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Förord 
 
Vi vill tacka rektorer som har hjälpt oss i vårt arbete genom att svara på våra enkäter. Ett extra 
stort tack till de tre rektorerna och läraren som ställde upp på våra intervjuer. Tack även till 
vår handledare Annika Strömqvist. Slutligen vill vi också passa på att ge varandra en ros för 
ett gott samarbete. 
 
Luleå, juni 2005 
 
Camilla Wikman Malin Winsa 



Abstrakt 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka hur krisplaner är etablerade i Luleå kommuns 
grundskolor, vad de innehåller samt få en ökad förståelse om hur lärare kan bemöta elever i 
kris. Vi har med hjälp av litteraturstudier fått mer lärdom kring ämnet kris och hur 
bemötandet med de inblandade i en krissituation bör gå till. Med hjälp av en enkät besvarad 
av tio rektorer samt intervjuer med en lärare och tre rektorer tog vi reda på hur Luleå 
kommuns grundskolor arbetar när en krissituation uppstår och hur krisplanerna är utformade. 
Vår undersökning visade att skolorna har krisplaner som alla pedagoger har tagit del av och 
en slutsats som vi kommit fram till är att det är viktigt att krisplanerna är uppdaterade och 
väldetaljerade när olyckan väl är framme. Utifrån resultatet och den teoretiska bakgrund har 
det framkommit att det inte finns någon klar mall över hur bemötandet av en individ i sorg ska 
gå till. Alla individer är unika och kräver sitt sätt och sin tid för att bearbeta sorgen.  
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Vi har valt att skriva om vad en kris är, hur kriser kan påverka barn samt hur lärare kan 
bemöta elever i sorg. Alla människor kommer att drabbas av en krissituation i större eller 
mindre utsträckning, frågan är bara när. Det kan vara kriser av olika slag och det är viktigt att 
tänka på att alla individer reagerar olika när de blir drabbade samt att det behövs tid att 
bearbeta dessa situationer. Efter Asienkatastrofen som inträffade i december 2004 har tankar 
väckts hos oss. Det är viktigt att ha klart för sig hur man ska bemöta barn som har råkat ut för 
en krissituation innan olyckan är framme.  
 
 

Bakgrund 

Kriser 
En kris är speciellt påfrestande situationer eller perioder i livet. Enligt Cronlund (2003) 
kommer ordet kris ursprungligen från det grekiska ordet krisis som betyder plötslig förändring 
eller avgörande ändring. En traumatisk kris är ett psykiskt tillstånd som orsakas av en yttre, 
plötslig och allvarlig händelse. Vid sökning i Svensk ordbok (1997) så definieras ordet kris 
som ”en mycket svår situation som beror på sammanbrott av viktiga funktioner och som man 
måste ta sig ur”. Birkehorn (1998) beskriver däremot en kris som ett tillstånd av ordlöshet på 
grund av en viss händelse. När en person hamnar i en kris går den igenom fyra olika faser – 
chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Oavsett om den speciella 
händelsen handlar om att individen blir knuffad eller om en närstående dör så går alla igenom 
de fyra faserna i tur och ordning. Birkehorn (1998) poängterar också att det tar olika lång tid 
från person till person att bearbeta en kris beroende på hur starkt denne har påverkats av det 
inträffade. 
 

Krisens olika faser 
Nordblom & Magnusson Rahm (2002) skriver om de fyra olika faserna en person går igenom 
när denne utsätts för en krissituation. Här nedanför följer en sammanställning av de olika 
fasernas vanliga kännetecken och ungefär hur länge respektive fas varar. 
 
Chockfasen 
Chockfasen är den fas som en person först måste gå igenom när en krissituation uppstår. Den 
kan vara alltifrån några minuter till en vecka. Tillståndet kan beskrivas som en kraftig 
stressreaktion. Kaos råder hos den drabbade och denne kan varken kontrollera känslor, tankar 
eller beteende. Det som har hänt känns overkligt och ångesten är överväldigande menar 
Nordblom & Magnusson Rahm (2002). Vanliga reaktioner i denna fas är enligt Cullberg 
(2003) förvirring, förvrängt minne, apati eller hyperaktivitet, hysteri samt kroppsliga 
symptom som t.ex. hjärtklappning, yrsel och illamående. För att bedöva sin ångest tar den 
drabbade till försvarsmekanismer för att behålla den psykiska balansen. Ett vanligt försvar i 
chockfasen är förnekande då personen vägrar ta till sig det som verkligen har inträffat. Ett 
annat vanligt försvar är när den drabbade går tillbaka i utvecklingen och får ett barnsligare 
beteende, så kallad regression. Individen lämnar i detta skede över ansvaret till någon annan, 
en ”vuxen”. Ytterligare ett försvar som ofta träder in i chockfasen är isolering anser Cullberg 
(2003). Personen handlar rationellt och förnuftigt som situationen kräver men isolerar 
känslorna eftersom de är alltför hotfulla. Initiativet ligger till störst del hos hjälparen som bör 
skapa en känsla av trygghet, medkänsla och stöd. 
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Reaktionsfasen 
Reaktionsfasen tar vid när chockfasen har lagt sig och kan pågå upp till några månader. Hur 
länge en person är inne i fasen beror naturligtvis på hur allvarlig krisen är enligt Nordblom & 
Magnusson Rahm (2002). Den drabbade har nu fått så mycket ordning i kaoset att han/hon 
vågar ta in det som hänt. Det går inte längre att fly från verkligheten och personen börjar 
reagera. Personen tänker intensivt på vad som har hänt och får svårt att koncentrera sig på 
något annat. Han/hon känner förtvivlan, sorg, skuld och ångest. Det ursinne som personen 
känner mot ödet kan uttryckas i vrede mot omgivningen men ibland kan också agerandet bli 
undvikande, distanserat och undertryckande. Enligt Cullberg (2003) är det fortfarande vanligt 
att personen använder regression och förnekande för att hjälpa sitt sköra psyke. Individen har 
tagit in det som har hänt men förnekar dess konsekvenser. En form av rationalisering inträder 
och han/hon försöker se förnuftigt på händelsen. ”Det var lika bra att han fick dö, för om han 
hade överlevt hade han kanske blivit svårt handikappad och det hade han aldrig velat.” Att 
lägga skulden på någon annan, om personen själv känner skuld, kan vara en form av 
projektion som är vanligt i reaktionsfasen. Den drabbade skyller t.ex. på ambulanspersonalen 
för att dess anhöriga dog. Efter en traumatisk situation är det svårt att äta och sova. Personen 
plågas av mardrömmar, magbesvär, huvudvärk, yrsel och återupplevelse av händelsen. Den 
som hjälper bör i detta skede kunna lyssna aktivt, visa empati och försöka hjälpa den 
drabbade att bearbeta skuldkänslorna menar Cullberg (2003). 
 
Reparationsfasen 
När drabbade har gått igenom två mycket tunga faser börjar reparationsfas. Nordblom & 
Magnusson Rahm (2002) menar att det är nu tidigare känslor börjar bearbetas. Denna fas kan 
pågå från någon till några månader efter det inträffade till ett par år. Den drabbade börjar 
återvända till vardagen och smärtan över det inträffade har minskat i styrka. Personen kan 
börja tänka på annat och intressera sig för det som finns runt omkring, t.ex. studier, familj, 
vänner och utseende. Reaktioner som förekom tidigare kan fortfarande förekomma periodvis 
men de har slutat att dominera tillvaron. Frågor och skuldkänslor börjar avta och personen 
börjar inse att det här är något som går att leva med. 
 
Nyorienteringsfasen 
Den sista fasen enligt Nordblom & Magnusson Rahm (2002) är nyorienteringsfasen. Under 
denna period ser personen möjligheter i det fortsatta livet och börjar långsamt acceptera det 
som inträffat. Individen får en ”ny identitet” och tar sig fram av egen kraft. Den här fasen kan 
inte sätta in i någon tidsperiod eftersom den inträffar när reparationsfasen är slut och kan pågå 
för resten av livet.  
 
