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Abstract 
 

Den här uppsatsen handlar om skolans kris och katastrofberedskap. Undersökningen 

består i att ta reda på om skolan och lärare är redo att möta elever i en traumatisk 

kris och om skolan tagit till sig Skolverkets (2000) uppmaningar hur man kan 

förbereda sig inför en traumatisk kris. Genom kvalitativa intervjuer med lärare och 

skolpersonal har undersökningen genomförts. Resultatet visar att lärarnas relationer 

till eleverna är viktiga i krishanteringsarbetet samt föräldrarnas och rektorns roll. 

Lärarna behöver stöd för att kunna vara tillhands för de elever som behöver stöd. 

Skolans ledning kan hjälpa genom att sätta in extra resurser och förbereda 

personalen genom utbildningar i krishantering. 

 
Ämnesord:  trauma, kris, skola, sorg, katastrof, krishantering,  
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1 Inledning och bakgrund 

De senaste åren har Sverige drabbats av ett flertal större katastrofer; Estoniakatastrofen, 

branden i Göteborg och nu senast katastrofen i Sydostasien. Det har varit traumatiska 

händelser som direkt drabbat många familjer och indirekt påverkat andra bland annat 

genom tidningsartiklar och tv-program om det som inträffat. En traumatisk händelse kan 

påverka både den som är direkt inblandad och den som upplever det indirekt enligt 

Cullberg (2000). En traumatisk händelse kan utlösa en traumatisk kris.  

 

I skolan möter lärare och övrig skolpersonal elever som direkt eller indirekt kan vara 

drabbade av traumatiska händelser. Större katastrofer som direkt eller indirekt drabbar ett 

stort antal människor sätter skolans organisation på prov. Fler kommer kanske att behöva 

stöd och extra hjälp att gå igenom kriser i framtiden. Vilka reaktioner som kan uppstå i en 

traumatisk kris och hur man som lärare kan stötta elever som upplevt en traumatisk 

händelse kommer att behandlas i detta arbete. 

 
 Efter branden i Göteborg 1998 fick Skolverket (2000) i uppdrag av regeringen att skriva 

en rapport som skulle vara en översyn av katastrofberedskapen inom skolområdet. Ett stort 

engagemang och omfattande resurser lades ned från Göteborgs kommun och skolor  för att 

hjälpa drabbade elever och personal. Kris- och katastrofberedskapen ute på skolorna anses 

vid Skolverkets översyn ha varit bra. På de skolor som skolverket varit i kontakt med i sin 

rapport fanns det krisplaner och krisgrupper innan branden. Personalen på skolorna 

menade att det varit ett stöd att ha krisplanen i arbetet med krishantering, men man 

påtalade också att varje situation behöver sitt speciella handlingsmönster. Överlag har 

drabbade elever fått det stöd de behövde, men stödet varierade från skola till skola. 

Mycket tyder på att skolorna prioriterade stödinsatser i form av extra elevvårdpersonal 

framför extra lärarresurser. Skolverket har diskuterat denna prioritering med 

representanterna för stödcentrum i Göteborg. Man kom då fram till slutsatsen att det 

generellt vid en händelse som brandkatastrofen gäller att i yttersta mån förstärka med 

lärarresurser i skolan. Man menade att ordinarie lärare hade en viktig roll som 

medmänniska i en krissituation. Lärare uppfattades som mycket viktiga stödpersoner i det 

akuta krisskedet och även i ett längre tidsperspektiv. Lärare som hade en bra relation med 

sina elever klarade i de flesta fall av krishanteringen i samarbete med elevvårdspersonal 
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utan att man satte in utomstående personer. Lärare behöver avlastning så att de kan vara ett 

stöd för elever i kris. Det var därför bra om någon annan tog över lärarens uppgifter och 

undervisade. Professionell hjälp kan behövas av vissa elever för att klara den psykiska 

rehabiliteringen. Det framkom även från de intervjuade ungdomarna att det var 

betydelsefullt för dem att personer de känt sedan tidigare fanns tillhands som stöd efter 

katastrofen. Det framkom också att det var betydelsefullt att den professionella hjälpen 

fanns tillgänglig på skolan. Skolorna var i vissa fall lite för snabba att remittera elever till 

utomstående psykologer när eleverna egentligen bara behövde få tala ut om sina känslor 

med närstående på skolan. Utredningen visade att kamrater och etablerade vuxenkontakter 

i skolan hade stor betydelse för elever i en krissituation. Skolan var en naturlig mötesplats 

som representerade kontinuitet och trygghet (a.a. 2000). 

 

De generella slutsatser Skolverket (2000) drog med anledning av granskningen som 

gjordes och som är viktiga erfarenheter för andra skolor att ta fasta på är: 

 
- skolor behöver en beredskap i form av en krisledningsgrupp och en väl förankrad 

krisplan för att kunna möta en svår händelse, 
 

- det är angeläget att personal och elever får utbildning i krishantering, krisreaktioner 
samt kring brand, 

 
- upparbetade kontakter mellan skolans personal och socialtjänst, Barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP), räddningstjänsten, polismyndigheten m.fl. är nödvändiga, 
 
- rektorernas uppdrag i en krissituation måste tydliggöras och följas upp från 

kommunen centralt, 
 

- skolans primära ansvar i en krissituation är att representera vardagen mitt i kaoset 
samt sätta eleven i centrum och i samarbete med föräldrar och övriga samhället hjälpa 
och stödja eleven så att denna så snart som möjligt blir i stånd att tillgodogöra sig 
undervisningen, 

 
- det är viktigt att kommun och skolledning stödjer lärarna och elevvårdspersonal i en 

krissituation eftersom deras roll är av avgörande betydelse, 
 

- ingen tvekan får råda om omfattningen av de satsningar som bör göras och vilka 
resurser som finns till förfogande när en kris drabbat skolan, 

 
- ritualer och symbolhandlingar är viktiga efter dödsfall och skolan bör understödja 

sådana, 
 

- fortlöpande information till elever och personal är nödvändig, 
 

- när elever, som upplevt en krissituation, skall börja gymnasiet är det ett gemensamt 
ansvar för grund- och gymnasieskolan att förbereda övergången (a.a. s. 48-49). 
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 Skolverkets slutsatser blev min utgångspunkt när jag utformade intervjuguiden i den 

empiriska delen i detta arbete.  

 

I arbetet presenteras den vetenskap som redan finns och därefter beskrivs de problem som 

jag valt att undersöka. I den empiriska delen presenteras undersökningens 

tillvägagångssätt. Undersökningen resultat beskrivs och analyseras i resultatdelen. I 

diskussionen kopplar jag samman teori och undersökningens resultat. En kort 

sammanfattning samt referenser följer sedan.  

 

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att försöka se hur skolan och lärare är redo för att möta 

elever i en traumatisk kris. Samhället har blivit mer sårbart och personliga och nationella 

katastrofer kommer att drabba oss igen. Mitt problemområde är om man tagit till sig de 

slutsatserna Skolverket (2000) redogjorde för och har meddelat landets skolor som viktiga 

att ta fasta på för framtiden. Forskningsfrågan är att se hur skolorna arbetat med eleverna i 

en traumatisk kris samt att undersöka vilken roll lärare/rektor samt föräldrar haft i 

krishanteringsarbetet och vad som man lyfte fram som viktigt att tänka på. 

 

1.2 Skolans ansvar 
Skolan är en arbetsplats för både lärare och elever. Många människor träffas dagligen på 

skolans område och många blir berörda när något händer i skolan eller dess närhet. Skolan 

har visat sig vara av stor betydelse i en krissituation därför att här har alla sina kamrater 

och etablerade vuxenkontakter. Skolan blir därför en naturlig mötesplats. Skolan har en 

funktion i sorgearbetet genom att den fungerar ”som den alltid gör”, med sina rutiner mitt i 

allt kaos. Skolans primära ansvar när det gäller kris- och katastrofsituationer är att stå för 

kontinuiteten och tryggheten. Eleverna ska sättas i centrum och skolan ska i samarbetet 

med föräldrar och instanser i övriga samhället hjälpa och stödja eleven så att denne så 

snart som möjligt kan vara med och tillgodogöra sig undervisningen. Detta är oftast ett 

långsiktigt arbete. Skolan måste både klara det akuta skedet och det mera långsiktiga 

arbetet (Skolverket 2000). 

  

Enligt skollagen 1 kapitlet under 2§ (SFS 1985: 1100) står det att skolan ska: 
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ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 
harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.  

 

Vad innebär det för grundskolan? 

För elever i grundskolan anger skollagen att särskilt stöd ska ges till elever med 

svårigheter i skolan. Skolverkets (2000) granskning av skolornas arbete efter 

diskoteksbranden i Göteborg 1998 visade att skolprestationerna hos eleverna försämrades 

efter branden. Det är viktigt att skolan ser till att alla elever ges tillräckligt stöd och att det 

finns rutiner för att följa upp varje enskild elev utveckling över en längre period. För 

elever som vistas på sjukhus under längre tid ska undervisning anordnas på sjukhus eller i 

elevens hem. Elever som drabbats av sorg kan på grund av sorgearbetet få förlängd 

undervisning. Sorgearbete tar tid och det kan ta upp till två år innan situationen 

”normaliseras” för eleven (a.a.). Skolverket är en central förvaltningsmyndighet som har 

som uppgift att 

• att ange mål för att styra  

• att informera för att påverka  

• att granska för att förbättra (www.skolverket.se 050501) 

 

Sedan den 1 juli 2000 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om första hjälpen och krisstöd 

för personal och elever i skolväsendet (AFS 1999:7). Här står det att varje arbetsplats skall 

har beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till 

verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Chefer och arbetsledande personal ska 

ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på lämpligt sätt. 

 

2 Litteraturgenomgång 

I nästan alla skolor inträffar varje termin något dödsfall på grund av svår sjukdom, 

självmord eller olyckshändelse. Det kan vara en elev, förälder eller lärare som avlider. I 

händelse av en krissituation kan de berörda känna sig hjälplösa och vanmäktiga. De vuxna 

kan hamna i chocktillstånd och då kan det vara svårt att tillgodose barnens behov i 

situationen. Barn kan därför bli bortglömda när familjer och skolor drabbas av kriser och 

katastrofer (Dyregrov 1998). 
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2.1 Kris – trauma och utvecklingskris 
Johan Cullberg (2000) delar in begreppet kris i två olika slag, trauma och utvecklingskris, 

men de är i praktiken ofta mycket sammanvävda. Det ena är den traumatiska krisen som 

orsakas av plötsliga och oväntade svåra yttre påfrestningar som till exempel en anhörigs 

död. Den traumatiska krisen utlöses när ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet 

är hotad. Det finns också kriser som kan utlösas av yttre händelser som tillhör det vanliga 

livet och på så sätt inte är oväntade eller plötsliga, till exempel att få barn, puberteten men 

som i vissa enskilda fall kan bli övermäktiga och leda till kris och det kallas då för 

utvecklingskriser (a.a. s.19). 

