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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att belysa och jämföra förskollärare och grundskollärare sorg- 
och krismedvetenhet. Bakgrunden bygger på facklitteraturstudier som har givit oss en bra 
inblick i vad en kris och sorg innebär och hur vi som pedagoger inom skola och förskola bör 
agera i dessa svåra situationer. Vi har genomfört ett antal kvalitativa intervjuer med tre 
pedagoger, två från grundskolan och en från förskolan för att komma fram till ett resultat. 
Detta resultat visar att pedagoger har en viss krismedvetenhet inom förskola och skola. I 
jämförelsen mellan de olika pedagogerna inom förskolan och grundskolan visar resultatet att 
grundskolan anser sig vara mer insatta i krisplanerna än förskolan. Inom grundskolan och 
förskolan har pedagogerna delvis olika syn på vad en kris är. Vi har undersökt hur 
krisplanerna på förskola och skolorna ser ut idag. Det visar sig att vissa förskolor och skolor 
har mer individuellt utvecklade planer medan andra följer den mall som kommunen har givit. 
 
Sökord: Kris, Sorg, Krismedvetenhet.  
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Inledning 
 
Under våra VFU -perioder har vi förstått att inom pedagogernas värld möter man väldigt 
många barn som befinner sig i olika former av kriser. Vi vill därför fördjupa oss inom ämnet 
kris och hur pedagogers sorg- och krismedvetenhet ser ut i förskola och skola. Detta för att 
inför vår kommande yrkesroll få större kunskap inom ämnet kris och sorg. Andersson och 
Ingemarsson (1994) skriver att det statistiskt sett sker en olycka i veckan ute i världen som 
kräver över tvåhundra människors liv. Vi hoppas att vi aldrig ska behöva uppleva ett dödsfall 
eller olyckshändelse inom skolan, men om detta kommer ske vill vi vara så förberedda som 
möjligt. 
 
En kris kan innebära flera olika saker. Bland annat föräldrar eller syskon som insjuknar eller 
går bort, skilsmässa inom familjen, tragedi inom släkten, mobbing och större olyckor. Med 
detta arbete hoppas vi kunna belysa och jämföra förskollärarens och grundskollärarens 
krismedvetenheter. Men även att få fram hur viktigt det är att som pedagog vara förberedd på 
en kris eller sorg hos elever. ”Läraren skall hålla sig informerad om den enskilda elevens 
personliga situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet.” (Lpo94 s.16). 
 
Alla förskolor och skolor skall ha en plan för kriser. Andersson och Ingemarsson (1994) 
skriver ”Är skolan eller delar av skolan i kris kommer skolpersonal, elever och föräldrar att 
veta att skolan aktivt försöker lösa den” (s.15). Författarna skriver också att ”Skolan har, för 
att kunna fullgöra sina uppgifter, ett ansvar att på bästa sätt hantera och bearbeta katastrofer 
och kriser i skolan” (s.15). Eftersom skolor skall ha en plan för en eventuell kris vill vi 
jämföra och belysa krismedvetenheten hos pedagoger. Vi hoppas att vi under arbetets gång 
kommer få fördjupad kunskap om hur skolorna hanterar kriser samt hur barn kan reagera 
under en krissituation. 
 
 
Bakgrund 
 
Bakgrunden börjar med att presentera två stora begrepp för rapporten – kris och sorg. Detta 
följs av en beskrivning av krisens olika faser, reaktioner vid en kris och hur krisen påverkar 
barn vid olika åldrar samt hur flickor respektive pojkar i regel hanterar en kris. Studien 
beskriver sedan sorg i förskola/förskoleklass, sorg i skola och barns reaktioner vid sorg samt 
hur vi som vuxna bör agera. Sedan följer ett stycke om skolan och dess krisplaner – om hur 
skolan på bästa sätt bör handla vid en kris. Bakgrunden avslutas med att anknyta till 
styrdokumenten för skola och förskola. 
 

Definitioner 
Kris: Nationalencyklopedin (1995) definierar en psykologisk kris som ”reaktionen på en 
livssituation där individens tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att han/hon skall 
kunna bemästra situationen utan ett betydande psykiskt lidande” (Band 11). Cullberg skriver 
(2003) ”Ordet kris kommer från det grekiska krisis och betyder egentligen avgörande 
vändning, plötslig förändring, ödesdiger rubbning”. Edvardsson (1985) skriver att en kris 
uppstår när det ”råder obalans mellan å ena sidan styrkan och svårighetsgraden hos 
problemet och å andra sidan våra omedelbara inre resurser att inom en viss tidsrymd komma 
fram till en lösning” (s.15). Persson T (1995) skriver på sidan 30 att psykisk kris kan 
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definieras ”En situation utlöst av en yttre händelse, som hotar individens fysiska existens, 
sociala identitet och trygghet eller grundläggande tillfredställelsemöjligheter i tillvaron”. 
 
Sorg: Nationalencyklopedin (1995) definierar ordet sorg som ”reaktion på förlust, vanligen 
en avhållen närstående. En likartad reaktion kan uppträda efter förlusten av ett husdjur eller 
ägodelar med affektionsvärde eller efter amputation av ett bröst, en extremitet eller andra 
kroppsdelar” (Band 17). 
 

Krisens olika stadier 
När man genomgår en kris går man igenom fyra olika stadier. Dessa olika faser brukar 
beskrivas som chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Den 
första fasen kallas för chockfasen, denna fas leder bland annat till att personen i fråga blir 
förvirrad säger Ekselius, Notini och Öberg (1977). 
 

Chockfasen 
I den första fasen, chockfasen, brukar personen i fråga försöka förneka det som inträffat. 
Ekselius, Notini och Öberg (1977) påvisar att personer i denna fas ser helt normal ut på 
utsidan men att det inombords råder förvirring och kaos. Författarna påpekar att det i denna 
fas är lätt att personen reagerar med regression, vilket innebär att personen beter sig 
barnsligare och mer primitivt än vad som är vanligt för just den individen. Andersson och 
Ingemarsson (1994) beskriver regression som att en person inte tar sitt ansvar, helst vill att 
andra skall ta beslut och bestämma och har lätt för att få okontrollerade vredesutbrott. 
Edvardsson (1985) framhåller att denna fas är kortvarig och att den kallas chockfasen 
eftersom personen i fråga förlorar ”kontrollen över både den yttre och den inre verkligheten” 
(s.23). Fasen som följer denna är reaktionsfasen där personen i fråga kan ställa sig frågan 
varför just jag.  
 

Reaktionsfasen 
Den andra fasen kallas för reaktionsfasen. Här kan den drabbade inte längre förneka det som 
har hänt och det går inte längre att hålla sina känslor tillbaka skriver Ekselius, Notini och 
Öberg (1977). De poängterar även att i denna fas är den stora psykologiska uppgiften att 
smälta det som har hänt. Detta beskriver Edvardsson (1985) som att ”genom ständiga 
konfrontationer med verkligheten, där den förlorade nu saknas, blir den sörjande medveten 
om den reella förlusten och tvingas till en orientering mot andra människor i omgivningen” 
(s.24). Andersson och Ingemarsson (1994) skriver att i denna fas försöker ofta den drabbade 
hitta en mening med det som hänt. De skriver vidare att frågor som ”Varför?” och ”varför just 
jag?”, skuld och förnekande av verkligheten är vanligt i reaktionsfasen. 
 