 

Kriser i olika åldrar 
Det är ingen större skillnad på hur barn och vuxna reagerar vid en krissituation, t.ex. vid ett 
dödsfall. Samma reaktioner som en vuxen upplever vid en traumatisk händelse upplever också 
barn men hur stark reaktionen är beror till viss del på ålder och mognad skriver Gyllenswärd 
(1997). Ibland tror folk att barn inte sörjer på grund av att de inte alltid visar sina starka 
känslor. Man bör då stanna upp och tänka till på vad skillnaden är mellan förekomsten av 
känslor och förmågan att uttrycka dem. Hur olika människor sörjer och hur de reagerar på en 
svår förlust styrs av ett antal faktorer: 
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• Ålder 
• Personlighet 
• Psykisk mognad 
• Intellektuell mognad, dvs. förmåga att förstå vad som inträffat 
• Individens utvecklingsfas 
• Tidigare upplevelser 
• Personens relation till den döda 
• Relation till de efterlevande 
• Vilket stöd individen får 
• Förmåga att kommunicera samt uttrycka känslor och tankar 

 
Förskolebarn  
Gyllenswärd (1997) skriver att spädbarnsforskning visar att även väldigt små barn reagerar 
starkt på förlust och separation. Eftersom dessa barn inte har utvecklat något tal försvåras 
arbetet att hantera och bearbeta sorgen. Istället för att kunna sätta ord på sina känslor och 
avreagera sig bildas ett psykologiskt tomrum som lagras i kroppen hos det lilla barnet. Vid två 
års ålder börjar barn förstå att människor och djur dör. Men för barn i den här åldern är döden 
en sorts frånvaro som inte är oåterkallelig. Barnet tror att den avlidna kan komma tillbaka, 
frågan är bara när. Vissa barn som har förlorat en anhörig kan verka hårdhjärtad och visar inte 
sorg ur en vuxens mening. Detta beror till största delen på rädsla och brist på förståelse av det 
inträffade. Vidare hävdar Gyllenswärd (1997) att barn som är yngre än ungefär fem år inte 
kan förstå vad döden egentligen innebär eftersom de ännu inte har den fulla innebörden av 
orden aldrig och alltid. De smittas emellertid av de vuxnas känslor och reaktioner utan att 
riktigt kunna tolka och bearbeta dem. Detta kan i sin tur leda till att reaktionerna på förlusten 
kommer först när barnet blivit äldre och genomgår en ny förlust. 
 
Lågstadiebarn  
Efter fem års ålder anser Gyllenswärd (1997) att barnet börjar få en större förståelse för döden 
men fortfarande finns i många fall förhoppningar om att den döde ska komma tillbaka. 
Beroende på hur dödsfallet har gått till så kan denna förhoppning vara väldigt skrämmande 
för vissa och mindre skrämmande för andra. Barnet blir försvarslöst när fantasi och rädsla 
börjar samverka. Den döda kan då till exempel komma tillbaka som spöken som går genom 
väggar in i sovrummet och dylikt. Att barn börjar personifiera döden som liemannen är inte 
alltför ovanligt i denna ålder. Barnet ser då på döden som en person som kommer för att döda 
och om liemannen har varit och dödat en familjemedlem kan han komma tillbaka och göra det 
igen. Barnet kan i detta skede inte skilja på sin fantasi och sin rädsla. 
 
Mellanstadiebarn 
När barnet börjar nå nioårsålder börjar de få en helt annan syn på döden skriver Gyllenswärd 
(1997). De kan då ge mer logiska förklaringar till det inträffade och de förstår att döden är 
oåterkallelig. Barnet börjar nu förstå att större och starkare krafter kan styra människors liv 
utan att man vet när och var dessa krafter infinner sig. Denna ålder kan vara en svår tid för ett 
barn att möta döden i. De förstår vad som hänt men saknar den intellektuella nivån för att 
kunna bemästra den starka upplevelsen. Barnet kan börja förneka det som inträffat eller 
reagera med en motsatt känsla eller attityd. Enligt Gyllenswärd (1997) förnekar de sin sorg 
genom att vara extra tuffa när de känner rädsla eller vara extra ”glada” när de känner sig 
ledsna. 
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Tonårsbarnen 
Gyllenswärd (1997) menar att tonåringen inser vidden av det som inträffat och förstår vad det 
innebär för familjen i framtiden. Barnet har nu blivit äldre och har ofta vissa förväntningar på 
sig. Han/hon ska ”visa ansvar” mot de andra sörjande i familjen och detta kan bli ett alltför 
tungt ansvar för tonåringen. Tonåringen behöver enligt författaren en stark vuxen förebild, 
men om denna förebild inte längre finns eller själv befinner sig i en försvagad situation, står 
tonåringen utan stöd. I och med tonåren börjar en tid av frigörelse men om den föräldern som 
tonåringen ska frigöra sig ifrån dör stannar processen av eftersom att det inte är lätt att kritiskt 
granska en förälder som är död enligt Dyregrov (1997). Att rikta ilska mot någon som är död 
tolkas dessutom som om man talar illa om denna. Det är då lätt för tonåringen att stänga inne 
sin sorg ett tag, vilket i sin tur kan leda till inåtvändhet, grubblande, depression, 
självmordstankar med mera. Att tonåringen börjar leva ett vilt uteliv är inte heller ovanligt. På 
så sätt kan de agera ut sin sorg och aggression. I den här åldern väljer många att prata med 
vänner istället för familjen när de har problem av något slag.  
 
 

Könsskillnader i samband med kris 
Dyregrov (1997) tar bland annat upp att pojkar och flickor reagerar ganska olika när de utsätts 
för en traumatisk situation. Flickor uppvisar oftare emotionella problem medan pojkar i regel 
visar fler tecken på beteendestörningar. Med emotionella problem menas bland annat ångest 
och depression medan beteendestörningar kan visa sig genom bråk och stök. Med andra ord 
kan man säga att majoriteten av pojkarna agerar ”utåt” medan majoriteten av flickorna agerar 
”inåt”. Dyregrov påpekar också att det är betydligt vanligare bland flickor än pojkar att ta 
kontakt med vänner och föräldrar för att prata om det som skett och samtidigt söka stöd och 
tröst. Detta visar sig också när de ska använda skriftspråket för att beskriva sina reaktioner, då 
flickorna i regel skriver både längre och med fler emotionellt laddade ord. Fortsatt skriver 
Dyregrov (1997) att flickorna anförtror sig mer till sina vänner och delar lättare med sig av 
sina inre känslor och tankar till dem än vad pojkarna gör. Detta innebär i sin tur att flickorna 
blir extra utsatta om traumat innebär en förlust av en nära vän. Anledningen är att flickorna 
saknar en förtrolighet som de är vana vid medan pojkarna i regel kopplar sin saknad till 
aktiviteter, till exempel att saknaden upplevs starkare när inte vännen är närvarande vid en 
fotbollsträning eller liknande. 
 
Flickor uttrycker i större utsträckning mer förståelse, medan pojkar är mer handlingsinriktad 
och kommer med råd till den som råkat ut för en traumatisk situation är en annan skillnad som 
Dyregrov (1997) har upptäckt. Något att ha i åtanke är att inte generalisera och ta för givet att 
alla pojkar reagerar på ett sätt och alla flickor på ett annat sätt. Författaren menar också att det 
inte går att ta för givet att ett barn som utsätts för en traumatisk situation reagerar på samma 
sätt om han/hon drabbas av en liknande situation vid ett senare tillfälle. De skillnader som 
Dyregrov (1997) har tagit upp är inte lika tydliga direkt efter ett trauma eftersom då både 
pojkar och flickor har ett behov att prata om det som inträffat och umgås med vänner. Med 
tiden blir könsskillnaderna tydligare och det blir allt viktigare att sätta in könsanpassade 
insatser. Fram till idag har hjälpen till drabbade barn varit inriktad på samtal. Detta innebär att 
hänsyn inte tas till hur majoriteten av pojkarna vill bearbeta sin sorg och saknad. Däremot har 
detta tillvägagångssätt visat sig vara uppskattat av flickorna när utvärderingar har gjorts i 
efterhand.  
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Tänkbara krissituationer 
När ett yrke handlar om att jobba med människor får man vara på det klara med att det mest 
troligt kommer situationer där människor hamnar i olika kriser. Det är inte frågan om det 
händer utan när det kommer att hända enligt Gyllenswärd (1997). Dyregrov (1994) tar upp en 
mängd olika scenarier för krissituationer som kan tänkas uppstå t.ex. en elev avlider till följd 
av olyckshändelse, svår sjukdom, självmord eller mord. Ett annat fall kan vara att en elevs 
bror, syster eller förälder avlider. En kris behöver inte betyda att någon i ens närhet avlider 
utan det finns även andra allvarliga händelser som till exempel misshandel, våldtäkt eller 
händelser som innebär att elev eller elevens målsman utsätts för skada menar Gyllenswärd 
(1997). Andra mer sällsynta händelser enligt Dyregrov (1994) kan vara att en lärare avlider 
eller skadas svårt, dödsfall eller skada i samband med skolutflykt eller skolresa, 
naturkatastrofer i skolans närhet, brand, explosion, förstörelse eller vandalisering i skolan. 

