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Avsikten med studien är att utforska vilken syn på krishantering och krisberedskap 
för skolor som kommer till uttryck inom forskningsbaserad litteratur i ämnet samt att 
utröna något om lärares känslor och uppfattningar kring begreppen. För att ta reda 
på hur en förskola och en skola ser på begreppet kris och hur de arbetar med 
krisberedskap skickade vi ut en kvalitativ och semistrukturerad så kallad inkät som 
kompletterades med muntliga intervjuer. Resultatet från inkäterna jämfördes med 
aktuell forskning. I studien framkom det att beredskapsplaner anses som en viktig 
förberedelse för en eventuell kris. Vidare påpekas vikten av att lägga lärarrollen och 
undervisningen åt sidan och finnas där som medmänniska för till exempel en 
sörjande elev. Det har framkommit i studien att det inte går att ta över en färdig 
handlingsplan. Det är den mentala förberedelsen som tycks vara den viktigaste delen 
för att en kris skall hanteras på ett fördelaktigt sätt. 
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1. Inledning 

I dagens samhälle går det att få hjälp från många olika håll, då en människa befinner 
sig i kris. Präster kan hjälpa till med det existentiella, psykologer med det psykiska 
och läkare med det fysiska och medicinska. Bara för ett sekel sedan sågs död som en 
naturlig del av livet. I dagens samhälle tycks döden på något sätt ha blivit tabu och 
svår att tala om. Död finns alltid omkring oss, det går inte att undgå och vi är därför 
övertygade om att vi någon gång under vårt kommande yrkesliv, på ett eller annat vis 
kommer att stöta på människor i sorg. Det är inte frågan om ifall det händer utan när 
det händer. 
 
Förskolan och skolan är platser där många människor möts och därför är 
sannolikheten stor att möta någon som befinner sig i en kris. Därför tror vi att det är 
viktigt att alla som arbetar på skolan är förberedda, för att på bästa sätt kunna 
hantera olika krissituationer. 

 

1.1 Syfte 

Vi vill med detta examensarbete undersöka vad sex förskollärare och sex lärare har 
för uppfattningar och känslor kring kris och krisberedskap. Då ”kris” är ett begrepp 
som kan innefatta många olika händelser eller katastrofer har vi valt att fokusera på 
kriser som berör förskola och skola. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

• Hur ser sex förskollärare och sex lärare på begreppen kris, krishantering och 
på mötet med barn i sorg?  

 

1.3 Begreppsdefinitioner  

Begreppet kris kommer från det Grekiska ordet krisis som betyder plötslig förändring 
(Cullberg 2006). 
 
Dyregrov (1997) definierar ordet kris som en händelse som är utöver det vanliga, 
något som kan ske plötsligt och helt oväntat som exempelvis ett oväntat dödsfall. Det 
kan även komma smygande som en gradvis förändring som till exempel en längre tids 
sjukdom. 
 
En kris kan ha katastrofala följder i en människas liv menar Dyregrov (2002). 
Begreppet katastrof kan beskrivas som en händelse som medför stort lidande för 
människor eller den omgivande miljön, som leder till själsliga eller materiella skador. 
En katastrof innebär således enligt Dyregrov (2002) en händelse som ställer livet på 
sin kant, där den tidigare tryggheten fallerar och människan upplever sin tillvaro som 
hotad.  
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Dyregrov (2002) menar att benämningen katastrof ofta syftar till större händelser 
som drabbar stora geografiska områden. Om en händelse skall benämnas som en 
katastrof måste många människor inom samma geografiska område vara drabbade, 
där enorma samhällsresurser krävs för att komma tillrätta med problemet. En 
mindre olycka med personer ifrån olika geografiska områden kan inte alltid graderas 
som en katastrof ur ett samhällsperspektiv, även om det psykiskt sett innebär en 
enorm personlig katastrof för dem som drabbas (Dyregrov 2002). 
 

2. Bakgrund 

Under bakgrunden redogörs för den forskning som finns inom ämnet och är 
uppdelad i de olika underrubrikerna kris och krishantering, beredskapsplan och 
krisgrupp, lärarens förhållningssätt för att hjälpa elever i kris och pedagogiska 
verktyg för bearbetning av en kris. 

 

2.1 Kris och krishantering 
Ekvik (2005) menar att barn som befinner sig i sorg sällan får agera huvudperson. 
Om ett syskon går bort menar författaren att det oftast är föräldrarna som blir 
huvudpersoner och syskonet hamnar i skymundan. Dock påpekar Ekvik (2005) att 
barn som drabbas av sorg ofta får mer uppmärksamhet genom till exempel presenter 
och mer närhet. Men detta är inte tillräckligt för att barnet skall kunna bearbeta den 
inre sorgen. Författaren menar att vårdnadshavare ofta kan vara omedvetna om de 
tankar och känslor som barnet bär inom sig, och därmed inte heller hjälper barnet att 
bearbeta dessa. Barnet tar ofta inget eget initiativ till att tala om sina känslor, utan 
det krävs ofta att någon som står barnet nära inleder ett samtal om det som hänt. 
Samtalet kan enligt Ekvik (2005) inledas med att den vuxne till exempel tittar på 
foton av den som gått bort, där barnet får tillfälle att i lugn och ro sätta ord på sina 
känslor. Små barn är medvetna om mer än vad vuxna ofta tror, därför är det viktigt 
att inte undervärdera barns känslor av sorg. Även om barnet är så litet att det inte 
kan tala, har de lika mycket tankar och känslor som en vuxen. Där Ekvik (2005) 
påpekar att barn som till exempel förlorat någon innan de lärt sig att tala, ofta kan 
uttrycka den sorg de kände när de senare fått ett språk.  
 
Birkehorn (1998) menar att vid en svår händelse som är utöver det vanliga, oavsett 
omfattning, går människan igenom olika krisfaser vilka benämns som chockfasen, 
reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen. Beroende på hur nära 
berörd en människa är av det som hänt, desto starkare blir reaktionerna. Vissa 
händelser kan ta några sekunder att komma över, medan kriser som berör mer på 
djupet som till exempel dödsfall av en nära vän eller anhörig kan ta många år att 
bearbeta (Birkehorn 1998).  
 
När en människa har hamnat i en krisartad situation kan detta enligt Birkehorn 
(1998) leda till översvallande känslor av skräck och rädsla. Stora och överväldigande 
händelser som ställer livet på sin spets och sätter människan i en ytterst ovanlig och 
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ogripbar situation kan även leda till overklighetskänslor, vilket gör det svårt för den 
drabbade att ta in och förstå vidden av det som hänt. Dessa känslor av vanmakt kan 
enligt Birkehorn (1998) leda till att den drabbade omvärderar hela sin syn på 
omvärlden samt har svårt att förstå meningen med det som sker, vilket kan göra att 
människan känner sig liten på jorden och hamnar i en existentiell ovisshet om den 
egna platsen och syftet med livet. 
 
Birkehorn (1998) påpekar att när en människa hamnar i en kris är det viktigt att veta 
att sättet att reagera, hantera och bearbeta det svåra är individuellt, alla människor 
reagerar olika vid olika tillfällen. Det finns dock ett antal olika omständigheter som 
påverkar hur en människa hanterar en kris, där Birkehorn (1998) tar upp fyra olika 
faktorer.  
 
Den första faktorn som påverkar hur krisen hanteras är enligt Birkehorn (1998) de 
personliga egenskaperna. De innefattar vilken toleransnivå, förnuft, 
anpassningsförmåga och arvsanlag som den drabbade innehar. Den andra faktorn 
handlar om människans psykiska förhållanden där motivationen till det fortsatta 
livet innefattar en stor del, något som Birkehorn (1998) menar märks tydligt när man 
skall hjälpa en människa ur en krissituation. Finns motivationen är det lättare för den 
drabbade att bearbeta och ta sig ur krisen och denna tar i högre utsträckning emot 
hjälp utifrån jämfört med den som inte är motiverad till ett fortsatt liv. Den tredje 
faktorn handlar om människans fysiska kapacitet vilket innefattar ålder, kön, 
sjukdomar, styrkor och svagheter, alltså om personen är tillräckligt fysiskt stark för 
att hantera sorgen. Den sista faktorn Birkehorn (1998) tar upp är här och nu, där 
empati och rätt insatser vid rätt tillfälle är av största vikt. Det är inte lätt att hjälpa en 
människa i kris, utan det gäller att hjälparen känner sig stabil och stark i sig själv för 
att vara uppmärksam på vad den drabbade behöver, något som kan vara svårt om 
även den som hjälper drabbats av samma händelse och känner sorg (Birkehorn 
1998).  
 