Krisens två tidigaste faser kan få negativa följder om faserna får pågå för länge, men övergår 
den till bearbetningsfasen är effekterna positiva eftersom faserna skyddar mot en alltför stark 
ångest menar Ekselius, Notini och Öberg.  
 

Bearbetningsfasen 
Tredje fasen kallas för bearbetningsfasen eller reparationsfasen, och här börjar personen tänka 
på framtiden och om hur livet kommer att gestalta sig säger Andersson och Ingemarsson 
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(1994). Författarna säger även att man i denna fas ”återgår till ett mer utåtriktat 
förhållningssätt, där nya adekvata vägar kan väljas utifrån de erfarenheter händelsen givit” 
(s.56). Ekselius, Notini och Öberg (1977) skriver om detta som att personen får ”ett nytt 
intresse för nya kontakter och en inlärning av nya sociala kontakter och funktioner” (s.9). 
Bearbetningsfasen är en fas som kan pågå från några månader upp till flera år och i denna fas 
kan människan acceptera det förflutna och det som inträffat, trots vad den lidande händelsen 
orsakat. Vidare påpekar författarna att människan i denna fas kan se händelsen som en 
erfarenhet som gjort personen i fråga starkare. Som sedan övergår till nyorienteringsfasen där 
det kan leda till att allt sörjande avslutas.  
 

Nyorienteringsfasen 
Den sista fasen i krisens olika stadier kallas för nyorienteringsfasen. Efter att ha gått igenom 
de tidigare faserna och fått bearbeta krisen genom de olika stegen, kan personen lämna det 
förflutna bakom sig, men alltid ha kvar händelsen och krisen som ett minne skriver Ekselius, 
Notini och Öberg (1977). De påpekar att ”såren har läkt och hennes liv behöver inte bli sämre 
än tidigare” (s.9). Andersson och Ingemarsson (1994) skriver även att det smärtsamma 
fortfarande finns kvar men hindrar inte personen från att nyorientera sig och se möjligheter 
med ett fortsatt liv. Känslor av sorg och saknad kan fortfarande visa sig, men inte lika 
långvarigt och inte lika starkt menar Edvardsson (1985). Vidare påpekar författaren att i 
nyorienteringsfasen kan sorgen få en avslutning. Detta eftersom personen numera lever i nuet 
och upplever verkligheten som riktig. Författaren skriver även att barnets ålder och förmåga 
till förståelse är några av faktorerna som påverkar hur barnet bearbetar kriser och sorg. 
 
Malmsten (1992) påpekar att gränserna mellan de olika faserna är vaga. Han skriver också att 
man genom bearbetningen kan falla tillbaka i tidigare faser. Reaktionerna vid en kris kan även 
skilja sig beroende på personer men det finns några vanliga reaktioner bland annat vrede 
skuldkänslor.  
 

Kris och sorgreaktioner 
Enligt Andersson och Ingemarsson (1994) är vanliga reaktioner vid sorg: 
 

”Ångest, sömnrubbningar, agerande som kräver uppmärksamhet, skolsvårigheter, somatiska 
reaktioner (magbesvär, sängvätning, intensiv tumsugning eller nagelbitning, motorisk oro), 
ledsenhet, vrede, minnen av sådant som hänt ständigt dyker upp, fantasier om den döde, 
skuldkänslor” (s.59).  
 

Fahrman (1993) påpekar även att personen i sorg eller kris kan uppleva så som huvudvärk, 
skuld, självförebråelser, skam, nedstämdhet längtan och saknad. Dessa rektioner kan skilja sig 
mellan olika personer och åldrar. 
 

Kris vid olika åldrar 
Dyregrov (1990) skriver att barn har olika förståelse om döden beroende på i vilken ålder de 
befinner sig och vilken tankemässig mognad barnet har. ”Barn under fem år uppfattar inte 
döden som något stadigvarande. De upplever döden som återkallelig och de ger i sina frågor 
klara uttryck för det” (s.13). Barn i yngre åldrarna har svårt att förstå abstrakta ord som ”hon 
är i himmelen”, ”han har somnat in” och så vidare. Barn i yngre åldrar kan även få fel 
uppfattning kring döden beroende på hur de vuxna talar omkring till exempel en olycka där 
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någon nära anhörig har omkommigt. Dessa barn är väldigt sårbara och hjälplösa, därav kan de 
drabbas väldigt hårt av ett dödsfall eller en separation. Ibland kan yngre barn tro att de är dem 
själva som har orsakat dödsfallet, att det kanske önskat eller tänkt att det skall hända. 
Dyregrov skriver även att barn i förskolan har svårt att sätta ord på känslor. ”Små barn kan 
mer än andra sluta sig och dra sig undan från omgivningen. Dödsfallet upprepas ofta om och 
om igen i lekar.” (s.43) De små barnen kan ha en naturlig öppenhet att ta till sig sorgen direkt 
och väldigt konkret. Ekvik (1991) skriver även att små barn snabbt kan växla mellan olika 
sinnesstämningar, de bär inte smärtan med sig hela tiden som en vuxen gör. 
 
När barnen kommer upp till åldrarna 5-10 år har de fått en djupare förståelse för döden och 
har kunskap om att den som dör inte kommer tillbaka. Cullberg (2003) skriver att den hotande 
döden kan för barnen gestaltas av spöken som är synliga, osynliga eller av skelett. Dyregrov 
(1990) påpekar att barn i denna ålder kan fantisera att de förhindrar det som har skett, att de 
ringt ambulans eller liknande. I fantasin och leken kan de även finna någon skyldig till det 
som har skett och sedan hämnas i leken. Dyregrov skriver att barnen i åldrarna 5-10 år har 
börjat förstå att det inte är de som är i världens centrum utan att de kan börja känna empati för 
andra barn och vuxna. Barnen kan få ett behov av att skaffa fram så mycket information som 
möjligt omkring händelsen som har orsakat sorgen. Vidare skriver Dyregrov att det som 
förälder är många som upplever att barnen i denna ålder håller inne på känslorna och inte 
pratar om det som har skett, men det kan vara så att barnen har en större kamratkrets och 
pratar inom den. 
 
Från 10 årsåldern och uppåt har barnen en djupare förståelse för döden och har ett större 
medvetande vad det handlar om. Enligt Dyregrov (1990) kan man som ungdom undvika 
tanken kring döden och vill inte gärna tala om det. Skulle det inträffa ett dödsfall så kan det 
väcka starka reaktioner hos ungdomen. Ungdomstiden är den tiden då barnen börjar söka sin 
identitet och upptäcker nya känslor hos sig själv, ett dödsfall kan få en negativ effekt på den 
utvecklingen. Dyregrov skriver att ett dödsfall kan leda till stora konflikter, t.ex. utagerande i 
skolan och sexuella aktiviteter. När barnen kommer upp i ungdomsåren försöker de 
kontrollera sina känslor och det gäller särskilt pojkar. 
 