 

För att förstå vilken inre, privat betydelse det inträffade har för den enskilda måste man gå 

djupare in i den människans biografi och utvecklingshistoria. Ibland så reagerar en person 

starkt på en händelse medan någon annan knappt reagerar. Detta anses bero på att 

människans tidigare erfarenheter till exempel småbarnsperioden kan ha betydelse för hur 

hon kommer att möta och uppleva svårigheter som vuxen. Man måste också se till 

personens livssituation och vilka sociala förutsättningar hon har och därmed 

sammanhängande familjesituationen. Man kan se en familj som ett system som fungerar 

intimt sammanhängande med varandra. Om en eller flera inom familjen då har problem 

eller svårigheter så drabbas samtliga i familjen på ett eller annat sätt av detta. Familjen kan 

också vara ett stöd åt den som drabbas om familjen i övrigt fungerar bra, om det inte är så 

och familjen redan innan en kris fungerar dåligt så kan funktionen störas ytterligare i 

familjen då en medlem hamnar i en kris. Utifrån kan det se ut som ganska triviala 

händelser som gör att spänningen blir för stark och utlöser en kris i familjen, men då finns 

det oftast bakomliggande orsaker redan innan (a.a.). När begreppet kris och krissituation 

används i uppsatsen är det en traumatisk kris som menas och det kommer att förklaras 

följande.  

 

En krissituation är en yttre händelse som gör att vi upplever våra liv, vår trygghet, vår 

sociala identitet och våra livsmål allvarligt hotade. Kris innebär att våra tidigare 

erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att bemästra situationen. När skolan 

står inför en kris- eller katastrofsituation kan man inte längre bedriva sin verksamhet, att 

undervisa. Skolan måste däremot ta ansvar för att på bästa sätt hantera och bearbeta 

situationen (Andersson & Ingemarsson1994). Kris är när man hamnar i en situation som är 
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så allvarlig att man sluta fungera som vanligt. En kris kan bli ett trauma om personen 

dessutom känner hot mot den egna säkerheten. Traumat förstärks genom att man kan tappa 

kontrollen över sitt liv. Det kan medföra rädsla och hjälplöshet hos individen. Barn och 

ungdomar som drabbas av trauma kan påverkas genom att deras normala utveckling störs. 

När barnens trygghet och säkerhet rubbas störs utvecklandet av den egna identiteten. Om 

ett barn förlorar någon eller är med om en traumatisk händelse så måste man bearbeta 

upplevelserna på något sätt, annars kan barnet i framtiden få problem i sociala relationer 

(Thompson 2004). Enligt Lindefors (1990) är en kris en händelse som totalt förändrar en 

människas livssituation. En händelse som är så svår att den väcker ångest inför hur man 

ska klara av den. Det kan ske plötsligt eller långsamt till exempel vid sjukdom som slutar 

med döden. Kriser av detta slag brukar kallas traumatiska kriser. Förr ansågs det att 

traumatiska händelser bara hade en obetydlig inverkan på barn och fortfarande finns en 

bristande insikt om detta enligt läraren och forskaren Gudrun Alda Hardardóttir (2005). Nu 

har forskningen visat att unga också påverkas och därför kan läraren ha stor betydelse i 

mötet med elever som upplevt en traumatisk händelse. Hardardóttir (2005) beskriver 

trauma i sin artikel Att skapa hopp utan att förringa smärtan  
 

Ett trauma är en verklig yttre händelse som upplevs som en förlust eller ett hot av något som 
individen anser vara väsentligt. Traumat utlöser en ”känsloöversvämning” som gör att 
individens erfarenhet och förmåga till problemlösning inte räcker till för att förstå och 
kontrollera situationen. /---/Hjälp efter traumatiska händelser innebär att vara tillhands, 
lyssna, garantera säkerhet och systematisk känslobearbetning. Det innebär att arbeta 
medvetet och systematiskt för att ge individen möjlighet att uttrycka tankar, känslor och 
reaktioner. (a.a. s. 70) 

 

The National Institute of Mental Health (2001) menar att en traumatisk kris kan utlösas av 

en upplevelse som är känslomässigt smärtsam, bedrövlig eller chockerande på något sätt. 

Traumatisk kris är i hög grad en normal reaktion på en traumatisk händelse då man känner 

hot mot sin egen säkerhet. Den som är direkt inblandad i en katastrof löper större risk att ta 

känslomässig skada. Men en indirekt inblandad som kanske endast ser om det inträffade 

på tv kan också påverkas och behöva bearbeta det upplevda. Adkins och Harper (2001) 

definierar traumatisk kris som ett gensvar på en oväntad och förkrossande situation som 

stör individens tidigare förhållningssätt till omvärlden.                     

 

I en katastrofsituation menar Andersson och Ingemarsson (1994) att samhällets resurser 

inte är tillräckliga för att rädda och skydda liv, egendom och miljö. För den enskilda 
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individen kan en traumatisk händelse innebära en katastrof, livet blir för alltid förändrat. 

En katastrofsituation innebär att extra insatser och samordnade åtgärder är nödvändiga.  

 

2.2 Hur kan barn och ungdomar reagera efter en traumatisk händelse? 
De första timmarna och dagar efter en traumatisk händelse kan många olika reaktioner 

förekomma hos de inblandade. Efter en katastrof som krävt människoliv kan överlevarna 

känna skuld för att just de har överlevt. De kan även komma att klandra sig själva och ha 

stor ångest över att de kunde ha gjort på något annat sätt och på så sätt räddat någon. 

En del överlevare kan bli apatiska och förvirrade (Thompson 2004). Enligt Ekvik (1993) 

varierar barns kris- och sorgereaktioner utifrån vilken mognadsgrad och ålder barnet har, 

den aktuella situationen samt stödpersoner runt omkring barnet. Barns sorg ser liksom 

vuxnas olika ut från person till person. De mest framträdande dragen hos barn som sörjer 

är nedstämdhet, starka minnen, ledsnad och saknad. De flesta som sörjer upplever en 

särskild form av trötthet, koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Barn som 

upplevt att en närstående dött är ofta rädda för att förlora fler nära och kära och även för 

att de själva ska dö (a.a.1993). Sorg och saknad är vanliga reaktioner hos barn som upplevt 

traumatiska händelser. Ilska är också en vanlig reaktion och den kan riktas mot det som 

barnet ser som orsak till det inträffade (Dyregrov 1997). Dyregrov (1990) har beskrivit 

vanliga sorgreaktioner hos barn: 

 
o Ångest 

o Starka minnen 

o Sömnrubbningar 

o Ledsenhet, längtan och saknad 

o Vrede och beteende som kräver uppmärksamhet 

o Skuld, självförebråelse och skam 

o Skolsvårigheter 

o Kroppsliga smärtor (a.a. s.17) 

 

Barn som är 5 år eller yngre reagerar ofta genom att vara rädda för att vara ifrån sina 

föräldrar. De kan gråta och skaka samt reagera med regression. Föräldrarnas reaktioner på 

det upplevda spelar stor roll hur barnen reagerar i den här åldern. Barn som är 6 till 11 år 

kan reagera genom att dra sig tillbaka och få koncentrationssårigheter. De kan också 

reagera med regression och större aggressivitet än vanligt. Att drömma mardrömmar och 

vara rädd för mörker är också vanligt. Barn i den här åldern kan också få andra kroppsliga 
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åkommor såsom magont med mera. Ungdomar har liknande reaktioner som vuxna. Det 

kan vara mardrömmar och bilder som kommer upp i huvudet som påminner om händelsen, 

depression, tillbakadragenhet och skuld. Ungdomar kan också få skolsvårigheter efter en 

traumatisk händelse (The National Institute of Mental Health 2001). 

 

2.3 Lärarens roll - Att möta elever som upplevt en traumatisk händelse 
När en traumatisk händelse drabbar en skola eller ett helt samhälle så spelar lärare och 

rektorer en stor roll i krishanteringsarbetet efteråt. The National Institute of Mental Health 

(2001) har tagit upp några viktiga punkter hur man som lärare kan hjälpa eleverna att gå 

vidare; 
 

1. Det är bra om man uppmuntrar barnen och ungdomar att uttrycka sina känslor och 

lyssna utan att tillrättavisa. Hjälp de yngre med att lära sig ord för att uttrycka 

sina känslor. Det är bra om man kan förklara vad som har hänt. 

 

2. Förklara händelsen på en nivå som är anpassat till eleverna. 

 

3. Låt eleverna få veta att det är normalt att bli upprörd och må dåligt när något 

traumatiskt händer. 

 

4. Ge eleverna tid att prata om sina upplevelser. 

 

5. Försäkra eleverna om att den traumatiska händelsen inte är deras fel. 

 

6. Kritisera inte ett regressivt beteende med att säga att det är barnsligt. 

 

7. Låt eleverna vara ledsna och ha inga förväntningar på dem att de ska vara tuffa 

och modiga. 

 

8. Ta hand om dig själv för att kunna hjälpa eleverna. 

 

9. Försök inte skynda tillbaka till vardagliga rutiner. 

 

10. Respektera att elever inte orkar delta i diskussioner om vad som har hänt. 
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11. Försök dela in klassen i mindre grupper och låt eleverna få veta att deras känslor 

är okej. 

 

12. Låt eleverna måla och leka för att bearbeta det som hänt. 

 

13. Tänk på att det kan vara kulturella skillnader i elevernas reaktioner om det 

upplevda. 

 

14. Ha föräldramöte och diskutera den traumatiska händelsen och hur de kan hjälpa 

till. Ta hjälp av professionell personal i dessa möten om det är möjligt (a.a.) 

 
I skolan samlas lärare och elever varje dag och tillsammans möter de en verklighet som 

både kan vara rolig och spännande, men den kan också vara kaotisk och hemsk. En lärare 

måste i sitt professionella yrke hjälpa eleverna igenom det som händer och sker i 

klassrummet och världen runt omkring på ett professionellt sätt (Hilgendorf 1996). 

 

Läraren har stor betydelse i ett barns liv. Om ett barn drabbats av en traumatisk kris är det 

viktig att läraren kan bemöta eleven och finnas där som ett stöd och komplement till 

föräldrarna, som själva kanske också har drabbats och inte fungerar som vanligt. Som 

lärare är det viktigt att man ger sina elever konkreta och direkta fakta kring vad som har 

hänt, då undviker man förvirring och konstiga fantasier. Om man istället undviker att 

berätta sanningen om vad som har hänt kan man komma att skada tilliten (Dyregrov 1990). 

Barnen kan behöva hjälp att bearbeta sin upplevelse och här kan läraren göra en värdefull 

insats. Om barnet får utrymme att fråga och prata om det som har hänt så undviker man att 

fantasin flödar iväg alltför mycket. Det har funnits en uppfattning om att barn skall skonas 

från den påfrestning det innebär att tala om obehagliga saker. Därför har många vuxna 

undvikit att tala med barn om döden och andra obehagliga upplevelser. Barn behöver 

konkreta förklaringar som de kan förhålla sig till. En del kan bli hjälpta genom att rita och 

måla. Har man inga ord för sina upplevelser kan det vara lättare att uttrycka sig i bild. Barn 

behöver tid att leka och bearbetar sina upplevelser genom leken. De kan leka begravning 

och sjukhus och på så sätt kan de komma tillrätta med vad som har hänt (Ekvik 1993).  
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När en traumatisk krissituation inträffat är det oerhört viktigt att läraren tar reda på mycket 

fakta om vad som skett. När läraren meddelar klassen är det bra att ha så mycket 

information som möjligt om vad som skett för att stoppa eventuell ryktesspridning. 

Läraren bör kunna dela med sig av sina egna reaktioner kring det som hänt. Det är viktigt 

att läraren uppmuntrar eleverna att uttrycka sina känslor till det inträffade. Det bör också 

finnas professionell krishjälp till dem som vill och behöver prata med någon utomstående 

person. Gå igenom praktiska detaljer med eleverna som till exempel begravning och 

minnestund vid ett dödsfall. Låt diskussionen ta tid, avbryt inte för att fortsätta med dagens 

lektioner (Thompson 2004). Det är viktigt att de elever som upplevt traumatiska 

krissituationer får hjälp av vuxna att uttrycka sina tankar och känslor och att omgivningen 

accepterar och visar tålamod (Dyregrov 1990) Varje elev som har upplevt ett trauma måste 

ses som unikt. Det är viktigt att den hjälp som barn får efter en traumatisk händelse bygger 

på kunskap om reaktioner som kan uppstå efter en traumatisk händelse (Fahrman 1993). 

