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Förord 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Ann Nehlin som hjälpt oss att hålla fokus i detta 

breda ämne och både en och annan gång fått bort oss ifrån sidospår. Utan respondenter och 

informanter blir det ingen uppsats skriven, därför vill vi också tacka de lärare och pedagoger 

som svarat på våra enkätundersökningar och ställt upp på intervjuer. Tack även till de tre 

skolorna som lämnat ut sina krisplaner till oss. Vi vill även skänka ett tack till våra underbara 

familjer, nära och kära, för att de har stöttat oss, men framför allt stått ut med oss, under denna 

resa.  

Sammanfattning  

Tanken bakom den här uppsatsen var från början att studera hur lärare arbetar med barn i sorg. 

Men detta är ett mycket svårt och tungt ämne som kräver stor hänsyn till de etiska principerna. 

Detta ledde till att vi istället valde att rikta in oss på lärarna och ta reda på vilka förutsättningar 

och kunskap de har för att arbeta med barn i kris, samtidigt som de ska hålla samman en hel 

klass med lektioner och målstyrning. I denna uppsats börjar vi med att redogöra för hur en 

krisberedskap bör se ut, enligt riklinjer från forskare såväl som från myndigheter. Vi tar sedan 

steget ner och studerar hur det faktiskt ser ut på skolorna, detta har vi gjort med hjälp av enkäter, 

intervjuer och även tittat på hur krisplanerna ser ut på tre olika skolor. Med den tidigare 

forskningen och vår egen undersökning har vi kunnat urskilja en bild som visar på både fel och 

brister såväl som på ett mänskligt engagemang för människor som befinner sig i kris.  

 

Nyckelord 

Barn, handlingsplan, kris, krisberedskap, krisgrupp, krishantering, krisplan, skola, sorgarbete  
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Inledning 

 

I lärarutbildningen har vi inte fått någon kunskap om krishantering och vilka riktlinjer som finns 

inom krisberedskap. När man arbetar som lärare är det långt ifrån endast undervisning och 

miljön i klassummet som man ägnar sig åt. Som nyexaminerad lärare är det mycket som skall 

göras, det handlar om att skapa ett förtroende hos sina elever och ett kunskapsuppdrag som ska 

förmedlas. Listan kan göras lång. Läroplanen Lpo94, som vi i vårt blivande yrke ska arbeta 

efter, ger många riktlinjer som skall följas. Men det finns få instruktioner om hur man som 

lärare skall möta barn som befinner sig i kris. Därmed anser vi att det är av stor vikt att lärare 

idag bör ha kunskap om hur man kan bemöta elever i sorg och kris. Eftersom skolan idag är en 

av Sveriges största samhällsinstitutioner, är risken stor att en elev någon gång under skoltiden 

befinner sig i kris. Vikten av att vara förberedd och ha kunskap om att en krissituation kan 

uppstå är något vi förstått under arbetets gång.  Vi har kunnat konstatera, byggt på den 

forskning som finns, att det är viktigt med en väl strukturerad och organiserad krisberedskap, 

men hur ser det egentligen ut? 

 

Bakgrund 
 

Tidigare forskning 
 

Än så länge är forskningen inom området hur skolan arbetar med krisberedskap med 

hjälp av handlingsplaner/krisplaner, hur lärare arbetar med barn i kris, och vikten av 

deras kunskap i ämnet, något begränsad. Vi har därför försökt hitta så närliggande 

forskning som möjligt som vi finner relevant för vår frågeställning.   

 

Atle Dyregrov är norsk klinisk psykolog och ledare för den norska institutionen Senter for 

Krisepsykologi och expert inom psykosociala insatser vid katastrofer. Dyregrov menar att det i 

arbetet med ett barn i kris och sorg är viktigt att normalisera sorgen, och få barnet att förstå att 

reaktionen är fullt normal.
1
 Dyregrov menar att tidigare erfarenheter i ämnet tydligt visar på 

vikten av att vara mentalt förberedd och att ha en planering före ett eventuellt dödsfall eller 

krissituation gör det lättare att hantera situationen än att ”ta det som det kommer[…]”.
2
 I 

Dyregrovs arbete inom forskningsområdet barn och krishantering menar han att vi idag jämfört 

med 20 år tidigare, vidgat förståelsen barn i sorg, men att det fortfarande är många vuxna som 

felbedömer barns situationer, både före, under och efter kritiska händelser som barn upplevt. 

Därför anser Dyregrov att skolor bör arbeta med teman, ha studiedagar med kurser för att skaffa 

sig fördjupade kunskaper och färdigheter inom ämnet. Han menar även att skolor bör ha 

                                                      

1  Berglund, Gustav. Artikel (2008) Atle Dyregrov om psykosociala insatser vid katastrofer. 

http://www.interloquium.com/report/2.htm 

2 Dyregrov, Atle.(2007) Sorg hos barn. En handledning för vuxna. Studentlitteratur. Upplaga 2:1. 

s. 97. 
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uppdaterade och lättillgängliga beredskapsplaner för att hanteringen av dödsfall och 

krissituationer ska fungera bra.
3
   

 

Ännu ett exempel på forskning inom området kris och krishantering är läraren och grundaren till 

antimobbningsgruppen” Farstamodellen”
4
 Karl Ljungström. Ljungström menar att det är viktigt 

att skolans personal skaffar sig kunskaper i psykiska kriser som bidrar till att de kan ha en 

lyhördhet och skapar sig en känsla för att andra människor kan må dåligt.
5
 Ljungström anser att 

vi idag har skapat oss ett ökat medvetande i vårt land när det handlar om människor som hamnar 

i psykisk chock och kriser, och hur vi ska förhålla oss. 
6
 Därför menar Ljungström att det är 

viktigt att skolan har vissa elementära kunskaper om vad som händer med människor i akut 

psykisk kris. Genom att skolan har en krisberedskap och rutiner som de följer vid kritiska 

situationer så menar Ljungström att det skapar en trygghet för hela organisationen och de som 

den kritiska situationen berör. 
7
  

 

Johan Cullberg, som är svensk professor i psykiatri och psykoanalytiker är en av de få som 

forskat om krishantering inom skolan. För att kunna identifiera de faser en människa gå igenom 

i en krissituation har Cullberg beskrivit ett hjälpmedel för att lättare orientera sig i förloppet en 

människa i traumatisk kris genomgår. Faserna han beskriver är chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsfas och slutligen nyorienteringsfasen. Dessa faser är inte definitiva på något sätt, i 

vissa fall kan en fas hoppas över eller flera faser kan även flyta in i varandra.  Cullberg
8
 

konstaterar i sitt förord till boken ”Kris och utveckling” att den tydliga förändringen av 

samhället de senaste tre decennierna i stort sett har blivit till det bättre. Men i och med 

tempoökningen i samhället så menar han att det också bidragit till negativa samhällsfaror som 

till exempel att andelen sjukskrivna/ sjukpensionerade har skjutit i höjden samt att 

alkoholmissbruket ökar. Cullberg menar att tecknen på den demokratiska mardrömmen om två-

tredjedelssamhället blivit allt mera framträdande och uppenbart. Med det menas alltså att 

valmöjligheterna för de övre, mer privilegierade grupperna, är uppenbara samtidigt som den 

understa tredjedelen blir allt maktlösare och mer segregerad. Resultatet innebär svårare liv, med 

försvagade sociala nätverk och försämrade möjligheter för stöd och bearbetning för dessa 

människor när de hamnar i kris. Med detta som bakgrund till vår studie så anser vi att det är av 

stor vikt att personal inom skolan kan bemöta människor och barn som befinner sig i kris, 

framförallt då skolan är idag en av de största samhällsinstitutionerna i Sverige.  

 

Andra studier inom ämnet kris och beredskap kan läsas i skriften Vad gör vi i skolan när det 

händer? Den är skriven av journalisten Malena Sjöberg som har erfarenhet inom 

samhällsområdena skola, forskning, arbetsmarknad, socialtjänst och internationell utveckling. 

                                                      

3 Ibidem 

4Farstamodellen är en metod för att åtgärda akut mobbing. http://www.ordkallanpedaktiv.se/ 

5 Ljungström. (1993) Vuxna stöttar varandra. Ett kompendium om skolans krisberedskap. 

Ordkälla/Pedaktiv: Stockholm. s. 9. 

6 Ljungström.(1993). s.1. 

7 Ljungström.(1993). s.9. 

8 Cullberg. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 5:e utgåvan. s. 11. 
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Skriften innehåller en sammanställning av olika anföranden och olika inlägg från en konferens 

som Allmänna barnhuset
9
 tillsammans med Stiftelsen Hem och Skolan anordnade hösten 

1992.
10

  I texten kan man läsa att alla skolor någon gång drabbas av kris, det händer saker både i 

och utanför skolan som berör både lärare och elever.
11

 Sjöberg hävdar att omfånget av krisen 

självklart beror på vad som hänt, men att det har stor verkan på hur skolan har förmåga att 

hantera svårigheterna. 
12

 Sjöberg menar att det är mycket viktigt att organisationen i skolan 

fungerar, vilket skapar en tryggare förutsättning för att skolan skall kunna hantera en 

krissituation. Skolan behöver också en krisgrupp, där både ledning och annan skolpersonal bör 

ingå, och skolans personal bör vara väl medvetna om att det finns en krisgrupp. Krisgruppen bör 

också enligt författaren ha ett samarbete med organisationer utanför skolan för att ha möjlighet 

att koppla in de myndigheter och instanser som kan vara till hjälp om något allvarligt händer.
13

  

När en kris uppstår skall skolan kunna fatta snabba beslut och att ha en checklista underlättar det 

första kritiska skedet. 
14

 

 

Karl-Erik Lindefors, präst och psykoterapeut, skriver i sin prästmötesavhandling att de olika 

krisfaserna (som Cullberg tar upp i sin bok Kris och utveckling, 2006) är viktiga för den som 

möter en människa i kris att känna till, för att på bästa sätt hjälpa den krisdrabbade igenom den 

svåra situationen.
15

  Dock är det viktigt att inte låsa sig vid tanken av att de olika krisfaserna inte 

direkt löser av varandra, utan att man som hjälpare ständigt måste till den individuella 

krisbearbetningen. Lindefors menar att alla som möter människor i kris måste utveckla sin 

förståelse för vad en medmänniska genomgår för att kunna hjälpa och stötta denne.
16

 En av 

grundstenarna för att kunna göra detta är enligt Lindefors, empati.
17

 Han menar att genom att ta 

emot den krisdrabbade människan och dess känslor, och framför allt, ta dem på allvar, så sker 

det en avlastning och en lättnad för den krisdrabbade människan. Men för att kunna göra det är 

det viktigt att hjälparens egen självkännedom är utvecklad, så att det är möjligt att ta emot och 

hantera de överförda känslorna utan att det för den sakens skull påverkar hjälparen 

känslomässigt negativt.  På detta sätt, när känslorna härbärgeras inom hjälparen, fungerar det 

avlastande och lättar ångesten hos den krisdrabbade.  

 

                                                      

9 Allmänna barnhuset är en stiftelse med direktion som tillsätts av regeringen. Stiftelsen stödjer 

forskning och försöksverksamhet om barns sociala anpassning. 

10 http://www.blakontoret.se/malenasjoberg.html 

11 Sjöberg. (1993). Vad gör vi när det händer i skolan?  Om krisberedskap Allmänna barnhuset. s. 

3. 

12 Sjöberg. (1993). s. 6. 

13 Sjöberg.(1993). s. 42. 

14 Sjöberg. (1993). s. 42.  

15 Lindefors, Karl-Erik. (1990). Medmänniska i kris. Prästmötesavhandling för Växjö stift. 

Stockholm: Verum Förlag.  

16 Lindefors. (1990). s. 9. 

17 Lindefors. (1990). s. 51. 
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Hur viktigt det är med en fungerande och strukturerad organisation med ett tydligt ledarskap, 

poängterar Iréne Lind Nilsson i sin doktorsavhandling i pedagogik för Uppsala Universitet 

2001
18

, då hon menar att man måste öka beredskapen och anpassa organisationen till de rådande 

förutsättningarna. Hon hävdar att det är ledningens uppgift att se till att detta fungerar så bra 

som möjligt. Vidare menar Lind Nilsson, att för att möjligheten för att organisationen ska kunna 

hantera en kris, bör det finnas tydliga ”spelregler[…]” inom organisationen.
19

”Ledarens 

förmåga att hantera kritiska situationer och händelser beror på dennes drivkrafter, kunskaper, 

erfarenheter och inre mognad.”
20

 För att sedan ledaren, i vårt fall rektorn på skolan, ska kunna 

använda sig av sin egen kompetens och de rådande spelreglerna, måste det även råda en balans 

mellan det ansvar som rektorn har och även dess befogenheter. Detta kan även speglas av på de 

roller krisgruppen har i en skola, vilket ansvar de har de och hur de har möjlighet att förvalta 

dessa?  