Skillnad mellan pojkar och flickors hanterande av en kris  
Dyregrov (1990) skriver att det syns en skillnad mellan pojkar och flickor från 7 års ålder, 
men skillnaden är kanske mest märkbart i puberteten. I undersökningar som gjorts där en 
pedagog gått bort, visar det sig att flickor sörjer mer medan pojkarna skjutit bort tankarna 
omkring dödsfallet. Pojkar har även svårt att visa känslor i skrift enligt Dyregrov. Nästan alla 
flickor anförtrodde sig till en vän om sina känslor medan mindre än 40 % av pojkarna hade 
någon att anförtro sig till. Många flickor fick även stöd från hemmet om sörjandet kring 
dödsfallet. Dyregrov tror att grunden till pojkars och flickors olika sätt att sörja ligger mycket 
i utvecklandet i leken men även i uppfostran. Flickor i sin lek kommunicerar och visa känslor, 
medan pojkar ofta leker i grupper som har regler och skall inte visa känslor. Dyregrov 
påpekar att det är viktigt att tänka på de olika könens reaktionssätt när man arbetar med barn i 
sorg. Fahrman (1993) skriver att man skall även vara uppmärksam på vilket sätt man hanterar 
ett barn i sorg och kris så att denne får bearbeta sin sorg.  
 

Barn och sorg vid dödsfall 
Fahrman (1993) skriver att om barnet går igenom en kris eller sorg, kan detta göra att barnet 
upplevs som extra klängigt och har ett överdrivet vuxenberoende, detta eftersom hela barnets 
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trygghet rubbas för en tid. Edvarsson (1985) påpekar att för barn som sörjer kan 
utvecklingsprocessen bli drabbad. När barnets sorgearbete sedan är klart kan barnet gå vidare 
i sin utveckling. Ytterligare skriver Edvardsson att detta kräver att barnet har vuxna omkring 
sig som vägleder och kan ”handskas med barnets sorgereaktioner på ett adekvat sätt” (s.32). 
Fahrman (1993) skriver att om barnet blir deprimerat är det viktigt att åtgärda detta, annars är 
det risk att depressionen återkommer i det vuxna livet. Vidare säger författaren att många barn 
kan ha ett behov att spara tillhörigheterna av den avlidne personen, på så sätt kan vissa barn 
bearbeta sorgen. Det är även viktigt att barnet får visa vad det känner och att de vuxna lyssnar 
på dem. Författaren påpekar också att man som vuxen inte ska hålla inne med sina känslor 
eftersom det kan skada barnet. Som vuxen skall man prata öppet och visa att vuxna också kan 
vara ledsna. Författaren skriver att döden är väldigt abstrakt, därav kan barnet fråga samma 
sak flera gånger. Svara på en nivå som barnet kan förstå, men undvik inte ämnet döden, det är 
viktigt att tänka på när man skall berätta något tragiskt för ett barn.  
 

Krishantering 
Det finns vissa riktlinjer för att hantera en kris bland små barn enligt Dyregrov (1999). Det är 
viktigt som pedagog att man snabbt tar hand om barnet. Författaren skriver att man som 
vuxen bör ge barnet fysisk närhet och att någon vuxen håller ramarna omkring barnet. Håll 
gärna barnet nära dig när du berättar om vad som har skett, ställ frågor till barnet och se om 
det uppfattat vad som har skett. Det är av stor vikt att den vuxne som berättar för barnet är en 
person som barnet känner att den kan lita på och har en god relation till. Dyregrov lägger stor 
vikt vid att man som vuxen skall förklara situationen för barnet så tydligt som möjligt. Detta 
för att undvika missförstånd som kan leda till att barnet får falska förhoppningar. Som vuxen 
bör man hjälpa barnet att bearbeta händelsen så att fantasin inte skall flöda. Dyregrov påpekar 
vikten av att som vuxen prata ur barnets perspektiv så att barnet förstår vad det är som skett. 
Om det hjälper för barnet att prata, leka, rita eller återskapa händelsen på annat sätt så är det 
bara att uppmuntra dessa situationer. Författaren poängterar att det är viktigt att prata öppet 
om vad som har hänt. Det är angeläget att återgå till ordinarie rutiner snarast möjligen i 
förskolan, hemmet och barnets närvaro. Ta reda på i vilken mängd barnet vill bearbeta sin 
sorg.  Det är bra att barnet känner en trygghet och struktur efter förlusten. 
 
Andersson och Ingemarsson (1994) skriver om saker att tänka på vid kris eller sorg i skolan 
Det är viktigt att pedagogen söker fram den information som behövs vid den aktuella krisen 
eller sorgen. Det är även viktigt att delge kollegor och skolledningen om vad som hänt. Om 
krisen har inträffat under skoltid är det av vikt att ta kontakt med de anhöriga om det är 
möjligt. Pedagogen informerar klassen, om vissa elever väljer att gå ut ur klassrummet bör 
man vara en extra personal som kan följa med eleverna. Som pedagog skall man ha kontroll 
men även kunna visa egen sorg. Författarna skriver även att man kan följa eleverna under 
dagen för att stödja dem. Ta en paus från ordinarie lektioner och prata med eleverna, låt dem 
rita, skriva dikter och dylikt. Som pedagog är det viktigt att informera om framtiden. Kontakta 
de eventuellt frånvarande eleverna och pratat med deras målsman om vad som inträffat. Det är 
viktigt att hela tiden vara uppmärksam på hur eleverna mår och reagerar. Det är viktigt att inte 
stressa fram sorgearbetet hos eleverna, låt det gå långsamt och i deras egen takt. Även 
pedagogen bör söka hjälp och stöd för att klara av situationen. 
 
Andersson och Ingemarsson skriver även att vid en traumatisk händelse där eleven varit 
frånvarande från skolan bör denne träffa klassföreståndaren innan eleven återgången till 
klassen för att tala om hur återgången kan underlättas. Eleven måste själv få bestämma vad 
den vill berätta till kamraterna. Dyregrov (1994) skriver vid eventuella dödsfall inom klassen 
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är det viktigt att man håller en minnesstund snarast möjligt för att bearbeta känslorna inom 
klassen. 
 

Minnesstund 
Dyregrov (1994) påpekar vikten av att ha en minnesstund strax efter ett eventuellt dödsfall, 
och skolan bör ha en klar plan på hur en sådan minnesstund skall utformas. Så här kan 
minnesstunden se ut: samla alla elever, tänd ljus, ställ fram blommor och gör stunden så 
personligt som möjligt. Frivilliga elever får läsa dikter. Rektor eller klassföreståndare läser 
kanske några minnesord och eleverna framför sånger eller musikstycken som den avlidne 
gillade. Med äldre barn kan eleverna även hålla minnestal. Hissa även flaggan på halv stång.  

Skolan och krisplanen 
Skolverket skriver att ”i en krissituation är det nödvändigt att snabbt skapa ordning. Därför 
är det viktigt att skolorna har en krisplan, där det står hur personalen ska reagera vid olika 
händelser” (2000 s.8). Även Andersson och Ingemarsson (1994) framhåller vikten av 
krishantering: ”skolan har, för att kunna fullgöra sina uppgifter, ett ansvar att på bästa sätt 
hantera och bearbeta katastrofer och kriser i skolan” (s.15). 
 