Krisplan för skolan 
Som lärare finns det en uppsjö med tänkbara krissituationer som kan dyka upp i skolans värld 
och då är det bra att ha en krisplan att gå efter. Enligt Dyregrov (1994) kan det förväntas att 
det finns en krisplan på varje skola. Nedanför kommer några punkter som Dyregrov (1993) 
rekommenderar som riktlinjer när en skola ska följa upp en krissituation. För att dessa 
riktlinjer ska fungera ska de vara genomarbetade och förankrade bland skolans personal. Det 
är för sent att börja planera när olyckan redan har hänt. Följande är råd och anvisningar från 
Dyregrov (1993):  
 
Förberedelser 

• Organisera en krisgrupp på skolan. Den bör bestå av: 
- två lärare 
- skolkurator 
- en representant för skolhälsovården 
- skolans rektor 

• Identifiera tänkbara krissituationer 
• Uppdatera konturenligt listan över telefonnummer och adresser 
• Anordna kurser och studiedagar för hela personalen 
• Etablera kontakt med BUP (barn & ungdoms psykiatri) och annan psykologisk eller 

psykosocial expertis 
 
Utformning av krisplan 
I denna plan bör följande punkter specificeras: 
 

• Vem har ansvar för att: 
- skaffa information 
- samla och kontakta personal 
- organisera olika slags åtgärder 
 
- underrätta om dödsfall 
- informera och hantera massmedia 
 

• Hur ska eleverna informeras? 
- Klassvis eller alla tillsammans 
- Behöver man hjälp av andra insatser 
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• Hur ska föräldrarna underrättas? 
- Möte med föräldrarna 
- Skriftlig information 
 

• Vilken typ av hjälp eller uppföljning krävs? 
- Klassrumssamtal 
- Ritualer i klassrummet 
- Deltagande vid begravning 
- Andra symboliska uttrycksformer 
- Uppföljning i grupp 
- Individuell uppföljning 
- Psykologisk rådgivning  
- Kontakter med hemmet 
 

• Prioritering av aktiviteter: 
- Vad är väsentligt? Hur ska man prioritera? 
- I vilken ordning bör aktiviteterna genomföras? 

 
Kartläggning av situationen 
Vad som ska göras bestäms efter det att följande klarlagts: 
 

• Vilka har drabbats? 
- Barn 
- Lärare 

 
• Vad är det som har hänt? 

- Olycka 
- Svår sjukdom 
- Självmord 
- Mord 
- Annan händelse 

 
• Hur och var skedde det hela? 

- I skolan 
- Utanför skolan 
- Under vilka omständigheter 
 

• Vilken information har förmedlats? 
 
• Hur är situationen nu? 

 

Att möta barn i sorg 
Enligt Cullberg (2003) har bemötandet av människor i akut kris en ofta avgörande roll för hur 
krisen genomarbetas och hur den drabbade efteråt kan se tillbaka på perioden, med skräck 
eller i en upplevelse av att ha försonats med det som skett. När något har inträffat ska det 
drabbade barnet omedelbart får reda på det av en person som står barnet nära. Under kriser 
och förändringar är det viktigt att barnet har tillgång till någon som de upplever pålitlig och 
omtänksam och som barnet har en bra relation till. När det är början i sorgbearbetning för 
barn kan det hända att de inte tror på det som berättas för dem då någon har dött enligt 
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Dyregrov (1994). Därför kan dessa barn behöva höra det som hänt flera gånger den första 
dagen på ett lugnt, säkert och tryggt sätt. Barn vill gärna förneka det som hänt eller så kan de 
ge sig själva skulden istället. Därför är det viktigt att prata öppet och ärligt om förlusten och 
inte göra sköna omskrivningar av det inträffade. Uppträdandet gentemot barnet är av lika stor 
vikt som det som förmedlas via ord. I det aktuella skedet av en förlust är det viktigt att skapa 
en trygghet för barnet så snabbt som möjligt. Skolan är då en plats där rutiner och trygghet 
finns. Att åter gå till vardagen är viktigt men det betyder inte att man ska försöka låtsas som 
om inget hänt eller att allt är som vanligt.  
 
Det är polisens ansvar, anser Dyregrov (1994), att underrätta de anhöriga när någon 
omkommit i en olycka. De kan dock delegera detta ansvar till andra. Ibland uppstår det 
situationer där det blir skolans uppgift att underrätta eleven. Eftersom det är läraren som oftast 
står eleven närmast så faller det sig ofta naturligt att denne får ansvara för detta. Att berätta 
om ett dödsfall är en svår uppgift, men lärare har förmåga att klara av detta, framförallt om de 
i förväg har förberett sig på denna uppgift anser Cullberg (2003). Den drabbade eleven bör få 
reda på det som har hänt på en gång. Skjut därför inte upp beskedet om det som har hänt till 
slutet av skoldagen menar Ekvik (1993). Det kan orsaka starka reaktioner senare, om eleven 
får veta att det gick många timmar innan hon/han informerades. Det kan leda till en obehaglig 
upplevelse av att ha blivit lämnad utanför. Innan eleven underrättas är det viktigt att skaffa sig 
ordentligt med information. Detta för att kunna svara på frågor om när och hur det hände 
menar Ekvik (1993). Saknar barn information om något fyller de lätt ut med sina egna 
fantasier.  
 
Cullberg (2003) rekommenderar att när läraren ska berätta om det som har hänt för eleven bör 
han/hon söka upp en plats där de kan prata i lugn och ro. Linda inte in det som ska sägas i 
många och luddiga ord. Var klar, tydlig och direkt med den värme och varsamhet som en 
sådan situation kräver rekommenderar Ekvik (1993). Förbered dock barnet genom att t.ex. 
säga på följande sätt: ”Jag vill att du förbereder dig på något mycket tråkigt…”. Använd inte 
omskrivningar såsom: ”Han har gått vidare”, ”han har somnat in” o.s.v. då det kan skrämma 
barnet och göra det oroligt när det ska sova eller om föräldrarna ska gå bort menar Dyregrov 
(1994). När barnet har mottagit informationen bör barnet inte vara ensamt. Trösta gärna på ett 
sätt som faller naturligt. Kroppskontakt kan ha en lugnande effekt men det ska respekteras om 
barnet inte vill ha en sådan närhet. Efter ett sådant budskap är det viktigt att läraren kan följa 
eleven hem eller till den plats där den övriga familjen befinner sig anser Dyregrov (1994).  
 
När ett dödsfall som berör klassen eller skolan inträffar, bör ett så kallat informationssamtal 
hållas i klassen så snart som möjligt. För att förhindra missuppfattningar och ryktesspridning 
bör eleverna få konkreta fakta om det inträffade anser Lindgren & Wallin (2000). Ett sådant 
samtal eller möte brukar oftast ta mer än en lektion i anspråk. En rekommendation från 
Lindgren & Wallin (2000) är att eleverna förbereds på att de ska de närmaste timmarna sitta 
och prata om det som har skett. De mindre barnen behöver kanske en paus, men man kan säga 
att det bästa är om alla är kvar i klassrummet hela tiden. Finns det en krisgrupp på skolan, så 
är det bra om det finns med personal från den menar Dyregrov (1993). Ett möte/samtal kan 
läggas upp på följande sätt; inledning, fakta, tankar, information och till sist en avslutning. 