 

Statistiken på skolverkets hemsida visar att det under läsåret 2008/09 går 1433 310 miljoner 

elever i Sveriges samtliga skolformer varav 906 189 av eleverna går i grundskolan. 
21

 Risken att 

någon av dessa elever skulle hamna i kris är väldigt hög.    

 

Krisplaner och riktlinjer 
 

I den här delen kommer vi att presentera de olika nationella och kommunala riktlinjer vi 

funnit gällande krishantering.  Vi tar även upp vad olika författare säger om ämnet. Leif 

Mathiasson, chefredaktör för tidningen Pedagogiska Magasinet, skriver i en artikel för 

Myndigheten för skolutveckling, När det värsta händer att det är viktigt att skolan har en 

struktur i sin organisation. Han menar även att det är i den aktuella krisen som 

människorna sätts på prov i hur man hanterar en krissituation. Det är därför viktigt i en 

krissituation och i en krisberedskapsplan, att skolans krisberedskap har utarbetat ett 

strukturerat handlingssätt, så man har beredskap att handla före, under och efter en 

krissituation.
22

 

 
Riktlinjer 

 

På arbetsmiljöverkets hemsida kan man hitta den föreskrift som säger att skolan, precis som alla 

andra arbetsplatser, ska ha beredskap för krisstöd. Under paragraf 3 kan man läsa:  

 

                                                      

18 Lind Nilsson, Iréne. (2001). Ledarskap i kris, kaos och omställning. En empirisk studie av chefer i 

företag och förvaltning. Doktorsavhandling vid Uppsala Universitet. s. 26. 

19 Lind Nilsson. (2001). s. 156. 

20 Lind Nilsson. (2001). s. 155 

21 http://www.skolverket.se/sb/d/1638 

22 Mathiasson. (2006) i Myndigheten för skolutveckling. När det värsta händer - om krishantering i 

förskola och skola. Stockholm: Liber Distribution. s. 73. 
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Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande 

som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande 

allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner.
23  

 

Under paragraf 5 står det också att det ska; säkerställas att arbetstagarna känner till hur första 

hjälpen och krisstödet är organiserat på arbetsstället[…]. 
24

 När en krissituation uppträder på 

en skola så drabbas inte bara den enskilda individen, utan även hela organisationen.  

 
Kommunens ansvar vid krishantering  

 

Den 1 september 2006 infördes en ny krisberedskapslag gälla för Sveriges kommuner och 

landsting. En lag som även skolan omfattas av.  

 

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 

i fredstid och höjd beredskap (2006:544) trädde i kraft den 1 september 2006 och 

ersatte då bland annat den tidigare lagen. Den syftar till att kommuner och landsting 

skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera 

krissituationer.
25

 

 

I artikel Socialtjänstens beredskap för särskilda händelser skriven av Socialstyrelsens 

överdirektör Nina Rehnqvist, kan man läsa att dagens samhälle förväntas ha en god beredskap 

och ha förmåga att kunna hantera olika typer av händelser, så som svåra olyckor och stora 

katastrofer.
26

 Enligt Socialtjänstlagen (2001:453, 2 kap) så har kommunen det yttersta ansvaret 

för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver vid en 

krissituation.
27

 Exempel på där det krävs en samverkan mellan skola och socialtjänsten kan 

enligt Rehnqvist vara när en bussolycka inträffar där många barn omkommer eller skadas 

svårt.
28

 Den typen av olycka resulterar i en reaktionskedja som kommer att påverka den enskilda 

individen, familjer och ett flertal andra människor i omgivningen. Enligt Rehnqvist kommer det 

i ett sådant scenario krävas extra insatser från socialtjänsten. Rehnqvist menar vidare att 

personkännedom och samverkan mellan olika myndigheter och organisationer bidrar till ett 

snabbt agerande vid en särskild händelse. Men för att kunna upprätthålla en sådan 

kommunikation krävs det kontinuerliga kontakter mellan dessa och att man genomför 

                                                      

23 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7, 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_07.aspx,  

24 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7, 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_07.aspx, Paragraf: 5. 

25 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm 

26 Rehnqvist, Nina. (2002). Socialtjänstens beredskap för särskilda händelser – riktlinjer. s. 7. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf,  

27Rehnqvist, Nina. (2002). s. 1. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf,   

28 Rehnqvist, Nina. (2002). s. 20. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_07.aspx
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060544.htm
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf
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gemensamma övningar i beredskap för på bästa sätt kunna hantera och agera fort när en 

krissituation uppstår. Exempel på sådana myndigheter är enligt Rehnqvist skola och 

barnomsorg.
 29

 Anledningen till varför skolor skall ha ett tätt samarbete med samhällets övriga 

hjälpinstanser är enligt Andersson & Ingemarsson för att undvika att det uppstår 

”parallellorganisationer”, det vill säga att myndigheterna utför samma uppgifter utan vetskap 

om vad den andra gör, eller att vissa uppgifter faller undan eller inte blir utförda.
30

 Enligt 

Dyregrov
31

 är det av stor vikt att skolan har en väl utformad och genomarbetad beredskapsplan. 

När olyckan är framme menar Dyregrov att det kan vara för sent att börja planera arbetet med 

en krisplan. Dyregrov förklarar varför inte vissa skolor har tillämpat en bättre beredskapsplan 

genom att de vuxna bland annat blundar för och inte kan erkänna för sig själva att barn kan 

drabbas djupt av en krissituation och en uppfattning att barns läkningsprocess inte tar så lång 

tid. Dyregrov menar att vi ställt oss bakom våra attityder som t.ex. ”det är bara att göra ont 

värre att ta upp saken i skolan; det kan leda till masshysteri; barnen glömmer ändå fort[….]”.
32

 

Det första som skolan enligt Dyregrov behöver göra i sin planering är att erkänna att 

oförutsedda händelser kan hända på den egna skolan, det andra är att inse att vissa händelser kan 

starkt beröra barn känslomässigt, samt att dessa händelser kan försvåra skolarbetet för eleverna. 

Det Dyregrov menar att skolan måste göra, är att upprätta en lista för alla tänkbara 

krissituationer som kan uppstå under ett läsår. Det kan vara att en elev avlider, eller en nära 

anhörig till eleven. Men även andra allvarliga händelser kan uppstå till exempel som 

brandolyckor, bombhot eller skolutflykter där någon skadar sig allvarligt.
 33

 Vilken åtgärd som 

ska sättas in beror enligt Dyregrov på den gällande situationen, men oavsett så måste skolan 

vara väl förberedda.
34

  I sina förberedelser bör skolan upprätta en krisgrupp som skall etablera 

kontakter med andra myndigheter, som till exempel BUP, polis, psykologer och de sociala 

myndigheterna.  

 

 

 

 

 
                                                      

29 Rehnqvist, Nina. (2002). s. 54. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf 

30 Andersson & Ingemarsson. (1994). s. 117. 

31 Dyregrov.(1993). Beredskapsplan för skola – barn i sorg. Rädda barnen. 7:uppl. s.7. 

32 Ibidem 

33 Dyregrov. (1993). s. 9.  

34 Dyregrov. (1993). s. 9. 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf
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Syfte och frågeställning 
 

Syftet med den här studien är att ta reda på hur skolor arbetar med krishantering utifrån skolans 

krisplan, vilka förutsättningar lärare har genom denna, och om lärarna känner sig väl 

förberedda, pålästa och trygga i sin arbetssituation om en krissituation skulle inträffa i skolan. 

 

Hur använder sig skolor av handlingsplaner och krisplaner när en elev hamnar i en 

krissituation?  

 

Vilket stöd får lärare när en kris uppstår, dels av krisplanen men även från kollegor och/eller 

krisgrupp, och hur upplevs detta stöd av lärarna? 

Källor och metod 
 

Informationssökning 
 

Vi började datainsamlingen med att samla på oss relevant litteratur för ämnet. Då detta är ett 

ämne som det än så länge inte finns påtagligt mycket forskning om koncentrerade vi oss till en 

början främst på handböcker, såsom Kris och utveckling
35

 och Kris och katastrof
36

, böcker 

riktade till skolor, lärare och föräldrar; om hur man möter barn i sorg. På Stockholms 

stadsbibliotek letade vi efter vetenskapliga artiklar närliggande ämnet ifråga, men detta visade 

sig vara svårt att hitta. Vi hittade dock några avhandlingar närliggande ämnet; om ledarskap i 

kris och att vara en medmänniska i kris. För att hitta rätt på http://www.google.se/ sökte vi på 

ord såsom barn, sorg, krisberedskap, krishantering och krisplaner. Vi sökte även på 

socialstyrelsen, arbetsmiljöverket, regeringen etcetera för vidare skrifter och riktlinjer om 

krishantering. Slutsatserna bygger dels på forskning från den presenterade forskningen och dels 

på våra egna undersökningar i ämnet.  

 

 

Fenomenologi 
 

Vi valde att använda oss av inriktningen fenomenologiskt vetenskapsperspektiv, där vi ville 

beskriva fenomen ”så som de uppfattas av informanten”
37

  och se till de individuella 

uppfattningarna för att försöka hitta en gemensam kärna i upplevelserna. Göran Wallén är 

docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, och menar att fenomenologi är en filosofisk 

                                                      

35 Cullberg. (2006). Kris och utveckling. Natur och kultur: 5:e utgåvan. 

36 Andersson & Ingemarsson. (1994). Kris och katastrof- En handbok för skolan. Liber Utbildning. 

37 Berglund, Eva. Föreläsning. 2009-03-03. Stockholms Universitet. 

http://www.google.se/
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tradition där de individuella upplevelserna ”sätts i centrum […]”
38

 och har sina rötter i 

filosofens Edmund Husserls teorier om självmedvetandet samt intentionalitet.
39

 Detta innebär att 

man i en undersökning samlar in empirisk data av olika människors föreställningar och 

upplevelser för att sedan kunna sammanfatta dessa i ett större sammanhang och gemensamt 

tankemönster. Wallin menar att olika former av kommunikation (i vårt fall kvalitativa 

intervjuer) ger bra underlag för studier i olika ämnen inom samhällsvetenskap.  Wallén 

beskriver fenomenologi i termen av att ”den upplevda världen är den enda verkliga 

världen[…]”
40

 och det är denna vi strävade efter att få syn på i arbetet med 

intervjuundersökningen.  

 

Undersökningsmetoder 

Under arbetes gång har vi valt att arbeta med både med kvalitativa och kvantitativa 

undersökningsmetoder, men främst lägga fokus på den kvalitativa. Kvalitativa metoder innebär 

att arbetet startar förutsättningslöst och att nya idéer och tankar blir till under arbetets gång.
41

 

Alan Bryman, professor i organisatorisk och social forskning, hävdar att kvalitativ forskning 

innebär att teorin skapas utifrån ”de praktiska forskningsresultaten[...].”
42

 Tyngden ligger på 

tolkningen av resultaten och hur de som ingår i den undersökta miljön tolkar densamme.  

Framför allt så syftar kvalitativ forskning enligt Bryman till att se en situation eller ett tillstånd 

genom deltagarens ögon, och det är alltså detta vi strävat efter i arbetet med intervju- och 

enkätundersökningarna.
43

 Om frågeställningen under arbetes gång avser att försöka förstå och 

finna mönster så menar Jan Trost
44

 som är professor i sociologi vid Uppsala Universitet att 

forskarna ska göra en kvalitativ studie.
45

 De finns skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa 

forskningsstudier och med det vi ville undersöka så är de kvalitativa metoderna mer syftes 

enliga. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning sammanfattar Bryman bland annat 

på följande sätt: De kvalitativa metoderna förklarar med ord det som kvantitativa metoder 

förklarar i siffror; Hur deltagarna i undersökningen ser på sin situation styr i den kvalitativa, 

medan det är forskarens intressen och frågor som styr i strukturerade intervjuer inom den 

kvantitativa forskningen; Kvalitativa forskare låter de teoretiska formuleringarna ta form efter 

hand medan kvantitativa undersökningar redan från början har tydliga teoretiska ramar; 

Kvantitativ forskning strävar ofta efter att uppnå det generella, medan den kvalitativa istället 

strävar efter ”en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i termer av den kontext i 

                                                      

38 Wallén, Göran. (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik. s. 35. Lund: Studentlitteratur: 

2:a upplagan. 