Dyregrov (1997) menar att det är viktigt att den som hjälper måste gå fram med omsorg, 

säkerhet och respekt samt; 

 

• att uttrycka sig öppet och vara uppriktig 

• att berätta öppet om fakta för barnet, vad har hänt och hur, och vad som kan 

komma att hända 

• att den vuxne talar till barnet med hänsyn till dess ålder och utveckling och 

använder enkla och tydliga förklaringar 

• att undvika teoretiska förklaringar och inte använda ord som exempelvis ”sömn” 

eller ”resa” istället för döden 

• att undvika symbolspråk, tala i förtäckta ordalag eller använda sig av fraser som 

”tiden läker alla sår”, ”jag förstår hur du mår”, ”det kunde ha varit värre” eller ”du 

kan vara glad för att du lever”  
 

Barnet kan behöva professionell hjälp om det efter en traumatisk kris ändrar sitt beteende 

betydligt genom att det isolerar sig från vänner eller blir oregerligt samt om barnet har 

hemska minnesbilder som återkommer om och om igen. Eller om barnet är ledset lång tid 

efter händelsen och saknar livsglädje (Dyregrov & Hordvik 1995). Den vuxna måste ge 

barnet hopp om att det blir bättre utan att förringa smärtan. Barnet måste uppmuntras att 

inte hålla tillbaka sina reaktioner. Istället måste det få veta att det är svårt, men nödvändigt 

att arbeta med sina känslor (Dyregrov 1997). 



 15

 

Det kan behövas fler lärare runt elever som är drabbade av traumatiska kriser. Ungdomar 

kan ha konflikter med föräldrar under sin uppväxt, vilket kan leda till skuld och 

självförebråelse om någon av föräldrarna skulle dö. Ungdomar som upplever sorg kan ha 

en känsla av nederlag. De kan ha svårt att delta i skratt på samma sätt som förr.  I skolan 

kan detta leda till koncentrationssvårigheter (Ekvik 1993). 

 

Leaman (1995) menar i sin bok Death and loss att många elever inte tycker att lärare är 

rätt person att diskutera sin sorg med. Han menar att lärare inte har den kompetensen, de 

vet helt enkelt inte hur de ska bemöta elever i sorg. Hans undersökning visar att lärare 

tenderar att bli för professionella i mötet med elever i sorg. Eleverna föredrar mänskliga 

reaktioner och bemötande.  

 

2.4 Beredskapsplaner i skolan 
Skolan är inte isolerad från omvärlden utan den påverkas av det som händer runt omkring. 

När något händer i ett samhälle - det kan vara allt från en personlig förlust till en 

naturkatastrof, terrordåd, våldsam olycka med många drabbade, då påverkas skolan 

eftersom det dagligen samlas så många individer där. Skolan är på många ställen i världen 

en plats där det är riskabelt att vistas. Skolor har i modern tid utsatts för bombhot, 

gisslandramer och dödsskjutningar. Det går att överleva och ta sig igenom de flesta 

händelser men det kräver att man har en bra plan att ta till när det behövs (Kendall Johnson 

2004). 

 

Många människor har upplevt att de behandlats negativt och kränkande i samband med en 

krissituation menar Andersson och Ingemarsson (1994). För att undvika detta bör de i  

skolan i förväg diskutera hur de ska agera i en sådan situation. Vid behov är det bra att ha 

en beredskap för att kunna hantera olika kris- och katastrofsituationer. För att göra en 

sådan beredskapsplan krävs det både kunskap om hur människor reagerar i krissituationer 

samt att man praktiskt övar så att alla känner sig förberedda ifall en krissituation skulle 

uppstå. Det gäller att hela skolans personal är inkluderad i detta arbete. Beredskapsplanen 

ska vara för alla och den ska medföra en känsla av att vi bryr oss om varandra, en ”vi – 

känsla” för hela skolan (a.a.). Dyregrov och Raundalen (1995) påpekar att det är viktigt att 

en beredskapsplan är utformad innan en olycka äger rum. Planen ska vara väl 
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genomarbetad och godkänd av skolans personal. Anledningen till att beredskapsplaner inte 

finns på en del skolor kan beror på vuxnas ovilja att ta till sig kunskapen om att barn dels 

förstår mer dels drabbas hårdare och mer långvarigt av krissituationer än vad vi tidigare 

trott. Många vuxna tror att situationen förvärras för barnen genom att ta upp det som hänt 

tillsammans med dem. Traumatiska upplevelser i den vuxnas egna liv kan förstärka 

motståndet till att ta upp barnens krisupplevelser i skolan (a.a.). I en krissituation är det 

nödvändigt att snabbt skapa ordning, därför är det viktigt att skolorna har en krisplan. I 

denna ska det framgå hur personalen ska agera vid olika händelser. Det bör också finnas 

en krisledningsgrupp som organiserar arbetet. Den gruppen kan bestå av rektor, några 

lärare, skolpsykolog och skolkurator. I en krissituation är det extra viktigt att det finns en 

tydlig och synlig ledare. Rektonr har huvudansvaret och bör ha överblick och kunna 

planera framåt. Det är själva arbetet med att göra en krisplan som är det viktigaste, för då 

tvingas personalen fundera igenom vad som skulle kunna inträffa på den egna skolan och 

hur skolan ska möta olika krissituationer. Krisplanen bör tala om vilka som ingår i 

krisledningsgruppen och vilket ansvar och vilka befogenheter gruppen har. En krisplan bör 

vara kortfattad och lättläst och regelbundet förnyad. Kunskap ger trygghet, därför är det 

bra att utbilda både personal och elever i krishantering. Man kan gå tillväga på olika sätt, 

ett exempel är att man kan ordna en studiedag för lärarna och en temadag för eleverna. 

Skolan kan också ordna simuleringsövningar, där personalen får träna sig på att hantera en 

krissituation. Det är krisledningsgruppen som avgör om skolan på egen hand klarar krisen 

eller om de behöver hjälp utifrån. Det är bra om man innan en krissituation tänker igenom 

vilka svårigheter som kan uppstå och tänker igenom lösningar. Man kan sammanställa 

material som kan vara bra att ha i en krissituation till exempel en beskrivning över vilka 

reaktioner som kan uppstå i kris (Skolverket 2000). 

 

Dyregrov (1998) har beskrivit tänkbara krissituationer som kan inträffa under ett läsår; 
 

En elev avlider till följd av: 
- olyckshändelse  
- svår sjukdom 
- självmord eller mord 

 
En elevs bror, syster eller förälder avlider till följd av: 

- olyckshändelse 
- svår sjukdom 
- självmord eller mord 

 
Andra allvarliga händelser t.ex. misshandel, våldtäkt, bombhot eller händelser som innebär att elev eller elevs målsman 
utsätts för skada. 
 
Andra mer sällsynta händelser kan vara: 
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- lärare avlider eller skadas svårt 
- dödsfall eller skada i samband med skolutflykt eller skolresa 
- naturkatastrofer i skolans närhet 
- andra storolyckor i skolans närhet 
- brand, explosion, förstörelse eller vandalisering i skolan 
- oro bland befolkningen, terrorism, gisslandramer  (a.a. s. 9). 

 
Dyregrov (1998) menar att det beror på den enskilda händelsen vilka åtgärder som bör 

sättas in. Situationen och den aktuella händelsen måste bestämma hur man ska agera. 

Skolan kan vara direkt eller indirekt drabbad.   

 

3 Problemprecisering 
Skolan har ett ansvar att möta alla elever och tillgodose deras olika behov. Enligt Lpo 94 

står det att; 
 Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. /---/ Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledning har svårigheter att nå målen (Lpo 94 s.20). 

 

Därför är det viktigt att skolan är förberedd på att möta elever som upplevt en traumatisk 

händelse. Jag har tre frågeställningar som jag vill besvara medhjälp av litteraturstudien och 

intervjuer.  

 

Frågeställningar: 

1. Är skolan beredd på att möta elever i en traumatisk kris? 

2. Hur har krishanteringsarbetet i skolan sett ut efter en traumatisk händelse? 

3. Vilken roll har de olika aktörerna i skolan lärare/rektor/föräldrar i krishanteringsarbetet? 

 

4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 
Metoden i uppsatsen kom att bestå av att först göra en litteraturstudie och få en 

sammanfattning av forskningen som redan finns på området kopplat till syftet. I den 

empiriska delen gjordes kvalitativa interjuver för att de fokuserar på pedagogers 

erfarenheter i arbetet och mötet med elever som upplevt en traumatisk kris. Slutsatser som 

görs kan därför enbart gälla de skolor som deltagit i intervjuerna.  
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I analysen tolkas svaren från intervjuerna utifrån en hermeneutiskt inspirerad metod. 

Denna teori menar att man förstår människor genom att man tolkar deras talade och 

skrivna språk (Patel & Davidsson 2000).  

 

5 Empirisk del 
5.1 Metodbeskrivning 
I detta arbete används intervjuer, dels för att syftet och frågeställningarna var mer 

kvalitativa till sin karaktär dels för att jag genom intervjun kan få ta del av människors 

olika erfarenheter.  

 

Patel och Davidsson (2000) menar att intervjuer är vanligtvis sådana som är personliga i 

den meningen att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun, men 

intervjuer kan också genomföras via ett telefonsamtal. Utifrån ett hermeneutiskt synsätt så 

får man genom den kvalitativa intervjun tillgång till människors upplevelser och 

erfarenheter förmedlade genom språket (a.a.). Att få ta del av mina intervjupersoners 

erfarenheter såg jag som idealiskt från min utgångspunkt och syfte. Holme och Krohn-

Solvang (1997) menar att den kvalitativa intervjun kan liknas vid att man ”suger ut” så 

mycket information man kan ur ett vanligt samtal. Styrningen är tydligare än i en 

vardagssituation, men ur helhetssynpunkt kan alltså metoden liknas vid ett vanligt samtal 

som är som vilket samtal som helst. Skillnaden enligt Kvale (1997) mellan ett vanligt 

samtal och den kvalitativa intervjun är att den kvalitativa intervjun har ett specifikt syfte. 

Den kvalitativa intervjun är mer som ett djupgående samtal.  

 
Att använda sig av intervjun som forskningsmetod är inget mystiskt: intervjun är ett samtal 
som har en struktur och ett syfte. Intervjun går utöver det spontana vardagliga utbytet av 
åsikter och blir ett sätt för intervjuaren att genom omsorgsfullt ställda frågor och lyhört 
lyssnande erhålla grundligt beprövade kunskaper (a.a. s.13). 

 

Den här uppsatsens syfte är som sagts tidigare att se hur skolorna arbetat med eleverna i en 

traumatisk kris. Sen ville jag undersöka vilken roll lärare/rektor samt föräldrar haft i 

krishanteringsarbetet och vad som man lyfte fram som viktigt att tänka på. 

 

5.2 Urval 
De intervjuade har varit nio personer som arbetat från förskolan upp till nian. Sammanlagt 

blev det tre skolor och en förskola som alla nyligen har arbetat med elever som upplevt en 
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traumatisk kris. De har intervjuats i grupper om två eller enskilt. Tre personer har 

intervjuats per telefon. 

 

 Första skolan är belägen i Skåne ligger på en mindre ort och har elever från förskola upp 

till niondeklass. Intervjuade: fyra personer; en rektor (1:R:1) och en skolsköterska (1:S:1) 

som intervjuades i grupp. Två lärare som i analysen benämns som 1:L:1 och 1:L:2. De 

intervjuades  tillsammans. 