Nordblom och Magnusson Rahm (2002) menar att elever som varit med om en kris 
av något slag och befinner sig i sorg reagerar på olika sätt. Några generella reaktioner 
kan dock vara att eleven får svårt att koncentrera sig i skolan, känner ångest, ilska 
eller skuldkänslor samt får olika kroppsliga besvär som till exempel ont i magen.  
Ofta genomgår en människa i sorg fyra olika faser vilka enligt Nordblom och 
Magnusson Rahm (2002) samt Sandberg (2001) benämns som chockfas, 
reaktionsfas, reparationsfas och slutligen en nyorienteringsfas.  
 
Chockfasen inträder enligt Nordblom och Magnusson Rahm (2002) omedelbart då 
en kris inträffar och innebär att eleven har svårt förstå vad som hänt och kan 
uppträda förvirrat eller bli hysterisk. Vidare kan olika kroppsliga reaktioner 
förekomma så som illamående och hjärtklappning. Vidare påtalar Sandberg (2001) 
att chockfasens längd kan variera allt från tre minuter upp till en vecka och under 
denna fas hävdar författaren att människan kan försöka hålla en distans till 
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verkligheten och ta avstånd från det inträffande. Sandberg (2001) påpekar även att en 
människa som befinner sig i chock kan uttrycka sig på olika sätt. En människa kan se 
lugn och samlad ut på ytan men i själva verket råder stort psykiskt kaos inombords. 
Sandberg (2001) påtalar dock att reaktionerna i chockfasen kan uttryckas på olika 
sätt och menar i likhet med Nordblom och Magnusson Rahm (2002) att många 
reagerar mer utåtagerande genom att skrika och uppträda allmänt förvirrat.  
 
Reaktionsfasen kan enligt Nordblom och Magnusson Rahm (2002) pågå i några 
månader och innebär att eleven kan vara extra sårbar, känna ångest, sorg, ilska, skuld 
och depression. Eleven kan i detta skede ha svårt att koncentrera sig samt isolera sig 
själv från omvärlden. Vidare menar Sandberg (2001) att människan under 
reaktionsfasen börjar ta till sig och förstå vidden av det som har hänt. I denna fas är 
det vanligt med olika översvallande känslor av ångest, rädsla, skuld och skam som 
enligt Sandberg (2001) i sin tur skapar olika frågor om varför hände detta och varför 
det drabbade mig? Chockfasen utgör tillsammans med reaktionsfasen den akuta 
fasen. 
 
Då eleven haft tid att reagera och bearbeta sorgen startar reparationsfasen då 
Nordblom och Magnusson Rahm (2002) menar att eleven bryter isoleringen från 
omvärlden och börjar blicka framåt. Även Sandberg(2001) talar om denna fas som 
karaktäriseras av att den drabbade börjar se och ta till sig verkligheten och skapar 
planer om framtiden men kallar den för bearbetningsfasen. Sandberg (2001) menar 
att den drabbade under denna fas lär sig leva med sorgen och börjar på så sätt bygga 
upp sitt liv igen. I takt med att den drabbade hittar ett sätt att gå vidare menar 
Sandberg (2001) att mer tid går till att fokusera på det vardagliga livet och hitta de 
små glädjeämnena i vardagen och kanske börja skratta igen utan att tänka på det 
tragiska som hänt under en längre period.  
 
Slutligen träder eleven in i nyorienteringsfasen vilket enligt Nordblom och 
Magnusson Rahm (2002) samt Sandberg (2001) innebär att den drabbade sakta 
börjar acceptera det inträffade och ser nya möjligheter i det fortsatta livet. 
Författarna menar att denna fas aldrig når något slut, utan det som har skett finns 
alltid med i minnet även om ett normalt liv börjar infinna sig igen. Människan 
kommer aldrig mer vara samma människa som före krisen och sorgen, även om den 
drabbade lär sig att leva med det som inträffat. Slutligen påtalar Sandberg (2001) att 
sorgen och minnet av krisen påtagliga gånger kommer att återupptas, speciellt vid 
högtider, födelsedagar och årsdagen då händelsen ägde rum, vilket närstående till 
den drabbade bör vara uppmärksamma på.  

 

2.2 Beredskapsplan och krisgrupp 

Nordblom och Magnusson Rahm (2002) menar att det är rektorn på förskolan eller 
skolan som har det yttersta ansvaret för allt som sker inom organisationen och 
således även bär det största ansvaret för hur en kris skall hanteras. Även om rektorn 
har huvudansvaret är det viktigt att alla som arbetar inom förskolan och skolan vet 



6 
 

hur de skall agera vid en krissituation, därför är arbetet med att ta fram en 
beredskapsplan av stor vikt där rektorn även bör ta fram en så kallad krisgrupp med 
några nyckelpersoner som alla har olika specifika uppgifter vid en eventuell 
krissituation.  
 
Raundalen och Schultz (2007) hävdar att man aldrig till fullo kan förutspå eller 
förhindra en kris. Men genom att ha en välarbetad beredskapsplan har man en 
grundläggande förberedelse för en oväntad kris. Författarna påpekar att huvudsyftet 
med en beredskapsplan är att skapa mental förberedelse inför olika kriser och 
därmed inte måste följas till punkt och pricka.  Även Mathiasson (2008) och 
Dyregrov (2008) påpekar att det inte är själva beredskapsplanen som färdig produkt 
som är det viktiga, utan snarare processen och arbetet som ligger bakom 
framställandet av en beredskapsplan. Mathiasson (2008) påtalar att det genom 
processen att ta fram en beredskapsplan även skapas en mental beredskap hos var 
och en av de personer som är delaktiga i arbetet. I och med detta pekar Mathiasson 
(2008) på vikten av att kontinuerligt uppdatera och revidera beredskapsplanen så att 
alla parter håller sig uppdaterade för vilket ansvarsområde de olika medlemmarna i 
krisgruppen har vid en eventuell krissituation. När en kris väl inträffar bör alla agera 
snabbt och inte spilla tid på att läsa och försöka tolka en tidigare försummad 
beredskapsplan.  
 
Nordblom och Magnusson Rahm (2002) menar att sammansättningen av en 
krisgrupp kan se ut på många olika sätt. Författarna påpekar att det finns en viktig 
nyckelperson, förutom rektorn, som bör ingå i gruppen, nämligen skolans kanslist. 
Kanslisten har ofta en bra överblick av var i skolan olika klasser befinner sig samt om 
någon varit frånvarande, ifall eleverna skall informeras om det som hänt så ingen 
hamnar utanför. Vidare föreslår Nordblom och Magnusson Rahm (2002) och 
Raundalen och Schultz (2007) att en krisgrupp förslagsvis kan bestå av rektor, 
biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, präst, syokonsulent och frivilliga lärare 
vilka alla skall finnas med i den skriftligt framställda beredskapsplanen där 
ansvarsområde och kontaktinformation preciseras.  
 
Raundalen och Schultz (2007) menar att många olika situationer kan betraktas som 
en kris. Skolan bör dock vara förberedd på några olika tänkbara händelser som kan 
drabba dem. Exempel på sådana händelser kan vara dödsfall, allvarliga sjukdomar, 
olyckor, brand, våld och hot. Raundalen och Schultz (2007) menar att skolan skall 
arbeta fram en handlingsplan om hur de skall gå tillväga i var och en av dessa 
situationer, för att på bästa sätt och så snabbt som möjligt hantera dessa kriser. 
Raundalen och Schultz (2007) tar upp konkreta exempel på hur olika specifika 
situationer kan hanteras. Författarna beskriver till exempel hur skolan kan gå tillväga 
om de får veta att en elev gått bort. Så snart som möjligt efter dödsfallet skall skolans 
rektor informera alla lärarna på skolan som i sin tur berättar för eleverna. I den 
klassen där den avlidne eleven gått är det enligt Raundalen och Schultz (2007) viktigt 
att klassläraren håller ihop klassen under hela skoldagen, där fokus ligger på att tala 
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om det som skett. När alla blivit informerade skall flaggan hissas på halv stång. 
Därefter kontaktar rektorn skolsköterska, skolpräst och kurator för att få den hjälp 
och stöd som lärare och elever kan tänkas behöva. Under dagens lopp skall alla 
vårdnadshavare i den avlidnes klass informeras om vad som skett och hur det 
hanteras. Övriga vårdnadshavare informeras skriftligt. Dagen efter att dödsfallet 
blivit känt bör skolan anordna en minnesstund som planeras av till exempel rektor 
och präst.  
 
