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Abstract  
 
In this examination paper I have studied how teachers can help children who are in crises. For 

example when children end up between parents divorce or someone close to them dies. The 

purpose of this essay is to know more about how children react in crises and how we as 

teachers can help them in the best way possible. I have also looked at school’s crise plans to 

see how and if they work. The method I have used is studying literature and interviews with 

teachers and a councelor. The results have shown that it is important with communication and 

to find different ways for children to work with crises. It is also important with a well worked 

out crise plan and that the staff is educated in conflict management. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Sammanfattning  
 

Jag har valt att skriva om barn i kris. Det kan vara exempelvis barn som drabbas av föräldrar-

nas skilsmässa, en anhörig som går bort eller byte av skola. Syftet med arbetet är att öka kun-

skapen om hur barn reagerar i kris och hur pedagoger kan hjälpa dem på bästa sätt, vidare 

undersöks hur krisberedskapsplaner på skolan kan se ut. Metoden jag använt mig av har varit 

litteraturstudier samt intervjuer med lärare och kurator. Resultatet visar att det är viktigt med 

kommunikation, och att hitta olika sätt för barn att bearbeta den kris de befinner sig i. Det är 

viktigt att det finns en klar krisberedskapsplan på skolan samt att personalen får utbildning i 

krishantering. 

 

Nyckelord: kris, krisens olika faser, krisberedskapsplan i skolan, barn i kris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Innehållsförteckning 
 
1 INLEDNING................................................................................................................................................ 1 

1.1 BAKGRUND........................................................................................................................................... 1 
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................... 2 

2 METOD........................................................................................................................................................ 3 

2.1 LITTERATUR OCH MATERIAL................................................................................................................. 3 
2.2 INTERVJUER .......................................................................................................................................... 4 
2.3 AVGRÄNSNING ..................................................................................................................................... 5 
2.4 METODKRITIK....................................................................................................................................... 5 

3 LITTERATURSTUDIE.............................................................................................................................. 7 

3.1 VAD ÄR EN KRIS? .................................................................................................................................. 7 
3.2 VAD SÄGER STYRDOKUMENTEN OM KRISBEREDSKAPSPLANER PÅ SKOLAN?......................................... 7 
3.3 VARFÖR BEHÖVS EN KRISBEREDSKAPSPLAN I SKOLAN? ....................................................................... 8 
3.4 FORSKNING IDAG .................................................................................................................................. 9 
3.5 KRISENS OLIKA FASER .........................................................................................................................10 

3.5.1 Chockfasen .....................................................................................................................................11 
3.5.2 Reaktionsfasen................................................................................................................................11 
3.5.3 Reparationsfasen............................................................................................................................11 
3.5.4 Nyorienteringsfasen .......................................................................................................................12 

3.6 BARNS KRIS OCH SORGREAKTIONER ....................................................................................................12 
3.6.1 När föräldrarna skiljer sig .............................................................................................................12 
3.6.2 Misshandel i hemmet......................................................................................................................12 
3.6.3 Mobbning i skolan..........................................................................................................................13 
3.6.4 Reaktionsskillnader mellan pojkar och flickor i kris......................................................................13 
3.6.5 Krisreaktioner i olika åldrar ..........................................................................................................14 
3.6.6 Att ta emot ett dödsbud...................................................................................................................15 

3.7 ATT BEMÖTA BARN I KRIS ....................................................................................................................16 
3.7.1 Att lämna ett dödsbud.....................................................................................................................16 
3.7.2 Vad kan lärare göra? .....................................................................................................................17 
3.7.3 Hjälp och uppföljning på skolan ....................................................................................................18 
3.7.4 Hjälp utifrån...................................................................................................................................20 
3.7.5 Bör barn vara med vid begravning? ..............................................................................................20 

3.8 STÖD FÖR SKOLPERSONAL ...................................................................................................................21 

4 EMPIRISK UNDERSÖKNING................................................................................................................22 

4.1 INTERVJU ETT......................................................................................................................................22 
4.2 INTERVJU TVÅ .....................................................................................................................................24 
4.3 INTERVJU TRE......................................................................................................................................26 
4.4 INTERVJU FYRA MED KURATOR............................................................................................................28 
4.5 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER ..................................................................................................30 