 
Under inledningen redogör läraren för vad som ska hända de närmaste timmarna och varför 
det sker. Läraren ska uppmärksam eleverna på att det kommer många reaktioner och intryck 
när någon dör, som det är viktigt att prata om och ge tid för eftersom detta hjälper oss att 
förstå det som har hänt anser Gyllenswärd (1997). Det kan vara svårt att förbereda barnen på 
att det ”gör ont” att prata om det som hänt, men genom att prata om det tillsammans i 
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klassrummet kommer det att bli mindre plågsamt efter en tid. Regler som bör följas under 
samtalet kan vara:  
 

• Med respekt för kamraterna så får man inte berätta för någon annan utanför klassen 
vad kamraterna har tänkt, känt eller upplevt 

• Att reta eller kritisera någon för vad den har sagt får inte förekomma 
• Vem som helst kan tala för sig, men ingen kan tala för någon annan 
• Ingen måste säga något högt i klassen bortsett från att man måste berätta om hur man 

fick veta vad som skett 
 
Under faktadelen får eleverna berätta hur de fick reda på vad som hänt, vad de fått veta av 
vem och när. Detta skapar en helhet av händelsen – den som vet mycket ger information till 
dem som vet mindre vilket motverkar funderingar enligt Lindgren & Wallin (2000). 
Framförallt så får eleverna här mer fakta som kan hjälpa till att rätta missförstånd och 
förvirrande uppfattningar. Genom denna faktagenomgång kan läraren också få reda på om 
något barn har drabbats mer än andra. Denna information är viktig för att förstå eventuella 
efterreaktioner och för att de elever som behöver hjälp får rätt sorts hjälp och stöd. 
 
Enligt Cullberg (2003) är det viktigt att läraren för en dialog med eleverna för att få reda på 
elevernas tankar och intryck över det inträffade. En krissituation är viktig att bearbeta med 
alla sinnesintryck: syn, hörsel, lukt och känsel. Om läraren går igenom dem med eleverna i 
detalj, kan de ta udden av de ”syner” som ett barn som har bevittnat en kris kan ha. Det kan 
komma starka känsloreaktioner, och då är det viktigt att läraren mobiliserar omsorg och stöd 
från de andra eleverna istället för att själv vara den ende som ger det. Barn visar varandra 
mycket stor omsorg och hänsyn, de kan vara mycket vänliga och ge mycket stöd; lärarens 
uppgift blir att få fram dessa sidor av barnens naturliga medkänsla. Barnens omtanke om 
varandra kan väckas och uppmuntras i krissituationer. 
 
Under informationsfasen samlar läraren upp de reflektioner som eleverna kommit med, 
påpekar likheter i deras tankar och reaktioner och betonar det normala i deras reaktionssätt. 
Läraren bör även informera om hur människor brukar reagera efter sådana här händelser; 
eleverna blir härigenom förberedda på de reaktioner som kan uppstå efter en tid. Samtidigt är 
det viktigt att eleverna vet att man inte måste reagera på ett speciellt sätt för att vara normal 
framhäver Gyllenswärd (1997). Att en kris kan påverka skolarbetet är viktigt för eleverna att 
få reda på, då minne och koncentration kan bli sämre för en tid. Skolan kan även skicka hem 
en informationsfolder till föräldrarna om hur barn reagerar i sådana här situationer vilket 
Dyregrov (1993) förespråkar. Glöm då inte bort invandrarbarnen och deras föräldrar. 
Hemspråkslärarna kan informera föräldrar, eller översätta information till andra språk än 
svenska så att informationen når ut till alla föräldrar oavsett härkomst menar Lindgren & 
Wallin (2000). 
 
Avslutningsfasen används för att sammanfatta vad som tagits upp, men också för att planera 
för vad som kommer att hända menar Dyregrov (1994). Läraren kan diskutera tillsammans 
med eleverna om begravningen, en minnesstund och om vad eleverna vill göra för att visa 
omtanke om dem som är mest drabbade. En dialog som hela tiden sker mellan läraren och 
eleverna är viktigt anser Dyregrov (1994). Avslutningsvis bör läraren fråga eleverna om det är 
något mer som de vill ta upp, om de har några speciella funderingar. Läraren bör också betona 
att eleverna när som helst får ta kontakt om de vill prata mer. Eventuellt kan också en kurator 
göra ett besök i klassen. 
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Ritualer och symboler 
Enligt Dyregrov (1994) är ritualer betydelsefulla på flera nivåer: de bekräftar vår identitet och 
tillhörighet till en social och kulturell gemenskap samt bidrar till att reglera det mänskliga 
samspelet. Genom ritualerna underlättas övergången från en fas i livet till en annan. Ritualer 
markerar viktiga händelser, inte bara i nuet, utan också i barnens framtida liv. Vidare påpekar 
Dyregrov (1994) att det är viktigt att använda sig av olika ritualer och symboler för att skapa 
trygghet vid bearbetning av sorg. Att delta i ritualer hjälper eleverna att förnuftsmässigt få 
grepp om krissituationen menar Dyregrov (1994). På samma gång ger ritualerna en högtidlig 
men konkret inramning där känslor kan få utlopp, där de inte bara är tillåtna utan till och med 
önskvärda. Genom rituella handlingar kan eleverna därför visa både medvetna och omedvetna 
känslor mera direkt. Ritualen har även en klart markerad början och ett slut, vilket gör 
känslorna mera hanterbara. Vid dödsfall, i synnerhet de plötsliga och oväntade, kastas 
familjen under en period ut i en situation av kaos, såväl praktiskt som socialt och 
känslomässigt. Ångest och rädsla, förtvivlan och vrede uppfyller vardagen. I denna kaotiska 
situation bidrar ritualerna till att skapa form och trygga ramar för de sörjande. De bringar 
ordning och struktur i kaoset.  
 
Slutligen tar Dyregrov (1994) upp att ritualer också har den funktionen att de ger vuxna och 
barn en gemensam utgångspunkt för samtal om dödsfallet, inte bara under de närmast följande 
veckorna utan också längre fram i livet. Sammantaget främjar ritualerna förståelsen av det 
som hänt, samtidigt som de underlättar emotionella uttryck för förlusten. När det har inträffat 
ett dödsfall i en klass finns det olika sätt som ritualer och symboler kan användas. Nedanför 
följer några exempel på detta som Dyregrov (1994) lyfter fram: 
 

• Ett foto av den drabbade 
• Minnesord av rektor 
• Liten andakt som förrättas av en personal från kyrkan som barnen känner igen 
• Sång eller musikstycke (se bilaga 1) 
• En tyst minut 
• Någon, gärna en elev, läser passande dikt eller annan litteratur (se bilaga 2) 
• Krislåda (se bilaga 3) 

 
Att arbeta ämnesintegrerat  
Det finns en mängd olika sätt att jobba med sorgbearbetning i skolan menar Lindgren & 
Wallin (2000). Alla barn reagerar olika vid krissituationer. Vissa barn väljer att prata öppet 
om sorgen medan andra stänger det inom sig. Att arbeta ämnesintegrerat kring ämnet sorg gör 
att eleven får hjälp att hitta sitt sätt att uttrycka och bearbeta det inträffade. Detta arbetssätt 
kan även användas för att skapa en förförståelse och empati hos eleverna som inte har 
drabbats av en krissituation. Listan på hur sorg och död kan ingå i de olika ämnena kan göras 
lång med en mängd olika varianter enligt Lindgren & Wallin (2000).  
 
Nedanför kommer några förslag på hur man kan arbeta integrerat med andra ämnen så att ett 
barns behov och förutsättningar tillgodoses.   
 
Bild Illustrera till det aktuella temaområdet 
 
Geografi Olika länders förutsättningar vid begravningar. Jämförelse 

storstäder och landsbygd 
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Musik Lyssna till och analysera text och musik som uttrycker sorg och 
saknad 

 
Religionskunskap Olika religioners syn på döden, ett liv efter detta, begravningsskick 

och uttryck för sorg 
 
Samhällskunskap Olika insatser vid dödsfall och sorg, traditioner förr och nu 
 
Svenska Läsa och skriva berättelser och dikter, reflektera över hur död och 

sorg beskrivs i svensk och utländsk litteratur 
 
Textilslöjd Sy sorgduk till klassrummet eller skolan 
  
Det finns en mängd litteratur som berör ämnet kris och sorg som alla pedagoger bör ta del av 
innan olyckan är framme. I dessa böcker finns fakta om hur pedagoger kan arbeta i skolan 
kring ämnet samt tips på vad man bör tänka på vid en krissituation (bilaga 4). 
 