39 Wallén. (1996). s. 35. 

40 Wallén, (1996) s. 35. 

41 Berglund, Eva. Föreläsning, 2009-03-03. Stockholms universitet. 

42 Bryman. (2001). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Upplaga 1:2. s. 250. 

43 Bryman. (2001).  s. 264. 

44 http://www.soc.uu.se/kontaktpers.php?id=24 

45 Trost. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. s. 14. 
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vilken undersökningen genomförs[…]” 
46

 ; Kvantitativa forskare vill förklara människors 

beteende, medan kvalitativa forskare vill se vilken mening ett visst beteende har för personen; 

Kvantitativ forskning bedrivs i konstlade miljöer, medan kvalitativ bedrivs i respondenternas 

hemmiljö.
47

   

 

Huvuduppgifterna i en kvalitativ forskning menar Trost är att forskarna ska tolka och försöka 

förstå de resultat som framkommer under arbetets gång.
48

 De datainsamlingsmetoder vi använde 

oss av var textanalys av krisplaner, semi- strukturerade intervjuer med två lärare, utskick av 

enkäter där skolpersonal fått svara på frågor om krishantering och handlingsplaner, och vi har 

även läst ett antal handböcker om ämnet i fråga. I vår forskning har vi förutom egna 

undersökningar med enkät, intervju och textanalys och även tittat på andra forskares och 

författares uppfattning inom området. Detta kan man enligt Hartman, som är professor i 

pedagogik, göra trots att det inte är en primärkälla inom området då det i vissa avseenden kan 

vara av fördel att jämföra skillnader och likheter med sina resultat.
49

  

 

Krisplaner 

 

För att ta reda på vilka förutsättningar lärarna har och vilket stöd krisplanen ger valde vi att 

analysera tre krisplaner från olika skolor. När vi granskade de tre krisplanerna använde vi oss av 

en kvalitativ metod, som enligt Bryman beskrivs som dokumentanalys. Skolornas krisplaner 

tillhör ”offentliga” dokument, och Bryman hänvisar här till Scott som menar att det är fyra 

kriterier som bedömer dokumentets kvalitet: autenticitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet.
50

  Vi kommer i analysen av krisplanerna framför allt titta på representativiteten, 

som innebär att materialet är typiskt för kategorin, och meningsfullheten, är det tydligt och 

begripligt? Krisplanerna analyserade vi genom att lyfta fram de rekommendationer som finns 

från Arbetsmiljöverket
51

, Socialstyrelsen
52

 och Dyregrov
53

 samt Sjöberg
54

 för hur en krisplan 

kan och bör vara utformad. Därefter lyfte vi fram vilka punkter skolornas krisplaner har med, 

för att i analyskapitlet gå in på vad planerna saknar och vad detta kan ha för konsekvenser.   

 

                                                      

46 Bryman. (2001). s. 273. 

47 Bryman. (2001). s.272- 273. 

48 Trost. (2005) s. 32. 

49 Hartman. (1993). Handledning – Liten handbok för den som arbetar med projekt, specialarbeten 

eller rapporter, Rapport nr 17: Linköpings universitet. s. 40. 

50 Scott i Bryman. (2001). s. 357. 

51  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7, 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_07.aspx, 

52 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-

3_20021024.pdf 

53 Dyregrov, Atle (2006) i Myndigheten för skolutveckling. När det värsta händer - om 

krishantering i förskola och skola. Stockholm: Liber Distribution. 

54 Sjöberg. (1993). Vad gör vi när det händer i skolan?  Om krisberedskap. Allmänna barnhuset. 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_07.aspx
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10893/2002-102-3_20021024.pdf
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Enkätundersökning 

 

För att få en bredare bild av hur lärare använder sig av skolans krisplan och om och hur de 

upplever stöd från krisplan och krisgruppen i en krissituation, valde vi att använda oss av en 

enkätundersökning.  Enkäten är utformad enligt de kvantitativa riktlinjer som Bryman tar upp: 

få öppna frågor, enkel utformning och kortfattade frågor som ökar chanserna att få de svar man 

sedan kan använda sig av i undersökningen.
55

 Vår enkätundersökning baserade vi på 

semistrukturerad datainsamling. Detta innebar att vi först formulerade enkäter med bestämda 

frågor som ändå lämnar utrymme för mer tankar än ”ja och nej” svar. Vid enkätfrågor menar 

Staffan Stukát
56

 som är fil. Dr i pedagogik och som undervisar i forskningsmetodik, att det är 

viktigt att frågeställare utformar frågorna väl, då han menar att frågorna som ställs kan uppfattas 

fel av informanterna, då det inte finns någon att fråga. Vi utformade enkäterna efter det Stukat 

kallar för ”det ostrukturerade frågeformuläret”, då frågorna som ställs är öppna, och ger den 

tillfrågade möjlighet att själv utforma sitt svar.
57

 Enligt Stukát kan en nackdel med det 

ostrukturerade frågeformuläret vara att frågeställaren kanske inte får så utförliga svar som man 

önskat med det förberedda frågeformuläret. Det man bör vara medveten om när man använder 

sig av enkäter i sin forskning är att bortfallet av svar från informanterna kan bli stor.
58

 Vilket vi 

också erfarit då vi delade ut cirka 50 enkäter på fyra olika skolor och samlade in 17 stycken. 

Resultatet av enkäterna valde vi att redovisa i en tabell för att ge tydlig bild över resultatet, för 

att sedan utveckla och tydliggöra svaren i en reflektion.  

 

Intervjuer 

Då vi även ville få en djupare bild av hur lärare arbetat med krisplanen och vilket stöd de tycker 

sig fått av krisplan och krisgrupp då de mött en elev i kris, ville vi även utföra intervjuer som en 

del av undersökningen. I arbetet med intervjuerna valde vi att använda oss av det som Bryman 

kallar för kvalitativ semi- strukturerad intervju. Detta innebär att man utgår från ett 

frågeformulär där man vid behov kan förändra ordningsföljden och även lämna utrymme för 

följdfrågor.
59

 När vi intervjuat våra informanter så har vi använt oss av en bandspelare för att 

registrera våra svar. Det vi upptäckte med att använda oss av bandspelare vid intervjuerna, var 

att det blev ett mycket tidskrävande efterarbete med transkriberingen.  

 

Registrering av intervjusvar, särskilt vid ostrukturerade intervjuer sker oftast med 

bandspelare och därefter brukar materialet transkriberas, dvs. skrivas ut i sin helhet, helst 

med pauser, skratt, tvekande etc., inkluderande.
60

  

 

                                                      

55 Bryman. (2001). s. 146. 

56 Stukát. (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

57 Stukát. (2005). s. 42. 

58 Stukát. (2005). s. 43. 

59 Bryman. (2001). s. 301. 

60 Stukat. (2005). s. 40. 
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Vi valde att endast transkribera ut de delar från intervjuerna som hade relevans i vår 

undersökning då det under intervjun framkom en hel del känsliga ämnen. Vi har istället med 

frågorna såsom de ställdes i texten under intervjudelen då det var svårt att klippa ut enbart 

svaren och samtidigt behålla förståelsen.  

 

Genomförande 

 

När vi bestämt oss för vilka insamlingsmetoder vi ville använda oss av började vi med att skriva 

ett informationsbrev (se bilaga 1) att lämna tillsammans med enkäterna. I detta brev 

presenterade vi oss själva och syftet med enkäten.  

 

Enkäterna, som bestod av fem frågor (se bilaga 2) skrev vi i ett tidigt skede. Frågorna i enkäten 

fokuserade främst på krisplanerna och om personen ifråga hade erfarenhet av arbete med barn i 

kris och sorg. I efterhand hade vi dock önskat att vi även tagit upp något om hur väl pålästa de 

var på krisplanen, inte bara att de hade kunskap om att den fanns. Vi valde att lämna ut enkäter i 

skolor där vi redan hade ett kontaktnät, med förhoppningar om att de skulle vara mer villiga att 

hjälpa till att svara på enkäterna. Till en början lade vi ut enkäterna och det informationsbrev vi 

skrivit i de tre skolor vi fått godkännande om att genomföra enkätundersökningen. Vi märkte 

ganska snabbt vid enkätinsamlingen att vi inte fått den mängd svar vi hoppats på, därför 

kontaktade vi ytterligare två skolor med förhoppning om att de ville hjälpa oss att svara på 

enkäterna.  De två andra skolorna blev däremot en besvikelse då vi inte fick in några svar alls, 

trots att enkäterna synligt låg på plats i lärarrummet. När vi skrev enkäterna och 

informationsbreven till skolorna lämnade vi en blankrad där pedagogen fick möjlighet att lämna 

namn och nummer om denne ville och kunde tänka sig att ställa upp på en intervju av oss.  Vi 

fick återkoppling från två personer som kunde tänka sig ställa upp på en intervju.  

 

De två intervjupersonerna i vår undersökning arbetar båda i grundskolans tidigare åldrar. Vi 

kontaktade dem och bestämde datum för intervju så fort vi fått klartecken att de var villiga att 

ställa upp på en intervju. Vi hade före intervjun, som ägde rum 2009-11-16, en iordningställd 

frågeguide (se bilaga 3), men var föreberedda på att det antagligen skulle dyka upp följdfrågor. 

Då vi ville kunna lyssna ordentligt för att även kunna ställa följdfrågor och fördjupa samtalet 

spelade vi in båda intervjuerna. Detta frågade vi om redan när vi bokade tid för intervjun. Vi 

hade även med oss block och penna om vi skulle komma på frågor under samtalet, utan att 

behöva avbryta det pågående svaret. Intervjuerna ägde rum i lärarnas respektive hemklassrum. 

Att intervjua personen på hemmaplan kan gynna en intervjusituation då personen ofta känner 

sig mer trygg i situationen. 
61

  

 

Krisplanerna vi studerat är hämtade från samma skolor som vi delat ut enkäterna på. Vi valde att 

begränsa oss till tre stycken skolor då det är mycket som ska granskas och bearbetas. 

Krisplanerna fanns i två av skolorna på intranätet och vi fick de utskrivna av skolpersonalen. 

Den tredje kopierade vi från en av de krispärmar som fanns i skolan.  

 

 

                                                      

61 Stukat. (2005). s. 40. 
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Etiska principer 
 

Eftersom vi har valt att skriva om ett känsligt ämne är det av stor vikt att studera 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentilalitetskravet och nyttjandekravet.
62

 Framför allt konfidentialitetskravet fäster vi stor 

vikt av då det kan komma fram saker under intervjuerna där personer måste få vara skyddade.  

 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.
63

  

 

Vi kommer därför inte skriva ut namn på skolor eller kommuner, utan namnge skolorna skola 1, 

skola 2 och 3.  

 

En av de svåraste, men också en av de viktigaste aspekterna i vår undersökning, var de 

kvalitativa intervjuerna och de moraliska och etiska riklinjer som Steinar Kvale, professor i 

pedagogisk psykologi, och Svend Brinkmann, biträdande professor i psykologi, menar kan 

påverka intervjupersonen och andra runt omkring denna, även utanför själva 

intervjusituationen.
64

 Kvale & Brinkmann hävdar att kvalitativa forskare inte behöver luta sig 

mot någon moralisk eller etisk lag, utan måste själv använda sin ”(praktiska visdom) för att bli 

etiskt kompetenta…[…]”.
65

 och att det är viktigt att man som forskare engagerar sig i 

”kontextuella resonemangsmetoder[…]”,
66

 är lyhörd för sammanhangets känslighet men 

använder sig av principer och regler som tumregler. Kvale & Brinkmann beskriver ett antal 

etiska frågor de kallar ”osäkerhetsområden”
67

, frågor som rör den intervjuade och dennes 

situation, konsekvenser för både respondent och forskare, och även undersökningens kvaliteter. 

