slutsatserna av denna studie, där fem kommuners krishantering har analyserats för att 
ge ökad kunskap om förskolors krishanteringsplaner och krisberedskap, är att 
krishanteringsplanerna förbereder pedagogen för att hantera krissituationer i det akuta 
skedet av en kris men att det saknas verktyg för det långsiktiga arbetet. I 
krishanteringsplanerna ses flest likheter i de tre första faserna: agerandefasen, 
kommunikationsfasen och hanterandefasen medan det i återgångsfasen går att 
identifiera enbart skillnader. Den långsiktiga processen framträder inte tydligt och detta 
skulle kunna ses som att det är förskolornas pedagogiska arbete. Ytterligare en slutsats 
är att krishanteringsplanerna innehåller detaljerade beskrivningar av vad som ska göras 
vid specifika händelser men att hur detaljerade planerna är beror på dess utformning och 
antalet sidor. De planerna som innehöll flest sidor var också mer detaljrika och 
förmedlar en djupare kunskap genom att beskriva vad som händer vid en kris och hur 
barns reaktioner kan se ut. Studien visar också att för en kris ska få ett gott 
omhändertagande krävs samarbete och en pedagog som är flexibel genom att både vara 
stöttande och att kunna delegera.   
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7 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras vad som har framkommit i resultatet i relation till tidigare 
forskning samt ges förslag till fortsatt forskning.  
 
En av slutsatserna som jag har kommit fram till i studien är att krishanteringsplanerna är 
ett stöd i det akuta skedet av en kris men att den långsiktiga processen av att bearbeta 
krisen inte förmedlas i krishanteringsplanerna. Kan det vara så genom att fortsätta som 
vanligt och återgå till normala rutiner bearbetas barnens reaktioner? Förskolan och 
därmed pedagogen får enligt mig en viktig roll i barnens hanterande av kris. Detta visar 
Cole och Heath (2011) i sina studie som menar att skolans stöd och stabilitet är faktorer 
som påverkar hur barnet hanterar en krissituation. Likt Cole och Heath (2011) menar 
även Broberg, Hagström och Broberg (2012) att om situationen ändras hemma är det 
viktigt för barnen att förskolan har sina invanda och bekanta rutiner samt att det är 
viktigt med struktur och kontinuitet (a.a). Förskolan ska vara den trygga platsen för 
barnen. Det kan dock påverkas av var krisen inträffar menar jag. Krishanteringsplanerna 
beskriver specifika handlingsplaner för situationer som kan inträffa både på förskolan 
och utanför förskolans verksamhet. Även om krissituationen har inträffat på förskolan 
bör pedagogen sträva efter att förskolan ska vara en frizon för barnet. Dyregrov, 
Dyregrov och Idsoe (2013) beskriver att genom att återgå till normala rutiner så skapas 
en frizon (a.a). Min uppfattning är att återgå till normala rutiner är ett sätt att långsiktigt 
bearbeta samt att den långsiktiga processen i att hantera en krissituation handlar om 
pedagogiskt arbete. Vilket skulle kunna förklara varför det i återgångsfasen ses flest 
skillnader i studiens resultat.  
 
I kommunikations- och hanterandefasen framkom det att barnen måste få bearbeta vad 
som hänt genom samtal och lek. Detta är samstämmigt med forskning där Dyregrov, 
Dyregrov och Idsoe (2013) men att barnen måste få bearbeta vad som hänt genom bland 
annat att rita, leka, samtala och läsa böcker (a.a). De arbetssätt som författarna föreslår 
är förskolan vana att jobba utifrån men från andra perspektiv än kris. Om pedagogerna 
utgår från ett arbetssätt som de redan är bekanta med för att stödja barnen i deras 
hanterande av kris behöver då inte krishanteringsplanerna beskriva vad som ska göras i 
det långsiktiga arbetet av en kris? Dyregrov, Dyregrov och Idsoe (2013) visar i sin 
studie att lärarna inte upplevde sig ha kunskap i att bemöta barn i kris på grund av att de 
ansåg att de inte hade kompetensen. Samtidigt menar författarna att det var få skillnader 
mellan lärare som hade praktisk erfarenhet och lärare som inte hade erfarenhet i att 
hantera kriser. För att hantera en kris bör ledaren ha egenskaper som att vara lugn och 
att i krisen kunna ta beslut på ett effektivt sätt (a.a). I krishanteringsplanen måste anse 
jag en prioritering göras över vad som ska vara med och inte. Att det var få skillnader 
om lärarna hade erfarenheter och inte styrker mitt antagande om att pedagogerna i 
förskolan har förutsättningar för att stödja barnen i deras hanterande av kris genom att 
de metoder som föreslås för att bearbeta krisen är arbetssätt som pedagogerna är vana 
att arbeta med. Min studie visar att krishanteringsplanerna ger en bra grund för 
pedagogen för att hantera kriser. De åtgärder som krishanteringsplanerna föreslår för att 
bearbeta barns reaktioner är aktiviteter som förskolorna vanligtvis arbetar med.  
   