Andersson och Ingemarsson (1994) skriver även att en krishanteringsplan skapar trygghet och 
en bra arbetsmiljö. Detta eftersom att alla runt skolan (personal, elever och föräldrar) vet att 
när skolan eller delar av skolan är i kris, försöker skolan aktivt bearbeta krisen. De påpekar 
även vikten av att krisplanen skall vara lätthanterlig och flexibel. Den ska alltså lätt kunna 
anpassas efter den inträffade olyckan eller krisen. Det är viktigt att all personal på skolan 
känner till innehållet i krisplanen. Andersson och Ingemarsson skriver vidare att syftet med en 
krisorganisation på skolan skall vara ”att man vid en kritisk händelse eller katastrof, som 
berör skolans verksamhet, personal, elev och/eller anhöriga ska kunna hantera situationen på 
ett sådant sätt att psykiska och fysiska skador på människor, förstörelse av egendom och miljö 
minimeras” (s.27) 
 
Skolverket påpekar att en krisledningsgrupp bör finnas på skolan och deras uppgift är att vid 
en kris organisera arbetet. Denna grupp kan bestå av till exempel rektor, några lärare, 
skolkurator och skolpsykolog. Rektorn är den person som har det övergripande ansvaret. 
Andersson och Ingemarsson (1994) påpekar vikten av en tydlig ledare i krissituationer. 
Författarna säger även att ledarskapet i kris är ett särskilt ledarskap där medvetenhet och 
ansvar är de viktigaste funktionerna. Med medvetenhet menar författarna att ledaren snabbt 
måste bli medveten om situationen och att personen i fråga vet om att denne ska leda den 
svåra situationen. Rektorn är den person som har ansvar för hur en krissituation hanteras. 
Även när det råder kaos ska rektorn vara den person som planerar och orkar tänka framåt. 
Författarna påpekar även att ledaren behöver stöd, avlastning och vila – ingen grupp eller 
organisation vinner på att ledaren bränner ut sig.  
 

Förankring i styrdokument 
Enligt Andersson och Ingemarsson (1994) har skolan ett ansvar som innebär att på bästa sätt 
kunna hantera kriser och katastrofer inom verksamheten. Annars fullgör inte skolan sina 
uppgifter. Våra styrdokument påpekar att vi som pedagoger skall ge stöd till elever som har 
det svårt och genomgår någon form av kris. Några citat lyder: 

• ”Läraren skall stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 
svårigheter” (Lpo94 s.17) 
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• ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner sig 
trygg i den” (Lpfö98 s.30). 

• ”Arbetslaget skall ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 
svårigheter av olika slag.” (Lpfö98 s.31) 

• ”Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande.” (Lpfö98 s.26) 

• ”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.” (Lpo94 s.7) 
 
Skolverket påpekar i sin rapport ”Beredd på det ofattbara” (2000) vikten av en krisplan på 
skolor. Detta för att i allt kaos snabbt skapa ordning. Skolverket (2006) skriver att enligt 
arbetsmiljöverket skall alla arbetsplatser och skolor numera ha en beredskap för krisstöd till 
både elever och personal. Även Dyregrov (1990) påpekar att det vid till exempel dödsfall är 
viktigt att man ägnar tid till att förbereda personal på hur man ska förhålla sig i dessa 
situationer. Att vara mentalt förberedd och att ha en planering för dessa händelser, har visat 
sig ge en god hantering av situationen. Därav vårat syfte med arbetet att belysa och jämföra 
förskollärares och grundskollärares sorg- och krismedvetenhet i skola och förskola. 
 
 
Syfte: 
Syftet med detta arbete är att belysa och jämföra förskollärares och grundskollärares sorg- och 
krismedvetenhet i skola och förskola. 
 

Underfrågor till syftet 
1. Hur förstår förskollärares och grundskollärares  begreppet kris? 
2. Hur förberedda är förskollärares och grundskollärares på en kris/sorg hos eleven, vet 

pedagogerna hur de skall agera? 
3. Krisplaner på skolan – hur väl känner pedagogerna till dessa planer och hur ser 

planerna ut?  
 
 
Metod 
 
Vi börjar med att presentera de två metoderna kvalitativ och kvantitativ metod, men även 
förklara begreppen reliabilitet och validitet. Därefter beskrivs hur undersökningen är upplagd, 
metod val, samt hur insamling av data skett. Vi tar upp våra avgränsningar men tar även upp 
vilka undersökningspersoner vi har valt och vilken tidsplan vi har utgått efter.  
 

Kvalitativa metoden 
Vetenskapen brukar skilja mellan två olika metodiska angreppssätt – kvalitativa eller 
kvantitativa metoder. Vi har valt att arbeta utifrån den kvalitativa undersökningsmetoden då 
vårt syfte är att belysa och jämföra förskollärares och grundskollärares sorg- och 
krismedvetenhet i skola och förskola. Holme och Krohn (1991) påpekar att en kvalitativ 
metod är en metod som är flexibel. Forskaren utgår utifrån en planering, men måste vara 
beredd på att ändra planeringen under arbetets gång. I den kvalitativa metoden är du som 
forskare öppen för ny kunskap. Holme och Krohn anser att den kvalitativa metoden handlar 
om många olika tekniker. Till dessa hör direkt informant- och respondent intervjuer, 
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observation, deltagande observation samt analys av källor. Vi använder oss av intervju då vi 
intervjuar 3 lärare inom skola och förskola angående deras sorg- och krismedvetenhet. Den 
kvalitativa metoden kan uppfattas som ostrukturerad men samtidigt kan ett fåtal 
undersökningspersoner ge mycket information. Man intervjuar informanter tills man känner 
en mättnad. Svenning (2000) säger att i den kvalitativa metoden går det inte att göra några 
statistiska beräkningar eftersom analysen görs på ett litet material. Svenning skriver även att 
den kvalitativa metoden bygger mer på svar utifrån intervjuer och kontakt med de intervjuade, 
medan en kvantitativ metod bygger på matematik. Den kan enligt Holme och Krohn (1991) se 
ordnad ut, men kan å andra sidan ge väldigt lite information från många 
undersökningspersoner. 
 

Reliabilitet och validitet 
Kvalitet hos data kallas för reliabilitet och validitet. Kylén (2004) skriver att validitet är 
värdet, giltigheten, av de uppgifter som man samlar in. Med det räknas hur användbara 
uppgifterna är för att lösa det frågor vi jobbar med, om undersökningen verkligen undersöker 
det som vi har för avsikt att ta reda på. Vi valde att göra vår datainsamling i form av intervjuer 
eftersom vi anser att denna metod är den metod som ger oss bäst reliabilitet och validitet. Vid 
datainsamlingsmetoden intervju finns mycket som kan påverka validiteten framhäver 
Svenning (2000). Intervjuarens värderingar, frågornas utformning, om respondenten berörs 
personligen av frågorna och respondentens integritet är sådant som kan påverka 
intervjusituationen och därmed validiteten. Vi bestämde oss för att skapa våra intervjufrågor 
utifrån vårat syfte (se bilaga 1). Genom att göra detta ökar vår validitet. Kylén (2004) skriver 
vidare att reliabiliteten ökar om man till exempel samlar in mer material, gör intervjuerna 
längre och har fler frågor i enkäter. Men det finns gränser, samlar man in för mycket material 
och information kan rapporten kännas opålitlig.  
 