Flera av dessa frågor var sådana som vi var tvungna att tänka igenom mer än en gång och 

försöka ta ställning till. Framför allt de punkter som gällde konfidentialitet blev en stor punkt 

för oss, då det både är skolpersonal, barn och deras föräldrar som ska skyddas.  Namnen på 

intervjupersonerna har vi valt att kalla för A och B. Istället för att skriva ut namnen på 

skolsköterska och skolpsykolog kallar vi de enbart ”skolsköterska” och ”skolpsykolog”. 

Namnen på eleverna som respondenterna talar om, kallar vi enbart för ”X”. Vi har även valt att 

inte ta med vad den diskuterade krisen bestod av och orsak till detta, då vi var på det klara med 

att det inte har relevans för vår undersökning. 

 

                                                      

62 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (1990). 

Vetenskapsrådet. s. 7,9,12,15. 

63 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (1990). 

Vetenskapsrådet. s. 12. 

64 Kvale, S & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Upplaga 2:2. s. 77-79. 

65 Kvale. & Brinkmann. (2009). s. 83. 

66 Ibidem 

67 Kvale. & Brinkmann. (2009). s. 85. 
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Tillsammans med de utskickade enkäterna och inför intervjusituationen skrev vi ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där vi berättade om vad undersökningen handlar om och att all 

information som lämnas är konfidentiell. Namn- och nummerraden längst ner på sidan gällde 

enbart de som ville bli kontaktade för en intervju. 

 

Redogörelse för innehållet i tre 

olika krisplaner 

I den här delen kommer vi att redogöra för tre krisplaner ifrån tre olika skolor i 

Stockholmsområdet som vi granskat. Innan det kommer vi att redogöra för de 

rekommendationer Sjöberg
68

 och Dyregrov
69

 ger, beträffande vad en krisplan bör 

innehålla. Vi kommer att diskutera skillnader och likheter men också titta på hur pass 

tillgänglig informationen är för den berörda personalen.  

 

Krisplanernas innehåll 
 

De punkter vi har tittat på om krisplanerna innehåller är: 

 Medlemmar krisgrupp  

 Krisgruppens ansvarsområden  

 Aktuella namn och telefonnummer 

 Olika oförutsägbara händelser: 

1. Skador eller akut sjukdom hos barn/personal 

2. Allvarlig sjukdom hos barn 

3. Dödsfall bland barn eller personal under skoltid 

4. Dödsfall bland barn eller personal utanför skoltid 

5. Dödsfall bland barn eller personal under lov 

6. Dödsfall i barns närmaste familj 

7. Elevs självmord 

8. Allvarligt våld eller hot, inklusive mobbning, under skoltid 

9. Allvarligt våld eller hot, inklusive mobbning utanför skoltid 

10. Brand i förskola, skola 

11. Bombhot mot skolan 

12. Större olycka eller katastrof som berör skolan eller förskolan, antingen direkt eller 

genom mediebevakning  

 

 Nödtelefonnummer: 

1. Brandkår 

2. Polis 

                                                      

68 Sjöberg. (1993). s.52. 

69 Dyregrov. (2006) i Myndigheten för skolutveckling. När det värsta händer - om krishantering i 

förskola och skola. Stockholm: Liber Distribution. s. 117. 
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3. Ambulans 

4. Jourhavande läkare 

5. Sjukhus 

6. Skolsköterska 

7. Rektors eller skolledningens, krisgruppens och annan personals nummer  

 

 Hur hantera information och media 

 Om den är kortfattad och lättförståelig 

 Checklistor som kvalitetssäkrar arbetet 

 Krisens faser 

 Kontinuerligt uppdaterad
70

 

Skola 1  

Skolans krisplan finns samlad i en pärm som finns i 12 numrerade upplagor och på första sidan 

står var man hittar de olika numrerade pärmarna; i lärarrummet och hos varje medlem i 

krisgruppen. Vi har tittat på två av dessa pärmar, dels den i lärarrummet och dels den tillhörande 

en av krisgruppens medlemmar (klasslärare). I skola 1´s krispärm står klart och tydligt 

krisgruppens medlemmar med tillhörande bostadsnummer, arbetsnummer och 

mobiltelefonnummer. Medlemmar i krisgruppen är rektor, biträdande rektor, skolsköterska, tre 

klasslärare, skolpsykolog, fritidspedagog och expeditionspersonal. Under intervju med 

krisgruppmedlem/klasslärare från denna skola framgick att det även ingår en präst. Detta är 

dock inget som framgår av krisplanen. Vid dödsfall, elev eller personal, står det tydligt vem som 

ansvarar för vad. Om dödsfallet gäller en anhörig till en elev finns också en mall där det står 

vem som ansvarar för vad.  

 

De oförutsägbara händelser som det finns en beredskapsplan för är:  

 Brand 

 Fysisk misshandel 

 Plötsligt dödsfall eller allvarligt tillbud under skoldagen (elev eller personal) 

 Dödsfall elev eller personal 

 Elevens nära anhörig (dödsfall) 

 Elevs dödsfall på fritid 

 Bombhot eller annat hot 

 Brandutrymning 

 

Akuta telefonnummer: 

 Kontaktlista till myndighet och organisationer: 

 Ambulans/brandkår 

 Nummerupplysningen 

 Bevakningstjänst 

                                                      

70 Dyregrov. (2006) i Myndigheten för skolutveckling. När det värsta händer - om krishantering i 

förskola och skola. Stockholm: Liber Distribution. s. 118. 
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 Brandstation 

 Närpolisen 

 Stadsdelsförvaltningen 

 Kyrkoförsamling 

 Olika fritidshem 

 BUP 

 Ungdomsmottagning 

 Tandläkare 

 Sjukhus (9 olika) 

 Giftinformation 

 Maria ungdom 

 Dopningsjouren 

 Läkarhus (5 olika) 

 Tolkjour 

 Sisab 

 Arbetsmiljöinspektionen 

 Taxi 

 Telefonnummer till stadsdelsförvaltningens kristeam 

 

När det gäller kontakt med massmedia står det att det endast är rektor som skall uttala sig. Vid 

rektorns frånvaro går ansvaret över till studierektor eller biträdande rektor. Skolan har även en 

plan om skyldigheter och rättigheter i en intervjusituation med massmedia.  

 

Krisplanen är punktvis numrerad; hur personal bör gå tillväga i kontakt med elevens nära 

anhörig vid dödsfall i familjen och hur man som lärare agerar när en elev i klassen dör. Den ger 

också förslag till samtalsstruktur för hur man bör gå tillväga i samtal med klassen om det 

dödsfall som drabbat dem.  Det finns även en punktlista om hur skolan ska agera om en elev dör 

på fritiden. Här nämns prästen som hjälp för första gången.  Som vi tidigare nämnt tittade vi på 

två av skolans krispärmar. Den som var i lärarrummet var dock inte riktigt uppdaterad och 

saknade en komplett beskrivning av var samtliga krispärmar finns att hitta. Den senaste 

uppdateringen av pärmen skedde 1999 enligt senaste datering.  

Skola 2  

Skola 2:s krisplan finns enbart att hitta elektroniskt i skolans interna nätverk. En äldre version 

av krisplanen finns i pappersform i skolans krislåda som ligger i en bokhylla i personalrummet. 

Inuti krisplanen står det att det finns en krisgrupp på skolan, men det finns ingen förteckning 

över vilka som ingår i denna. Det som finns är telefonnummer till rektor och biträdande rektor, 

dock utan namn. Krisplanen fokuserar mycket på hur krisgruppen bör agera vid olika 

krissituationer. Mot slutet av krisplanen finns däremot information gällande barns reaktioner i 

kris, både till pedagoger och nära anhöriga och till den person som är med om en traumatisk 

händelse. Även under alla eventuella händelser så finns hänvisningar till de sista sidorna där det 

utförligt står om barns krisreaktioner.  

 

Olika oförutsägbara händelser och hur krisgruppen bör agera i dessa: 

 Elev(er) avlider 

 Personal avlider 
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 Personal hotas 

 Person(er) skadas allvarligt under skoltid 

 Nära anhörig till elev avlider/skadas 

 Brand (under skoltid) 

 Brand (utanför skoltid) 

 Bombhot 

 Större skadegörelse/olaga intrång 

 Katastrof i omvärlden 

 Smitta på skolan 

 

Nödtelefonnummer: 

 Kyrkodistriktet 

 Enhetschefen på Posom (psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och 

katastrofer) 

 KSS  

 112 

 Räddningstjänstens räddningscentral (vid brand) 

 Kommunens säkerhetschef (vid brand) 

 Fastighetsförvaltaren ISS (vid brand) 

 Polisen 

 Miljö- och hälsoskyddsenheten 

 

Mediehantering har ett eget avsnitt i krisplanen, här finns tydlig vägledning för hur kontakten 

med media bör skötas. Både formella och etiska aspekter tas upp, men ingenting om vem som 

ska sköta kontakten med media vid behov av detta. Det hänvisas också till kommunens 

säkerhetschef om trycket på skolan blir för stort.  

 

Under rutinerna som gäller krisgruppens agerande vid olika händelser är det tydliga 

bockningslistor att följa för att ingen punkt ska bli bortglömd. När det gäller dödsfall som 

drabbar elev eller klass finns det punktlistor att följa både när det gäller ”underrättelse om 

dödsfall/olycka till en skild elev”, ”informera om dödsfall/olycka till en grupp”, ”minnesstund” 

och ”begravning”. Dessa gäller både medlemmar i krisgrupp som ansvariga och enskilda 

klasslärares tillvägagångssätt.  

 

När det gäller krishantering och den enskilda personen, finns det i slutet av krisplanen fyra sidor 

med rubrikerna ”Information till dig som förälder/anhörig-barns reaktioner i kris”, ”information 

till dig som pedagog- att arbeta med barn i sorg” och ”information till dig som varit med om en 

traumatisk händelse- Hur man som människa reagerar i en kris”. Krisplanen var enligt 

framsidan senast uppdaterad enligt i maj 2008, men en medlem i krisgruppen sa att den var 

alldeles nyligen uppdaterad. 
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Skola 3  

”När ett barn drabbas av en olycka eller ett dödsfall påverkar det inte bara det enskilda 

barnet mycket starkt, utan även dess omgivning. I en sådan situation skall vi ha en beredskap 

för att kunna bemöta barnen och personalen på ett värdigt sätt. Krisgruppen viktigaste 

funktion är att stödja berörda i en krissituation. Resurser utanför skolan kopplas in vid 

behov”.
71

 

Skolans krisplan finns enbart på skolans interna nätverk, men inte i pappersform. Skolan har en 

upprättad krisgrupp där rektor, psykolog, skolsköterska, vaktmästare, fritidspedagog och idrotts/ 

Friendsrepresentant ingår. Vi antar att denne är en representant/utbildad från organisationen 

Friends, trots att detta ej framgår.  I krisplanen finns det telefonnummer till rektor, psykolog, 

skolsköterska och vaktmästaren. Det är rektor som sammankallar krisgruppen till möten, och 

om rektor inte finns på plats så är det nästa person på listan som har ansvaret, vilket är 

skolpsykologen. I krisplanen som vi granskat är det senast nämnda datum för uppdatering 23 

maj 2007. Det går att läsa att skolans mål med krispärmen är att personalen ska ha en god 

förberedelse om det ställs inför en krissituation. 