Pedagogens roll och ansvar visar på en komplexitet. Samtidigt som pedagogen ska 
hantera den akuta situationen ska pedagogen även visa förståelse och respekt. När 
krishanteringsplanerna har analyserats så framträder två olika pedagoger i den 
delegerande arbetsledaren och den emotionella stöttaren. Arbetsledaren och stöttaren 
behöver båda finnas i arbetslaget. Barclay (2007) visar på teamets avgörande betydelse. 
Liou (2015) menar att faktorer som flexibilitet och samarbete är avgörande aspekter vid 
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hanterande av kriser. Flexibilitet är nödvändigt i krissituationer. Flexibilitet tillåter 
pedagogen att agera i komplexa situationer utifrån eget omdöme men även att ta på sig 
rollen som ledare. Samarbete skapar en situation som karaktäriseras av öppenhet för att 
ta till vara den kunskap som finns (a.a). Enligt min mening blir flexibiliteten viktigast i 
agerandefasen. Författarens två aspekter har nära koppling inte bara till de två 
pedagogerna som framträder utan även till hur krisgruppens arbete kan förstås. Kan 
samarbetet göra att krisgruppens kompetenser tas tillvara så kan krisgruppen på detta 
sätt medverka till att krisen hanteras på ett bra sätt. I samarbetet kan också pedagogerna 
delegeras olika roller. Dyregrov, Dyregrov och Idsoe (2013) slår fast att en tydlig 
rollfördelning mellan olika hjälpande instanser runt barnen behövs. Detta menar jag 
gäller både i arbetslaget, krisgruppen och till andra remitterande yrkeskategorier.  
 
Barclay (2007) och Rock (2000) visar att det är av vikt att det finns en 
krishanteringsplan där alla är delaktiga i framtagandet av planen. I studien framkom det 
att de planerna som är utformade i punktform framstår som mer lättillgängliga och 
tydliga. Dessa kan vara lättare att ta till sig i det akuta skedet av krisen medan de övriga 
planer förmedlar en djupare kunskap. Agerandefasen framträder tydligast i dessa planer. 
Krishanteringsplanerna kan förstås både som en checklista där det står beskrivet vad 
som ska göras men även förstås som ett dokument som fungerar som 
kunskapsöverföring. De krishanteringsplaner som innehöll mindre antal sidor uppfattas 
som en checklista och de planerna som innehöll fler sidor uppfattas även som en 
kunskapsöverföring. Detta skulle kunna medföra, anser jag, hur stor vikt som läggs vid 
krisgruppens arbete i de olika krishanteringsplanerna. Barclay (2007) skriver att 
krishanteringsplanerna togs fram i samråd med hela arbetslagen av två anledningar. 
Individer är mer benägna att använda något som de själv har varit med och tagit fram 
samt att det krävs ett team. Ett team som förstår sina enskilda roller kommer att ha 
större framgång (a.a). Min uppfattning är att krisgruppen får som uppgift att delegera 
roller i den krissituation som inträffar. Krisgruppen är teamet som därefter delegerar så 
att den enskilda pedagogen förstår sin roll och därigenom skapas förutsättningar för att 
hantera krisen på ett bra sätt. Även Skolverket (2017) menar att det på förskolorna bör 
finnas en krisgrupp som organiserar arbetet och det är viktigt att det finns en tydlig 
ledare (a.a). Dock beskriver inte Skolverket hur krishanteringsplanerna ska författas. 
Vilket jag menar är viktigt. Hur väl förberedd är den enskilda pedagogen för att hantera 
en kris om denne inte själv har varit med och författat planen? Utifrån vad Barclay 
(2007) beskriver, varför det är viktigt att du själv har varit med och tagit fram 
krishanteringsplanerna, menar jag att det är viktigt att förskolorna tillsammans utarbetar 
sina planer. För att få svar på hur väl förbered pedagogen känner sig för att hantera en 
krissituation hade det varit intressant att intervjua pedagoger om hur användbara 
krishanteringsplanerna uppfattas och vilken betydelse krishanteringsplanerna får i en 
konkret situation samt om pedagogerna skulle känna sig mer motiverade att använda ett 
dokument som de själva varit med och utformat. Detta skulle vara intressant att forska 
vidare på.  
 
Ett annat sätt att genomföra denna studie på hade varit att göra samma analys av 
krishanteringsplanerna och kompletterat med att intervjua pedagoger i förskolan om 
deras krishanteringsplaner. Tanken var att göra detta men hade inte varit genomförbart 
på grund av tidsaspekten. Det hade medfört en djupare förståelse och diskussion kring 
krishanteringsplanen som policydokument och gett svar på hur pedagogen ser på sin roll 
och sitt ansvar i en krissituation, hur förberedda pedagogerna känner sig samt vilket 
stöd krishanteringsplanen ger i en krissituation.  
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Avslutningsvis har det i denna studie varit svårt att få fram tidigare forskning om 
krishanteringsplaner som samtidigt ska vara relevanta för förskolan. Denna studie bidrar 
med kunskap om hur krishanteringsplanerna beskriver pedagogens roll och ansvar samt 
att hur planen är utformad påverkar hur information den är. Studien skulle kunna 
fungera som underlag för förskolor när de gör kommande planer.  
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