När en kris uppkommer under skoltid är det enligt Ekvik (1993) viktigt att veta vem 
som gör vad under händelsen. Här är det viktigt att skolan har en aktuell och 
genomtänkt beredskapsplan till hjälp. Den som är först på plats vid händelsen som 
kan vara exempelvis en olycka är även den som kallar på akuthjälp, så som polis och 
ambulans. Andra steget är att rektorn på skolan underrättas så denne kan kontakta 
krisgruppen samt fatta olika viktiga beslut om hur det skall gå till när till exempel 
eleverna på skolan underrättas om det som hänt, samt kontakta den drabbades 
anhöriga. Arbetet med eleverna i en krissituation skall ske omedelbart anser Ekvik 
(1993) och menar att det är viktigt att samla alla elever för att kunna berätta och 
samtala om det som skett, så att inte elever tvingas går hem i sin ensamhet, 
funderande på det som hänt, utan någon att samtala och bearbeta händelsen med. 
 
Vid större krissituationer där flera människor är inblandade bedömer Hammarlund 
(2001) att det är ytterst viktigt att det finns en samlingsplats, ett så kallat kriscentrum 
för de drabbade vilket skall framgå i beredskapsplanen. Denna samlingsplats kan 
vara allt från idrottshallar, skolor eller församlingshem, bara den är lättlillgänglig för 
de drabbade. Det som är viktigt på samlingsplatserna enligt Hammarlund (2001) är 
att det finns krisgrupper och resurspersoner på plats så människor har möjlighet att 
prata med kompetent personal.  
 
Den vikigaste delen i hanteringen av en kris är enligt Ekvik (1993) att alla vet vad som 
skall göras och att alla trådar hänger ihop, så inte någon eller något glöms bort. 
Framförallt anser Ekvik (1993) att det är viktigt att arbeta på detta sätt för att undgå 
missförstånd och dubbelt arbete. Det är då beredskapsplanen har en viktig roll. 

 

2.3 Lärarens förhållningssätt för att hjälpa elever i kris   

Birkehorn (1998) påtalar att alla har ett ansvar för att hjälpa medmänniskor i kris, 
speciellt de som har ett arbete med pedagogiskt ansvar. Birkehorn (1998) menar att 
människor som hjälper någon som befinner sig i kris kommer en lång bit på vägen 
endast genom att visa medmänsklighet och ödmjukhet. Genom att ta steget vidare 
och bygga på med praktisk kunskap om hur kriser och olika sorgeprocesser kan se ut, 
bidrar detta till en mer kompetent hjälp till den sörjande. Genom att kombinera 
ödmjukhet med professionell kunskap menar Birkehorn (1998) att hjälppersonen 
tillsammans med den sörjande kan göra det till synes omöjliga möjligt, nämligen att 
tillsammans bearbeta den till synes ändlösa sorgen och finna ett sätt för den sörjande 
att leva vidare. En annan viktig aspekt när en människa befinner sig i en kris är enligt 
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Hammarlund (2001) att hjälparen skall se till att undvika fraser som är allmänna, till 
exempel ”kom igen nu” och ” se framåt”, eftersom sådana kommentarer kan leda till 
känslor av att inte bli tagen på allvar eller en känsla av bli övergiven. Hammarlund 
(2001) påpekar vidare att när en människa hamnar i kris leder detta ofta till en 
känsla av maktlöshet hos den sörjande, därför menar Hammarlund (2001) att det är 
viktigt att hjälparen håller sig lugn och visar att de reaktioner som den sörjande 
uppvisar hör till det normala och är en del av bearbetningen. Slutligen menar 
Hammarlund (2001) att det är viktigt att ta sig tid att lyssna på det den sörjande vill 
berätta utan att försöka pressa fram ett svar eller sitta och prata själv för att på så sätt 
försöka återskapa en känsla av kontroll hos den sörjande. 
 
Gustafsson (2008) påtalar vikten av att möta elever i sorg som en medmänniska där 
relationen lärare- elev sätts åt sidan. Människor i sorg behöver möta ärliga och 
genuina människor, lögner eller undanhållande av information som från början är 
tänkta att skydda de drabbade kan snarare göra mer skada än nytta, då sådana lögner 
enligt Gustafsson (2008) snabbt genomskådas av eleverna. Eleverna behöver få prata 
om det som har hänt och möts de av tystnad från lärare kan detta leda till att det 
sprids osanna rykten och felaktig information bland eleverna.  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet 1994) går det att läsa att alla som arbetar inom skolan 
ansvarar för att möta eleverna utifrån deras individuella förutsättningar, vilket även 
Gustafsson (2008) framhåller samt påpekar att detta inte slutar att gälla vid det 
undantagstillstånd som en krissituation innebär. Alla elever har rätt till saklig 
information om det inträffade samt raka svar på sina frågor utan omskrivningar men 
som ändå är anpassad till elevens ålder. Finns inga svar, påpekar författaren att 
lärare och elever får söka efter svaret tillsammans. Gustafsson (2008) framhåller att 
det inte finns någon korrekt mall att följa i mötet med elever i sorg utan att det 
snarare handlar om förhållningssätt och sammanfattar detta som följande:  

 
Ett barn som drabbats av det otänkbara vill inte bli bemött, det vill bli mött. Sorgen har 
sin egen vindlande väg genom dalar och bergspass, upp på höjder och ner igen. Ta av 
dig uniformen, lägg undan krisplanerna, öppna hjärta och händer. Var dig själv och se 
människan. (Gustafsson: 2008, s.19) 

 
När en kris uppstår för ett barn gäller det enligt Dyregrov (1990) att ge barnet tid till 
att reflektera och fundera. Barn ställer gärna frågor om det som inträffat som till 
exempel: Vad händer nu? Fortsätter håret på den döde att växa? I sådana här 
situationer menar Dyregrov (1990) att läraren måste vara tålmodig och lyssna på 
barnets alla frågor och försöka besvara dem så gott det går. Har den vuxne inte svaret 
på en fråga är det viktigt att vara ärlig och berätta att man inte kan svaret på den 
frågan precis nu. Vid samtal med yngre barn påtalar Dyregrov (1990) att samtalen 
oftast är kortfattade då att barns toleransnivå när det gäller starka känslor och barns 
sorgeperiod är oftast kortare än en vuxen människa. I vissa fall menar Dyregrov 
(1990) att barn helt slutar att prata om det inträffade och slår bort det som har hänt. 
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Om en sådan situation uppkommer skall läraren inte pressa barnet att tala om det 
inträffade, utan istället vänta tills barnet är redo för att tala om det inträffade. Dock 
påpekar Dyregrov (1990) att om barnet under en lång tid inte visar tecken på att 
reagera över det inträffade överhuvudtaget, kan det vara lämpligt som vuxen att 
försöka styra in barnet i samtalsämnet vid rätt tidpunkt för att försöka få barnet att 
samtala och därmed också bearbeta det inträffade.  
 
Dyregrov(1990) påpekar att alla barn hanterar sin sorg på olika sätt men 
genomgående för många är att lyfta fram den bortgånge genom att prata om minnen 
som rör personen, titta på kort och besöka graven för att återuppleva händelser som 
barnet upplevt tillsammans med den bortgångna och att det då är viktigt att lärare 
ger eleverna den tid som krävs till detta. Vidare tar Dyregrov (1990) upp leken som 
ett sätt för barn att skapa sammanhang i det kaos som uppstår i krisartade 
situationer. Genom lek kan barnet bearbeta och föra samman olika detaljer för att 
skapa en helhet och förståelse av det som hänt, i den skyddade miljö som leken 
erbjuder. Ett vanligt inslag vid bearbetande lek är enligt Dyregrov (1990) att det lilla 
barnet omvärderar olika minnen från den bortgångna och den traumatiska händelsen 
som skett via leken genom att hitta på ett lyckligt slut på den dramatiska händelsen.  
Detta är en del av bearbetningen och behövs för att barnet senare ska återvända till 
den riktiga världen. För att hjälpa elever som befinner sig i en krissituation menar 
Dyregrov (1990) att det är viktigt att hålla fast i så mycket som möjligt av vardagliga 
rutiner, att hemmet är som det brukar vara samt att skolan är som den alltid varit för 
att skapa trygghet hos barnet. Viktigt är att det finns en öppen dialog mellan skola 
och hem för att fortlöpande utbyta information om hur eleven mår och hanterar den 
situation den befinner sig i. 
 
Dyregrov (1990) talar om att skolan är en samlingsplats för många olika människor 
och därmed är risken stor att skolan drabbas av olika kriser. Om det till exempel sker 
ett dödsfall är det viktigt att skolan har en mental förberedelse och en planering om 
hur de skall gå tillväga när de ställs inför krisen. Dyregrov (1990) menar att genom 
att alla som arbetar på skolan är mentalt förberedda leder det till en bättre hantering 
av krisen än om inställningen är att ta det som de kommer. Utifrån detta påtalar 
Dyregrov (1990) vikten av att skolan arbetar aktivt genom att till exempel utbilda 
personalen via kurser som handlar om barn i sorg eller låta en personal fördjupa sina 
kunskaper inom olika områden för att sedan dela med sig sin erfarenhet till varandra. 
Skolan bör även se till att det finns böcker om barn i sorg tillgängliga i skolan, samt 
arbeta fram en beredskapsplan som även den finns lättillgänglig för all personal för 
att få en uppfattning om hur de skall gå tillväga i en krissituation.  
 