De oförutsägbara händelserna som definieras i skola 3:s krisplan är: 

 Dödsfall eller allvarlig olycka under skoltid 

 Besked om dödsfall eller allvarlig olycka utanför skoltid 

 Misstanke om misshandel eller övergrepp 

 Hot, våld och skadegörelse i skolan 

 Olyckor eller katastrofer med flera inblandade 

 

De nödtelefonnummer som går att finna i deras krisplan är till: 

 BUP 

 Områdets församling 

 Närpolisen 

 Socialförvaltningen 

 Ungdomsmottagningen 

Hantering av information till media sköts av rektor på skolan. Det finns dock inga vidare 

instruktioner att läsa om i skolans krisplan. Under de olika händelserna som kan tänkas uppstå 

finns utförliga handlingsplaner om vem som sköter vad samt hur man bör gå tillväga. Under 

”Handlingsplan vid dödsfall eller allvarlig skada/olycka under skoltid” finns en numrerad lista 

på hur krisgrupp och personal bör agera, det finns sex punkter till förslag för minnesstund i 

klassrummet, och även sju punkter för förslag till gemensam minnesstund. Det finns även fyra 

”att tänka på” punkter, som rör praktiska saker som berör en elevs dödsfall.  Under rubriken 

”handlingsplan för dödsbud och besked om allvarlig skada/ olycka till person under skoltid” 

finns numrerat tillvägagångssätt för krisgrupp och klasslärare. Här går det även att läsa om 

vanliga reaktioner som kan uppstå hos berörda parter vilka är sexton stycken. På den sista sidan 

i den sjusidiga krisplanen går det att läsa ”20 regler för ett bra omhändertagande”. 
72

  

                                                      

71 Förord till skola 3:s krisplan. 

72 Ekvik. (1993). Skolan och elever i sorg. Lund: Studentlitteratur. s. 90. 
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Analys 

När vi jämförde och granskade de tre krisplanerna tittade vi på representativiteten, vad som är 

typiskt för krisplaner, och meningsfullheten, om innehållet är tydligt och begripligt.
73

 Vi ville se 

hur skolorna definierar kris och hur planerna kan arbetas med utifrån ett strukturerat 

förberedelsearbete, hur kontaktnätet på skolan ser ut och vilken hjälp som enligt krisplanen 

finns att tillgå utanför skolan. Vi tittade på vad krisplanerna säger om kris och sorgutryck, för 

att de som arbetar med barn i en svår situation ska kunna förstå vad det är som sker med det/de 

drabbade barnen. Det vi undersökte var:  

 Om den är kortfattad och lättförståelig 

 Checklistor som kvalitetssäkrar arbetet 

 Krisens faser 

 Kontinuerligt uppdaterad 

 

Innehållförteckning och överskådlighet 

Till att börja med ville vi undersöka hur skolorna definierar en krissituation. Vi ville även se om 

och hur innehållsförteckningen motsvarar innehållet, för att krisplanen ska kunna vara 

lättöverskådlig och hanterbar.  

 

Skola 1:s krisplan inleds med rubriken ”Handlingsplan”, därefter följer frågorna; Vad har hänt? 

Vilka är drabbade? Vilka behöver information? och slutligen en uppmaning att föra detta vidare 

till berörda parter. Den första punkten som tas upp är katastrof i skolan (t.ex. explosion, brand 

el. dyl. med risk för personalskada/ dödsfall), därefter följer brand, fysisk misshandel, dödsfall 

och sedan bombhot. Alla dessa rubriker följs av noggranna instruktioner, punktlistor för 

agerande eller åtgärder och ansvarig och efterbearbetning. Även om flera av dessa är de som 

Dyregrov
74

  tar upp får vi intryck av att krisplanen är ostrukturerad, då till exempel 

brandinstruktioner och utrymningsplanen sitter flera sidor ifrån varandra och den saknar även en 

tydlig innehållsförteckning, då de flesta av sidnumren inte stämmer.  

 

Skola 2 har en tydlig innehållsförteckning, där det på första sidan står ”Händelser” som följs av 

rubrikerna ”Elev avlider”, ”Personal avlider”, ”Personal hotas”, ”Person skadas”, ”Anhörig 

skadas/avlider”, ”Brand (under skoltid)”, ”Brand (utanför skoltid)”, ”Bombhot”, 

”Skadegörelse”, ”katastrof i omvärlden och ”Smitta” med korrekt sidhänvisning som hänvisar 

till sidan där rubrikerna är ”Akut” och ”Krisgruppens agerande”. Under ”Händelser” finns det 

även sidhänvisning till ”Vägledning”, där rubrikerna är ”Underrätta om dödsfall/olycka (enskild 

och i grupp)”, ”Minnesstund”, ”Begravning” och ”Mediahantering”. Här finns även rubriken 

”Bilagor” där man kan hitta ”Information till dig som förälder/anhörig”, ”Information till dig 

som arbetar med barn” och ”Information till dig som varit med om en traumatisk händelse”. 

Krisplanen är lätt att överskåda, ger korrekt sidhänvisning och de punktlistade instruktionerna är 

lätta att tyda. 

                                                      

73 Bryman. (2001). s. 357. 

74 Dyregrov & Raundalen. (1997). Sorg och omsorg. Lund: Studentlitteratur. s. 123. 
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Skola 3 inleder krisplanen med att punkta upp vad de anser definierar en krissituation, se ovan. 

Alla dessa fem punkter finns sedan sida efter sida beskrivna sifferpunktade hur personalen bör 

agera. Dessa avslutas sedan med ”20 regler för ett bra omhändertagande”. 
75

 Krisplanen har 

ingen innehållsförteckning med sidhänvisning, men i och med att den är relativt tunn och de 

akuta händelserna enbart är fem i antal och följer efter varandra i den ordning som de står i 

början, är den sju sidor långa krisplanen ändå lättöverskådlig. Både skola 1 och skola 2 har 

krisplaner med mycket innehåll och har bred information om både olyckor, dödsfall och större 

krissituationer, såsom brand, bombhot och explosion. Skola 3 tar upp dessa händelser under en 

gemensam rubrik och lägger mer vikt på omhändertagande där fokus ligger på en person.  

 

Kontaktnät 

För att urskilja vilka möjligheter som finns för lärare och personal på skolan att kontakta 

kunniga personer utifrån och även inom den egna skolan, tittade vi på hur telefonlistorna ser ut.  

 

I krisplanen för skola 1 finns efter innehållsförteckningen och den tidigare beskrivna 

Handlingsplanen, en telefonlista till Previa, kommunens företagshälsovårdsteam där det finns 

nummer till läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, beteendevetare, arbetsmiljöingenjör och 

assistent och kontaktpersonen för skolan. Det man kan se från de ovan beskrivna kontaktlistorna 

är att det finns många alternativa organisationer och kommunala instanser för personalen att 

vända sig till. Numret till Sjukvårdsupplysningen är dock inte uppdaterat. I telefonlistan över 

skolans personal står samtliga telefonnummer till alla i krisgruppen, med nummer till både 

bostad, arbete och mobiltelefon.  

 

I skola 2:s krisplan är möjligheten till ett kontaktnät något tunnare. Det finns dessutom ingen 

samlad lista för nummer varken till skolpersonal eller till andra organisationer. Under rubrikerna 

för olika aktuella händelser finns istället de nummer som skulle kunna vara aktuella att använda 

sig av. Under alla rubriker finns numret till rektor och biträdande rektor. Under rubriken 

”Person(er) skadas allvarligt under skoltid” finns det ett fåtal personer uppskriva som 

kontaktpersoner, men samtliga utan telefonnummer: ”Skolsköterska: 070-XXXXXXX” och till 

Kansliet, men där saknas de två sista siffrorna, utskriva som ”XX”. Telefonlistan är alltså i 

jämförelse med skola 1 både tunn och ofullständig.  

 

På skola 3 har krisplanen på sida två telefonnummer till krisgruppens medlemmar; rektor, 

psykolog, skolsköterska och vaktmästare utskriva. Nummer till den rubricerade 

fritidspersonalen/ friends representant och idrotts/ friends representant som ska ingå i 

krisgruppen, saknas.   

 

Krisens faser 

När en lärare står inför ett barn som på grund av en plötslig händelse drabbas av kris, hjälper 

krisplanen läraren, om den är väl utformad, strukturera upp den närmsta tiden för att hjälpa 

barnet hantera situationen. Men som Cullberg och Dyregrov hävdar, så går inte den svåra 

händelsen över på bara någon vecka utan är en pågående process som kan fortgå i flera år. En 

                                                      

75 Ekvik. (1993). s. 90. 
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människa som drabbas av kris kan i år efteråt leva med sorg och en känsla av tomhet, ilska och 

övergivenhet .
76

 Så vilket stöd och information ger dessa tre krisplaner åt lärare om hur en 

människa agerar, känner och tänker i en svår situation?   

 

På skola 1 har de, som vi tidigare nämnt, krisplanen i 12 upplagor placerade på olika ställen runt 

som i skolan. Den krisplan som stod i lärarrummet innehöll inte den information om krisens 

faser och försvarsmekanismer som uppstår när en människa befinner sig i kris, som 

krisgruppmedlemmens pärm gjorde. I den krispärm som stod inne hos medlemmen i 

krisgruppen finns däremot fyra sidor om de krisfaserna en människa genomgår; chockfasen, 

reaktionsfasen, reparations- och bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Samtliga är 

beskrivna med rubrikerna ”längd”, ”psykologiskt försvar”, ”symtom”, ”beteende” och 

”åtgärder”. På en sida står det att läsa om olika försvarsmekanismer, vilka är; isolering, 

förnekande, rationalisering, projektion, identifikation med angriparen, förskjutning, utagerande 

och regression. Var skolan hämtat denna information från framgår ingenstans, men krisfaserna 

stämmer väl överrens med Cullbergs resonemang om krisens faser.
77

 På nästa sida i skola 1:s 

krisplan kan man läsa om Psykosocial Intervention; emotionell första hjälp. Detta är däremot 

hämtat från boken Katastrofpsykologi av Atle Dyregrov.   

 

Skola 2 har i tre bilagor i slutet av krisplanen information till förälder/anhörig, till pedagogen 

och till den som drabbas om vad sorgreaktioner kan innebära. Under informationen till 

förälder/anhörig står det på halva sidan om allmänmänskliga och specifikt barns reaktioner på 

sorg och förlust, och halva sidan tar punktvis upp krisens faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

reparationsfasen och nyorienteringsfasen. Här kan man också läsa om tidsintervallerna inom de 

olika faserna och symtom på dessa. Under ”informationen till pedagoger” står det ingenting om 

faserna, men den lyfter fram vikten av att låta barnen sörja och hjälpa dem att acceptera 

situationen och sänka kraven på de egna prestationerna. Här lyfts även fram hur skolan är den 

plats för barnet där rutinerna hjälper att skapa trygghet och att mycket av bearbetningen av 

förlusten äger plats just i skolan. Informationen som vänder sig till den människa som varit med 

om en traumatisk händelse tar framför allt upp de känslor som är att vänta, till exempel tomhet, 

oro och skuldkänslor. Det nämns även fyra steg/krisfaser som är att vänta när en elev drabbas av 

en krissituation, men det står inte vilka, (vi kan bara anta att det även här handlar om Cullbergs 

teorier). Det står också att dessa faser inte uppstår i en rak linje, en efter en, utan att man kan 

pendla mellan faserna/stegen under bearbetningen av den uppkomna situationen. 

 

I skola 3, under ”Handlingsplan för dödsbud och besked om allvarlig skada/ olycka till person 

utanför skoltid”, står ”Vanliga reaktioner hos de berörda” uppradade. Dessa har även både 

Cullberg och Dyregrov lämnat exempel på, så som sömnrubbningar, utåtagerande beteende, 

regressivt beteende och pessimism inför framtiden. I deras krisplan står det som punkt under 

denna rubrik att man som pedagog ska vara medveten om att en människa som drabbats av kris 

kan ha koncentrationssvårigheter upp till ett år och att det därför är viktigt att vara uppmärksam 

på barnet under denna tid. Därefter står det som punkt att eleven måste få känna sig fri att prata 

om situationen med sin lärare/pedagog på sina egna villkor, när han/hon kan och vill.  

                                                      

76  Dyregrov, Atle.(2007) Sorg hos barn. En handledning för vuxna. Lund: Studentlitteratur. 

Upplaga 2:1. s. 29, Cullberg. (2006) s. 150. 

77 Cullberg. (2006). s. 141. 
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Resultattabell av 

enkätundersökning 

Vi kommer nedan presentera resultatet av vår enkätundersökning bland lärare. Som 

tidigare nämnt var syftet med den att ta reda på hur väl insatta lärarna är i skolornas 

krisplaner och vilket stöttning de får av dels av krisplanen, kollegor och krisgrupp. Vi 

lämnade ut cirka 50 enkäter i 4 olika skolor. Vi fick tillbaka 17 stycken.  

 

Fråga Ja Nej Avvikande Övrigt Kommentarer 

1. Har du någon 

utbildning inom 

krishantering?  Om 

ja, vilken då? 

 

 

 

2 15   De som 

svarade ja 

lämnade ej 

svar på vad 

för 

utbildning. 

2. Känner du till 

om skolan har 

någon 

handlingsplan 

(krisplan/krisgrupp) 

inom 

krisberedskap? 

 

13 svarade: 

Ja, en 

krisgrupp. 

 

4 st. svarade: 

Ja, krisgrupp, 

men känner ej 

till krisplan. 

 

0  En (1) av 

de som 

svarat ja 

på frågan 

om de har 

vetskap 

om 

krisgrupp, 

svarade 

även ja 

om en 

krisplan, 

men 

känner ej 

till den. 