Metodval 
Vi har valt att använda oss av intervju och läsning som metoder, detta för att vi känner att de 
metoderna är de vi kommer få fram mest relevanta resultat utav. Läsning, är en form av 
datainsamling som är så vanlig att den inte ses som en metod. Kylén (2004) skriver att man i 
denna metod ”söker svar på våra frågor och räknar med att någon annan ger oss svaren” 
(s.113). Det som förmodligen är svårast i denna metod är att sålla ut vilken information som 
skall läsas och vad som inte behöver läsas.  
 
Intervju kommer vi även att använda oss av. Intervju innebär enligt Kylén (2004), att en grupp 
människor eller två individer möter varandra eller genom telefon samtalar. Man samtalar och 
kan som intervjuare ställa följdfrågor för att få ett mer utvecklat svar på den specifika frågan. 
Samtalet kan vara mellan 20-90 minuter men även längre eller kortare. Det hjälper om man 
får en personlig kontakt med personen som intervjuas. (Kylén)  
 
Informant- och respondent intervjuer är vad Svenning (2000) kallar djupintervjuer. Dessa 
innebär att man intervjuar ett fåtal personer utifrån ett visst ämne. Att intervjua ett fåtal 
personer är enligt Svenning bra eftersom en kvalitativ analys är resurskrävande. Väljer man 
för många personer att intervjua tar det väldigt lång tid att intervjua, sammanställa och 
analysera intervjuerna. 
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Undersökningspersoner 
De personer som har ingått i vår undersökning har varit två utbildade lärare år 1-7 och en 
förskollärare som jobbar med små barn. Lärarna som vi har intervjuat är utnämnda på förskola 
och i skolan att arbeta speciellt med krisplanerna. Samtliga intervjuer har skett i skolor inom 
norrbotten under vårterminen 2006. 
 

Avgränsningar 
Vi valde att intervjua tre pedagoger, två i grundskolan och en i förskolan. Detta för att vi i vårt 
fortsatta yrkesliv kommer att arbeta inom denna sektor. Vi koncentrerade oss på pedagogerna 
eftersom att eleverna inom dessa åldrar inte är mogna att prata om ett så starkt ämne som kris 
och sorg. Den kvalitativa metoden passar vår undersökning bättre än den kvantitativa. Detta 
eftersom att den kvantitativa metoden bygger mer på exakthet och det är svårt att få fram ett 
sådant resultat med hjälp av intervjuer. Vi valde bort observation och enkät eftersom dessa 
metoder inte skulle ge oss de resultat vi ville få fram. Det är med observation väldigt svårt att 
se hur pass sorg- och krismedvetna pedagoger är. Enkät är det svårt att ställa följdfrågor och 
se informantens mimik under själva undersökningen. Med intervju kan man som intervjuare 
ställa följdfrågor och ha ett mera öppet samtal men även se hur informanterna reagerar på 
olika frågor. Rapporten är inriktad mer mot dödsfall, detta eftersom ämnen som separation 
och mobbing inte hade lika mycket data omkring sig. Eftersom vi arbetat utifrån en begränsad 
tid har vi gjort en tidsplan. Detta för att du som läsare ska få en djupare bild över hur vi har 
lagt upp vårat arbete. 
 

Genomförande 
Undersökningen bygger på facklitteratur, rapporter och intervjuer. Vår undersökningsmetod 
är djupintervjuer. I och med detta har vi valt att arbeta efter den kvalitativa metoden. 
Intervjuerna kommer att genomföras på pedagoger angående deras krismedvetenhet. Vi har 
valt intervjuer eftersom den metoden ger oss det mest pålitliga resultatet. Enkät och 
observationer känns inte relevant till vårt syfte. Intervjuerna kommer att bli en stor grund i 
forskningsrapporten. Vi kommer att använda oss av 3 pedagoger, detta för att få en så 
grundläggande undersökning som möjligt. Att arbeta utifrån en enda undersökningsmetod 
såsom intervjuer underlättar vårt arbete eftersom att om man väljer för många metoder blir det 
svårt att sammanställa och analysera resultatet. Vi kommer att granska allt material kritiskt. 
På arbetsplatserna där våra intervjuer skett tog vi tillvara deras krisplaner för att sedan titta lite 
närmre på planerna samt att granska krislådorna.  Våra intervjuer kommer vi att sammanställa 
och koppla till litteraturen.  
 

Tidsplan 
Vecka 5: PM färdigt, Pm seminariet 
Vecka 10: Bakgrunden lämnas in för att preliminärt granskas. 
Vecka 13: Metoden lämnas in preliminärt och granskas. 
Vecka 15: Skriver intervjufrågor.  
Vecka 17: Intervjuar 
Vecka 18: Sammanställning av intervju. 
Vecka 20: Sammanställning av arbetet inför granskning.  
Vecka 22: Arbetet färdigt. 
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Resultat 
 
Här presenterar vi resultatet av våra intervjuer. Informanterna har varit en förskollärare och 
två grundskollärare. Vi sammanfattar intervjuerna utifrån våra underfrågor till syftet (se 
bilaga 2). Efter varje fråga följer en kort sammanfattning. 
 

Hur förstår pedagoger begreppet kris? 
 

Förskollärare 
Förskolläraren ansåg att begreppet kris var något brett men kom fram till att ”kris är när 
någon dör eller blir svårt sjuk, separation är även en kris för barnen”. Informanten påpekar 
även att kris är ett begrepp som små barn har svårt att förstå.  
 

Grundskollärare 
Grundskolläraren anser att kris är ett brett ämne som kan vara svårt att definiera. 
Informanterna anser att en kris är när något drabbar en oförutsett. ”Något som känns 
obehagligt” framhåller en av grundskollärarna medan en annan säger att en kris är ”till 
exempel en bussolycka, ett dödsfall eller liknande”. En av informanterna påpekar även att en 
kris är något som man behöver hjälp med att bearbeta. 
 

Sammanfattning 
Pedagogerna hade uppfattningen av att en kris kan vara när någon dör eller att något 
obehagligt sker. Endast förskolläraren ansåg att en separation var en kris. Alla informanter 
påstår att kris är ett begrepp som är svårt att definiera. 
 

Hur förberedda är pedagoger på en kris/sorg hos eleven, vet 
pedagogerna hur de skall agera? 
 

Förskolläraren 
Förskolläraren ifråga ansåg att de hade ett stort stöd från skolan i närliggande område. 
Informanten påpekar att ”på skolan har vi en” krislåda” med duk böcker ljus och passande 
musik som vi kan använda oss av vid eventuell kris”. Förskolläraren påpekade även att det 
fanns kunniga kuratorer till hands om det skulle uppstå en större kris. På denna förskola där 
förskolläraren arbetade hade de aldrig uppstått en större kris, men pedagogen nämnde att de 
dagligen arbetar med barn som lever med separerade föräldrar och ansåg att "de barnen med 
separerade föräldrar behöver sitta mera i famnen och är mer ledsna än barn som bor med 
båda föräldrarna”. 
 