 

 Andra skolan ligger också i Skåne men på en lite större ort och har elever från 

förskoleklass upp till sjätteklass. Intervjuade: två personer; en lärare (2:L:3) och en rektor 

(2:R:2). De intervjuades enskilt. 

 

Tredje skolan ligger i en storstad i mellersta Sverige och har elever från förskoleklass upp 

till niondeklass. Intervjuade: två personer; en lärare (3:L:3) och en fritidspedagog (3:F:1) 

intervjuades enskilt på telefon. 

 

 Fjärde skolan som är en förskola är också belägen i en storstad i mellersta Sverige. 

Intervjuade: en person; en förskollärare (4:Fs:1) intervjuades enskilt på telefon. 

 

Sammanlagt nio personer har intervjuats och de var alla strategiskt utvalda eftersom alla 

hade erfarenhet av krishantering och hade arbetat med och mött barn och elever som 

upplevt en traumatisk kris (Patel & Davidsson 2000). 

 

5.3 Genomförande 
I genomförandet av mina intervjuer har jag använt mig av en intervjuguide två olika 

beroende på vem respondenten var (se bilaga 1 och 2). De fungerade som ett stöd under 

intervjuerna.   

 

Jag inspirerades av Holme och Krohn-Solvang (1997) som menar att intervjuguiden endast 

fungerar som ett stöd och behöver inte följas till punkt och pricka. Intervjun ska vara ett 

samtal som kan öppna möjligheter att glida in på andra saker och på så sätt fördjupa 

intervjun. Jag använde i enlighet med Patel och Davidsson (2000) en intervju med låg grad 

av standardisering eftersom frågorna ställdes i den ordning som var lämpligt i samtalet. 
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Jag ville att intervjun skulle bli öppen och att respondenten skulle få ett stort utrymme att 

berätta för att jag skulle få ta del av så många erfarenheter som möjligt kring ämnet. 

Samtidigt har jag som intervjuare varit den som har lett samtalet för att få respondenten att 

hålla fokus på problemområdet. 

 

Jag inledde studiens genomförande med att ta kontakt med de lärarna som jag skulle prova 

min intervjuguide på genom en pilotintervju. Min tanke med att genomföra en pilotintervju 

var att dels få prova om intervjuguiden var bra men också för att jag själv skulle få träning 

i att intervjua. Enligt Kvale (1997) är det endast genom att genomföra intervjuer som man 

kan förbättra sig. Patel och Davidsson (2000) menar att pilotstudien ger möjlighet till att 

justera frågornas innehåll, antal och formuleringar så att intervjun ska ge bra resultat när 

den sedan genomförs. Det var detta jag ville göra. Två lärare och en rektor deltog i 

pilotintervjun. Eftersom jag inte gjorde några förändringar i min intervjuguide efter 

pilotintervjun så beslöts i samråd med handledaren att även denna skulle ingå i arbetet. 

Min intervjuguide behövde inte ändras. Den fungerade som ett bra stöd under intervjun. 

Den bidrog till att intervjun blev som ett djupgående samtal, vilket jag önskat. Enligt 

Denscombe (2000) är intervjuer det bästa sättet om man vill gå på djupet och få personers 

erfarenheter kring ett ämne. Jag hade redan innan jag genomförde pilotintervju kontaktat 

rektor på Första skolan och frågat om jag fick komma och intervjua dem som hade arbetat 

med krishanteringen nyligen på den skolan.  

 

Intervjuguiden skickades ut före till intervjupersonerna för att de skulle se frågorna före 

samtalet. De fick då också möjlighet att förbereda sig och på så sätt ge mer djupgående 

svar och smidigt ställa frågor till mig om det fanns några oklarheter.  Jag inspirerades av 

Kvale (1997) och registrerade därför intervjuerna medhjälp av bandspelare för att jag som 

intervjuare skulle kunna koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun. Genom att 

spela in intervjun kunde jag sedan i analysarbetet lyssna på svaren om och om igen. 

 

Lärarna på Första skolan ville genomföra intervjun tillsammans för de hade arbetat så nära 

varandra under hela det akuta krisförloppet. Då jag inte ansåg att detta skulle ha någon 

betydelse för undersökningens resultat tyckte jag inte att det var några problem. Min 

tolkning är att de kan ha funnit stöd i varandra och på så sätt vågat gå djupare in i 

diskussionen och att jag på så sätt fått mer information om deras erfarenheter. Patel och 

Davidsson (2000) menar att intervjupersonen lätt kan känna sig i underläge vid en intervju 
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situation och detta ville jag göra allt för att förhindra. Det finns risk att respondenten inte 

vågar öppna sig och då förloras djupet i intervjusamtalet. Även rektor vid samma skola 

valde att ha med sig skolsköterskan som stöd i intervjun för att inte missa någon viktig 

information. Jag såg detta endast som positivt för min undersökning. 

 

 Tre intervjuer gjordes via telefon efter att jag i min pilotintervju fått tips om att ringa dem. 

De hade erfarenhet av ytterligare en traumatisk situation på deras förskola och skola. Jag 

fick lov att intervjua dem och på grund av det geografiska avståndet blev jag tvungen att 

genomföra intervjuerna på telefon. Eftersom jag har högtalartelefon gick det utmärkt att 

spela in även de här intervjuerna och det enda som gick förlorat var den personliga 

kontakten man får när man träffar respondenten. Givetvis så lämnade jag före intervjuerna 

ut information om syftet på min undersökning och klargjorde att deras medverkan var helt 

frivillig och att de när som helst under intervjun fick avbryta om de ville det. Alla 

uppgifter jag fick in skulle också behandlas konfidentiellt (Patel & Davidsson 2000) vilket 

betyder att inga uppgifter lämnas till utomstående. Före intervjuerna informerades 

respondenterna om hur lång tid intervjun beräknades ta och vad intervjun skulle handla om 

och syftet med intervjun. Alla intervjuade godkände också att intervjuerna spelades in för 

att sedan avlyssnas av intervjuaren under analysarbetet. 

 

5.4 Analys av resultat  
De inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant enligt Svenska Språknämndens Svenska 

skrivregler (2002) och eventuella pauser och skratt noterades för att bevara stämningen i 

varje intervju. I det följande presenteras de olika skolornas arbete i den traumatiska krisen 

som en beskrivning. Intervjuerna analyserades sedan och det transkriberade materialet 

delades in i olika teman som baseras på vad som framkommit i intervjuerna. I analysen har 

jag också använt mig av fingerade namn för att uppfylla konfidentialitetskravet och i några 

citat har jag varit tvungen att ändra för att man inte ska kunna härleda till personerna det 

handlar om. Ändringar som jag gjort i ett citat markeras med en understrykning. 

 

5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har satt upp fyra huvudkrav inom forskningsetiken; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt 

informationskravet ska intervjuaren informera respondenten vilket syfte intervjun har och 
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hur den ska användas. Respondenten ska klart få veta att den medverkar helt frivilligt i 

intervjun och enligt samtyckeskravet har respondenten rätt att vägra medverka utan att det 

leder till negativa följder för personen. När respondenterna tillfrågades om de kunde tänka 

sig att ställa upp i intervjun informerades de om syftet med studien och fick information 

om att deras medverkan var helt frivillig. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter förvaras så att inga obehöriga kommer åt dem. Respondenterna ska kunna 

vara anonyma och man ska inte kunna genom uppgifter som finns i texten härleda till 

personen. De band där intervjuerna är inspelade kommer att förstöras när arbetet är färdigt 

och förvaras så att ingen obehörig bör nå dem. Namn och andra uppgifter presenteras inte i 

arbetet utan fingerade namn används och andra uppgifter som kan härleda till 

respondenterna ändras i resultatet. Med nyttjandekravet menar man att uppgifterna som 

kommer fram i intervjun endast får användas i det syftet som intervjuaren informerar 

respondenten om. Allt material kommer att förstöras efter undersökningens slut (a.a.). 

 

6 Redovisning av resultat 
Resultatet av intervjuerna kommer här att presenteras och först kommer de olika skolornas 

krishanteringsarbete att beskrivas sedan följer ett antal teman som baseras på vad som 

framkommit i intervjuerna. Jag använder begreppet lärare och inkluderar förskollärare och 

fritidspedagoger i det begreppet. Med elever menar jag de barn som vistas på förskolan 

och upp till nionde klass. De yngre eleverna benämns ibland som barn och jag anser att 

skillnaden är liten på begreppen. 

 

6.1 Krishanteringsarbetet på de intervjuade skolorna – en beskrivning 
6.1.1 Första skolan 

En elev omkom i katastrofen i Asien. På den skolan tog rektor kontakt med kyrkan så fort 

de fått informationen om dödsfallet. Kyrkan kändes som en naturlig samtalspartner och 

man såg dem som experter på att hantera en sådan situation. Kyrkan har varit ett stort stöd 

för skolan i krishanteringsarbetet. I samtalet med kyrkan beslöts också om att man skulle 

ha en minnesstund på måndagskvällen. Detta var något som man helst hade velat besluta i 

samråd med föräldrar men eftersom de inte gick att få kontakt med tillfrågades nära 

släktingar till familjen. I samråd med kyrkan beslutade lärarna och rektorn att de skulle 

prioritera att informera eleverna i klassen där den drabbade eleven hade gått. De tyckte att 

det var viktigt att eleverna skulle få höra det från lärarna. Så man delade upp klassen på 
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två lärare och en rektor och hjälptes åt att ringa runt till alla eleverna. Man valde att söka 

kontakt med föräldrarna för att de sedan skulle ge beskedet till eleverna. I samtalet skulle 

klar och koncis information ges för att undvika spekulationer. I samtalet meddelades vad 

som hade hänt och att kyrkan var öppen redan samma kväll och att det skulle vara en 

minnesstund på måndagen.  

 

Kyrkan beskrivs som en väldigt central plats i byn där det inträffade och det kändes 

naturligt att den skulle fungera som en samlingsplats redan samma kväll. Eftersom 

eleverna hade jullov och inte skulle träffa varandra förrän två veckor senare tyckte man att 

det var extra viktigt för att eleverna skulle få möjlighet att träffas och stötta varandra samt 

bilda nätverk för att klara situationen. På måndagskvällen ordnades alltså en minnesstund 

där skolan och kyrkan samarbetade. Rektorn inledde med att berätta vad som hade hänt 

samt gav korrekt information för att undvika spekulationer. Att endast säga vad man hade 

bekräftat såg man som otroligt viktigt. Efter att rektorn inlett minnesstunden fortsatte 

prästen med sin betraktelse över det som hänt. Minnesstunden var välbesökt och hela 

kyrkan var fullsatt och klasslärarna var där samt de flesta eleverna i klassen. 
 
Så var det då minnesgudstjänsten och det va ju himla, alltså i och med att det var jullov så 
kunde man ju inte träffa eleverna. Det hade ju varit lite annorlunda om det hade hänt en helg 
och så hade vi träffat eleverna på måndagen, då hade ju arbetet fått se lite annorlunda ut. 
Men nu fick vi ju träffa eleverna och de var ju jätteledsna, men man hade i alla fall sett dem, 
hållt om dem och man kunde känna att man såg varandra och så. (1:L:2) 
 

 Lärarna och rektorn ville att minnesstunden skulle vara saklig och inte för känslosam. På 

minnesstunden informerades också att skolsköterskan fanns på plats i skolan ifall någon 

behövde hennes stöd. I samband med minnesstunden fick eleverna träffa varandra och 

fann nog mycket stöd av varandra. 
 