 

 

3. Har du själv 

någon erfarenhet 

om kris/ sorgarbete 

i barngrupp? 

 

7 

 

10 
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Fråga Ja Nej Avvikande Övrigt Kommentarer 

4. Om ja, tycker du 

att du i arbetet med 

krishantering fick 

tillräckligt stöd från 

skolans upprättade 

krisplan/krisgrupp? 

I sådana fall, hur? 

 

5  1 svarade: 

”Minns ej.” 

 

1 lämnade 

raden tom. 

 Enbart Ja-

svaren från 

fråga 3. 

Alltså 5/7 

möjliga 

svarade ja på 

frågan. 

5. Finns det 

någonting inom 

skolans 

krisberedskap som 

saknas? I så fall, 

vad? 

5 4 4 lämnade 

raden tom.  

 

 1 svarade: 

Vilken 

handlingsplan? 

Vad innehåller 

den? 

 

2 kunde 

ej komma 

på något  

 

1: vet ej  

 

De två som ej 

kunde komma 

på något hade 

varit med om 

krissituation. 

Den (1) som 

ej visste hade 

ej varit med 

om det.  

      

Resultat enkätundersökning. 

 

 

Reflektioner kring resultatet 
 

Vi kan alltså se att det enbart är 2 av 17 som har utbildning i krishantering och att det är 7 av 17 

som arbetat i skola med krisplan och hantering av detsamma. På fråga 5, om det är något som 

saknas i skolans krisberedskap, svarade 5 personer ja. Två av personerna som svarat ja på frågan 

har tidigare erfarenhet av krishantering. Vad som saknas enligt dem är: 

 

 Utbildning bland personalen. 

 Det är en svårighet att alltid vara ensam med en barngrupp när det händer något och att 

alla borde ha tillgång till en telefon för snabb hjälp och att det borde finnas ett nummer 

där det alltid finns någon som svarar.  

 

De tre personer som ännu inte varit med om en krissituation tyckte detta om skolans 

krisberedskap: 

 

 En svarade att krisgruppen agerade bra.  

 En svarade att han/hon inte jobbat länge nog att uttala sig.  

 En svarade ”Vilken handlingsplan har vi? Vad innehåller den?”  

 En person önskade tydligare åtgärdsplan och mer tydlighet i vad som ska göras när och 

hur.  
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 En person önskade att man på skolan kunde träna på scenarios om det skulle inträffa en 

tragedi på skolan och att man skulle sluta prata och faktiskt skapa scenario för att få 

träning.  

 En nyanställd ansåg att en kritik är att det inte ges någon information om krisplanen vid 

anställningstillfälle. 

  

 

Vad kan vi då tolka ut från denna enkätundersökning? Det vi fann intressant var att alla 17 

personer som vi fick in enkäterna ifrån nämnde att skolan hade krisgrupp, men enbart en person 

kände till en krisplan men hade inget kunskap om den. Av de 17 som svarade var det 4 som 

dessutom nämnde att de inte kände till någon krisplan (då detta ingick i frågan).  

 

På fråga 4, om personalen upplevde bra stöttning från krisgrupp/krisplan svarade 5 av 7 ja, men 

det svåra här är att urskilja om det upplevda stödet gällde krisgruppen eller krisplanen. Men ser 

vi tillbaks i backspegeln till resultatet ovan kan vi anta att det rör sig om stöd från krisgruppen 

då ingen i undersökningen direkt visade att de kände till krisplanen.  

 

 

Resultat av 

intervjuundersökning 
 

I den här delen ska vi presentera våra två respondenter och intervjuundersökningen. Vi 

kommer att presentera vad de svarade på de frågorna vi ställde för att sedan diskutera 

svaren under diskussionskapitlet.  

 

Vi har med referenser bland annat till Dyregrov
78

, Cullberg
79

, Sjöberg
80

, Andersson & 

Ingemarsson
81

 för att kunnat förstå hur viktigt det är för personalen att känna till skolans 

krisplan och dess innehåll. Så hur har då våra intervjupersoner kunskap om och har de arbetat 

med dessa?  

 

De planerade/ ursprungliga frågorna finns som bilaga 3, men då de olika respondenterna hade 

olika erfarenhet i ämnet, och i och med att person B dessutom är medlem i krisgruppen, ser 

många av frågorna olika ut. Men vi har försökt att lägga frågorna under varandra då ämnet och 

svaret är närliggande varandra. Fråga 1 som enbart skulle kunna vara en ja- eller nej fråga blev i 

och med det som sades om krisplanerna mer en översikt över hur de båda informanterna ser på 

krisplanen som sådan och förhållningssättet angående lättillgänglighet och kunskap om den. 

                                                      

78 Dyregrov. (2007) Sorg hos barn. En handledning för vuxna. Studentlitteratur. Upplaga 2:1. 

79 Cullberg. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 5:e utgåvan. 

80 Sjöberg. (1993). Vad gör vi när det händer i skolan?  Om krisberedskap Allmänna barnhuset. 

81 Andersson & Ingemarsson (1994). Kris och katastrof- En handbok för skolan. Liber Utbildning. 
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Detta födde fler frågor än de ursprungliga så vi har valt att numrera frågorna som de kom under 

samtalet med respondenterna.  

 

Vi kommer i denna presentation av intervjuundersökningen att dela upp svaren vi fått temavis; 

kunskap om innehållet i skolans krisplan, information till skolans anställda om 

krisplan/krisgrupp och hur de arbetar med nyanställda och vilket stöd lärarna anser att de får av 

krisplan/krisgrupp i möte med en elev i kris. 

 

Presentation respondenter 

De två lärare som vi intervjuat har två helt olika bakgrunder och därmed även olika 

förhållningssätt till krisplanen och hur det är att arbeta med barn i sorg. Nedan kommer en kort 

presentation av de båda informanterna.  

  

Informant A 

Kvinna, 25 år gammal. Tog lärarexamen 2006. Utbildad F-5 lärare i matematik och svenska. 

Arbetat på den nuvarande skolan sedan examen, alltså i tre års tid.  Har inte utbildning inom 

krishantering, varken från utbildningen eller från det nuvarande jobbet. 

 

Informant B 

Kvinna, 63 år gammal. Utbildad småskolelärare, tog examen 1969. Arbetat som lärare i 40 år, 

varav 19 år på den nuvarande skolan. Medlem i skolans krisgrupp och har där fått viss 

utbildning inom krishantering, en tvådagars utbildning och ett par föreläsningar om ämnet. Hon 

har på eget initiativ även gått utbildning i krishantering inom civilförsvaret.  

 

 

Kunskap om innehållet i skolans krisplan 

 

1) Har skolan en upprättad krisplan? 

A: Ja, det har vi. Och det tycker jag funkar väldigt bra.  Man får ju stöd av de som är med i den 

här krisgruppen om det händer nåt. … De kommer direkt, behöver du hjälp med nåt: vad ska vi 

hjälpa till med? Det finns en krisplan och man kan följa den steg för steg. Till och med hur du 

ska samtala med föräldern när det hänt nåt, att du ska slå upp dödsfall och massa sånt där. 

 

Då informant B sitter i krisgruppen och är en av de som ansvarar för krisplanen då hon även 

hade den framför sig på borden under intervjun, så frågade vi istället om hur det såg ut på 

skolan med krisplan när hon började på skolan och hur den har utvecklats. Informant B berättar 

om hur skolan jobbat fram krisplanen under årens lopp. När informant B kom till skolan 

startade uppbyggnaden av krisplanen. Hon berättar att alla krispärmar är numrerade och finns 

hos rektor, skolsköterska, lärarrum och på andra ställen runt om i skolan. Informant B berättar 

att för att hålla krisplanen uppdaterad ser de till att ha aktuella telefonnummer och därmed håller 

kontinuerlig kontakt med skolans kontaktnät.  

 

2)  Vad är bra respektive mindre bra med er krispärm? 

B: Sämre är att vi inte aktualiserar, går igenom sådan här saker, bra är att vi överhuvudtaget 

har en krisgrupp och att alla på skolan känner till oss och att de vet var pärmarna finns.  
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Information till skolans anställda om krisplan/krisgrupp 

 

Om kunskap om krisplanens existens berättar informant A: 

A: Den fick jag inte nån vetskap om innan alls.  Det var liksom här har du krisplanen när det 

väl hade hänt. Så det visste jag inte innan, nej. De har sagt att det fanns en krispärm men inte 

mer än så. 

 

3) Hade du önskat att du hade haft vetskap om den innan? 

A: Ja det hade jag nog faktiskt. Det kan vara bra att ha lite kunskap om det när det sätter igång. 

För sen står man ju där. Jaha, vad ska jag göra nu? Man får ju panik liksom.  

 

Nu ska jag erkänna att jag inte är jätteväl insatt i den. Jag tog ju det som var intressant för mig, 

sen så har jag ju inte, faktiskt inte, hunnit läsa igenom resten.  Jag tycker att det borde vara en 

sån grej man får när man skriver på anställningspappret ”här är krisplanen, så du vet”. Så 

man skulle behövt det när man blev anställd i handen, ja alltså inte:” ja den finns där i en 

pärm”. ”Jaha”. Då blir det, det blir inte att man läser den. Man är för bekväm för att liksom ta 

tag i det själv.  

 

4)  Känner de nyanställda till krisplanen? Informeras dem? 

B: Nej de gör det inte nej. De övriga i personalen får informera om det skulle hända något. 

 

5)  Tänker ni börja göra det med de nyanställda? 

B: Nej det tror jag inte, det känns inte nödvändigt, för så ofta är det inte kriser som händer va, 

utan det är om det händer något om det börjar brinna här va, ja för det har ju hänt, så då får 

man ta ställning till det då. 

 

6) Känner övrig personal till handlingsplanerna och vart de kan vända sig? 

B: Nej det vet att de kan vända sig till mig, till oss, de vet var krispärmarna finns, så vet de vilka 

som sitter i krisgruppen. 

 

 

Vilket stöd ger krisplanen/krisgruppen till läraren?  

 

Under nästa fråga beskriver respondenterna hur de arbetat med krisplaner när en svår situation 

har uppstått i klassen: 

 

7)  Har du någon gång arbetat med skolans krisplan? I sådana fall hur? 

På denna fråga tog båda respondenterna upp tillfällen då ett barn i klassen förlorat en nära 

anhörig. Respondent A tog upp samtalet med föräldern till barnet och när hon med stöttning 

från skolsköterskan genomförde samtalet enligt de punkter som tas upp i skolans krisplan. 

Krisplanen var ett stöd då den framför allt gav hänvisning till vikten av aktivt lyssnande och en 

förstående attityd. Lärare A ville, som hon också läst om i krisplanen, försöka göra skolan till en 

så fast punkt som möjligt när eleven kom tillbaka, att det skulle vara ”som vanligt”.  

 

Även respondent B hade en elev i klassen som drabbades av en nära anhörigs död. Eleven 

berättade det själv under skoltid och ville inte att klasskompisarna skulle få veta. En kompis 

valde eleven att berätta för, det tyckte eleven räckte. Läraren förde dialog med eleven om var 
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döden innebar och tyckte att eleven verkade förstå vad som hänt. Även respondent B lägger stor 

vikt på att skolan ska vara en trygghet för eleven.  

 

B: För många barn är skolan en fristad va, här får de fortsätta att leva sitt vanliga liv, här är ju 

allt som vanligt. 

 

8) Vilket stöd får lärarna på skolan när det uppstår en kris/ dödsfall i en barngrupp? 

A: Det är ju skolsköterskan som varit det stora stödet. Hon är väl i och för sig den som har mest 

tid att vara det också. Det är henne jag pratat mest med och liksom varit min bästa hjälp. 

Skolsköterskan är ett jättebra stöd, framför allt när man är ny som jag. Jag kan ju inte, kan jag 

fråga mina kollegor här verkligen? Hon svarar ju på allt, hon tycker att inget är konstigt. Det 

är ju hennes bord lite på nåt sätt liksom, allt som har med känslor, sorg och så at göra, känns 

det som.  Det är svårare att gå till de i krisgruppen för de har så mycket annat kan jag känna, 

de har sin egen planering, de har det och, ja det känns som att de har så mycket, medan 

skolsköterskan kanske har lite mer tid.  