Förankring i styrdokumenten 
Enligt Lindgren & Wallin (2000) skall skolan enligt både skollagen och läroplanerna 
förbereda barnen för livet. I läroplanen anges mål och riktlinjer för de traditionella ämnena. 
Även om död och sorg inte ingår som något eget område i läroplanen, ger den ändå flera 
formuleringar i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94).  
 
Följande citat ur Lpo 94 styrker Lindgren & Wallins påstående. 
 

• ”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”  
(Lpo 94, s.5).  

• ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94, s.6). 

• ”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet”  
(Lpo 94, s.7). 

 
Den 1 juli 2000 började Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd för 
personal och elever i skolväsendet att gälla (AFS 1999:7). Enligt dessa föreskrifter ska det på 
varje skola finnas en krisplan och rutiner för första hjälpen samt krisstöd (www.av.se). 
 
Efter tsunamikatastrofen i Asien december 2004 har Skolverket (www.skolverket.se) kommit 
fram till att skolorna ska ta fasta på följande punkter: 

• Skolorna behöver en beredskap med en krisledningsgrupp och en krisplan som är väl 
förankrad hos personalen. 

• Det är viktigt att personalen får utbildning i krishantering, krisreaktioner och brand. 
• Skolledarens roll har också visat sig viktig i undersökningen. Därför måste rektorns 

uppdrag i krissituationer tydligt klargöras och följas upp från kommunen centralt. 
• Ritualer och symbolhandlingar är viktiga och efter dödsfall bör skolan understödja 

sådana. 

 

http://www.av.se
http://www.skolverket.se
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• Ingen tvekan får råda om omfattningen av de satsningar som bör göras och vilka 
resurser som finns. 

 
 

Syfte 
 
Syftet med vårt arbete var att undersöka hur krisplaner är etablerade i Luleå kommuns 
grundskolor, vad de innehåller samt få en ökad förståelse om hur lärare kan bemöta elever i 
kris. 

Metod 
 
I arbetets empiriska del har metoden intervju och enkät använts för att samla in material. 
Intervjuerna var kvalitativa vilket används då forskaren vill få svar som är uttömmande, 
sammansatta och innehållsrika enligt Trost (1993). Enkäterna däremot var kvantitativa. Att 
använda sig av kvantitativa enkäter ger forskaren svar på frågor som hur ofta, hur många eller 
hur vanligt någonting är. Som bas har vi använt oss av författarna Patel & Davidson (2003). 
De tar upp hela förloppet i ett undersökande arbete och vi har kunnat ta lärdom av både 
arbetets helhet och detaljer för att senare kunna bearbeta den inhämtade informationen på ett 
objektivt sätt. Goodson & Numan (2003) behandlar intervjuteknik och användes därför i vår 
planering inför intervjuerna med rektorerna och lärare. Vi valde att använda oss av intervjuer 
med låg standardisering. Detta innebär att vi anpassade ordningsföljden på frågorna efter det 
den intervjuade berättade om.  Bland annat tar författarna fasta på regeln att ”förklara vad som 
händer med intervjun när den är slutförd och vad den syftar till” (sid 145). Vi valde att 
tillsammans genomföra intervjuerna eftersom man då får fler synvinklar på information som 
har inhämtats. Trost (2001) gav oss idéer till vår utformning av enkäten. Han går noga in på 
hur planering av en enkät går till, vad man ska tänka på gällande problemformulering, 
population samt hur det insamlade materialet ska behandlas.  
 

Försökspersoner 
Vi skickade ut två enkätfrågor till 16 rektorer som arbetar i Luleå kommuns grundskolor. Tre 
av dessa skolor valde vi att åka ut och besöka för att intervjua rektorerna och en lärare. 
Urvalet av intervjupersoner skedde slumpmässigt och deltagandet har varit frivilligt. Enligt 
Kvale (1997) är det viktigt att skydda undersökningspersonernas identitet genom att ändra på 
namn och igenkännande drag. I denna studie nämns därför inte skolornas, rektorernas eller 
lärarens namn. 
 
Bortfall 
Av de 16 tillfrågade rektorerna var det sex stycken som inte svarade.    
 

Material  
• Enkätfrågor – se bilaga 5 
• E- mail 
• Intervjuguide – se bilaga 6 och 7 
• Bandspelare 
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Genomförande 
Vi har använt oss av litteraturstudier, en mindre kvantitativ enkätundersökning samt 
kvalitativa intervjuer. Vi mailade ut enkäten (bilaga 5) som bestod av två frågor till rektorer i 
Luleå kommun. Enkätundersökningen genomförde vi för att få svar på hur många grundskolor 
i Luleå kommun som har en färdig krisplan och hur väl den är etablerad hos personalen. 
Utifrån enkätsvaren valde vi att intervjua rektorer (bilaga 6) samt lärare (bilaga 7) på tre av de 
förfrågade skolorna för att få veta mer om hur dessa arbetar vid en krissituation. Valet av 
intervjupersoner skede slumpvis utifrån de skolor som hade svarat på enkäten.  Intervjuerna 
var kvalitativa för att erhålla djupare kunskap gällande skolornas krisplaner samt hur 
bemötandet ska gå till med barn i kris. Vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans i 
rektorernas respektive lärarens arbetsrum för att få en avspänd och lugn miljö. Enligt 
Goodson & Numan (2003) nås syfte med intervjuerna lättare om det sker i en bra miljö där 
den intervjuade känner sig hemma. En annan orsak till att vi valde att genomföra intervjuerna 
i de respektive arbetsrum var för att undvika obehöriga åhörare vilket Trost (1993) 
rekommenderar. Till vår hjälp hade vi en bandspelare för att kunna koncentrera oss på själva 
intervjuerna och vad som sades vilket förespråkas av Bell (1995). Våra huvudfrågor ställdes 
på ett sätt så att den intervjuade kunde beskriva en stor företeelse på ett sammanhängande sätt. 
Patel & Davidson (2003) går igenom intervjuteknik och hur man ska gå tillväga vid en 
intervju.  
 

Resultat 
 
Vi har valt att börja redovisa vårt resultat med att först sammanställa enkäten för att sedan 
sammanställa intervjuerna.  

Sammanställning av enkätfrågor 
10 rektorer av de 16 tillfrågade svarade på enkätfrågorna via mail. 
 
Fråga 1: Finns det någon krisplan på er skola? 
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 Figur 1: Krisplanernas etablering i Luleå kommuns skolor 
 
Alla tio rektorer som svarade på frågan sa att de har en färdig krisplan. 
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Fråga 2: Är all personal (vaktmästare, lokalvårdare m.fl.) på skolan insatt i krisplanens 
innehåll? 
 
Alla rektorer svarade att alla pedagoger är insatt i krisplanens innehåll. Majoriteten av 
rektorerna anser dock att personal utan direkt elevansvar också borde vara förtrogna med 
gällande krisplan, t.ex. vaktmästare, kökspersonal samt lokalvårdare. De flesta av de svarande 
poängterade av det fanns en krisgrupp som ansvarade för skapande samt revidering av 
krisplan. 
 

Sammanställning av intervjuer med rektorer 
Här nedan följer en redovisning av den information vi fick fram under intervjuerna med de tre 
rektorerna. Vi har valt att låta de svarande förbli konfidentiella.  
 
Samtliga tre tillfrågade rektorer svarade att det finns en fungerande krisplan som tar upp hur 
man ska agera när det uppstår en krissituation inom deras rektorsområde. Krisplanerna tar upp 
olika ansvarsområden som personalen ska ansvara för när olyckan är framme. Två av de 
svarande berättade att vilken person som ska göra vad redan är bestämt sen tidigare medan 
den tredje svarade att de olika ansvarsområdena delas ut först efter krisen har uppstått. På 
frågan om vem som har utformat krisplanen svarade en rektor att det är rektorn, 
ledningsresurser, skolassistenten, skolsköterskan och kuratorn som har utformat planen. De 
andra två rektorerna svarade att det är skolsköterskan, rektorn och kuratorn som är de 
ansvariga. Alla tre rektorerna ser över krisplanen varje år och då uppdateras aktuella 
telefonnummer och klasslistor samt att man går igenom de olika ansvarsområdena och 
kompletterar vid behov. Tyvärr är inte all personal insatt i krisplanen och det är framförallt 
lärarna som har mest information om ämnet. Alla tillfrågade svarade att vaktmästare, 
kökspersonal och lokalvårdare inte är insatta i krisplanen på grund av att de tillhör en annan 
enhet inom kommunen. Däremot ansåg alla tre att all personal som vistas kring eleverna och 
skolgården borde ha kunskap om vad som ska göras om en krissituation uppstår. En gång per 
år går de tre rektorerna igenom krisplanen med personalen under en så kallad konferensdag.  
 