All personal inom skola och förskola är en stor resurs för elever i kris enligt Dyregrov 
(1990) då läraren känner eleverna i klassen och vet ungefär vilka behov och 
personligheter var och en har. Läraren kan därmed sätta in rätt hjälp i större grad 
jämfört med någon som är obekant för eleverna. Dock påpekar Dyregrov (1990) 
vikten av att komma ihåg att lärare även har egna behov i en krissituation. I vissa 
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svåra situationer kan lärare själva vara så stark påverkade av händelsen att energin 
inte räcker till för eleverna. I sådana situationer påtalar Dyregrov (1990) vikten av att 
enskilda lärare inte känner sig utelämnade och att det är viktigt att det finns hjälp att 
hämta även för dem, till exempel en kollega på skolan, för att orka arbeta och kämpa 
sig igenom krisen. Även professionell hjälp av en psykolog eller liknande menar 
Dyregrov (1990) är av största vikt för att läraren skall ha någon att rådfråga och 
ventilera sina egna känslor med, för att överhuvudtaget ha krafter över till de elever 
som behöver hjälp.  
 
Hammarlund (2001) menar att vilken människa som helst i princip kan hjälpa någon 
som är i behov av stöd i en kris, men poängterar vikten av att hjälparen inte själv är 
drabbad av sorgen och i behov av hjälp och stöd. Hammarlund (2001) påtalar även 
att hjälppersonen inte behöver någon utbildning för att göra ett bra arbete under 
krisen, utan att det räcker långt att bara finns där som en medmänniska.  
Hammarlund (2001) tar vidare upp att sorgarbetet måste få det utrymme som krävs 
och ta den tid som behövs för att den drabbades slutligen skall kunna gå vidare i livet 
och finna glädjen igen efter en tid av sorg, mörker och smärta. Som hjälpare anser 
Hammarlund (2001) att det till en början räcker att bara finnas där och visa 
medmänsklighet så kommer den drabbade och hjälparen finna en trygghet i varandra 
och känna av hur det fortsatta arbetet skall fortlöpa.  

 

2.4 Pedagogiska verktyg för bearbetning av en kris 

Dyregrov (1990) anser att all personal inom förskola och skola skall ha en 
grundläggande kunskaper om sorg och krishantering, framförallt när det gäller den 
vuxna personens sätt att hantera en kris. Med detta menar Dyregrov (1990) att 
genom en förståelse för den vuxnes process i en krissituation går det även att förstå 
barns känslor och därigenom se hur man kan hjälpa barnet igenom sorgen. Dyregrov 
(2006) påpekar dock i en senare publikation att små barn kan ha svårt att förstå vad 
exempelvis död innebär om barnet inte tidigare varit med om att någon nära avlidit 
och därigenom inte har något att relatera till. Följden av detta kan enligt Dyregrov 
(2006) bli att barnet tror att döden inte är absolut utan att den avlidne kan komma 
tillbaka. Detta påverkar även barnets reaktioner och bearbetning av sorgen som 
således kan skilja sig mot den vuxnes sorg. Därigenom menar Dyregrov (2006) att 
kunskapen om den vuxnes sorgereaktioner inte räcker för att förstå ett barns sorg och 
hur den kommer till uttryck, utan det krävs att den vuxne sätter sig in i hur moget 
barnet är i förhållande till ålder. Vilka tidigare erfarenheter barnet har av dödsfall 
eller andra tragedier samt tar sig tid att fundera över och svara ärligt på de frågor 
barnet har. Även om frågorna kan kännas som irrelevanta ur en vuxen persons 
perspektiv, är dessa frågor högst relevanta för barnet just då för att få klarhet i det 
som skett. 
 
Vid kriser finns en del moment som är av mer praktisk karaktär som enligt Dyregrov 
(1990) går att förbereda till viss del, till exempel olika symbolhandlingar. Om en elev 
eller någon som arbetar på skolan avlider menar Dyregrov (1990) att en minnesstund 
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i någon form skall hållas så snart som möjligt för att tillsammans minnas och hedra 
den avlidne men även för att ge elever chans att få prata och bearbeta det som 
inträffat. Vid planeringen av minnesstunden menar författaren att det är bra om 
skolan har en plan att utgå ifrån för att inte ödsla onödig tid på det praktiska runt 
omkring. Själva minnesstunden kan se mycket olika ut men kan enligt Dyregrov 
(1990) vara allt från att rektor, lärare eller en präst talar om det inträffade eller att 
någon på skolan läser en passande dikt. Det är viktigt att komma ihåg att det är 
symboliken i det som sker som är det viktiga i det akuta skedet snarare än att lägga 
ner mycket tid på ett välskrivet tal (Dyregrov 1990). Uppstår till exempel ett dödsfall 
under skoldagen menar författaren att det finns en mycket stark symbolik i att hissa 
flaggan på halv stång som tecken på den sorg som drabbat skolan och som många 
förstår innebörden av. 
 
Nordblom och Magnusson Rahm (2002) menar att lärarens främsta uppgift i en 
krissituation är att informera eleverna om vad som har hänt. Tillvägagångssättet skall 
anpassas till elevernas ålder men författarna har tagit fram en särskild disposition att 
följa vid ett samtal i klassen. Nordblom och Magnusson Rahm (2002) menar att 
samtalet kan struktureras på så sätt att läraren inleder samtalet med att berätta vad 
som har hänt på ett sakligt och tydligt sätt. Därefter får de elever som vill tala om det 
inträffade eller ventilera sina känslor angående den uppkomna situationen göra det i 
tur och ordning, där alla får den tid som behövs. Slutligen avrundar läraren samtalet 
genom att sammanfatta de tankar och frågor som kommit upp samt informerar om 
att eleverna när som helst får kontakta läraren för vidare samtal samt hjälper de 
elever som känner behov av ytterligare hjälp att ta kontakt med skolkurator eller 
skolsköterska. Även Dyregrov (1990) påtalar vikten av ett strukturerat 
klassrumssamtal vid en krissituation där samtalet följer en mall med inledning, 
samtal i klassen och några avslutande ord. När detta samtal sker menar Dyregrov 
(1990) att det är viktigt att inte bli störd av exempelvis rast, utan att det finns gott om 
tid för alla elever att prata utan avbrott. I samtalet med klassen kan det vara bra för 
klassläraren att ha en annan vuxen med sig som ett stöd. Dyregrov (1990) påpekar att 
det är viktigt att eleverna känner stödpersonen sedan tidigare för att på så sätt skapa 
en trygg samtalsmiljö. 
 
Vid en krissituation i skolan har de vuxna en mycket viktig roll i att hjälpa eleverna i 
sorgearbetet enligt Birkehorn (1998) som vidare anser att det viktigaste en hjälpare i 
en krissituation kan ha är ett stort och gott hjärta. Dock krävs fyra andra 
komponenter som förankring i sitt eget liv, självkännedom, kunskap och empati.   
 
Med förankring i sitt eget liv menar Birkehorn (1998) att en lärare som hjälper sina 
elever genom ett tungt sorgearbete kan känna sig splittrad av de olika förväntningar 
och krav som omgivningen kan ha. Rektorn kan till exempel ha sina specifika krav 
vilka kan skilja sig från kollegors eller föräldrars förväntningar. Därför är det enligt 
Birkehorn (1998) av största vikt att hjälparen har förankring i sig själv för att känna 
sig säker och kunna motivera de insatser som görs, för att hjälpa de drabbade vidare. 
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Vidare menar författaren att det är viktigt att låta hjälprollen stanna i skolan och inte 
ta med krisen hem, för att på så sätt skapa en slags distans till den svåra situationen. 
Genom att ha distans till krisen i det egna hemmet får hjälparen chans att vila, för att 
både fysiskt och psykiskt klara det svåra och ofta tidskrävande arbetet.  
 