Grundskollärare 
Grundskollärarna anser att deras skolor är väl förberedda på en kris och båda skolorna har en 
gällande krisplan och ett aktivt kristeam. En av informanterna påpekar dock att hon tror ”att 
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det är vanligt att de flesta skolor känner sig förberedda på en kris, trots att de kanske inte är 
speciellt förberedda”. Vid en eventuell kris på skolor är förloppet liknande för de båda. De 
har en liknande ”krislåda” som innehåller material för att göra ett litet altare där man kan 
ställa till exempel ett foto, tända ett ljus, böcker, passande musik och texter man kan läsa med 
eleverna i skolan. En av grundskollärarna berättade även vikten av att låta barnen ”uttrycka 
sig om sina funderingar kring krisen”. 
 

Sammanfattning 
Alla informanter tycker att deras skolor är relativt kriståliga och beredda på en kris. Detta 
bland annat genom att alla dessa skolor har liknande ”krislådor” med ett stödmaterial att 
använda vid eventuella krissituationer. En av informanterna påpekar dock att det nog är 
ganska vanligt att många skolor tycker sig vara kriståliga, trots att de kanske inte är det när en 
kris kommer. Det var endast förskolläraren som påpekade att barn som lever med separerade 
föräldrar behöver mer uppmärksamhet från pedagogerna och upplevs som mer sorgsna.  
 

Krisplaner på skolan – hur väl känner pedagogerna till dessa planer 
och hur ser planerna ut? 
 

Förskolläraren 
Förskolläraren på denna förskola ansåg att all personalen inte var riktigt medvetna om vad 
krisplanen innebär, men alla vet vart den finns. Krisplanen har inte kommit till användning, 
men skulle det ske en kris så skulle man ha stor användning av planen. Utformningen av 
krisplanen hade skett av kommunen och ett team där som består av ”Rektorer, förskollärare, 
kuratorer, specialpedagoger, vaktmästare, lärare och fritidspedagoger”. På förskolan där 
informanten jobbar uppdaterades krisplanen ”augusti 2000 men det är på tal om att 
uppdatera telefonlistan nu”. 
 

Grundskollärare 
De båda grundskollärarna anser att all personal på deras skolor är medvetna om att det finns 
en krisplan. Personalen vet var planen finns att hämta vid en eventuell krissituation. En av 
pedagogerna påpekar dock att ”det är individuellt hur eleven reagerar och vilket stöd denne 
behöver. Det kan vara svårt att använda sig av en krisplan rakt av. Vid en kris måste 
pedagogen vara uppmärksam på elevens behov”. På den ena skolan var det till en början en 
enskild personal som utformade en mindre krisplan med hjälp av ett större kristeam på 
kommunen Posum -gruppen (Se bilaga 3). Numera är det krisgruppen i informanternas 
rektorsområde som utformar en utförlig krisplan. Utformandet av den andra skolans krisplan 
har även den utarbetats av skolans kristeam, där bland annat rektor och specialpedagog är 
medverkande. Specialpedagogen på skolan är även med i Posum -gruppen. Den ena 
grundskolläraren säger att skolans krisplan ”uppdateras vartannat år, men planen kan 
revideras under tidens gång”. Den andra skolans krisplan uppdateras en gång årligen, men 
varje termin håller skolans kristeam ett möte angående planen. Den ena informanten påpekade 
att skolverket nyligen gett många skolor inom kommunen bakläxa i utformningen av 
krisplanerna. En av informanternas skola har varit i behov av att använda krisplanen vid ett 
tragiskt tillfälle. Pedagogen anser att krisplanen då ”fungerade fint och var ett bra stöd”. 
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Sammanfattning 
Inom grundskolan är informanterna medvetna om posum- gruppen och vad denna grupp 
arbetar med. Grundskolans informanter berättar även att det är krisgruppen på skolorna som 
utformar och uppdaterar krisplanen. Förskolans informant berättar att deras plan utvecklats av 
aktuell kommun där förskolan föreligger. Inom förskolan och grundskolan uppdateras 
krisplanerna olika ofta, senast år 2000 i förskolan och inom skolan uppdaterades planerna 
med jämna mellanrum. 
 
 
Diskussion 
 
I diskussionen kommer vi att börja med en metoddiskussion där metoden bearbetas. Detta 
följs av en resultatdiskussion där vi diskuterar resultatet utifrån syftet, vi kommer även att 
koppla diskussionen till bakgrunden. Här kommer vi också att behandla hur arbetet har gett 
oss erfarenheter för vårt kommande yrke samt ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet. 
 
Den facklitteratur vi har använt oss av har varit väldigt givande och överskådlig. Vi känner 
genom denna litteratur att vi har fått en bred grund att stå på vad gäller ämnet kris. Att veta 
hur personer kan reagera vid en kris och vilka olika stadier människorna går igenom är en 
lärorik kunskap. Böckerna vi läst oss igenom har varit relativt nyutgivna. 
 
Intervjuerna som vi utförde med de utvalda lärarna ägde rum i enskilda lokaler där vi kunde 
prata ostört. Frågorna vi använt oss av i våra intervjuer anser vi är lättförståeliga. De är inte 
heller ledande, utan låter personerna som intervjuas själva tänka igenom hur de svarar. Innan 
vi började intervjua påpekade vi att inga namn kommer att publiceras. Detta tror vi har lett till 
att vi har kunnat intervjua lärarna väldigt öppet och intervjusituationen har upplevts väldigt 
avslappnad. Intervjuerna har mer känts som ett samtal kring ämnet än en intervju. Personerna 
vi utfrågat har tagit sig tid för oss och de har inte stressat sig igenom intervjuerna. Vi 
förutsätter att informanterna har svarat uppriktigt på våra frågor. Innan intervjuerna frågade vi 
informanterna om vi fick spela in intervjun. En informant gick med på detta medan de andra 
inte ville bli inspelade. Om informanten inte vill bli inspelad anser vi det bäst att inte spela in 
intervjun. Detta eftersom om informanten spelas in och känner sig pressad kan samtalet lätt 
kännas stelt och inte helt ärligt. Att spela in intervjuerna och få med vartenda ord ökar dock 
studiens reliabilitet påpekar Kylén (2004). I och med att vi bara spelade in en intervju innebär 
det att vår studies reliabilitet minskar något. Även att vi intervjuat endast en förskollärare 
minskar vår validitet inom undersökningen. Detta eftersom man bara undersöker en pedagogs 
åsikter och tankar. Skulle vi ha intervjuat någon fler förskollärare hade validiteten i 
undersökningen ökat. Vi har inte haft något bortfall i undersökningen, och alla våra 
informanter har varit väldigt tillmötesgående vilket har hjälpt oss. 
 