Alla tre tillfrågade rektorerna svarade att det finns en krisgrupp. Den första rektorn svarade att 
det är rektor, ledningsresurs, skolassistent, skolsköterska och kurator som ingår i krisgruppen. 
De andra två rektorerna svarade att det är områdeschef, rektor, skolsköterska och kuratorn 
som utgör kärnan i krisgruppen. I övrigt ingår också till viss del centrala stödteamet, präst och 
kommunhälsan. Alla tre rektorerna svarade att det är krisgruppen som har det yttersta ansvaret 
för vilka åtgärder som ska vidtas. Till exempel så är det rektorn eller enhetschefen som ansvar 
för att kontakten med massmedia sköts. Den pedagog som för tillfället ansvarar för klassen 
när en krissituation uppstår är den som har det yttersta elevansvaret för just den gruppen.  
 
Två av tre rektorer har inte haft användning av krisplanen under deras verksamma tid i 
området. Den tredje rektorn svarade att skolan hade haft användning av planen tre gånger 
under de senaste fem åren, men dock inte under hennes tid som områdesrektor. Hon hade 
dock fått information av den personal som hade varit med vid de olika krissituationerna och 
det visade sig att krisplanen inte hade fungerat tillfredsställande på grund av att den inte var 
tillräckligt detaljerad och precis. På grund av detta har nu denna skola en väldetaljerad plan 
som tar upp hur man ska göra vid olika krissituationer. Det finns färdiga protokoll som ska 
fyllas i direkt efter en åtgärd gjorts för att man ska veta exakt vem som gjord vad och när detta 
inträffade.  

 



 14

Redovisning av lärarintervjun 
Vi frågade ett antal rektorer om de kunde hänvisa oss vidare till någon lärare som har varit 
med när en krissituation har uppstått. Det var inte så lätt att få tag på så många lärare som vi 
först hade hoppats på. Ämnet är känsligt och kan riva upp djupa sår. Vi fick till slut tillfället 
att intervjua en lärare som hade varit med när en elev hade drabbats av en krissituation inom 
familjen. På grund av att lärare, elev och anhöriga ska få fortsätta vara konfidentiella har 
redovisas inte några detaljer i detta speciella fall. Istället kommer lärarens tankar och 
funderingar kring hur skolans agerande fungerade att redovisas. 
 
Skolsköterskan informerade läraren under lunchrasten om den inträffade situationen. En 
anhörig till eleven hade plötsligt omkommit och man väntade nu på att en nära släkting till 
eleven skulle komma till skolan och berätta om det inträffade för eleven. Läraren fick i 
uppdrag att hålla eleven under uppsikt resten av lunchrasten för att sedan kunna ta med eleven 
till skolsköterskans rum när släktingen hade anlänt. När eleven skulle informeras satt läraren, 
skolsköterskan och släktingen tillsammans i det lilla rummet. På grund av att eleven var 
relativt ny i klassen blev det ingen större reaktion bland klasskamraterna när de fick höra om 
den inträffade situationen. På grund av detta valde man att inte heller ändra något i 
undervisningen men självklart fick den drabbade eleven extra stöd och uppmuntran av både 
lärare och skolsköterska. När en sån här händelse inträffar i en familj är det lätt att glömma de 
vardagliga rutiner som i vanliga fall bara flyter på. Därför hade läraren en tät kontakt med 
hemmet för att ge stöd och reflekterande runt elevens hälsa och hygien. Trots att eleven idag 
har bytt årskurs och klassföreståndare, håller läraren ändå ett extra öga på eleven.  
 
Läraren anser idag att hon inte kunnat agera annorlunda. Det var en otroligt svår situation på 
grund av sociala förhållanden och på grund av att krisplanen inte fungerade tillfredsställande. 
Krisplanen var inte så utarbetad och hade många brister. Nu i efter hand anser läraren att det 
är otroligt viktigt med en precis och väldetaljerad krisplan. Det är svårt att fatta egna beslut 
när krissituationen väl är framme. Läraren säger också att hon inte har fått någon speciell 
utbildning angående själva bemötandet, men däremot har all personal fått gå igenom skolans 
krisplan. Läraren anser att alla pedagoger borde få ta del av allmän kunskap om ämnet och 
hon poängterar hur viktigt det var att ha rektorns och skolsköterskans stöd när det kändes 
tungt. 
 
 

Diskussion 
 
Vi valde detta ämne på grund av att det är ständigt aktuellt och viktigt. Att hitta litteratur gick 
relativt lätt men däremot blev vi förvånade att inte fler rapporter och uppsatser finns om 
ämnet. Eftersom detta område inte har ingått i vår lärarutbildning anser vi att den kunskap vi 
har fått under arbetets gång har gett oss en bra grund att stå på. Sedan 1 juli, 2000 ska alla 
skolor ha en färdig krisplan, rutiner för första hjälpen och krisstöd vid behov. Vår 
undersökning visar att krisplaner är väl etablerade på de tillfrågade rektorernas skolor. 
Krisplanernas innehåll kan variera från en skola till en annan men något som är gemensamt 
för alla krisplaner är att de presenterar olika ansvarsområden som ska fördelas mellan 
personalen när olyckan inträffar. Som blivande lärare är det viktigt att ha kunskap om hur 
bemötandet av elever i kris bör gå till. Det finns ett antal faktorer som till viss del avgör hur 
en individ reagerar vid en krissituation. Det kan till exempel vara ålder, kön, personlighet, 
tidigare upplevelser med mera. 
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I bakgrunden tar vi upp om hur barn uppfattar döden i olika åldrar vilket skapar förståelse och 
kunskap om ämnet. Vidare tas även sörjande barns reaktioner upp i bakgrunden och det tycker 
vi också är betydelsefullt som blivande lärare att ha med. En brist i vårt arbete är att vi endast 
fick intervjua en lärare vilket medför att vår sammanställning och vårt resultat av denna 
endast blir sedd ur en synvinkel. Vi hade tänkt intervjua tre stycken lärare men på grund av att 
det är ett känsligt ämne för de inblandade blev det inte som vi hade tänkt oss. Trots att vi 
lovade dem anonymitet så ansåg rektorerna att det skulle väcka gamla minnen av de 
inträffade. De rektorer som vi har varit i kontakt med berättade att personal har blivit 
sjukskriven när de har haft en kris bland sina elever. Bortfallet i vår enkätundersökning blev 
större än vad vi trodde. Detta kan bero på att deras mailadresser som vi hittade på Internet inte 
är uppdaterade på grund av att det är många vikarierande rektorer som arbetar för tillfället.  
 
Det är viktigt att all personal i skolans värld är insatta i den gällande krisplanen på skolan. 
Med all personal menas lika väl pedagoger som lokalvårdare. Alla rektorer i vår undersökning 
svarade att det endast var pedagogerna som var insatta i krisplanen. Anledning till att det är så 
här kan beror på att pedagoger tillhör en enhet inom kommunen medan övrig personal 
(vaktmästare, kökspersonal och lokalvårdare) går under andra enheter. All personal som 
arbetar i skolan borde vara väl införstådda i den gällande krisplanen, därför att när olyckan väl 
är framme så är det kanske vaktmästaren som är närmare till hands än vad läraren är. Vidare 
anser vi att det är bra att alla tillfrågade skolor har en krisplan eftersom det numera är lag att 
alla ska ha det. Bara för att det finns krisplaner betyder det dock inte att de alltid fungerar. I 
vissa fall kan krisplanen fungera som en hyllvärmare vilket medför att den inte kommer att 
kunna användas på ett tillfredställande sätt när olyckan väl är framme. Vi anser att varje skola 
behöver en krisplan som passar just deras skola vilket även Dyregrov (1993) framhäver. En 
annan viktig del för skolan tycker vi är att utbilda sin personal i sorgebearbetning. Skolorna 
bör ha en grupp som arbetar mer med frågor rörande ämnet samt ge kurser om ämnet. Som en 
punkt i krisplanen kan man ha som mål att hela personalen ska få utbildning i 
sorgebearbetning i skolan vilket Dyregrov (1993) förespråkar.  
 