Självkännedom och kunskap är enligt Birkehorn (1998) också viktiga egenskaper för 
en hjälpperson, för att hitta ett sätt att förhålla sig till den svåra situationen. Vidare är 
det av största vikt att ha kunskap om de egna känslorna och hur det kommer till 
uttryck för att genom detta få en förståelse för den drabbades sätt att uttrycka sina 
känslor. Empati vid hjälparbetet med en människa i kris handlar enligt Birkehorn 
(1998) om att förstå den drabbade, leva sig in i den drabbades situation samt förmåga 
att sätta ord på det som har hänt. Något som är mycket viktigt enligt författaren är att 
hjälppersonen måste komma ihåg sin roll i situationen för att distansera sig och inte 
halka lika långt ner i sorgen som den drabbade. Skillnaden mellan sympati och 
empati är enorm. Sympati innebär här att man kastar sig rakt in i situationen utan att 
tänka sig för medan empati handlar om att hjälpa med de rätta verktygen från början 
samt att man vet varför man gör det och hur man skall gå till väga. Slutligen 
poängterar Birkehorn (1998) vikten av att hjälppersonen har någon att vända sig till 
för att få feedback och chans att ventilera sina egna känslor som ofta kan bli mycket 
starka och påtagliga i det nära arbetet med den sörjande. 
 
Sandberg (2001) anser att det finns många olika pedagogiska metoder att ta till hjälp 
i en krissituation. En vanlig metod är avlastande samtal. Genom de avlastande 
samtalen kan den drabbade enligt Sandberg (2001) bearbeta olika känslor och tankar 
som annars kan leda till olika emotionella problem. Genom att starta med 
avlastningssamtal så snart som möjligt efter den traumatiska händelsen menar 
författaren att bearbetningen går snabbare och olika stressreaktioner kan minskas. 
Samtalen kan enligt Sandberg (2001) ske enskilt eller i grupp beroende på vad som 
har hänt och hur många som är drabbade, det är upp till krisansvariga på skolan att 
bedöma vilka insatser som behövs. Det avlastande samtalet är indelat i fyra delar där 
den första delen i samtalet enligt Sandberg (2001) är ett så kallat introduktionssamtal 
som skall ske i en lugn och trygg miljö där samtalsledararen går igenom hur samtalet 
går till för att eleverna skall få en inblick i dispositionen och känna en trygghet i att 
veta hur allt kommer att gå till. Efter introduktionen kommer faktadelen då samtalet 
går ut på att alla får tala om det som hänt rent faktamässigt för att reda ut de 
praktiska frågor som kan finnas. Därefter får eleverna chans att tala om hur de 
upplever situationen samt vilka tankar och känslor de har angående det inträffade. 
Till sist avslutar samtalsledaren samtalet genom att sammanfatta det som sagts samt 
berättar så konkret som möjligt om vad som kommer att hända framåt i tiden. 
Sandberg (2001) påpekar att avlastande samtal inte skall ses som en 
behandlingsmetod utan snarare som ett verktyg för att bearbeta tankar och känslor i 
den stora och komplicerade processen som ett sorgearbete är. Därför är det viktigt att 
det finns någon som kan hjälpa de elever som behöver ytterligare hjälp att ta kontakt 
med olika specialister inom krishantering och bearbetning. 
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Dyregrov (1990) påtalar att det är barnets förälder som i första hand skall meddela 
ett dödsfall till barnet, men under vissa omständigheter hör det till lärarens uppgift 
att delge eleverna den tråkiga nyheten. När man skall lägga fram ett sådant samtal 
med ett barn gäller det att den vuxne förbereder sig inför samtalet genom att välja en 
ostörd plats och se till så det finns gott om tid. I samtalet med eleven är det enligt 
Dyregrov (1990) bra att vara rak och sakligt berätta vad som har hänt och all 
information som finns runt denna händelse, läraren skall alltså inte berätta något 
som är osäkert eller försöka förfina händelsen. Vidare menar Dyregrov (1990) att den 
vuxne bör vara förberedd på alla tänkbara reaktioner barnet kan ge ifrån sig, som till 
exempel, skrik, gråt och aggressivitet. Barnet kan även komma i ett skede där hon 
eller han inte kan ta in det som sagts under samtalet. Vid sådana fall menar Dyregrov 
(1990) att den vuxne bör gå igenom informationen igen för att försäkra sig om att 
barnet förstått, därefter kan det vara lämpligt att ta ett steg tillbaka och låta barnet få 
tid till att förstå och hitta sitt sätt att hantera krissituationen. Vikten av att vara så 
konkret som möjligt gäller oavsett ålder men är framförallt av största vikt då det 
gäller yngre barn, då Dyregrov (1990) påtalar att om samtalet blir för abstrakt genom 
att den vuxna talar om till exempel himlen, själ och gud är risken stor att det lilla 
barnet blir förvirrat och deras fantasier kan skena iväg så att hela händelsen tappar 
sin innebörd.  

3. Metod 

Under metoddelen kommer vi att redogöra forskningsstrategi, datainsamlingsmetod, 
urval, databearbetning samt analysmetod.  

 

3.1 Forskningsstrategi 

Vi har genomfört en inkät som enligt Berg (2007) är en blandning mellan enkät och 
intervju. Inkäterna innehöll nio öppna frågor där respondenten fick möjlighet att 
välja om frågorna skulle besvaras muntligt eller skriftligt. Intervjufrågorna i inkäten 
är av kvalitativ, semistrukturerad karaktär. Ett kvalitativt synsätt innebär enligt 
Stukát (2005) att frågorna är strukturerade efter särskilda teman samt öppna där 
respondenten får tillfälle att ge ett mer djupträngande svar baserade på egna 
erfarenheter. Enligt Stukát (2005) är öppna frågor en fördel där respondenten inte 
behöver begränsa sina svar utan får fritt utrymme att uttrycka sina tankar. Samtliga 
respondenter valde att besvara frågorna skriftligt utom en som valde att avstå. Valet 
av öppna frågor som datainsamling gjordes för att få så djupa svar som möjligt, där 
respondenten fick stort utrymme att delge sitt svar utan begränsningar.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att få en så djup bild som möjligt utformades inkäter (se bilaga A) där 
respondenterna fick möjlighet att välja om frågorna skulle besvaras skriftigt eller 
muntligt. Vi valde att formulera frågorna på ett sådant lättbegripligt sätt som möjligt, 
då Denscombe (2000) menar att respondenten inte skall behöva ödsla energi på att 
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tolka och analysera svårbegripliga frågor. Vid frågeformuleringen utgick vi ifrån de 
inledande frågeställningar och litteraturen som vi funnit. Frågorna delades upp i 
mindre teman för att få en överskådlig struktur där respondenterna först fick besvara 
på frågor angående beredskapsplan, krisgrupp, egna erfarenheter, förberedelser samt 
vilka resurser som finns utanför skolan. Fördelen med att använda sig av inkäter med 
öppna frågor är att respondenten inte begränsas av på förhand bestämda 
svarsalternativ (Denscombe 2000). Nackdelen med denna form av skriftlig intervju 
kan vara att respondenten inte ger så djupa svar som vore önskvärt (Stukát 2005). 
Därför valde vi att följa upp de respondenter som hade valt att avstå från att svara på 
vissa frågor eller skrivit kortfattat svar genom en muntlig intervju. Vid bearbetning av 
inkäterna insåg vi att svaren var kort formulerade och av allmän karaktär. Vi valde 
därför att komplettera alla de skrivna svaren med en muntlig intervju. De 
uppföljande intervjuerna utfördes i verksamheterna där respondenterna arbetar, vid 
olika tillfällen under dagens lopp. De kompletterande svaren transkriberades 
fortlöpande för att ingen information skulle gå till spillo.  
 

 

3.3 Urval 

Undersökningen utfördes dels i en förskola där barnen är mellan ett och fem år och 
dels i en skola med förskoleklass till årskurs sex. De respondenter som deltog i 
undersökningen är aktiva förskolelärare, lärare, barnskötare samt rektor i förskolan 
och skolans krisgrupper. Vi valde ut sex personer vardera ur förskolans och skolans 
krisgrupp. Valet av förskola och skola för undersökningen valdes utifrån 
tillgänglighet. 

 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 

Svaren från inkäterna och intervjuerna sammanställdes för att se hur sex 
förskollärare och sex lärare resonerar omkring begreppet kris och krishantering. 
Därefter fortsatte arbetet med att svaren från respondenterna jämfördes med 
litteraturen inom ämnet, för att se vilka kopplingar som finns mellan teori och 
praktik. 

 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Missivebrevet med studiens syfte och intervjufrågor skickades i förväg till de 
medverkande för att de skulle få tid till att förbereda sig. Alla som svarade på 
inkäterna eller intervjuades informerades om att deras medverkan var frivillig och att 
alla som medverkar kommer att vara anonyma. Respondenterna fick själva välja om 
de skulle svara skriftligt eller muntligt på frågorna. Det material som samlades in 
används endast till denna studie. 
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4. Resultat 

Under följande rubriker kommer resultatet av inkäterna och de muntliga intervjuerna 
att presenteras utifrån olika huvudrubriker. Vi har valt att presentera förskolan som 
”skola 1” och skolan som ”skola 2” för att göra resultatet mer överblickbart. 