5 DISKUSSION OM LITTERATUR MOT EMPIRI ................................................................................31 

5.1 DISKUSSION OM INTERVJU MED LÄRARNA ...........................................................................................31 
5.2 DISKUSSION OM INTERVJU MED KURATOR ...........................................................................................33 

6 EGNA REFLEKTIONER .........................................................................................................................34 

Källförteckning 
Bilagor



 - 1 -  

 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Många olika händelser i ett barns liv kan göra att han eller hon behöver extra hjälp i form av 

stöd och omsorg från mig som framtida pedagog. Under min praktik har jag träffat elever som 

gått igenom en kris, det kan vara att plötsligt mista en förälder, eller handskas med att 

föräldrarna skilt sig. Det finns många olika kriser ett barn måste möta, det är oerhört viktigt 

att jag i min roll som lärare kan synliggöra och bör känna till hur jag kan hjälpa elever som 

går igenom något jobbigt, därför är det av största vikt att skolan har en fungerande 

krisberedskapsplan. Under min utbildning och VFU period, verksamhetsförlagd utbildning, 

var jag med om en händelse som fick mig att inse att det är svårt att veta hur en person kan 

reagera när denne befinner sig i en kris. Jag praktiserade i årskurs två och en dag vägrade en 

vanligtvis lugn pojke att gå ut på rast, han satte sig ner i ett hörn av klassrummet och var arg 

och ledsen, ingen fick komma i hans närhet. Tidigare under dagen hade varken jag eller den 

ansvarige läraren märkt något ovanligt med pojken. Efter samtal med honom visade det sig att 

hans föräldrar, ett år tidigare, skilt sig och hans reaktion kom först nu, ett år senare. Läraren 

visste om att föräldrarna skilt sig men hade inte märkt någon reaktion tidigare hos pojken 

förrän denna dag. Jag kommer ihåg att jag tänkte om det verkligen var möjligt att pojken först 

nu visade en reaktion på att föräldrarna gått skilda vägar. Kanske pojken nu äntligen förstod 

att de alla inte längre skulle bo under samma tak och att de inte längre skulle vara den familj 

han tidigare kände till. Jag kände mig hjälplös och förstod att det inte är lätt att veta hur barn 

reagerar under olika krissituationer och hur jag som lärare skall hjälpa till på bästa sätt i 

sådana situationer.  Reaktioner förväntas nästan direkt och när detta inte sker kan det vara lätt 

att tro att det inte kommer någon märkbar reaktion från barnet, eller att den drabbade har 

ordentligt med stöd från annat håll.  

 

Anledningen till jag valt att skriva om detta ämne är att jag anser att det är mycket viktigt att 

vi som lärare fångar upp eleverna ute på skolan när de går igenom någon form av kris. Att 

vara medveten om de reaktioner som barn kan uppvisa under olika kriser kan hjälpa oss som 

lärare att reagera på rätt sätt när detta inträffar. När det exempelvis gäller barn som mister en 

förälder kan barnet bli lite bortglömd av den andre föräldern som är kvar i livet och denne kan 

vara mitt uppe i sin egen sorg och har svårt att för stunden se sitt barn. Då är jag i min roll 

som lärare kanske en av de få vuxna som finns där för barnet, och det är min uppgift att finnas 
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där och ge mitt bästa stöd. Det kan vara svårt att som människa veta hur man kan hjälpa ett 

barn i kris, men som lärare måste du kunna möta dessa svårigheter och försöka erbjuda din 

hjälp. Genom att finnas där när ett barn går igenom en omtumlande och svår tid och fungera 

som en ledsagare är viktigt. Styrdokumenten har riktlinjer för krisberedskapsplaner i skolan 

men som tyvärr enligt min erfarenhet inte efterlevs till fullo. Efter diskoteksbranden i 

Göteborg 1998 insåg man att krisberedskapsplaner är mycket viktiga och användbara när en 

kris inträffar. Sedan dess har bland annat Skolverket arbetat för att informera skolor om hur 

skolpersonal aktivt kan arbeta med att hantera olika krissituationer. Skolverket tog fram 

skriften Beredd på det ofattbara, detta kompendium delades sedan ut till alla skolor år 2000. 