Både litteraturstudie och vår undersökning visar att det är viktigt med en detaljerad krisplan 
som tydligt tar upp vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras. För att en 
krisplan ska fungera när olyckan väl är framme är det viktigt att den uppdateras regelbundet 
och förankras hos personalen. Det är svårt att ta beslut på stående fot när det väl händer något 
och därför är det bra att ha ett protokoll att följa samt fylla i. Detta gör man för att det är lätt 
att glömma vad som egentligen skedde och vilka åtgärder som togs. Skolverket har kommit 
fram till att det finns olika punkter att ta fasta vid när en krissituation uppstår. Bland annat tar 
deras granskning upp att det är vikigt att skolpersonal får utbildning i krishantering, 
krisreaktioner och brand. Läraren som vi intervjuade saknade kunskap om ämnet kris och 
efterlyste speciella utbildningar angående själv bemötandet av barn i kris. När krisen 
inträffade i den intervjuades klass så gjordes bedömningen att en nära anhörig till eleven 
skulle komma till skolan för att berätta vad som hade hänt eftersom situationen såg ut som 
den gjorde. Både Cullberg och Dyregrov betonar vikten av att beskedet om det inträffade ska 
komma från en nära anhörig som den drabbade har en trygg och pålitlig relation med. 
Eftersom alla skolor i dagsläget har brandövningar kan man fundera över varför personal inte 
också får öva sig på hur det kan gå till när krisen väl är framme. Vid övningstillfället kan 
personal få reflektera och tänka efter vad varje ansvarsområde i krisplanen innebär. 
 
Eftersom en av de värsta kriserna som kan drabba en människa är döden så tror vi att man kan 
och ska tala om döden med eleverna även fast inget nära dödsfall inträffat. Skolan ska enligt 
Lpo 94 förbereda barnen för livet. Även om död och sorg inte ingår som något eget område i 
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läroplanen finns det ändå flera formuleringar i Lpo 94 som ger stöd för att detta ämne ska 
behandlas. I kursplanerna som hör till läroplanerna står det att eleverna ska reflektera över, 
utveckla och fördjupa sina kunskaper om existentiella frågor. Ett bra sätt att ta upp ämnet i 
skolan är att läsa en bok och diskutera den och därifrån kan man även få uppgifter såsom 
exempelvis skrivövningar eller dramatiseringar. I vårt arbete tar vi bland annat upp hur man 
kan arbeta ämnesintegrerat. Eftersom dagens samhälle är mångkulturellt kan det vara bra att 
ta upp hur olika religioner ser på död och sorg. Detta skapar mer förståelse och respekt för 
andra kulturers syn på liv och död. Detta arbetssätt kan även användas för att skapa en 
förförståelse och empati hos eleverna som inte har drabbats av en krissituation 
 
Dyregrov skriver om några punkter som han anser är viktiga vid utformningen av en krisplan.  
Författaren anser att en krisgrupp ska bestå av två lärare, skolkurator, representant för 
skolhälsovården samt rektorn. Vår undersökning visar att Luleå kommuns skolors krisgrupper 
i regel består av rektor, skolsköterska och kurator. Trots att viss variation finns i 
sammansättningen av de respektive krisgrupperna verkar det inte ingå någon lärare. Vi anser 
att ett antal lärare borde finnas med i alla krisgrupper eftersom både rektor, skolsköterska och 
kurator kan ansvara för flera skolor och därför inte alltid närvara. 
 
Det är viktigt att lärare har förkunskap om att alla barn reagerar olika och att ålder på eleven 
till vis del avgör hur han/hon tar till sig det inträffade. Idag är samhället uppbyggt för att man 
ska försöka prata så mycket som möjligt om sin sorg. Tyvärr fungerar inte detta sätt bäst för 
alla individer. Flickor anses oftare bli inåtvända när de hamnar i en kris medan pojkar oftast 
agerar mer utåt. Som lärare ska man veta att sorg kan yttra sig på olika sätt och det kräver 
tålamod, förståelse och empati hos den vuxne. Men som vi har nämnt tidigare och som är värt 
att nämna igen är att det är viktigt att komma ihåg att alla individer är unika i sitt tänkande 
och agerande. Det finns inga färdiga mallar över hur någon reagerar i en kris. 
 

Trovärdighet och relevans 
Vi har via litteraturstudie, enkätundersökning och intervjuer täckt syftet med vårt arbete. 
Eftersom vår undersökning innebar att vi skulle ta kontakt med alla rektorer i Luleå kommuns 
grundskolor valde vi att skicka ut ett mail till alla med våra två enkätfrågor. Anledningen till 
att vi gjorde detta val var för att vi ville nå alla rektorerna, samtidigt som de själva kunde välja 
att vara anonyma när de svarade. Vi kom fram till att vi endast behövde ha två enkätfrågor för 
att få svar på det vi ville veta. Detta verkade uppskattas av de rektorer som svarade oss. Vi har 
valt att behålla rektorer och lärare anonyma när vi har redovisat resultatet av våra 
undersökningar. Detta valde vi att göra därför att vi hoppades att anonymiteten skulle leda till 
en trygghet hos de tillfrågade, vilket i sin tur skulle leda till att vi skulle få in ärligare svar och 
slippa alltför stort bortfall. Vi tror att svaren vi har fått på de två enkätfrågorna är tillförlitliga 
på grund av frågornas upplägg. Den första frågan bestod av ett ja och nej alternativ som 
rektorerna snabbt och enkelt kunde svara på. På den andra frågan gick det inte att använda sig 
av färdiga svarsalternativ men de svar vi fick in kändes både trovärdiga och tillförlitliga. 
 
Vår andra del av undersökningen bestod av tre intervjuer med rektorer och en intervju med en 
berörd lärare vilket redovisades konfidentiellt. På grund av frågornas utformning kunde de vi 
intervjuade prata ganska fritt om ämnet. Det fanns inga ledande frågor samtidigt som de var 
utformade på ett sådant sätt att det inte gick att feltolka dem. När det gäller de kvalitativa 
intervjuerna kändes resultatet trovärdigt. Frågorna var inte ledande och intervjuerna blev mer 
som ett samtal kring ämnet än en utfrågning. De tillfrågade verkade avslappnade under mötet 
och efteråt kändes det som om vi hade fått ärliga och raka svar.  
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På grund av det relativt stora bortfallet i enkätundersökningen är det svårt att veta om vårt 
resultat är rakt igenom tillförlitligt. Vi vet inte om bortfallet beror på tidsbrist hos rektorerna, 
ointresse, inte uppdaterade mailadresser eller om de inte ville svara på grund av att de inte 
ville svara ”fel”. Att vi endast fick intervjua en lärare påverkar också resultatet eftersom vi 
helst hade intervjuat flera för att erhålla en mer mångsidig bild av upplevelser och reaktioner i 
olika krissituationer. 
 