 

4.1 Resultatpresentation 

Nedan kommer en redogörelse för det resultat som framkommit i undersökningen. Vi 
har valt att strukturera resultatpresentationen utifrån olika teman, för att göra texten 
mer överskådlig och läsarvänlig.  

4.1.1 Beredskapsplan i teori och praktik och utomstående resurser 

Samliga respondenter beskriver att förskolan respektive skolan har en 
beredskapsplan att arbeta efter i en krissituation. Respektive beredskapsplan har 
arbetats fram av personal som ingår i förskolans och skolans krisgrupp såsom rektor, 
lärare, skolsköterska och specialpedagog.  
 
Bearbetningen och uppdateringen av beredskapsplanen skiljer sig mellan de två 
verksamheterna där det framkommer att skola 1 reviderar den två gånger per termin i 
samband med att krisgruppen samlas. Under dessa möten ligger fokus på att 
uppdatera kontaktlistan samt gå igenom de olika ansvarsområdena. Genom detta får 
personalen möjlighet att känna sig väl förberedd och trygg i sin roll när krisen väl 
uppstår. En majoritet av respondenterna på skola 1 påtalar vikten av att se 
beredskapsplanen som en mental förberedelse snarare än en färdig mall. 
Respondenterna berättar vidare att det skett ett dödsfall bland pedagogerna och att 
de då märkte att det var den mentala förberedelsen som var till störst hjälp i 
krisarbetet och att beredskapsplanen mest användes som checklista för att se till att 
arbetet fortlöpte i enlighet med beredskapsplanen. 
 
I skola 2 framkommer det att beredskapsplanen inte uppdateras kontinuerligt. 
Meningen är att den skall uppdateras en gång per år, men ”i dagsläget hålls den 
vilande” på grund av omorganisering i krisgruppen då lärare gått i pension eller på 
annat sätt avslutat sin tjänst. Respondenterna berättar vidare att de inte haft 
användning av någon beredskapsplan eftersom skolan endast drabbats av kriser av 
större omfattning, där kommunens krisgrupp gått in och styrt upp arbetet med hjälp 
av yttre resurser. 
 
Skola 1 har haft användning av både beredskapsplan och krisgrupp då en kollega 
hastigt gick bort. Respondenterna berättar att de kände en viss trygghet i att kunna 
luta sig mot en beredskapsplan samt att krisgruppen gick in och hjälpte de kollegor 
som behövde extra stöd. 
 
Skola 2 har varit med om två stora kriser, en brand och tsunamin i Thailand. Branden 
inträffade i ett närliggande bostadshus där många elever var bosatta eller på annat vis 
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hade koppling till. Kommunen organiserade en akut samlingsplats för de drabbade 
där det kunde få hjälp av yttre stödpersoner som till exempel psykolog och präst där 
fokus låg på att lugna och besvara de frågor som uppkom. Skolan erbjöd även 
förtäring till de drabbade för att tillgodose de grundläggande behoven för att de skulle 
ha energi till att kämpa vidare. Efter krisen skapades ett minnesmonument, där 
elever och lärare satte ihop ett kollage av tidningsartiklar för att minnas och påminna 
om hur snabbt en kris kan uppstå. Tsunamin i Thailand påverkade skolan i hög grad 
då många elever med familjer var på plats och skolan arbetade hårt för att upprätta 
kontakt med de familjer som befann sig i Thailand. Respondenterna berättar att alla 
eleverna återfanns men några hade mist anhöriga och därför upprättade skolan en 
handlingsplan för hur de skulle hantera denna kris med stöd i beredskapsplanen. När 
skolan ”startade efter jullovet kom många splittrade elever tillbaka” som behövde 
berätta och bearbeta alla intryck efter katastrofen. Krisgruppen bestämde att de 
skulle lägga den vanliga undervisningen åt sidan, för att ge eleverna obegränsat med 
tid till samtal och de frågor som uppkom under tiden. Efter en tid märktes det att 
eleverna sakta började släppa fokus från tsunamin och återgå till vardagen, och då 
började även arbetet med att återgå till ”den normala undervisningen”. 
 
Gemensamt för båda skolorna är att det finns en stor krisgrupp inom kommunen som 
man kan ta till vid stora kriser som drabbar staden i ett större omfång. Vid mer lokala 
kriser som berör en skola eller en klass på skolan finns resurser som kyrka, 
familjecentrum och socialtjänst tillgängliga för stöd och hjälp. 

4.1.2 Krisgrupp 

Samtliga respondenterna på skola 1 och skola 2 meddelar att det finns en krisgrupp 
inom verksamheten. Respondenterna på skola 1 berättar att de träffas två gånger per 
termin där de diskuterar förhållningssätt, tillvägagångssätt och handlingsplaner vid 
en eventuell kris. Det är rektorn som har det huvudsakliga ansvaret för att dessa 
träffar skall äga rum. Vidare berättar en respondent att de under träffarna i 
krisgruppen avsätts tid för att ”utbyta erfarenheter om någon till exempel gått en kurs 
som kan kopplas till krissituationer”. Samtliga respondenter på skola 1 tar upp att de 
nyligen har börjat arbeta med brandberedskap inom krisgruppen där några utvalda 
har ansvar för att se till att det finns nödutgångar, brandsläckare samt gå igenom 
olika säkerhetsrutiner med all personal inom verksamheten. I skola 2 berättar 
respondenterna att det inte hålls några möten för närvarande. De träffas endast ”vid 
behov” och en respondent berättar att det kan bero på att ledningen inom 
verksamheten är nytillsatt och att ingen har något huvudansvar för att krisgruppen 
skall samlas. Arbetet har därför ”hamnat i skymundan”. 

4.1.3 Förberedelse för kris och mötet med barn i sorg 

Samtliga respondenter anser att en god förberedelse där alla är väl insatta i olika 
rutiner och ansvarsområden är en viktig förberedelse. Alla respondenter är eniga om 
att en väl bearbetad beredskapsplan som är lättillgänglig är viktig för att kunna ta 
snabba beslut och känna en trygghet i den situation som uppstått. Vid mötet med 
barn i sorg är alla respondenter eniga om att man ska vara sig själv och att det är 
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viktigt att vara välinformerad om det som hänt, samt att det är viktigt att ha en god 
kontakt med vårdnadshavarna.  
 
En övervägande del av respondenterna i skola 1 berättar att de varit med om ett 
dödsfall i förskolan, men det är bara ett fåtal som svarar ”ja” på frågan ”Har du 
erfarenhet av att ta hand om barn i sorg?” En respondent från skola 1 påtalar vikten 
av att tänka sig in i hur man själv skulle känna och reagera i samma situation för att 
få större förståelse för barnets reaktioner. ”Inget sätt är rätt eller fel utan alla reagerar 
på olika sätt”. Respondenten påtalar även att det är viktigt att ha personer i sin 
omgivning som ”bollplank” för ventilering för att inte känna sig ensam eller 
utelämnad i situationen. 
 
Merparten av respondenterna på de båda skolorna belyser lärarens viktiga roll i att 
hjälpa och stötta elever som befinner sig i sorg. Personalen i båda verksamheterna är 
eniga om hur de ska förhålla sig till elever i sorg och lägger vikten på att ta sig tid för 
de drabbade barnen samt låta dem prata, fråga och berätta. Huvuddelen av 
respondenterna tar även upp att det kan vara bra att ta hjälp av någon utomstående 
som har mer erfarenhet av att möta barn i sorg som till exempel präst och kurator. 
Samtliga respondenter tar upp vikten av att finnas tillhands under den svåra 
perioden där en respondent på skola 1 särskilt framhåller det positiva i att till 
exempel använda sagor som grund för att ta upp ämnet och därmed närma sig barnet 
för att ge tröst och visa att barnet inte är utelämnat. Vidare påpekar respondenten att 
det är viktigt att som vuxen vara trygg i sig själv och att inte pressa barnet till att visa 
känslor utan istället låta barnet bearbeta i sin takt och på sitt sätt där den vuxna skall 
ge stöd när det behövs. Slutligen tar respondenten upp vikten av att tänka på att barn 
och vuxna sörjer på olika sätt där tänkandet kan gå isär. ”För en vuxen är det ofta 
självklart att den avlidna inte kommer tillbaka medan ett barn kan tro att döden inte 
är slutgiltig”. 

5. Metoddiskussion, analys, resultatdiskussion och 

slutsats  

Under denna del kommer vi att lyfta fram för och nackdelar med de metoder som 
användes i undersökningen. Vidare kommer vi att analysera, diskutera och dra olika 
slutsatser som vi kan finna i resultatet.   