När vi sammanställde våra intervjuer lade vi märke till en skillnad mellan förskolans och 
skolans krismedvetenhet. Inom förskolan var personalen inte lika insatta inom ämnet 
krismedvetenhet. Inom skolan uppdaterades krisplanerna regelbundet och personalen hade 
större kunskap inom ämnet. Förskolans personal ansåg att en separation var en kris, detta kom 
inte på tal inom skolan. Alla pedagoger var dock överens om att kris är ett brett begrepp som 
är svårt att definiera. ”Krislådan” var ett ämne som dök upp under alla intervjuerna. Vi anser 
att ”krislådan” är ett bra hjälpmedel vid en kris inom förskola/skola. ”Krislådan” är ett bra 
material att tillgå vid kris eftersom den innehåller enkla hjälpmedel vid en eventuell 
krissituation. Det gäller bara att alla inom personalen är medvetna om att detta material finns 
tillgängligt. Vad gäller ”krislådan” känner vi att detta är en företeelse som alla skolor borde 



13 

anamma, men vi tror att ”krislådan” redan nu är ett ofta förekommande material inom 
förskolor och skolor. Den enda oron vi känner inför denna låda är att den används på ”fel” 
sätt. Vi upplever att ”krislådan” är ett material som är till hjälp för personalen, men samtidigt 
får personalen inte förlita sig för mycket på lådan och dess material. Som personal inom 
förskola och skola måste du även kunna prata med alla barn om vad som hänt vid en kris, det 
räcker inte med att bara ställa fram materialet från lådan och sedan gå vidare. Detta tror vi 
dock att de allra flesta pedagoger inom skolan förstår. Vid arbete med barn måste man som 
vuxen även kunna visa egna känslor, men samtidigt är det viktigt att känna av situationen och 
därefter avgöra hur situationen skall tas itu med. Vi håller med den pedagogen som under 
intervjuerna påpekade att det i en krissituation kan vara svårt att hålla sig till en plan helt och 
hållet. Man måste alltid anpassa situationen till eleven/elevernas situation, men en plan är 
självklart bra att kunna utgå ifrån och kunna stötta sig mot. Hur en person agerar vid en kris är 
beroende av bland annat personens tidigare erfarenheter, ålder och mognad säger Cullberg 
(1980). 
 
Vi anser att det är viktigt att all personal är medvetna om krisplanen. Med all personal menar 
vi inte bara pedagogerna på förskolorna och skolorna, utan även lokalvårdare, vaktmästare 
och annan personal. Vid en större krissituation berörs alla inom skolan. Detta innebär att inte 
bara pedagogerna blir inblandade i situationen. Annan personal brukar träffa barnen ofta och 
känner ofta eleverna väl. Dessa personer är även de viktiga i krissituationer. Detta påpekar 
även Andersson och Ingemarsson (1994) som skriver att i skolans krisorganisation bör till 
exempel skolans vaktmästare vara med eftersom denna personal ofta ”har stor 
personkännedom om elever och personal” (s.39). 
 

”Det fungerar sällan att kopiera andras krisplaner. Det är naturligtvis bekvämt men gör att något 
väsentligt går förlorat. God beredskap utvecklas i arbetet med att ta fram en beredskapsplan. Det 
ger också personalen en mycket bättre förståelse för problem och möjligheter om arbetet görs från 
grunden” (Myndigheten för skolutveckling. s.133). 
 

De skolor och förskolor vi har gjort våra studier på och haft våra VFU-perioder på har fått en 
grund till deras krisplan genom kommunen. Många av skolorna och förskolorna har dock 
utvecklat och utarbetat dessa planer till att passa deras arbetsplatser, medan vissa har tagit 
planen rakt av från kommunen. En nackdel känner vi är att många av dessa planer är tjocka 
dokument på minst tjugo sidor. Detta upplever vi kan vara ett hinder för personalen eftersom 
det blir ”ansträngande” att läsa igenom planen. Fördelen med planerna är att de ofta är 
uppdelade i underrubriker som till exempel ”barn och mobbing” eller ”vid dödsfall”. Detta 
gör planerna enklare att överskåda. Under en av intervjuerna fick vi veta att ett antal av 
skolorna och förskolorna inom kommunen nyligen blivit tillsagda av skolverket att deras 
krisplaner inte var tillräckliga. Många skolor var därför just igång med en större uppdatering 
av krisplanen. Vi känner en trygghet i att skolverket granskar alla planer eftersom det är så 
pass viktiga dokument. Tack vare skolverkets granskningar lägger även skolan stor vikt vid 
utarbetningen av bra krisplaner. 
 
Grundskollärarna ansåg att all personal var väl medvetna om skolans krisplan, medan 
förskolläraren ansåg att all personal inte var riktigt medvetna om krisplanens innehåll. 
Förskolläraren poängterade att vid en eventuell kris finns en handlingsplan för krisarbete att 
utgå ifrån som skulle vara till stor hjälp vid kris eller sorg. En av grundskolepedagogerna 
påpekade under intervju ”att det är vanligt att de flesta skolor känner sig förberedda på en 
kris, trots att de kanske inte är speciellt förberedda”. Detta tror vi kan bero på att all personal 
inte är medvetna om krisplanerna på förskolorna och skolorna. Våran åsikt är att personalen 
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lägger allt för stort ansvar på den utnämnde personalen inom krisarbete. Det är viktigt att all 
personal är medvetna om krisplanerna för att på bästa sätt hantera en kris eller sorg. 
 
När vi gick igenom och granskade krisplanen och ”krislådan” på informanternas skolor så 
visade det sig att all personal inte var medvetna om var materialet var beläget samt vad det var 
för material vi granskade. Pedagogen som påpekade att skolorna känner sig förberedda på en 
kris, men kanske inte är det, hade viss sanning i sina ord. Vi anser att detta är lite skrämmande 
eftersom skulle en kris uppstå finns det risk att pedagogerna skulle stå handfallna. Andersson 
och Ingemarsson (1994) skriver att det är viktigt att all personal är medvetna om krisplanen 
och att dessa planer är lätthanterliga och flexibla. Vi hoppas genom vårt arbete att vi hos 
pedagogerna väcker en nyfikenhet att undersöka krisplanerna innan olyckan har skett. Vi 
känner trots detta en stor trygghet i att vissa pedagoger är väl insatta i krisplanen och den 
utarbetade ”krislådan”. Dessa pedagoger kan vid en eventuell kris stödja skolans krisarbete. 
Vi hoppas att krisplanerna inom vissa förskolor och skolor i framtiden inte kommer fungera 
bara som ”hyllvärmare”, utan verkligen är fungerande dokument som personalen känner att de 
kan ha nytta av. Vi anser att stor del av personalen inte sätter sig in i materialet eftersom 
krisplanens material känns som ett för stort arbete att sätta sig in i. Eftersom det ofta finns 
utnämnda personer som arbetar med krishantering är det lätt att personalen inte känner sig 
delaktiga i arbetet, och därmed inte sätter sig in i arbetet om krisplanerna. Skulle dokumentet 
vara mera komprimerat skulle lättare för all personal att ta till sig materialet och bearbeta 
detta. En annan aspekt till att personalen inte sätter sig in i arbetet kring krisplanerna kan vara 
att de tror att ”sådana kriser händer inte oss”. Många skolor har inte haft användning för deras 
krisplan och tror att de inte behöver använda den i framtiden heller. Personalen på skolorna 
kan enligt oss lägga för stor trygghet till att den befintliga krisplanen på skolan/förskolan 
kommer fungera vid en eventuell kris, detta tror vi inte alltid är fallet. ”När det oväntade sker 
måste skolans personal vara rustad att ge stöd i sorgearbetet och i undervisningen under en 
lång tid framöver.” (Myndigheten för skolutveckling, s.11). Eftersom det ofta finns en till två 
huvudansvariga omkring krisarbetet på skola/förskola skulle den eventuella krisen bli mycket 
större om den ansvarige personen skulle förolyckas eller skadas. Vi tror att krisen i ett sådant 
skede skulle te sig mer strukturerad om all personal är medvetna om krisplanen redan innan 
krisen ägt rum. Vårt drömscenario är att all personal intresserar sig för förskolan och skolans 
krisarbete, detta för att öka tryggheten för alla elever och barn. 
 