Jag tror att mycket underlättades av just den samlingen, att vi tog tag i det direkt för jag tror 
det är väldigt viktigt att våga ta tag i saker och ting. Vi måste i krisledningsgruppen visa att 
vi vågar ta tag i det. För det är precis det som vi vuxna i en sån här situation måste göra. Jag 
är otroligt nöjd med den handlingen för den undanröjde många problem. (1:R:1) 

 

Klasslärarna hade en viktig roll, det var de som först var hemma hos familjen när de 

kommit hem. Man ansåg att det var lämpligast att de som hade en närmare relation till 

föräldrarna skulle kontakta dem först. Det var också lärarna som tillsammans med 

föräldrar i klassen ordnade en ytterligare träff för klassen innan skolan skulle börja. 

Träffen blev hemma hos en elevs familj och alla eleverna i klassen var inbjudna 

tillsammans med de föräldrar som ville. Klasslärarna medverkade också på den träffen. 
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Den omkomne elevens föräldrar hade kommit hem så de kom också. På träffen visade de 

bilder hur det hade varit innan vågen kommit och efter och hur det hade blivit sen. Lärarna 

uttryckte att det var otroligt bra att föräldrarna till den omkomne eleven var så starka som 

kunde visa bilderna. Då fick de även se hur härligt de hade haft innan vågen kom. Elever 

och lärare kunde också ställa frågor direkt till föräldrarna och fick då svar på sina frågor 

och de slapp spekulera. På måndagen efter lovet fick klasslärarna hela förmiddagen själva 

med klassen. Lärarna var då spända på hur eleverna skulle reagera.  
 
Inför måndagen var vi ju väldigt spända och man prövade de första orden man skulle säga 
hemma framför spegeln så att det inte skulle bli konstigt. (1:L:1) 

 

Lärarna förberedde med ljus och blommor i klassrummet samt ett foto på den avlidna 

eleven. Lärarna menade att det var bra att ha den här förmiddagen då eleverna slapp gå till 

lektioner och fick gråta om de behövde det, eleverna fick vara precis som de ville. Lärarna 

föreslog att det kunde vara bra om eleverna skrev eller ritade något till den avlidna eleven. 

Resultatet skulle sedan plastas in och ges till föräldrarna. Det blev en minnesbok och 

arbetet med den blev en bearbetning av sorgen. Eleverna fick arbeta vidare med 

minnesboken under vissa lektioner i veckan. Läraren som hade de lektionerna upplevde 

det som otroligt positivt eftersom denne då kunde sätta sig ner och prata med de elever 

som behövde det, samtidigt som de som ville arbeta vidare med minnesboken eller andra 

uppgifter fick göra det. När boken sedan var klar överlämnades den till föräldrarna till den 

avlidna eleven. Begravningen blev ett avslut och ett sista hejdå som en lärare uttryckte det. 

 

6.1.2 Andra skolan 

Arbetet på skola efter en elevs dödsfall tillföljd av en längre tids sjukdom. Eleven hade 

haft en lång sjukdomsperiod och läraren blev underrättad av föräldrarna att eleven blivit 

sämre. Läraren hade hela tiden en dialog med eleverna i klassen för att beskedet inte skulle 

komma som en chock eftersom det var ganska väntat. Eleverna var mycket angelägna att 

få veta vad som hände och hur den sjuke eleven mådde. Sjukdomsperioden hade varit lång 

och eleven hade deltagit i skolarbetet i skolan från och till. Läraren fick beskedet om 

dödfallet på en onsdagseftermiddag precis när eleverna gått hem. På skolan fanns en väl 

utarbetad krisplan där man hade bestämt att det skulle finnas en sorgelåda som skulle 

innehålla telefonnummer till föräldrar och elever i varje klass, sånger och dikter, förslag på 

litteratur som kan läsas efter det akuta stadiet, pappersnäsdukar, värmeljus, ljus och 

tändstickor, vas och duk samt en filt för att värma och trösta. Läraren beslutade 
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tillsammans med rektorn att läraren skulle ta kontakt med eleverna i klassen redan under 

eftermiddagen och kvällen. I samtalet meddelade läraren föräldrarna som informerade 

barnen. 

 
jag tyckte det kändes bäst att en förälder gav beskedet och sedan sa jag att det var bra om de 
kunde följa med eleven till skolan nästa dag. (2:L:3) 
 

Många elever hade med sina föräldrar till skolan dagen efter. Klassen hade en 

minnessamling på morgonen efter där man pratade och tröstade varandra. Föräldrarna 

meddelade att begravningen skulle äga rum veckan därpå och klassen var välkomna. De 

följande dagarna gick åt till att rita och skriva brev till den avlidna eleven. Eleverna gjorde 

dekorationer till kistan som de fått i uppgift att göra. Några elever ville arbeta på som 

vanligt och fick då räkna i matteboken eller göra någon annan uppgift. 

 

Eleverna i klassen deltog på begravningen och de hade alla med sig någon vuxen som 

stöd. Innan begravningen kom den avlidne elevens föräldrar till klassen och berättade för 

eleverna om den avlidne elevens sista vecka i livet och hur det hade varit när eleven dog. 

Föräldrarna berättade tillsammans med läraren hur det skulle gå till på begravningen så att 

de skulle vara förberedda på allt det praktiska. Föräldrarna fick med sig teckningar och 

dekorationer som de skulle lägga i och på kistan. Läraren upplevde detta som bra för 

eleverna fick veta att eleven hade dött lugnt och stilla och det såg ut precis som den 

somnade och sedan fick eleven ett leende på läpparna som om att äntligen försvann all 

smärta. Eleverna kunde också ställa frågor till föräldrarna och de fick en sorts bearbetning 

genom att upprepa det som hänt flera gånger för eleverna. Det var bra för eleverna att få 

höra hur det verkligen hade gått till, de slapp nu fundera på om det varit en plågsam död 

eller hur det hade varit. På begravningen fick de som ville se den avlidna eleven och säga 

adjö. 

 

6.1.3 Tredje skolan 

Arbetet på skola där en elev saknades efter katastrofen i Sydostasien blev annorlunda 

dagarna efter katastrofen. Det var en stor ovisshet. Personalen visste att eleven med familj 

befann sig i området. På måndagen efter katastrofen hade fritidsverksamheten öppet som 

vanligt. Många av eleverna hade frågor om det som hänt och personalen försökte besvara 

dessa så gott de kunde. De flesta elever hade lov och det var inte så många elever under de 

följande veckorna. Under de första veckorna upplevde personalen en stor ovisshet men 
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man de hade färre elever och därmed hade tid att prata med de elever som var där. Innan 

skolan skulle börja, efter lovet, ordnades för personalen ett informationsmöte där en 

psykolog föreläste om hur man bör bemöta människor i kris och vilka reaktioner som kan 

uppstå efter en sådan händelse.  

 

När måndagen kom så hade anhörig meddelat skolan att eleven var saknad. I klassrummet 

hade läraren tänt ljus och satt en nalle på elevens bänk. Klassläraren informerade barnen 

om vad som hade hänt i Asien och att en elev i klassen försvann när vågen kom och 

föräldrarna vet inte var denne befinner sig nu. Läraren berättade också att man inte vet om 

eleven är vid liv, skadad eller i värsta fall död. Eleverna fick rita och skriva till den 

försvunna eleven och teckningarna och breven samlades i en låda på elevens bänk. De 

hade också en samling på skolan då man informerade om vågen och vad som hänt och att 

en elev saknades, sedan hade man en tyst minut till de drabbade i katastrofen. Eleverna 

ville sedan göra något mer konkret och började samla in pengar till förmån för de drabbade 

i katastrofen. Lärare och fritidspedagoger ordnade tillsammans med skolsköterskan en 

samtalsgrupp en gång i veckan. Det var frivilligt om man vill vara med och detta har de 

fortsatt med. Att ha en sådan här grupp har upplevts som positivt för man har då tid att 

sitta ner tillsammans med de elever som behöver lärarnas stöd och har frågor som de 

funderar över. 
 

vi har ju haft de här diskussionerna i gruppen på onsdagar och det ska vi fortsätta med, där 
har så mycket kommit upp och jag känner att det har gjort oss, på något sätt (paus) man får 
del av deras tankar om saker och sen har man haft tiden att sitta och trösta och prata med de 
som behöver. (3:L:4) 
 

6.1.4 Fjärde skolan 

På den här förskolan saknades ett barn efter katastrofen i Sydostasien. Ovissheten var stor 

efter katastrofen. Före jullovet var slut hade barnet bekräftats som saknat och man började 

då planera hur man skulle ta emot barnen efter ett sådant besked. Man sammankallade till 

ett informationsmöte med föräldrarna i början på första veckan efter jullovet för att man 

tillsammans skulle hjälpas åt och stötta barnen. De beslutade att de skulle vara öppna och 

ge barnen raka och ärliga svar, inga omskrivningar eller otydligheter. 

 

Genom att läsa berättelser om döden har man fått igång diskussioner med barnen och de 

har ställt många frågor. Barnen har i leken och genom att måla och rita det som de tänker 

på bearbetat sina upplevelser och tankar, detta har då gett lärarna lite insyn i vad barnen 
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har för tankar kring det som skett. De var på studiebesök i kyrkan och där fick de berättat 

hur en begravning gick till så att de skulle vara förberedda och veta vad som skulle hända. 

Efter besöket i kyrkan har lärarna kunnat se att barnen lekte begravning och på så sätt 

bearbetat det som hände. 

 

6.2 Tema som framkommit i intervjuerna. 
6.2.1 Lärarens roll – om osäkerheten ”när man gör allt på känn”  

Följande kommer en presentation av lärarnas upplevelser om arbetet och mötet med elever 

i en traumatisk kris. De intervjuade lärarna var osäkra på om de gjorde rätt. Lärarna kände 

sig osäkra på hur de skulle bemöta eleverna. Lärare på skolan där eleven var saknad 

uttryckte stor rädsla för att vara för tydlig med vad som hänt och att på det sättet skrämma 

barnen. 
 

Att man inte vet om man gör tillräckligt, för man har ju hört förr att skolan brydde sig inte 
att vi inte gjorde tillräckligt. (1:L:1) 

 

Som lärare i en krissituation kunde de känna sig otillräckliga och att de inte kunde 

tillgodose varje elevs behov. Man behövde stöd och extra resurser såsom tid eller personal. 

De flesta fick dessa resurser men inte alla. Att de fick stöd från skolledning och kollegor 

var extra betydelsefullt när de var inne i en svår situation som krävde mycket 

känslomässigt arbete.  

 
/…/ det svåraste är att vara stark när man är helt knäckt. (3:F:1) 

 

Som lärare var det viktigt att vara sig själv och visade att man hade känslor i mötet med 
eleverna, man bör inte storgråta framför eleverna men samtidigt kunna visa att man är 
ledsen. 

 
Att vara sig själv, eleverna spottar en direkt det vet precis, man kan inte låtsas är man knäckt 
måste man vara det och se till att någon annan tar över det är professionellt det med att 
kunna inse sina begränsningar och inte vara mästare på allt. Så pallar man inte med är det 
bättre att låta någon annan ta över, man kan inte låtsas, det ger fel signaler, att man är en 
robot och det är man ju inte. Man har ju känslor och visst kan man få stöd av andra men man 
kan inte alltid bara dundra på och låtsas att man är stark om man inte inne känner det. 
(3:L:3) 

 

De intervjuade lärarna fann stöd i skolledningen och kollegor. Endast en lärare upplevde 

behov av stöd från någon professionell person.  
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För att veta hur man som lärare skulle bemöta eleverna gäller det att vara lyhörd och 

lyssna på deras behov. Man hade en kommunikation med eleverna och kunde då ta tillvara 

på deras önskemål. Lärare till lite äldre elever hade den erfarenheten. 