 

5.1 Metoddiskussion  

Stukát (2005) menar att en nackdel med att använda öppna frågor i en inkät kan vara 
att man inte får så fylliga svar som man önskar. Detta märktes i de inkäter vi samlade 
in då många tycktes svara på ett ganska ytligt och opersonligt sätt. Vi valde därför att 
komplettera de svar vi fått med muntliga intervjuer. En annan nackdel med skriftliga 
frågeformulär är enligt Denscombe (2000) att svarsfrekvensen är låg. Detta hade vi i 
åtanke och därför påminde vi respondenterna vid ett flertal tillfällen och resultatet 
blev att vi fick in svar från alla respondenter utom en som var långtidssjukskriven. 
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Dock kan vi ha påverkat resultatet genom våra påtryckningar då ett flertal svar var 
kortfattade och ytliga. Många tycktes snarare ge de svar de trodde att vi ville ha, 
snarare än att dela med sig av genuina erfarenheter. Även valet av ämne kan ha 
påverkat de allmängiltiga svar vi fick, då död och sorg verkar vara ett tungt och svårt 
ämne att tala om. Samt att lärarna har tystnadsplikt kan ha påverkat dem att ge oss 
de allmängiltiga svaren då det även upprepade sig vid de muntliga intervjuerna. 
Utifrån detta anser vi att det skulle vara intressant att få observera en förskola eller 
skolas krisarbete, för att få en djupare inblick än det som framkommit i inkäterna och 
intervjuerna. Genom den inblick som en observation ger anser vi att det skulle bringa 
klarhet i om de svar som framkommit i studien har någon verklighetsanknytning eller 
är en utopi.  
 

 

5.2 Resultatanalys 

Analysen är uppdelad i rubrikerna: beredskapsplan och utomstående resurser, 
krisgrupp, förberedelse för kris och möte med barn i sorg och slutsats. 

5.2.1 Beredskapsplan och utomstående resurser 

På de två skolorna skiljer sig arbetet med beredskapsplanen åt då skola 1 lägger ner 
mycket arbete på att bearbeta och revidera beredskapsplanen kontinuerligt till 
skillnad mot skola 2 där arbetet med beredskapsplanen ligger vilande på grund av 
omorganisation. De slutsatser som kan dras är att skola 1 inser vidden av ett aktivt 
arbete med beredskapsplanen då de nyligen varit med om en kris. Skola 2 har inte 
kommit till dessa insikter då de drabbats av större katastrofer som var i behov av 
större insatser, där kommunens krisgrupp tog över arbetet vilket gjort att skola 2 inte 
använt den egna beredskapsplanen på samma nivå som skola 1. Under de kriser som 
drabbade skola 2 organiserade kommunen en samlingsplats i skolans lokaler där 
utomstående resurspersoner så som präst och psykolog fanns tillgängliga för stöd och 
hjälp. Behovet av ett väl fungerande kriscentrum där de drabbade kan samlas och få 
hjälp är även något som Hammarlund (2001) tar upp som en viktig aspekt och som 
även skall stå med i beredskapsplanen. Hammarlund (2001) tar vidare upp vikten av 
att det finns resurspersoner på plats på samlingsplatsen för att ta hand om och stödja 
de drabbade. 
 
Mathiasson (2008) påpekar i likhet med personalen på skola 1 att det är processen 
som ligger bakom skapandet av beredskapsplanen som är det viktiga, då detta skapar 
en mental beredskap hos medlemmarna i krisgruppen. Genom att arbeta aktivt med 
beredskapsplanen menar Mathiasson (2008) att krisgruppen inte behöver ödsla 
viktig tid på att läsa och förstå beredskapsplanen utan istället kan fokusera på att 
starta upp krisarbetet så snart som möjligt. Detta ser respondenterna på skola 1 som 
betydelsefullt då de framhåller att det är förberedelsen inför krisen som skapar 
trygghet vilket i sin tur bidrar till en god beredskap. Behovet av en välorganiserad 
beredskapsplan är även något som Ekvik (1993) förespråkar för att undvika dubbelt 
arbete eller missförstånd.  
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5.2.2 Krisgrupp 

I skola 1 menar en respondent att det är rektorn som ser till att krisgruppen träffas 
regelbundet samt har huvudansvaret och delegerar uppgifter till medlemmarna i 
krisgruppen. Vidare berättar respondenten att de träffas regelbundet då de anser att 
det är viktigt att alla medlemmarna får tid till att diskutera och dela med sig av olika 
erfarenheter för att hela tiden hålla sig uppdaterade och beredda inför en eventuell 
kris. Även Nordblom och Magnusson Rahm (2002) menar att det är rektorn på 
skolan som har huvudansvaret för hur arbetet i krisgruppen skall fortlöpa samt välja 
ut de personer som skall ingå i krisgruppen samt delegera de olika ansvarsområden 
som finns. Skola 2 kan ses som ett tydligt exempel på hur arbetet kan stanna av om 
ingen tar befälet då det framkommer i undersökningen att ingen tar ansvar för att 
krisgruppen skall träffas, där resultatet av det leder till att arbetet med krisgruppen 
för tillfället står stilla. En anledning till att ingen tar ansvar kan vara att ledningen är 
nytillsatt och det kan råda förvirring över vem som skall ta ansvar för vad. 

5.2.3 Förberedelse för kris och mötet med barn i sorg 

De båda skolorna är eniga om att en god förberedelse inför en kris är att alla i 
krisgruppen vet hur ansvaret är fördelat och att beredskapsplanen är lättillgänglig för 
snabba och välgrundade beslut. Vidare påtalas vikten av en god kontakt med 
vårdnadshavare samt att ge och få fortlöpande information om allt som sker. 
Dyregrov (1990) tar upp att det i första hand är vårdnadshavaren som skall meddela 
barnet om att en närstående avlidit, dock menar författaren att det ibland kan vara 
lämpligast att läraren åtar sig uppdraget. Det som går att avläsa genom detta är att 
det är viktigt att kommunikationen mellan skolan och hemmet fungerar på ett bra 
sätt med en öppen och ständigt pågående dialog. Syftet med samarbetet är att skapa 
en så god miljö som möjligt för eleven, där de vuxna är insatta i hur eleven mår och 
hur man skall gå vidare i det dagliga arbetet. 
 
I undersökningen framkommer det att de båda skolorna är överens om hur de skall 
möta elever i sorg där det ses som en självklarhet att ge hjälp och stöd till drabbade 
elever. Personalen på skola 1 och skola 2 anser i likhet med Ekvik (2005) att det är 
viktigt att ge eleverna tid till att prata av sig och ställa frågor om det inträffade. Vidare 
menar en stor del av respondenterna att det kan vara till en fördel att få professionellt 
stöd av till exempel kurator eller präst. Birkehorn (1998) påpekar i likhet med 
respondenterna att alla människor, i synnerhet människor med pedagogiskt ansvar 
skall hjälpa medmänniskor i kris. Vidare menar Dyregrov (1990) i likhet med 
respondenterna att det är viktigt att vara tålmodig och lyssna på elevernas frågor och 
funderingar. Slutligen framhåller både Birkehorn (1998) och Gustafsson (2008) att 
den som hjälper en elev i sorg skall lägga lärarrollen åt sidan och istället vara en 
medmänniska, där medmänsklighet och ödmjukhet är viktigt för att komma nära den 
drabbade och därmed hjälpa eleven i sorgearbetet. Balansen mellan att vara 
professionell och påläst om hur man bör agera i krissituationer, att bara vara där som 
medmänniska är svår. Det viktiga är att möta barnet där det befinner sig och se till de 
behoven som finns där just då.  
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En respondent på skola 1 tar i likhet med Ekvik (2005) upp olika pedagogiska 
material eller aktiviteter som medel för att närma sig framförallt de yngre eleverna, 
samt skapa tillfälle att tala om det som skett. Respondenten menar att till exempel 
sagor som ligger nära det eleven upplevt kan användas som grund för att samtala och 
bearbeta det eleven varit med om. Respondenten påpekar att vikten av att inte pressa 
eleven till något som eleven inte är redo för utan istället vara lyhörd och låta 
sorgearbetet ta den tid som behövs. Dyregrov (1990) och Hammarlund (2001) 
framhåller i likhet med respondenten på skola 1 att de yngre barnen inte skall pressas 
till att tala om något de inte är redo för utan vänta in barnets egna initiativ till att 
prata och bearbeta det inträffade. Hammarlund (2001) påtalar att sorgearbetet bör få 
det utrymme och den tid som behövs och att det räcker att den vuxne finns där 
medan Dyregrov (1990) påpekar att den vuxne bör närma sig ämnet försiktigt om 
barnet inte visar tecken på att vilja berätta om det under en längre tid. Huvuddelen av 
respondenterna på skola 1 berättar att det skett ett dödsfall i förskolan men samma 
personer berättar att de inte har mött barn i sorg. Ekvik (2005) påtalar att barn oftast 
inte berättar om sina känslor rent spontant. Det krävs att en vuxen tar initiativ till att 
inleda samtal med barnet för att hjälpa till att sätta ord på känslorna. Detta går att 
tolka på så sätt att respondenterna på skola 1 mycket väl kan ha mött barn i sorg utan 
att ha varit medvetna om detta. Här ser vi vikten av att verkligen se och ta sig tid till 
att samtala med barnet, för att bli medveten om dess genuina känslor. 