”Lekarna hos barn i kris kan vara våldsamma och fyllda av explosioner, död och hot. Som 
vuxen kan man bli provocerad, existentiellt berörd av den typen av lekar.” (Myndigheten för 
skolutveckling, s.85). Som vuxen tror vi att man kan tycka det är barbariskt att se barnen leka 
trafikolycka efter att någon nära gått bort i en sådan händelse. Det är viktigt att som vuxen 
inte hindra och döma barnen på grund av deras lekar, utan se det som en bearbetningsfas för 
barnen. Bearbetningsfasen är en fas där personen börjar tänka på framtiden och får ett mer 
utåtriktat förhållningssätt (Ekselius, Notini och Öberg, 1977). Genom arbetet har vi fått erfara 
att leken är en bra bearbetningsmetod för många barn. 
 
Vi anser att för vuxna kan ordet död vara väldigt skrämmande, men för yngre barn kan det 
vara nödvändigt att använda ordet död. Det är även viktigt att beskriva för barnet att en person 
som dött aldrig kommer tillbaka. Många vuxna använder ord som ”somnat in” och ”gått bort” 
eftersom det kan kännas hårt att använda ordet död. Vi anser att det är viktigt att personal som 
arbetar med yngre barn är medvetna om hur de pratar till barnen om död och eventuell kris. 
Vi tror att vid en större kris som får stort utrymme i media kan barn bli skrämda och tro att det 
kommer att hända dem. Då anser vi att det är viktigt att som personal informera barnen 
grundligt om vad som skett och varför. Andersson och Ingemarsson (1994) påpekar att genom 
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att tydligt förklara för barnen vad som skett så kan man undvika skrämmande fantasier hos 
barn på bästa sätt. 
 
Vi tycker det är bra att kommunen lägger ner tid och pengar på att utarbeta en krisplan som 
förhoppningsvis fungerar på de flesta skolor. Det är bra att många i skolans personal är insatta 
i utvecklingen av planen. Under rubriken ”Skolan och krisplanen” skriver vi att en 
krisledningsgrupp på skolan helst skall bestå av till exempel rektor, några lärare, skolkurator 
och skolpsykolog. Vid intervjuerna fick vi veta att förskolans och skolans kristeam i grunden 
ofta består av just dessa personer. Det känns tryggt att det är folk från verksamheten som 
ingår i detta team, på det sättet kan man få en effektiv och mer engagerad verksamhet 
omkring krisarbetet.  
 
Innan vi skrev denna rapport hade vi inte hört talas om Posum-gruppen. För oss känns det 
positivt att en sådan grupp finns som stöd vid en större katastrof. Vi frågar oss om en sådan 
beredskap fungerar i verkligheten. För oss känns posum-gruppen väldigt väl utarbetad med 
många kunniga och erfarna människor inom sin yrkesroll som arbetar dagligen med mindre 
kriser. 
 

Erfarenheter för vårt kommande yrke 
Det vi kommer att ta med oss i framtida yrkesliv är att alltid vara beredd på det osannolika. 
Genom detta arbete kommer vi att i största möjliga mån se till att vi är medvetna om förskolan 
och skolans krisplan och krisarbete. 
 

Fortsatt forskning 
• Krisen när ett barn kommer från ett annat land för att bosättas i Sverige. 
• Att koncentrera sig på en speciell katastrof och arbeta utifrån det (t.ex. tsunami.).  
• Hur hanterar skolan media vid en större katastrof. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 

1. Vad anser du att en kris är? 
 

2. Hur kristålig anser du eran förskola/skola vara? 
 

3. Hur bemöter och agerar ni vid en kris eller sorg på denna förskola/skola? 
 

4. I vilken grad är ni medvetna om krisplanen på förskola/skolan? 
 

5. Vem/vilka har utformat eran krisplan? 
 

6. Hur ofta uppdateras förskola/skolans krisplan? 
 

7. Har ni någonsin haft användning för krisplanen? 
- Om, ja… hur fungerade krisplanen? 



 

Bilaga 2



 

 
Bilaga 3 
 
POSUM- gruppen 
Efter en intervju med Inger Kyösti, socialtjänsten och samordnare för posum- gruppen i 
kommunen, fick vi klarhet i vad posum- gruppen gör. POSUM står för psykiskt och socialt 
omhändertagande vid allvarligare olyckor och händelser. Det ska finnas en Posum- grupp i 
varje kommun. Posum- gruppen består av en basgrupp och en stödgrupp. Basgruppen består 
av representanter från socialtjänsten, räddningstjänsten, polisen, skolan och kyrkan. 
Posum kallas in vid olyckshändelser och katastrofer där ordinarie resurser inte räcker till. Det 
är räddningsledaren på räddningstjänsten som kallar in Posum- gruppen vid behov. 
Landstinget har en egen liknande grupp, PKL-gruppen (psykiatrisk ledningsgrupp). Posum 
samverkar med denna grupp. Posum samverkar även med SCA och Smurfit Kappa´s 
krisgrupper. 
Posum- grupperna i fyrkanten (Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå) samverkar och har beredskap 
för ”situationer som man hoppas aldrig skall hända”. 
  



 

Bilaga 4 
 
HANDLINGSPLAN I KRISSITUATIONER Reviderad 20050614  
MÅL:  

 • Skolans krisorganisation skall vid krishändelse, olycka eller katastrof se till 
att alla drabbade och berörda får ett psykiskt, fysiskt och socialt 
omhändertagande, som ryms inom skolans verksamhet eller tillse att annan 
instans ger det.  

 
ÅTGÄRDER:  

 • Det finns en krisgrupp i förskolan/skolan  
Den består av:  

- Skolans rektor  
- Personal  
- Skolsköterska  
- Skolkurator  
- Representant från Piteå Stadsförsamling  
- Representant för POSOM-grupp  

• Krisgruppens allmänna uppgifter är:  
 - Omhändertagande, fysiskt - praktiskt och psykiskt.  
 - Information, internt inom skolan, förskolan och externt.  
 - Kontakter med drabbade, samhällets övriga resurser, massmedia och 

allmänheten.  
 - Övriga åtgärder kan vara att ta fram personuppgifter för personal och 

barn, bistå drabbade familjer och egen personal, upplåta lokaler, ordna 
utspisning.  

 • Krisgruppens uppgifter vid krissituationer är  
 1. Krisgruppen sammankallas.  
 2. Utse huvudansvarig, vars uppgift är att samordna om många är 

inblandade.  
 3. Fördela arbetsuppgifter.  
 4. Organisera så att övriga drabbade omhändertas.  
 - All information går via huvudansvarig. Viktigt med korrekt och 

samstämmiga uppgifter.  
- Utse medieansvarig (av integritetsskäl), rektor ansvarig  

 
Se krisplan för detaljerade instruktioner.  
 
 