 
Jag vet att jag frågade framförallt några i klassen, de var ju väldigt ledsna de som hade stått 
Martin närmast och så där/---/och frågade dem om de ville att syster och kurator skulle 
komma, men de menade att de kände ju inte Martin. De ville prata med mig eller den andre 
läraren och de som visste vem Lisa var och liksom kom ihåg roliga saker kring Martin och 
sådär. (1:L:2) 
 
Vi har försökt känna av och jag brukar fråga hur det är med dem och om de tänker mycket 
på det, att man visar att man kommer ihåg. (1:L:2) 
 
Att man låter alla vara som de vill och inte tycka de är på fel sätt, jag tror det är viktigt att 
man pratar med barnen och tar dem på allvar, precis som vuxna på samma sätt (paus) tid, tid, 
tid att man har tid (paus). Nog det viktigaste att man vågar. (4:Fs:1) 

 

För de yngre eleverna som inte har samma förmåga att uttrycka sig har leken varit av stor 

betydelse. Genom leken har de stimulerats till att uttrycka sina upplevelser. De har också 

genom bild fått ett verktyg att utrycka sig med när orden inte räcker till. När man pratar 

med de yngre barnen är det också viktigt att man talar tydligt och undviker abstrakt tal. 

 
 /---/ man måste vara ärlig och inte hitta på och sen kan man inte säga vad som helst, de tror 
ju att någon är på semester om man säger att den gått bort eller så man kan inte vara rädd för 
att säga som det verkligen är och det är skrämmande och sådär men man måste i alla fall 
prova. (4:Fs:1) 
 

Lärarna var de som hade kontakt med anhöriga i de här situationerna. De hade bland annat 

på en skola gjort hembesök hos föräldrarna då de informerade hur man på skolan hade 

arbetat efter det som hänt. Kontakten med föräldrarna var viktig för att det skulle bli ett bra 

arbete och man tog stor hänsyn till deras önskemål. Det var viktigt att det blev som 

föräldrarna vill ha det. Som lärare var det bra om man gjorde föräldrarna delaktiga i 

krisarbetet, precis som man gjorde i en skola och ordnade en träff tillsammans med 

föräldrarna. Då fick elever, lärare och föräldrarna till den avlidne eleven mötas och man 

kunde stödja varandra i sorgen. Från föräldrarna kunde elever och lärare få information om 

hur händelseförloppet hade varit. Föräldrarna var otillgängliga på två skolor och då fick 

man vända sig till närmast anhöriga. I mötet med klassen var det viktigt att man hade 

information om vad som hade hänt. Det gällde att snabbt ge tydlig information för att 

undvika ryktesspridning.  
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6.2.2 Rektor och ledningens roll  

På de intervjuade skolorna fanns det någon form av organisation ifall något skulle hända 

och de poängterade att det var otroligt viktigt att man kunde få kontakt med dem som 

ingick i den organisationen när något inträffat. Rektorer och skolledning på de intervjuade 

skolorna var de som hade möjlighet att stödja lärarna genom att få resurser såsom tid och 

extra lärare. Mötet med media har också varit rektorernas uppgift och det var bara aktuellt 

vid en av de intervjuade skolorna. I kontakten med media var det viktigt att vara saklig och 

bara ge information som man visste stämde och att man har föräldrarnas medgivande.  
 

Det var faktiskt en kvällstidning som ringde mitt i natten tidigt i början som frågade om vi 
tyckte det var okej att de publicerade elevens namn och jag sa att det är ju inte jag som 
bestämmer men jag avrådde eftersom man inte har föräldrarnas tillåtelse till detta och då 
tycker inte jag att man ska göra det och de respekterade detta och skrev ingenting. (1:R:1) 
 

Den skolan som haft kontakt med media under sin krissituation var nöjda med hur media 

hanterat situationen och tyckte att media överlag gjort fina reportage om det inträffade. 

Rektorn var också den person som tillsammans med föräldrar och andra anhöriga 

kontaktade kyrkan för att ordna minnesstund. 

 

6.2.3 Föräldrarnas roll – ”föräldrarna är viktiga som stöd” 

I de olika krissituationerna har föräldrarna varit en stor tillgång. Eleverna behövde stöd 

efter att de fått information om vad som hänt och det blev då först och främst föräldrarna 

som fick ta den rollen. På Första skolan och Andra skolan valde man att ge dödsbeskedet 

till föräldrarna som i sin tur meddelade sina barn. 
 

I samband med begravningarna och andra ritualer såsom minnesstunder ville vid de 

intervjuade skolorna att elevernas föräldrar skulle vara med som stöd för sina barn. 

Föräldrarna har också varit delaktiga i arbetet efter en elevs dödsfall genom att de 

informerat hur det hela gått till och hur det hade varit. På så sätt undveks spekulationer hur 

det hela gått till. Alla fick ”svart på vitt” redan från början. 

 

6.2.4 Elevernas reaktioner – ”att få vara som de känner” 

Elevernas reaktioner var varierande i de traumatiska krissituationer som presenterats. Det 

kan vara viktigt att man låter eleverna vara och känna som det vill. Man ska inte tvinga på 

dem att de måste vara på ett visst sätt. Eleverna uttryckte att nu får det vara nog, att de helt 

enkel ville gå vidare. De eleverna uppfattades inte sörja mindre än de andra eleverna, utan 
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de kände att nu var det dags att gå vidare. Andra elever behövde gå igenom och prata om 

samma saker om och om igen. Lärarna som hade äldre elever kunde se en skillnad i 

flickors och pojkars sätt att sörja. 

 
Det har nog hjälpt mycket att bara sitta och prata, känner man att man är ledsen då måste 
man ju få vara det en stund och prata med varandra. De visar det på så olika sätt. Man kunde 
se pojkarna på den här träffen, de blev ledsna men gråter inte på samma sätt utan blev röda i 
ansiktet och behövde plötsligt gå ut en stund för att titta på korna och så. Flickorna satt i 
soffan och grät tillsammans. Man har ju så olika sätt att få ut de här känslorna. (1:L:2) 

 
 
Man svarade så ärligt man kunde på elevernas frågor. De yngre barnen krävde raka och 

tydliga svar, de förstod inte abstrakta begrepp. För de yngre barnen upplevde lärarna att de 

inte orkade ta in sorgen hela tiden utan att de ville göra annat ibland och så kunde de vara 

ledsna ibland. De orkade helt enkelt inte med att tänka på det som hade hänt hela tiden. 
 
De är så härliga och kan ta upp att Pelle är i himlen och vinkar på dem och sedan pratar de 
om farmor som också är där och så i nästa stund släpper de det och leker istället, helt 
oväntat, men så är ju barnen man får inte lägga på dem för mycket att de måste sitta och vara 
ledsna, för de visar det på annat och man ser på deras teckningar som fortfarande är vågor 
och då kan man ju prata om Pelle en stund och då har någon sagt att han har fullt upp med 
att leka med änglarna.” (4:FS:1) 
  

6.2.5 Beredskapsplan/Krisplan och utbildning i krishantering – ”krishantering måste 

vara situationsanpassat” 

De intervjuade personerna hade haft någon form av krisplan innan de aktuella händelserna. 

Två skolor hade en krisledningsgrupp där rektor hade huvudansvaret. I 

krisledningsgruppen ingick också skolsköterska, vaktmästare och skolassistent. Lärarna 

hade där blivit informerade och fått planen presenterad. De blev i samband med utförandet 

tillfrågade om synpunkter på utformningen. I krisplanerna stod det namn och 

telefonnummer till de ansvariga och där stod också information om samlingsplatser. Man 

menade att det är otroligt viktigt att alla vet vart de ska vända sig när det inträffar en akut 

kris. Det var också viktigt att man efter hand tittar på planen och reviderar. I takt med ökad 

erfarenhet kunde man också se vad som var bra och vad man kunde plocka bort.  
 
Så att på det viset är det bästa sättet att kolla om planen var bra är när det har hänt något så 
att man ser var det en bra plan? Vad var bra? Var det något som saknades och vad kan man 
utveckla mer? Så att det är så man får jobba för att kunna utveckla bra handlingsplaner och 
strategi. (1:R:1) 

 

Samtliga intervjuade menade att det hade varit bra om man haft någon kunskap om hur 

man bemöter människor i kris och vilka reaktioner som är vanliga. Ingen av de intervjuade 

hade fått någon sådan utbildning innan.  
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Nej inte på något sätt, varken på lärarutbildningen eller på någon skola /.../  Så här i 
efterhand kan man känna, jisses att man inte har det, för man står ganska handfallen. Vad 
gör vi? (1:L:2) 
 
Jag tror det hade varit jättebra om man hade tagit en studiedag till något sådant, det tror jag 
faktiskt. Så här i efterhand så är vi ju rätt nöjda, men det kunde ju lika gärna blivit tvärtom 
eftersom vi gjorde allt på känn, så visst är det bra att få utbildning i det och det finns ju 
jättemycket har man förstått nu i efterhand.  (1:L:1) 
  

På en av skolorna som jag intervjuade hade lärarna fått utbildning i det akuta läget då de 

var mitt uppe i arbetet med att möta eleverna efter den traumatiska krisens händelse. En 

psykolog hade kommit och haft en föreläsning om hur man hanterar en sådan krissituation 

samt vilka reaktioner som är vanliga. Detta uppfattades som positivt av lärarna, men de 

tyckte att de borde ha fått föreläsningen tidigare för att vara mera förberedda. 

 

De flesta av de intervjuade menade också att varje enskild situation är unik och det var 

svårt att ha en heltäckande plan som man direkt skulle kunna överföra på en situation som 

skulle kunna uppstå. De såg hellre att man hade en krisplan som hade en mer praktiskt 

funktion där man skulle kunna hitta telefonnummer till krisledningsgrupp eller andra 

ansvariga och telefonnummer till skolans elevers föräldrar. Sedan föreslog några att man 

skulle kunna kan ha en ”krislåda”, där man stoppar ner ljus, tändstickor, lite lugn musik, 

dikter och kanske en filt att värma en person i chock. En skola hade precis en sådan låda 

vilket upplevdes som positivt i det akuta skedet då man visste exakt vart man kunde få tag 

i alla och vilken gång saker och ting skulle ske. Rektorn som intervjuades på en skola 

påpekade att just det var enormt viktigt, att man kan nås på dygnets alla timmar om något 

skulle inträffa.  
 
 
6.2.6 Reflektion av krishanteringsarbetet 

Det var viktigt att man hade en god kommunikation med föräldrarna i klassen. Då kunde 

läraren få stöd av dem i en svår situation som krävde mycket av läraren. Det var viktigt att 

man tog hänsyn till den drabbade familjen och rådfrågade hur de ville ha det. Det var 

också otroligt viktigt att man direkt från början kunde ge korrekt information i skolan för 

att undvika ryktesspridning.  

 

Det var bra om man hade tid att prata med eleverna och de som vill kunde få ur sig det 

upplevda på det sättet. Man måste ha tiden till det och därför var det bra om läraren kunde 

få den resursen. Man satte in annan personal som tog hand om de som ville arbeta med 
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vanliga uppgifter, så att läraren kunde finnas där som stöd för de som behövde. Det var 

också bra att man utförde olika ritualer och handlingar såsom minnesstund eller delta i 

begravningen för det bli en bearbetning i sorgeprocessen, döden blir verklig på något sätt. 