Fortsatt forskning 
Efter katastrofen som nyligen inträffade december 2004 i Asien har detta blivit ett oerhört 
aktuellt ämne och spridit sig genom Sverige. Den undersökning som vi genomförde i Luleå 
kommun går att utveckla ännu mer, till exempel jämföra hur skolor i olika kommuner jobbar 
eller gå steget ännu längre och undersöka hur olika länder jobbar med krishantering. Det går 
även att ta reda på hur olika krisgrupper och krisplaner är uppbyggda och hur olika barn tar 
till sig den hjälp som dessa kan erbjuda. Något som också skulle vara värt att forska mer om 
är hur skolor jobbar efter en krissituation och hur elever och föräldrar har upplevt detta.   
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Bilaga 1 
Förslag till musik 
 
Susanne Alfvengren Tidens hjul 

Eva Dahlgren Vem tänder stjärnorna 

Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine 

Hootenanny Singer Omkring tiggarn från Luossa 

Anne Linnet  Tusind Stykker 

Marie Fredriksson Tro 

Elton John  Candle in the wind, Funeral for a friend 

Ulf Lundell  Öppna landskap 

 

Instrumentalt 

Benny Andersson Tröstevisa 

Göran Fristorp Alt 

Edvard Grieg  Morgonstämning 

Elton John  Song for guy 

Björn J: son Lindh Härifrån till evigheten 

Anders Paulsson Amazing grace 

Sergei Rachmaninov Vocalise 

Janne Schaffer Så skimrande var aldrig havet 

Eric Clapton  Tears in heaven 



Bilaga 2:1 
Förslag på dikter 
 
 

Det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden. 
Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden 

för livets början och livets slut sin nya fröskörd ut. 
Han gick från soluppgång till soluppgång. 

Det var den sista dagens morgon. 
Jag stod som harens unge när han kom. 

Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång. 
Då tog han mig och satte mig i korgen och när jag somnat 

började han att gå. 
Döden tänkte jag mig så. 

 
Bo Setterlind 

 
 

Det finns ett hav som ingen ser 
Det finns en grav där ingen dör 
Det finns en sol som ej går ner 
Det finns en strand i varje själ 

 
Och om du vill ditt väl förstå 
Och vara fri när molnen gå 
Så bygg en värld att leva i 

Nu gäller det ditt liv ditt eget liv 
 

Det finns en värld som ej förgår 
Det finns ett brev som ingen läst 
Det finns en vind som allt förstår 

Det finns en frihet utan sår 
 

Bo Setterlind 

 



Bilaga 2:2 
 

När du saknar mig gå till stranden  
och jag skall vara där 

Jag blir det salta havet som svalkar 
ditt av sorg stela ansikte. 

 
När du saknar mig gå till skogen 

och jag skall vara där 
Jag blir den svala vinden som smeker 

bort din tårar mätta av sorg 
 

När du saknar mig gå till ditt inre 
och jag skall vara där 

Jag blir ditt hjärtas röst som ger dig 
styrka att orka leva utan mig  

 
Okänd 

 
 

En natt hade jag en dröm. Jag drömde att jag gick 
längs en strand tillsammans med Gud. På himlen 

trädde bilder ur mitt liv fram. Jag såg på varje bild 
två par fotspår i sanden, ett par var mina och det andra 

paret var Guds 
 

När den sista bilden syntes såg jag tillbaka på fotspåren. 
Jag upptäckte då att många gånger under mitt liv fanns 
endast ett par fotspår. Jag såg också att detta var under 

de mest ensamma och svåra stunderna i mitt liv 
 

Detta bekymrade mig mycket och jag frågade Gud om detta: 
”Gud, du sade när jag en gång bestämde mig för att följa dig, 
att du skulle gå med mig hela vägen. Men jag ser att under de 
svåraste tiderna i mitt liv finns bara ett fotspår… Jag förstår 
inte varför du lämnade mig när jag behövde dig som mest” 

 
Gud svarade: ”Mitt kära barn. Jag älskar dig och skulle 

aldrig lämna dig. Under tider av svårigheter och prövningar 
när du bara kan se ett par fotspår, då bar jag dig” 

 
Margaret Fischback-Powers 

 



Bilaga 2:3 

Förslag på litteratur till eleverna 
 

För barn under 10år 
White, E. B Fantastiska Wilbur - bilderbok som handlar om spindeln 

Charlottes död 
 
Lundqvist, A. Knutte far till himlen – bilderbok som handlar om lyckan att få en 

kanin och sedan mista den 
  
Stalfelt, P. Dödenboken – detaljerade illustrationer om vad som händer när 

någon dör 
 
Limb, S. Farmor, var är du? – bilderbok som handlar om när Annas farmor 

plösligt dör och sorgen och saknaden blir stor 
 
För barn 10-19 år 
Lindqvist, H. Dröm att leva – Mikael, 18 år har förlorat sin pappa i en 

olyckshändelse. Han sörjer och bearbetar sin sorg också i drömmar 
 
Ekholm, L. Döskraj – Kent lånar Mickes jolle och beger sig ut på sjön där han 

drunknar. Micke blir förtvivlad och känner skuld 
 
Pohl, P. Jag saknar dig, jag saknar dig – 14-åriga Cilla dödas i en 

trafikolycka. Hennes enäggstvilling Tina, beskriver för att orka, i 
tredje person om händelser och sorgen efter systern 

 
Irwin, H. Varför Ashley? – Joel och Ashley går sista året på gymnasiet. 

Ashley funderar mycket över meningen med livet och begår 
självmord. Joel försöker bearbeta sorgen, vreden och saknaden 
efter sin vän 



Bilaga 3 
Krislådans innehåll 
 

• En vit duk 
• Två fotoramar 
• Ljusstake 
• Ljus 
• Tändstickor 
• Vas 
• Sidenros (i mån av tid köps färska blommor) 
• Bok med spiralpärm för att skriva i 
• Pappersnäsdukar 
• Lugn musik på kassettband eller cd-skiva 
• Diktbok 

 



Bilaga 4 
Förslag på litteratur 
 
Böhle, S.   Någon blir kvar 

 

Cronström-Beskow, S.  Sorgens många ansikten 

 

Cullberg, J.   Kris och utveckling 

 

Dyregrov, A.   Barn i sorg 

 

Dyregrov, A.   Barns sorg –några råd till familj och vänner 

 

Frankl, V. E.   Livet måste ha en mening 

 

Gyllenswärd, G. & Polfeldt, L. Aldrig i livet 

 

Hagström, A. & Jonsson, S. En bro över mörka vatten 

 

Kübler-Ross, E.  Döden är livsviktig 

 

Sjöberg, M.   Vad gör vi i skolan när det händer? 

 

Skeive, E.   Sommarlandet



 
Bilaga 5 

Enkätundersökning till rektorerna 
 
 
Hejsan! 
 
Vi är två lärarstudenter vid Luleå tekniska universitet som för tillfället skriver ett 
examensarbete om krishantering. Vårt syfte med våra frågor är att få svar på hur väl 
krisplaner är etablerade på skolor runtom i Luleå kommun.  
 

1. Finns det någon krisplan på er skolan? 
 
2. Är all personal (vaktmästare, lokalvårdare m.fl.) på skolan insatt i krisplanens 

innehåll? 
 
Vi är tacksamma för all den hjälp som vi hoppas få av er och är det något ni undrar över är det 
bara att maila oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Camilla Wikman – camwik-8@student.ltu.se 
 
Malin Winsa – malwin-0@student.ltu.se

mailto:8@student.ltu.se
mailto:8@student.ltu.se


Bilaga 6 
Intervjufrågor till rektorerna 
 

1. Finns det någon krisplan på skolan att ta vid om en krissituation inträffar?  
 
2. Vad tar krisplanen upp? 

 
3. Vem/vilka har utformat planen?  

 
4. Sker det kontinuerlig uppdatering av planen? Hur ofta sker det? 
 
5. Är all personal på skolan insatt i krisplanens innehåll? Hur ofta går man igenom 

planen med personalen? 
 

6. Vilka olika ansvarsområden finns? 
 
7. Har ni haft användning av krisplanen? 

 
8. Hur fungerade krisplanen när detta inträffade? 

 
9. Finns det någon krisgrupp på skolan? Vilka ingår i den? 
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Intervjufrågor till läraren 
 
1. Kan du berätta om det som hände? 
 
2. Hur informerades du som lärare om det inträffade? 
 
3. Hur informerades eleverna? (föräldrarna) 
 
4. Hur upplevde eleven/klassen det skedda? Vad baserar du det på? 
 
5. Hur har händelsen bearbetats i skolan? 
   (I skolarbetet, begravning, minnesstund, ritualer) 
 
6. Hur tänker du nu efteråt om ditt agerande? 
 
7. Hur fungerade er skolas krisplan när detta inträffade? 
 
8. Vilket utrymme finns i skolan för att bearbeta sorg? (Tid?) 
 
9. Har du som lärare fått någon utbildning i att bemöta elever i sorg? Fick du någon stöttning      
    under tiden, från övrig personal på skolan?  