 

5.3 Resultatdiskussion 

I undersökningen nämnde samtliga respondenter vikten av att vara förberedd inför 
olika kriser genom att ha krisgrupper och beredskapsplaner. Detta styrks även av 
tidigare forskning. Tolkningen vi gör utifrån detta är att trots att man aldrig kan veta 
om eller när en krissituation uppkommer är det aldrig fel att vara väl förberedd. Trots 
att samtliga respondenter från förskolan och skolan tar upp vikten av att vara väl 
förberedd, är det endast i förskolan som de arbetar aktivt med krisberedskap. Hur 
kan det komma sig att förskolan och skolan arbetar så olika? Vi tror att det till stor 
del handlar om hur man prioriterar att fördela tiden mellan alla de viktiga områden 
som finns. De tolkningar vi gör är att skolan inte förstår vidden av hur viktigt det är 
att ha en aktiv krisgrupp och en aktuell beredskapsplan utan de tycks tro att det 
räcker att krisgruppen endast träffas vid behov. I litteraturen framkommer att 
rektorn är ytterst ansvarig för krisberedskapen inom verksamheten. Av detta kan vi 
dra slutsatsen att det är rektorn som brister i sitt ansvar. Som vi tolkat litteraturen 
tror vi inte att denna skola är tillräckligt förberedd för att kunna hantera en kris på 
det sätt som framkommer i forskningen om ämnet. För att säkerställa att all 
skolverksamhet är kapabla till att hantera kriser, anser vi att det borde finnas 
särskilda riktlinjer för hur det förberedande arbetet skall se ut. Detta kan kännas som 
en utopi, men förslagsvis skulle kommunen kunna ge ut riktlinjer för hur 
krisgrupperna skall arbeta för att skapa sin individuella krisberedskap. Genom detta 
tror vi att skolorna skulle ta arbetet på större allvar och inse hur viktigt det är att vara 
förberedd inför en kris, så man inte står handfallen när det väl sker.  
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Genomgående för alla respondenter oberoende av erfarenheter, var att de gav svar 
som var av allmän karaktär. Det verkade finnas en ovilja eller rädsla för att dela med 
sig av genuina erfarenheter och tankar. Vi tolkar det som att respondenterna sätter 
upp en fasad för att undvika att tala vidare om det som skett. Flertalet respondenter i 
skola 1 berättar att det har skett ett dödsfall i förskolan, trots detta svarar några 
respondenter att de inte har mött elever i sorg. Här kan vi dra slutsatsen att det 
kanske var enklare att säga att de inte mött sörjande elever och därmed undvika att 
redogöra för hur de gick tillväga. Samma typ av resonemang gick att se i en 
övervägande del av svaren i både förskolan och skolan. Vad kan detta bero på? De 
tankar vi fått under arbetets gång är att personalen på skolorna har tystnadsplikt 
gentemot sina elever. Detta kan ha gett upphov till de kortfattade och allmänt 
formulerade svaren för att inte ge ut personlig information. 
 
När man i sin lärarroll möter sörjande elever intar vi samma ståndpunkt som 
forskningen och intervjuerna med lärarna visar, där det framkommer att det är 
viktigt att vara naturlig och trygg i sig själv. Det handlar inte om att ta till sig 
faktakunskaper om vad som är rätt eller fel i mötet med sörjande människor, utan det 
handlar om att skapa ett förhållningssätt. Så är också fallet med beredskapsplaner 
och möten i krisgrupper. Det handlar inte om att bara pränta ner något på ett papper 
som sedan blir liggande, utan det gäller att hitta viljan och ambitionen att hjälpa 
människor vidare i sorgen. Vi anser i likhet med det som framkommit i litteraturen 
att fokus skall ligga på att möta sin medmänniska. Inte att slaviskt följa olika 
riktlinjer i beredskapsplanen. Fokus ligger alltså på människan och inte på 
beredskapsplanen.  
 
Både i litteraturen och i resultatet framgår det att barn och vuxna inte sörjer på 
samma sätt. Varför delas barns och vuxnas sorg upp i två olika grupper? Genom detta 
känner vi att det blir någon slags ”vi och dem” känsla. Kan denna uppdelning grundas 
i att barn inte kan sätta ord på sin sorg på samma sätt som en vuxen? Det ter sig som 
omöjligt att ta reda på vad en enskild individ går igenom i sin sorg och därför kan 
denna uppdelning mellan barn och vuxna tyckas oväsentlig. Utifrån resultatet av den 
studie vi genomfört gör vi tolkningen att sättet att sörja skiljer sig mellan alla 
människor, oberoende av ålder. Därför är det oerhört viktigt att se till människan i 
sorgen, inte bara en sörjande människa. 

 

5.4 Slutsats 

Under arbetets gång visade det sig att kris och död är ett svårt och känsligt ämne att 
tala om på djupet. Problematiken i att tala om kris och död gick att se i inkäterna, där 
svaren var kortfattade och allmänt formulerade. Det centrala som framkommit i 
resultatet vid krishantering inom förskolan och skolan är att se individen här och nu 
där man är medmänniska snarare än lärare. Vidare är det vikigt att ge den sörjande 
den tid och det utrymme som behövs för att bearbeta det som skett. Den vuxna skall 
finnas tillhands som en trygghet och ge tröst för att visa att barnet inte är utelämnat.   
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5.5 Nya forskningsfrågor 

För att ta denna undersökning ett steg längre föreslår vi att om möjlighet finns skulle 
observationer och utvärderingar i förskolans och skolans arbete både före, under och 
efter en krissituation kunna genomföras. Genom att kunna utföra detta ges en inblick 
i om förskola och skolans utarbetade handlingsplan och de tankar som står uttryckta i 
litteraturen stämmer överrens med verkligheten eller om det är en utopi.   

 

5.6 Pedagogisk relevans 

Genom att ta tillvara på andras erfarenheter finns en grund som verksamma inom 
förskola och skola kan bygga vidare på vid det egna krisarbetet. Genom att läsa den 
forskning som finns inom ämnet samt knyta detta till verksamma förskollärares och 
lärares erfarenheter inom ämnet bildas en djupare förståelse av ämnets viktiga 
karaktär.  
 
Det vi har kommit till insikt om under arbetets gång är hur viktigt det är att 
krisgrupperna i förskola och skola arbetar aktivt för att göra ett så bra arbete som 
möjligt i en krissituation. Förmodligen kommer man som lärare aldrig känna sig 
tillräckligt förberedd för att hantera en kris, men med denna kunskap som grund 
tillsammans med en vilja att hjälpa är man på god väg.  
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Bilaga 
A: Inkät  



 

 
 

Bilaga A 
 

Inkät 
 
1a. Finns det en beredskapsplan på förskolan/ skolan? Om ja: vem/vilka har 
utformat den? Om nej: Av vilken orsak tror du det beror på?  
 

1b. Vid ja på föregående fråga, hur ofta bearbetas/uppdateras beredskapsplanen? 
 
 

2. Finns det en krisgrupp på förskolan/skolan? Berätta hur arbetet med krisgruppen 
går till, exempelvis hur ofta träffas ni och vad sägs under eventuella möten. 
 
 

3a. Har du varit i en sådan situation i förskolan/ skolan att du har haft nytta av 
beredskapsplanen? Berätta!  
 

3b. Vid ja på föregående fråga, hur tycker du att det fungerade? Vad fungerade 
bra/mindre bra? Ge gärna exempel. 
 
 

4. Har du erfarenhet av att ta hand om barn i sorg och hur gick du i sådana fall 
tillväga? Om inte vad tycker du är viktigt att tänka på vid mötet med ett sörjande 
barn. 
 
 

5. Vilka förberedelser känner du behov av för att kunna hantera en krisartad 
situation på bästa sätt? 
 
 

6. Vilka förberedelser känner du är viktiga för att möta barn i sorg.  
 
 

7. Finns det några resurser utanför skolan som ni kan ta hjälp av vid en krisartad 
situation? vem/vilka kontaktar ni och vilka uppgifter har de? Berätta!  
 
 

 

 