Det var också bra att bearbeta genom att måla och skriva till den saknade eller avlidna 

eleven. I de fall där en elev var saknad var det svårare för man upplevde att det inte fanns 

så många ritualer kring det i vårt samhälle. Klassen där en elev var saknad hade man 

placerat en nalle som en symbol och den betydde nog olika för alla i klassen. En del såg 

den kanske som ett substitut för den saknade eleven och nallen kunde även symbolisera en 

väntan och längtan på att någon snart skulle komma och ta hand om den eller få den. Hos 

barnen på förskolan hade lärarna försökt påbörja en förberedning för ett dödsbesked. De 

hade valt barnlitteratur om det ämnet för att läsa för barnen och för att sedan föra ett 

samtal om det. På en skola hade man startat diskussionsgrupper som det var frivilligt för 

eleverna att delta i. Gruppen blev en bearbetningsgrupp där lärarna tillsammans med 

skolsköterskan mötte eleverna och pratade och hade tid att stötta dem som behövde. 

Lärarna menade att det varit otroligt bra för att få fram fina diskussioner och då 

bearbetades det som hänt. Negativt var att man kände att man behövde mera kunskap om 

krishantering innan den aktuella händelsen. 
 
Alltså jag kan känna att det är bra att veta hur barn reagerar i olika situationer men det är 
svårt men man borde veta mer så att man är förberedd på något sätt, jag kan känna att man är 
ute på hal is. (3:F:1) 

 

Någon uttryckte att det var bra att det gått som det gjort med arbetet eftersom att det lika 

gärna kunde ha gått tvärtom då de gjorde allt på känn. Lärarna var överens om att kunskap 

skulle ge mer säkerhet. De intervjuade poängterade att varje situation är unik och bara för 

att man varit med om en händelse är man inte fullärd i krishantering. De menade att 

krishanteringsarbetet alltid kan bli bättre genom att man tittar på det som har hänt och vad 

som var bra i arbetet och vad som kan bli bättre och att man försöker åtgärda det. 

 

7 Diskussion 
Skolan har ett ansvar att hantera en traumatisk situation samt hjälpa elever att gå vidare 

efter det som hänt. Enligt skollagen ska hänsyn tas till de elever som har behov av särskilt 

stöd i undervisningen. Hur eleverna påverkas av en traumatisk kris är individuellt och 

lärare måste lyssna och försöka se vilka olika behov som finns. I Första skolan nämner en 

lärare att det var viktigt att försöka ”känna in” och fråga eleverna hur de mådde. De elever 
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som var ledsna måste få vara det. Någon lärare uttryckte frustration över att inte räcka till 

och det hade man ordnat genom extra lärarresurser på de andra skolorna. Olika åsikter 

råder om hur fort man ska gå tillbaka till vardagliga uppgifter igen efter en traumatisk kris. 

National Institute of Mental Health påpekar att man inte ska försöka skynda eleverna 

tillbaka till vardagliga rutiner. Intervjuerna visade dock att många elever ville fortsätta 

skolarbetet så fort som möjligt. Undersökningen visade också att det var väldigt olika hur 

eleverna reagerade i en traumatisk kris. Några ville återgå fort till det vanliga skolarbetet 

andra hade behov av att prata om och om igen om det som hänt. Att man satte in extra 

lärarresurser var då en förutsättning för att lärarna skulle kunna ta hänsyn till dem som 

hade behov av särskilt stöd. Detta var precis i enlighet med vad Skolverkets rapport (2000) 

kom fram till i sina intervjuer efter branden i Göteborg. Det borde alltså vara en 

självklarhet att man sätter in extra personal så att de kan ta hand om de elever som vill 

jobba med arbetsuppgifter och att den ordinarie läraren finns som stöd till de eleverna som 

behöver bearbeta det som hänt lite mer. Min undersökning visade också att man inte kände 

behov av att ta in professionell personal och kuratorer som hjälp i klassrummet efter en 

traumatisk kris. Eleverna ville hellre prata med läraren och med dem som de sedan tidigare 

hade en relation med. Lärarna menade att i deras fall hade det inte blivit aktuellt att ta 

hjälp av professionell personal för eleverna verkade inte vara i behov av det. Efter branden 

i Göteborg remitterades elever lite för snabbt till professionell personal. I efterhand 

menade eleverna att det hade varit bättre att få tid att prata med lärarna som de kände 

sedan innan (Skolverkets rapport 2000). National Institute of Mental Health (2001) menar 

att det viktigaste är att lärare har tid att diskutera med eleverna och det måste få ta tid man 

bör inte avbryta för att fortsätta med andra lektioner. De intervjuade påtalade också tiden 

som en viktig faktor i krishanteringsarbetet. Eleverna måste få tid till att prata med 

varandra och läraren och bearbeta det som hänt. 

 

Leaman (1995) att många elever inte tycker att läraren är rätt person att diskutera sin sorg 

med. Lärarna har inte den kompetensen. Hans undersökning visar att lärare är för 

professionella i mötet med elever i sorg. Eleverna vill ha mänskliga reaktioner och 

bemötande. Hans undersökning strider mot Dyregrovs (1995), Hardardottírs (2005), 

Skolverkets (2000) och min undersökning . I Skolverkets (2000) granskning menade de 

intervjuade eleverna att de hellre pratade med sin lärare som de hade en relation till än 

någon utomstående. Eleverna påpekade dock att det var bra att det fanns professionell 

personal tillhands på skolan. Lärarna i granskningen hade remitterat elever till 
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professionell personal lite för snabbt enligt eleverna som mer behövde prata med någon de 

kände sedan innan. Gemensamt är att eleverna föredrog mänskliga reaktioner och 

bemötande. 

 

Relationen mellan lärare och elever är viktig i bearbetningen efter traumatisk kris och det 

är viktigt enligt Dyregrov (1990) att läraren talar sanning i mötet med eleverna i en 

traumatisk kris och ger konkreta och direkta fakta för att undvika förvirring och 

spekulationer. De styrks även i min undersökning där de intervjuade menade att det var 

otroligt viktigt att man var saklig och endast gav information om bekräftad fakta. Läraren 

bör vara professionell i möte med eleverna enligt Hilgendorf (1996). Läraren bör 

uppmuntra eleverna att uttrycka sina känslor och även dela med sig av sina egna känslor 

om det som har hänt (Thompson 2004). Men man bör ändå kunna behärska sig och inte stå 

och stortjuta framför sina elever menar en intervjuad lärare (1:L:2).  

 

Elevernas ålder spelar naturligtvis in hur man bör bemöta dem som lärare. De yngre 

barnen behöver verktyg för att uttrycka sina känslor kring sina upplevelser. Ett verktyg 

kan vara att måla. Genom att ge barnen ord på det som hänt kan hjälpa dem att uttrycka sig 

i samtal och även i leken. Genom leken bearbetar barn sina upplevelser (Ekvik 1993). Det 

är också bra att man går igenom praktiska detaljer såsom begravning och minnesstund vid 

ett dödsfall med eleverna (Thompson 2004). På den intervjuade förskolan tog man med 

barnen till kyrkan på ett studiebesök för att de skulle vara förberedda inför en eventuell 

begravning. De valde också litteratur som tog upp döden för att hjälpa barnen att finna ord 

för att kunna uttrycka sig.   

 

Min undersökning och forskningen är eniga om att relationen mellan elev och lärare är 

otroligt viktig när man är i en traumatisk kris. Man menar att elever vill bli bemötta utav 

personer de känner och som de redan har relation till istället för professionella personer. 

Lärarna blir ett kompletterande stöd till föräldrarna som kanske själva är drabbade och inte 

fungerar som vanligt (Dyregrov 1990). 

 

I intervjuerna kom det fram att lärare kände stor osäkerhet hur de skulle bemöta elever i 

den traumatiska krisen. Lärarna visste inte om de gjorde rätt eller tillräckligt mycket. De 

var glada att det gått så bra som det gjort eftersom de bara ”gjort på känn”. Om man ska se 

till forskningen så menar den att det är viktigt att man som lärare bemöter sina elever som 
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en medmänniska och inte som en professionell person som inte visar reaktioner. Man 

menar alltså att mänskliga reaktioner är viktigare än att man gör allt rätt. För att veta att 

man gör tillräckligt måste man ha en dialog med sina elever och vara lyhörd för deras 

behov. Man kan inte förutsätta att alla behöver lika mycket och likadan bearbetning av det 

som hänt. I detta arbete framkom det att behoven var väldigt olika hos eleverna.  

 

För att lärare ska känna sig säkrare i mötet med elever i en traumatisk kris tror jag att det 

kan vara bra om man före en traumatisk situation uppstår får utbildning i vilka reaktioner 

som är vanliga samt vad som är viktigt att tänka på. Genom att få mer kunskap så tror jag 

att säkerheten kommer. Vet man att det är viktigt att lyssna på eleverna och deras behov då 

gör man det och vet man att andra har upplevt extra lärare som positivt då kräver man den 

hjälpen. Att försöka dra nytta av andras erfarenheter kan vara ett stöd innan man själv 

erfar. Professionell personal som kuratorer och psykologer utanför skolan är ett stöd när 

man inte kan hantera situationen på egen hand och jag tror att lärare som är säkra på vad 

de gör känner när de behövs. Undersökningen visade att ingen hade fått någon utbildning i 

krishantering innan den traumatiska situationen. Man uttryckte ett behov av mer kunskap 

för att vara mer förberedd och för att känna sig säkrare.  

 

 I den empiriska delen ville jag undersöka hur krishanteringen efter en traumatisk kris 

fungerat på fyra olika pedagogiska verksamheter. Efter att ha studerat forskning och 

litteratur på området som menade att det var viktigt att ha en beredskapsplan innan en 

traumatisk kris uppstår. Dyregrov och Raundalen (1995) tycker att det är viktigt att man 

har en plan innan något händer och det är bra om man i personalen utformar planen 

tillsammans. Andersson och Ingemarsson (1994) menar att genom att man tillsammans 

skapar en plan kan man förbereda sig så mycket det går för att klara en krissituation 

samtidigt som man stärker ”vi-känslan”. Att känna att man är förberedd ger säkerhet. 

 

 I Skolverkets rapport (2000) ger man konkreta tips på hur en krisplan kan se ut. Man bör 

ha en krisledningsgrupp där man har en tydlig och synlig ledare. Krisplanen bör vara 

kortfattad och lättläst och regelbundet uppdaterad. Man ger också rådet att utbilda lärare i 

krishantering för att kunskap ger trygghet. Innan något händer är det bra att man på skolan 

går igenom potentiella händelser som skulle kunna inträffa. På skolorna som deltagit i 

studien har krisplaner funnits men varierat i utseende. Det har också varit stor skillnad på 

hur man arbetat fram dem. Andra skolan är den skolan som hade en gemensamt utarbetad 
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plan och upplevde att den fungerade bra och man hade haft stort stöd av planen i den 

aktuella krisen. På Första skolan fanns det en krisledningsgrupp som hade utformat och 

presenterat den för övrig personal. Övriga hade fått ha synpunkter på utformningen. På 

Tredje skolan och Fjärde skolan fanns det en krisplan men det var inte gemensamt 

utarbetad och lärarna kände inte att de hade haft stöd av den i krissituationen. Alla 

intervjuade kände till att det fanns en krisplan men upplevt den som olika betydelsefull i 

krishanteringsarbetet. De flesta trodde dock att det är viktigt att man får utbildning i att 

hantera kriser och ha en välutvecklad och genomarbetad krisplan. När det blir kaos i 

tillvaron kan det vara en trygghet att ha en mall att följa, en plan som beskriver hur man 

kan gå tillväga. En beredskapsplan eller krisplan ska inte vara en plan man måste följa till 

punkt och pricka däremot tror jag att det är bra om man har praktiska uppgifter och 

information samlad på en plats som alla hittar. På Andra skolan hade man en ”krislåda” 

som innehöll ljus och tändstickor, filtar, dikter och stilla musik, telefonnummer till alla 

elevers föräldrar med mera. Har man allt samlat när det råder kaos runt omkring kan 

underlätta arbetet tror jag. Det kan vara så lite som behövs för att man ska få stor hjälp. 