 

B: Ja skolsköterskan är ett bra stöd, men jag kände att jag fick ge mycket hjälp till mamman 

speciellt, men jag fick nog den uppbackning jag behövde ja. Det var ju inte jag som var utsatt 

va, utan jag kunde backa upp mamman och X, det var inte jobbigt för mig. 

 

9) Om en kris uppstår känner du att du är tillräckligt förberedd för att kunna 

hantera situationen? 

B: Ja det känner jag att jag är, om man förlorat en nära anhörig så är man härdad va, man kan 

prata och så, man kan även sätta sig in i en situation. 

 

A: Ja, men alltså då vet jag ju vad jag ska vända mig nånstans. Då kommer jag ju ta hjälp av 

skolpsykolog och ja, funkar inte det, då finns ju BUP och alla såna här andra.  

 

Lärare A känner sig dock något ensam när en krissituation uppstår: 

A: Det är du som lärare som nästan, som måste se om X mår bra eller inte och i så fall skicka 

vidare... Tycker man borde få mer hjälp, kanske nån kommer in, pejlar, hur mår X, tar ut X, 

pratar med X. Det känns som det är mitt ansvar, jag måste ta alla de här samtalen, jag måste 

kolla, mår X bra, mår X inte bra, hur ska jag kunna hjälpa X. Det är ju ingen liksom som kollar, 

på nåt sätt tycker jag att det borde vara nån som följer upp, och hjälper till på ett annat sätt.  
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur skolor arbetar med krishantering 

utifrån skolans krisplan, vilka förutsättningar lärare har genom denna, och om lärarna 

känner sig väl förberedda, pålästa och trygga i sin arbetssituation om en krissituation 

skulle inträffa i skolan. 

 

Frågorna vi ville ha svar på var: 

 

Hur använder sig skolor av handlingsplaner och krisplaner när en elev hamnar i en 

krissituation?  

och 

Vilket stöd får lärare när en kris uppstår, dels av krisplanen men även från kollegor och/eller 

krisgrupp, och hur upplevs detta stöd av lärarna? 

 

Så vad kan vi då med den bakgrund vi presenterat, de enkätsvar vi fått in, svaren från 

intervjuerna och redogörelsen för krisplanerna, säga om skolans och lärarnas förutsättningar och 

lärarnas kompetens och kunskap om krisberedskap? Och vilket stöd får lärarna egentligen i 

arbetet med en krissituation? 

 

Kunskap om skolans krisplan och dess innehåll 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) kan 

man läsa att  
”skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om 

den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten[…]Skolan skall präglas 

av omsorg om individen och generositet”.
82

 

För att som lärare och pedagog kunna bemöta detta, måste man vara beredd på alla situationer, 

eller åtminstone ha kunskap om hur man kan gå till väga och var man kan vända sig om en 

oförberedd händelse skulle uppstå.  

 

Alla skolor drabbas någon gång av den plötsliga och smärtsamma händelsen när någon dör 

eller allvarligt skadas. Alla skolor kan möta händelser, som för de berörda och verksamheten 

leder till en krissituation.
83

  

 

Dyregrov skriver att oavsett hur stora krissituationerna än må vara, om så en stor katastrof 

såsom Tsunamin 2004 i Indonesien, eller att ett barn blir allvarligt sjukt, eller om en förälder tar 

sitt liv, så måste skolor och förskolor ha en upprättad handlingsplan i krisberedskap. Han menar 

                                                      

82 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s. 3,5. 

83 Andersson & Ingemarsson. (1994). s. 27. 
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att det handlar om att skapa strukturer, det vill säga handlingsplaner, och hur organisationen 

arbetar med olika krissituationer.
84

 

 

För att skolan skall kunna hantera krissituationer måste skolan förbereda sig inför mötet med 

den svåra situationen. Ett sätt menar Andersson & Ingemarsson är att de har en 

krishanteringsplan och en krisorganisation.
85

 Syftet med skolans krisorganisation är enligt 

Andersson & Ingemarsson att skolan vid olika kritiska händelser kunna hantera situationen på 

ett sådant sätt att både pysiska och fysiska skador minimeras.
86

 Även menar Andersson & 

Ingemarsson på att skolan skall bygga upp en krisorganisation och använda sig utav en väl 

utarbetad handlingsplan för kritiska situationer och katastrofer som kan komma att beröra 

skolans verksamhet.
87

   

 

Idag finns det inga direkta riktlinjer för hur en handlingsplan i skolan ska se ut i krishantering, 

men i Skolverkets publikation Beredd på det ofattbara, visas en del förslag som kan vara bra att 

följa, för att på bästa sätt vara så väl förberedd på när det ofattbara händer. Att upprätta en 

krisplan är det viktigaste och innehållet i krisplanen bör omfatta vilka som ingår i krisgruppen, 

och även vilket ansvar samtliga medlemmar har.
88

 Även Sjöberg menar på att det är bra att 

gruppen har beslutat vem som har ansvaret för vad i krissituationer.
89

 Mathiasson menar att om 

organisationen är väl förberedd för att krissituationer kan inträffa så är det enklare att hantera 

situationen om och när den uppstår. Mathiasson hävdar också att det skall vara strukturerat vem 

som gör vad i organisationen, då det enligt honom är strikta beslutsordningar som skall 

upprättas.
90

  

 

Det vi kan se i de tre krisplanerna vi granskat är att det enbart är en av skolorna (Skola 1) som 

har en ordentligt uppdaterad lista till medlemmarna i krisgruppen och även en tydlig 

handlingsplan vid ”dödsfall eller allvarligt tillbud under skoltid” där både åtgärder och ansvarig 

står nämnt.  Skola 2, liksom skola 3:s krisplan lämnar mycket att önska för att personalen ska ha 

bra förutsättningar och möjligheter till ett brett kontaktnät när det handlar om olika 

krissituationer som kan uppstå och vem som ansvarar för vad under en svår händelse. I skola 2:s 

krisplan nämns dock under varje tänkbar händelse hur krisgruppen ska agera, och denna är 

lättöverskådlig med punktlista. Men i och med att medlemmarna i krisgruppen inte står nämnda 

i planen är det också svårt att förstå vem av medlemmarna som ska göra vad. I krisplanen för 

skola 3 står det även att krisgruppen bland annat ska informera den övriga personalen, men då 

                                                      

84 Dyregrov. (2006) i Myndigheten för skolutveckling. När det värsta händer - om krishantering i 

förskola och skola. Stockholm: Liber Distribution. s. 113. 

85Andersson & Ingemarsson. (1994). s.26. 

86 Andersson & Ingemarsson. (1994). s. 27. 

87  Ibidem. 

88 Skolverket. (2000). Beredd på det ofattbara Om krisberedskap och krishantering i skolor, Liber 

Distribution. s. 8. www.skolverket.se  

89 Sjöberg. (1992). s. 41. 

90 Mathiasson. (2006) i Myndigheten för skolutveckling. När det värsta händer - om krishantering i 

förskola och skola. Stockholm: Liber Distribution. 

http://www.skolverket.se/
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krisgruppen enligt telefonlistan består av sex personer som dessutom inte är namngivna, är det 

svårt att för oss utan insyn i skolans organisation att ta ställning till hur mycket de själva är 

medvetna om sina respektive uppgifter vid en krissituation.  

 

I Skolverkets publikation Beredd på det ofattbara, står det att det är bra om det finns checklistor 

att följa som gör det lättare att sätta igång arbetet i en krissituation. Krisplanen bör även vara 

kortfattad och lättläst, hela skolans personal ska känna till innehållet i krisplanen och det är 

viktigt att den kontinuerligt förnyas.
91

 Av de tre krisplanerna vi granskat har samtliga mer eller 

mindre tydligt utformade checklistor. Skola 1 har olika listor för olika plötsliga händelser, på en 

sida står de uppradade under varandra, på andra sidor är handlingsåtgärderna numrerat 

uppradade. Skola 2, som har en mycket massiv krisplan, har som vi nämnt ovan, en mycket 

tydlig och konsekvent punktmarkerade åtgärdsplaner för flera oförutsägbara händelser. Skola 

3:s krisplan består, trots att den är mycket tunnare än de andra två skolorna, nästan enbart av 

numrerade åtgärdsplaner för de olika händelserna. Vi kan också med enkätundersökningen som 

underlag konstatera att endast en person nämnde att skolan hade en krisplan, fyra stycken skrev 

att de inte kände till en krisplan och 14 svarade att de kände till en krisgrupp. Så vad vi kan se 

hade alltså ingen av dem tillfrågade kännedom om innehållet i krisplanen, då våra informanter 

inte ens tycks veta att den existerar.  

 

Från enkätundersökningen vi gjorde kunde vi se att endast två av 17 personer hade utbildning 

inom krishantering och att 7 av 17 av lärarna har mött en kris. Det vi sett i vår undersökning, är 

att många människor någon gång i livet står inför en krissituation, och att detta inte är något 

man under lärarutbildningen får undervisning i. Bland de två informanterna i 

enkätundersökningen som hade dokumenterad kunskap inom krisberedskap, var den ena vår 

intervjuperson och satt i krisgruppen där hon fått utbildning i krishantering. Det vi kan säga är 

att det inte tycks ges någon personalutbildning inom personalgrupperna, då lärarna dessutom 

inte ens har vetskap om att skolan har en krisplan. Detta fick vi en tydligt hint om både i 

enkäterna och i intervjuerna.  

 

Då vi diskuterade kunskap om krisplanen med de båda informanterna fick vi veta att krisplanen 

inte är någonting som presenteras under anställningstillfälle utan något som lärarna blir varse 

om i efterhand.  Som vi tog upp i avsnittet om Tidigare forskning hävdar Dyregrov att; mental 

förberedelse och planering före dödsfall och andra kritiska händelser leder till en åtskilligt 

bättre hantering än om man bara ”tar det som det kommer[….]”.
92

 Han menar också att 

temadagar, kurser, tillgång till böcker i ämnet och god kunskap om skolans beredskapsplan är 

saker som kan öka skolans och personalens förmåga att arbeta med kriser och oförutsägbara 

händelser.  Också på Skolverkets hemsida kan man även läsa att det är bra att utbilda sin 

personal då det ger en trygghet i krissituationer, detta kan till exempel göras under olika 

studiedagar. Man bör även i förväg vara förberedd på både praktiska och tekniska saker som kan 

uppstå vid en krissituation. Att utarbeta kontakter med andra organisationer, som till exempel 

socialtjänsten, kyrkan, barn- och ungdomspsykiatrin, räddningstjänsten och polismyndigheten 

                                                      

91 Skolverket. (2000). Beredd på det ofattbara Om krisberedskap och krishantering i skolor, Liber 

Distribution. s.40. www.skolverket.se  

92 Dyregrov, Atle. (2007).  s. 97. 

http://www.skolverket.se/


 

33 

 

kan vara ett sätt att vara förberedd. Skolan kan också förbereda en ”krislåda”. 
93

 Så trots alla 

dessa rekommendationer från såväl Skolverket som från erfarna forskare inom ämnet hur viktigt 

det är med en god föreberedelse, så är bilden vi fått av hur skolan arbetar med förberedelse och 

personalinformation om detta viktiga ämne, något blek. Endast en av skolorna vi varit i kontakt 

med har dessutom en krislåda, denna innehöll såväl ett pappersexemplar av krisplanen, så väl 

som böcker, musik till minneshögtider, ramar och en minnesbok som stod framme efter 

Tsunamikatastrofen. Detta trots att skolan hade tur och skonades från en direkt tragedi. Skola 3 

hade dock i sin krisplan förslag på hur olika minnesstunder kan se ut och gav även förslag på 

psalmer. När det handlar om skolornas tillgång till litteratur i ämnet kan vi se att ingen av 

skolornas krisplaner ger förslag på litteratur, men att skola 2 hade några böcker i krislådan i 

lärarrummet. För att bredda kontaktnätet och ha tillgång till hjälp från andra organisationer låg 

en av skolorna, skola 1, i framkant då de hade en lång telefonlista på flera sidor till 

organisationer och myndigheter att vända sig till.  