Det spelar inte så stor roll enligt Dyregrov (1998) hur den ser ut utan det viktiga är att man 

tillsammans har satt sig ner och tänkt igenom hur man vill ha det när det uppstår en 

krissituation. 

 

De intervjuade är överens om att det är viktigt att man i en kris är det viktigt att man så 

fort som möjligt får information om vad som har hänt. Thompson (2004) och Dyregrov 

(1990) påpekar att det är viktigt att man ger fakta om vad som har hänt och det är bra att 

ha mycket information om vad som skett när man möter klassen. På detta sätt kan man 

undvika spekulationer och ryktesspridning. Har man en klar och tydlig plan och i förväg 

bestämt hur organisationen ska se ut då underlättas arbetet i det akuta skedet i den 

traumatiska krisens början. 

 

I Krishanteringsarbetet på skolorna var föräldrarna ett stort stöd. På Första skolan och 

Andra skolan där man hade elev som omkommit var föräldrarna till eleverna med på 

begravning och minnesstund som stöd till sina barn. Man valde också att söka kontakt med 

föräldrarna när man ringde runt för att berätta om vad som hade hänt. Föräldrarna till 

eleverna som omkommit blev också delaktiga i krishanteringsarbetet. Efter att eleverna 

fått beskedet kom föräldrarna till den avlidne och informerade precis hur det hade gått till. 

Då fick eleverna tillfälle att fråga och få svar direkt och de behövde inte spekulera i hur det 
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hade varit och gått till. Jag tror att det är bra för yngre barn kan lätt börja fundera på om 

det gjorde ont eller om kompisen var rädd med mera. På Tredje skolan och Fjärde skolan 

där elever var saknade efter katastrofen i Sydostasien sammankallade man till 

föräldramöte för att man ville få ett samarbete och diskutera hur de tillsammans skulle 

kunna stötta eleverna.  

 

Som lärare möter man elever varje dag och man bygger upp en relation till varje elev. Den 

relationen kan bli otroligt viktig i en traumatisk kris. Läraren kan bli ett stöd för eleverna 

efter en traumatisk händelse. Lärarna som intervjuats menade dock att man kände sig 

osäker inför att möta eleverna i efter en traumatisk händelse. De menade att de kanske 

hade känt sig säkrare om de hade fått någon utbildning i krishantering. En lärare måste 

vara beredd att möta alla elever i alla situationer och då tror jag det är bra om man känner 

sig säker.  Säkerhet kommer genom kunskap som man kan förvärva genom utbildning. Att 

dra lärdom av andras erfarenheter kan vara bra för att få mer kunskap. 

 

Alla skolorna hade någon krisplan innan den traumatiska krisen. De såg dock väldigt olika 

ut och var olika förankrade hos personalen. Ingen av de intervjuade hade fått någon 

utbildning i krishantering eller krisreaktioner innan den traumatiska krisen. Det behövdes 

inget samarbete med andra instanser i samhället ansåg man, men poängterade att om det 

skulle ha varit nödvändigt hade de väl etablerade kontakter i kommunen. Eleverna sattes i 

centrum och man arbetade utifrån att tillgodose deras behov som jag kunde tolka det. På 

samtliga skolor återgick verksamheten till vardagen relativt fort efter det inträffade. 

Flertalet av lärarna har känt stöd i ledningen och fått det stödet de önskat. På de skolorna 

där elever dött har man haft ritualer som minnesstund och begravning. 

 

Lärarens roll i krishanteringsarbetet var att möta eleverna och finnas som ett stöd för dem i 

den svåra situationen. Lärarna poängterade att det var viktigt att man lyssnade på eleverna 

och fanns tillhands för dem som ville prata. Extra lärarresurser som tog över 

undervisningen när läraren behövdes som stöd var positivt. Detta var något de intervjuade 

var helt överens om. Intervjuad rektor menade att genom att man tvingas gå igenom en 

traumatisk kris och möta eleverna så utvecklas man i lärarrollen. Lärarens relation ses som 

viktig och man bör ta tillvara på den i en traumatisk kris. Vuxna måste finnas där och 

hjälpa barnen igenom den svåra perioden. Rektorn är den personen som är ytterst ansvarig 
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för att skolan bearbetar och tar hand om eleverna efter en traumatisk kris. Deras roll är 

även att som arbetsgivare ta hand om sin personal.  

 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (1997:7) så ska varje arbetsplats ha beredskap och 

rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, 

omfattning och särskilda risker. Chefer och arbetsledande personal ska ha tillräckliga 

kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på lämpligt sätt. Lärare och 

annan skolpersonal behöver således få utbildning inom krishantering för att kunna möta 

elever i en traumatisk kris. Man borde ägna minst en studiedag per termin för att få 

utbildning i krishantering samt att uppdatera krisplanen.  

 

I den här uppsatsen har jag tagit reda på lärarnas och annan skolpersonals erfarenheter om 

krishantering och arbetet med elever i en traumatisk kris. Att undersöka hur eleverna 

upplevt samma situationer hade varit mycket intressant. Eleverna är de som varit i fokus 

och jag undrar om deras erfarenheter och upplevelser stämmer överens med lärarnas och 

annan skolpersonals. 

 

7.1 Metoddiskussion  
Syftet med uppsatsen var att se om skolorna varit beredda på att möta eleverna i en 

traumatisk kris och se hur arbetet varit och hur det fungerat samt att ta reda på hur lärarna 

och rektorerna har upplevt mötet och arbetat med eleverna i en traumatisk kris. 

 

 I intervjuerna användes bandspelare som kan ha gjort resultaten mer tillförlitligt eftersom 

man kan återvända och återge exakt vad intervjupersonen sagt (Kvale 1997). Bandspelaren 

kan också ha påverkat genom att göra respondenterna nervösa (Denscombe 2000), detta 

var dock inget som jag fick känslan av under intervjuerna och respondenterna verkar inte 

ha blivit påverkade av bandspelaren. Patel och Davidsson (2000) menar att en 

undersöknings reliabilitet är i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga att kunna 

observera och registrera svar.  

 

8 Sammanfattning 
Är skolan redo att möta elever som upplevt en traumatisk händelse och vilken roll har 

läraren i mötet med eleverna? Detta frågade jag mig i början av uppsatsen. Jag blev 
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nyfiken på att få veta hur krishanteringsarbete såg ut och fungerade på skolorna. Efter 

katastrofen i Sydostasien blev detta ett aktuellt ämne då många skolor hade elever som var 

saknade och omkomna. I litteraturdelen redovisar jag olika författare och forskares syn på 

krishantering och hur man kan bemöta de som är i en traumatisk kris. 

Litteraturgenomgången mynnade ut till en problemprecisering med frågeställning:  

 

1. Är skolan beredda på att möta elever i en traumatisk kris? 

2. Hur har krishanteringsarbetet i skolan sett ut efter en traumatisk händelse? 

3. Vilken roll har olika aktörer i skolan, lärare/rektor/föräldrar i krishanteringsarbetet? 

 

Undersökningen gjordes genom kvalitativa intervjuer. Fyra lärare, en fritidspedagog, en 

förskollärare och två rektorer och en skolsköterska intervjuades. Tre intervjuer gjordes på 

telefon på grund av det geografiska avståndet. Resterande var personliga intervjuer då jag 

träffade personerna. Resultaten av intervjuerna sammanfattades och redovisades i 

resultatdelen. 

 

I diskussionen reflekterar jag över respondenternas svar som jag knyter samman med 

författares och forskares åsikter som beskrivs i litteraturdelen. Från Skolverkets rapport 

(2000) utvärderade jag skolornas krishanteringsarbete. Lärarnas/rektors/föräldrarnas roll 

undersöks och jämförts med teori kring det. Om skolan och lärarna är beredda på att möta 

elever i en traumatisk kris reflekterar jag över. Det är viktigt att lärarna får stöd från 

ledningen och extra resurser såsom extra personal. Relationen mellan elever och lärare bör 

tillvaratas och användas i krishanteringsarbetet. Därför är det viktigt att läraren får 

möjlighet att stödja genom att lyssna och vara tillhands. Skolan borde utbilda sin personal 

och ha en väl förankrad beredskapsplan som kontinuerligt uppdateras. 
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bilaga 1 
 
Intervjufrågor till lärare: 
 

1. Känner du till om ni har någon krisplan på skolan? (om ja) Vilka har 
varit med och utformat den? Hur ser den ut? (om nej) Vad tror du det 
beror på? 

 
2. Har du fått någon utbildning i krishantering, krisreaktioner samt brand? 

(om ja) När och hur? (om nej) Vad beror det på tror du? 
 

3. Vilka erfarenheter har du av arbete med barn och ungdomar i kris? 
 

4a.  Hur såg arbetet ut efter katastrofen i Sydostasien? 
 

 b. Hur förberedde ni er på mötet med eleverna?  
 
c.  Hur såg krishanteringsarbetet ut de första dagarna?   
 
d.  Vilka resurser sattes in? (extra personal, mer tid mm.) Hur ser du på 
detta idag?  
 
5. Hade ni något samarbete med räddningstjänst, polis, socialtjänst, barn- 

och ungdomspsykiatrin? I så fall, hur såg samarbetet ut?  
 
6. Vilket stöd fick ni från skolledning och kollegor? Hur ser du på detta 
idag? Vad var bra / mindre bra? 
  
7. Vad upplever du som bra och mindre bra i krishanteringsarbetet?  

 
8. Hur har det långsiktiga krishanteringsarbetet kommit att se ut och 

fungerat? 
 

9. Vad är viktigt för dig som lärare att tänka på i mötet med elever i kris? 
 

10.  Hur har du uppfattat mötet med media? 
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bilaga 2 
 
Intervjufrågor till rektor: 
 
1 Finns det någon krisplan på er skola? (om ja) Hur ser den ut? Vilka har 
varit med att utforma den?  
 
2 Har personalen fått någon utbildning i krishantering, krisreaktioner samt 
brand, innan och i det akuta skedet? (om ja) Hur har det sett ut, berätta? (om 
nej) Hur har ni tänkt, berätta? 
 
3 Hur ser det ut för elevernas del, har de fått någon utbildning i krishantering, 
krisreaktioner eller brand? (om ja) Hur har det sett ut, berätta? (om nej) Hur 
har ni tänkt? Berätta. 
 
4 Hur såg arbetet ut de första dagarna efter katastrofen? 
 
5 Hur planerade ni krishanteringsarbetet? Hur har det kommit att se ut? Hur 
har arbetet fungerat så här långt (bra/mindre bra)? 
 
6 Vilket stöd har den drabbade personalen fått? 
 
7 Hur förbereder ni gymnasiet på att det kommer elever som upplevt en 
krissituation? 
 
8 Har ni i krishanteringsarbetet samarbetat med Socialtjänst, barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP), räddningstjänsten, polismyndigheten eller andra? 
(om ja) Hur har samarbetet sett ut? 
  
9Vilket stöd har ni fått från kommunen i er krissituation? 
 
10 Hur har mötet med media sett ut och fungerat? 
 
 
 
 