 

Stöd till lärare  

Krisgruppens ansvar i en krissituation, menar Sjöberg är att se till att information och samarbete 

fungerar mellan skola och andra instanser.
94

 Det är rektor som har det yttersta ansvaret i 

krisgruppen. Rektor på skolan ska sammankalla gruppen samt att det är han/hon som ska leda 

arbetet.
95

 När det gäller uppbackning till lärare som behöver stöd när ett barn förlorat nära 

anhörig, kan det enligt Sjöberg vara en väldigt tung börda för en ensam lärare att stödja en elev 

när läraren dessutom kan ha upp till trettio andra elever i klassen. 
96

 Därför menar Sjöberg att en 

lärare själv behöver uppbackning och stöd, och hävdar att det krävs livserfarenhet, ett stort 

engagemang och tid för att orka med.
97

 Sjöberg skriver att en lärare kan hämta stöd från 

elevvårdspersonal som ofta känner klassen väl och även känner den drabbades föräldrar. 

Sjöberg menar att det är av stor vikt att de drabbade får stöd från någon som de känner sig 

bekväma med.
98

 Detta var även något som respondent A tog upp i intervjuundersökningen. Hon 

uttryckte en stor ensamhet i arbetet med klassen samtidigt som hon måste vara extra lyhörd för 

den elev i klassen som hade drabbats av en anhörigs dödsfall. När en krissituation uppstår 

menar Mathiasson att ”Den som står i frontlinjen och ska hjälpa dem som är drabbade behöver 

själv stöd och hjälp för att klara uppgiften”. 
99

 Vidare menar Mathiasson att denna typ av hjälp 

för de drabbade bör vara en självklarhet i alla krisorganisationer. Intervjuperson A uttrycker en 

saknad av stöd från kollegor och ledning och önskan om stöttning i sin egen situation:  

                                                      

93  Skolverket. (2000). Beredd på det ofattbara Om krisberedskap och krishantering i skolor, Liber 

Distribution. s. 40. www.skolverket.se  

94  Sjöberg. (1993).  s. 28. 

95 Sjöberg. (1993). s. 41. 

96 Sjöberg. (1993). s. 48. 

97 Sjöberg. (1993). s.48. 

98 Sjöberg. (1993). s. 47. 

99 Mathiasson. (2006) i Myndigheten för skolutveckling. När det värsta händer - om krishantering i 

förskola och skola. Stockholm: Liber Distribution. s. 74. 

http://www.skolverket.se/
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A: Kan inte nån bara pejla av, nej då måste man liksom kalla ner dem, kom, kolla här liksom. 

Det sker ju liksom aldrig naturligt.  

 

Även intervjuperson B kände att ledningen inte stod bakom på ett önskvärt sätt:  

B: Tyvärr vi skulle verkligen behöva gå igenom sådana här saker på krismötena, som finns med 

i krispärmen som, vad gör vi om något barn blir sjukt, eller en lärare, om det blir bombhot om 

något barn dör, ja det är så mycket som man ska ta upp. Förut hade vi en aktiv rektor på skolan 

vi tog upp sådana här saker, vi tränade på olika scenarier, saker och ting brister på den här 

skolan, det är mycket som skulle vara bättre. Det finns en krisgrupp i stadsdelsnämnden också, 

men jag vet inte hur de arbetar, men vi kan vända oss till dem om det blir något större som 

händer. […]Tycker att ledningen kunnat ta mer ansvar och så, de har det yttersta ansvaret. Att 

ledningen höll i mera övningar så personalen blir förberedda.    

 

I dessa svar från informanterna i den kvalitativa intervjun kan vi tydligt urskilja deras bild av 

verkligheten och det faktiska arbetet med krishantering där och då, ur ett fenologiskt perspektiv. 

Trots att de båda informanterna har två olika roller i skolan, den ena sitter i krisgruppen och den 

andra inte, så känner sig båda något ensamma i sitt arbete och uttrycker en längtan efter 

tydligare ledarskap från skolans ledningsgrupp. Krisplanen ger riktlinjer och förslag till 

tillvägagångssätt för krishantering, men det vi kan urskilja från intervjuerna är att dessa trots allt 

inte tycks vara tillräckliga. I den upplevda verkligheten för informanterna utifrån det 

fenomenologiska tankesättet tycks det fortfarande finnas brister i arbetet med krishantering, 

framför allt när det gäller stöd och samarbete. Lind Nilssons studier om ledarskap i organisation 

visar också vikten av ett tydligt ledarskap och hur detta påverkar arbetet med krishantering, då 

medarbetarna i hög grad tillsammans med ledningen arbetar i en skapandeprocess, i detta fall 

krishanteringsprocessen.
100

 

 

Precis som vi nämnde under resultat av enkätundersökningen, där frågan formulerades om 

informanterna kände att de fått stöd under arbetet med krishantering från krisplan/krisgrupp, är 

det svårt att veta vilken av dessa två de 5 som svarade ”ja” på den frågan, syftar till. Men i och 

med att så få sade sig ha kunskap om skolans krisplan kan vi anta att det är skolans krisgrupp de 

syftar till. Men under frågan vad som saknades i skolans krisberedskap, skrev flera att de 

saknade tydlighet i åtgärdsplan, en önskan om mer information om skolans krisberedskap, en 

vilja att träna krisberedskap med scenario, mer personalutbildning, och en person upplever det 

som en svårighet att vara ensam med barngruppen och vill ha tillgång till en egen telefon och ett 

nummer där det alltid finns någon som svarar.  

 

 

 

 

 
                                                      

100 Lind Nilsson, Iréne. (2001). s. 143. 
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Slutsats 
 

Varför är detta viktigt att skriva om? Dyregrov och Raundalen som båda är psykologer med stor 

erfarenhet av krispsykologi, beskriver att lärarna befinner sig i ett bra sammanhang att möta 

barnen och deras sorg, då de känner eleven och har en väl inarbetad kunskap om 

klassrumsklimatet. Dyregrov och Raundalen menar att lärarna är i sin yrkesroll experter på att 

”förmedla information och kunskap till barnen[…]”
101

 och har de även erfarenhet av olika 

uttrycksformer, såsom dramatisering, litteraturläsning, bild och filmer som kan användas i ett 

klassrum för att bearbeta en krissituation/dödsfall.
 102

  Lindefors menar att alla som arbetar med 

människor, kommer även ofta i kontakt med människor i kris, och bör därför ha en medvetenhet 

om krisens innebörd. Som lärare är det viktigt att vara en empatisk förebild för eleverna och 

därför även extra viktigt att kunna vara närvarande i mötet med den krisdrabbade.
103

  

 

Under arbetet med denna uppsats, om hur skolor arbetar med krisplaner och hur pass trygga 

lärare känner sig i sin roll som ansvariga för andra människors psykiska hälsa under en 

krissituation, har vi funderat en hel del över hur vi själva skulle vilja arbeta med dessa 

företeelser under våra yrkesliv som lärare. Vi har sett brister, men även sett att det finns en 

omtanke, en vilja i de personerna vi intervjuade, att kunna finnas där för de elever som befinner 

sig mitt uppe i en kris. I dagens läge finns ingen lag som säger att alla skolor måste ha en 

upprättad krisplan och vad denna ska innehålla. Dagens rekommendationer ger skolorna ett 

svagt underlag att arbeta fram en krisplan där alla viktiga aspekter vi sett borde finnas ska 

innehålla. För att detta ska bli något som skolor och kommuner tar på allvar anser vi efter vår 

undersökning att det borde tillkomma en lag om att krisplaner tillsammans med en väl utvecklad 

krisberedskap, ska vara obligatoriskt för samtliga skolväsenden.  

 

Det är mycket som skulle kunna förändras. En av våra intervjupersoner gav förslaget att skolans 

krisplan borde presenteras redan vid anställningstillfället. Även professor Atle Dyregrov menar 

att arbetet med krishantering startar redan vid föreberedelsen. Den fullständiga hjälp till 

eleverna startar vid lärarens kunskap och engagemang i hur en kris uppstår, utvecklas och så 

småningom avvecklas. Krisplanerna skulle kunna vara tydligare, med namn och telefonnummer 

till krisgruppens samtliga medlemmar med genomtänkt ansvarsområdesfördelning. Det kunde 

finnas ett väl utarbetat kontaktnät till organisationer och institutioner som läraren kan vända sig 

till vid behov. Krisplanerna skulle kunna ha handlingsplaner för fler tänkbara situationer, och 

inte bara fokusera på brandutrymning, som vi har märkt tycks vara någon som flera av skolorna 

fokuserar på. Sjöberg lyfter fram den problematiken så här:  

 

Varje skola har brandövning med jämna mellanrum. Men hur många skolor prövar sin 

beredskap för självmord bland eleverna? Varje år så tar cirka femtio ungdomar mellan 

                                                      

101 Dyregrov & Raundalen. (1997). Sorg och omsorg. Lund: Studentlitteratur. s. 15. 

102 Dyregrov & Raundalen. (1997). s. 14,15. 

103 Lindefors. (1990). s. 51. 
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femton och nitton år sitt liv, så det är större risk att ett gymnasium drabbas av ett självmord 

än en brand.
104

   

 

Man bör satsa på att utbilda personalen, och i brist på pengar, åtminstone krisgruppen. 

Krisplanen skulle kunna innehålla en litteraturlista med förslag för böcker som passar i olika 

situationer och för olika åldrar. Skolor skulle snabbt och lätt plocka ihop en krislåda 

innehållande böcker, musik, ramar, minnesbok etcetera, allt för att underlätta arbetet i en 

pågående krissituation. Det är inte mycket som krävs. Med tanken på att den ostrukturerade 

krishanteringen ofta kräver mer från både personal och barn i skolan än den väl förberedda 

krisorganisationen, är det av stor vikt att skolan står ordentligt redo när en svår händelse väl 

uppstår.  

 

I arbetet vi har framför oss är det mycket man ser fram emot och många händelser som är 

önskvärda. En kris är varken önskvärd eller välkommen, men vi människor kan inte skydda oss 

från allt, och det är därför vi måste vara förberedda på att vara beredda.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      

104 Sjöberg. (1993). s.52. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

 

Informationsbrev 

 

 

Hej!  

Vi är två studenter på Stockholms Universitets lärarprogram som läser vår näst sista termin med 

inriktning F-6. Vi skriver nu vårt examensarbete/ fördjupningsarbete inom institutionen Barn 

och Ungdomsvetenskap. Vi har valt att undersöka hur skolor och lärare arbetar med krisplaner 

och hantering av barn i sorg och kris. Vi har valt att lägga fokus på när barn förlorar en nära 

anhörig så som syskon, föräldrar, vänner/ klasskompisar. Syftet med undersökningen är att vi 

vill få en djupare kunskap hur man som lärare kan hantera och agera i dessa svåra situationer. 

Vi hoppas att vi kan få er hjälp att svara på vårt enkätformulär.  Om det är någon som vill dela 

med sig av sina erfarenheter i en intervju vore vi mycket tacksamma. I sådana fall, lämna gärna 

namn och telefonnummer/mailadress på enkäten. 

Undersökningen är själklart frivillig och undersökningens resultat behandlas konfidentiellt. 

 

Har ni frågor, funderingar eller synpunkter kontakta gärna oss. 

Hanna Borvin, tel: 0760-281878, mail:  Habo7813@student.su.se 

Natasha Chiapponi, tel: 0734-246333, mail: nach7623@student.su.se 

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Hanna och Natasha. 
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Bilaga 2 
 

Enkätfrågor  

 

 

1. Har du någon utbildning inom krishantering?  Om ja, vilken då? 

 

 

 

2. Känner du till om skolan har någon handlingsplan (krisplan/krisgrupp) inom 

krisberedskap? 

 

 

 

3. Har du själv någon erfarenhet om kris/ sorgarbete i barngrupp? 

 

 

4. Om ja, Tycker du i arbetet med krishanteringen att du fick tillräckligt med stöd från 

skolans upprättade krisplan/krisgrupp? I sådana fall, hur? 

 

 

5. Finns det någonting inom skolans krisberedskap som saknas? I sådana fall vad? 

 

 

 

 

 

 

Ev. namn, tel, mail om du är intresserad av att bli kontaktad för en intervju:  

 

___________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor. 

 

Bakgrundsfrågor 

A) Vilken utbildning har du? 

B) Har du utbildning inom krishantering, vilken då? 

 

Informationsfrågor 

1) Har skolan en upprättad krisplan? 

2) Har du någon gång arbetat med skolans krisplan? I sådana fall hur? 

3) Kan du berätta om en situation när du mött ett barn i kris/sorg? 

4) Vilket stöd får lärarna på skolan när det uppstår en kris/ dödsfall i en barngrupp? 

5) Om en kris uppstår känner du att du är tillräckligt förberedd för att kunna 

hantera situationen?



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