1.2 Syfte 
Många elever drabbas varje år av en kris av något slag. Det kan vara att någon närstående dör, 

men också att någon blir allvarligt sjuk, föräldrarna skiljer sig eller familjen flyttar till en ny 

stad. Skolan är en stor del av ett barns liv och kommer säkerligen att komma i kontakt med 

dessa barn. Det är därför av stor vikt att skolan har kunskap om hur man bemöter ett barn i 

kris och att de också har en utarbetad krisberedskapsplan. Syftet med detta arbete är att utifrån 

mina intervjuer med lärare och kurator jämföra deras erfarenheter av barn i kris med 

litteraturen. 

Frågeställningar: 

Hur reagerar barn som befinner sig i kris? 

Hur kan en krisberedskapsplan se ut? 

Hur kan lärare och övrig personal på skolan hjälpa eleverna när de hamnar i en kris? 
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2 Metod  

2.1 Litteratur och material 
Med hjälp av litteraturstudier har jag fått mer lärdom kring ämnet kris och hur jag i min roll 

som lärare bör bemöta de drabbade i en sådan situation. Detta arbete kan inte ge alla svar på 

hur barn reagerar när de drabbas av en kris, men ska kunna ge ett underlag för mitt arbete som 

pedagog. Det är också min ambition att försöka öka medvetenheten till hur barn kan reagera 

när de befinner sig i kris och vad vi som lärare kan göra för att förstå och hjälpa dem. Via 

sökmotorn Libris hittade jag litteratur som behandlade mitt ämne. Sökordet jag använde mig 

av var krisberedskapsplaner, till detta sökord finns det relevant litteratur. Inom detta ämne 

finns det mycket litteratur och det går också att jämföra dem för att få fram tillförlitliga fakta 

och resultat. Den litteratur jag valt behandlar barn som sörjer, vanliga reaktioner hos personer 

som går igenom en kris och hur krisberedskapsplaner bör se ut. I detta arbete behandlas två 

kriser, traumatiska krisen och livskrisen eller utvecklingskrisen. Det material som jag i detta 

arbete använt mig av utgörs främst av litteratur och intervjufrågor som ställts till 

intervjupersoner. I de böcker jag använt mig av finns det indelningar i form av 

ålderskategorier. Jag har valt den ålderskategori som intresserar mig med tanke på min 

inriktning i lärarutbildningen, barn i de yngre åldrarna. Anledningen till att jag bifogat bilaga 

två i detta arbete är att det enligt mig är viktiga punkter som en skola kan och bör arbeta med i 

utarbetandet av en krisplan i skolan. 

 

Atle Dyregrov är den författare som återkommer i den litteratur jag hittat och använt mig av. 

Dyregrov är ledare för Senter för Krisepsykologi i Bergen, Norge. Han är också klinisk 

psykolog och är ledande forskare inom psykologi, kris och katastrof. Dyregrov har skrivit 

flera böcker inom ämnet och jag har använt mig av Barn i sorg. Boken behandlar barnens 

olika sätt att reagera när en kris drabbar dem. Vad finns det för reaktioner hos barn i kris, är 

de alltid de samma? Vidare tar boken upp könsskillnader i sorgearbetet och hur skolan kan 

arbeta när en kris inträffat. 

 

En annan bok är Möta barn i sorg, skriven av Per Bøge, utbildad lärare och pedagogisk 

konsulent och Jes Dige, psykolog och pedagog som varit både konsulent och ledare för flera 

danska behandlingshem. Dessa två författare tar i sin bok upp hur skolan ska gå tillväga när 

en kris drabbar skolan på något sätt. En handlingsplan för både förskolan och grundskolan 
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presenteras. Vem ska skolan informera och hur? Vad behöver barnen för hjälp under och efter 

en kris, vad ska skolan göra? Dessa frågor är några av dem som behandlas i denna bok. 

 

När det krisar i skolan skriven av Karin Nordblom och Ulla Magnusson Rahm är tänkt som 

en praktisk handledning som ska hjälpa rektorer att bygga upp en krisorganisation på skolan. 

Vilka ska exempelvis ingå i en krisgrupp? Hur ska skolan lägga upp en krisberedskapsplan? 

Dessa frågor är bara några av dem som tas upp i denna bok. 

 

Steinar Ekvik har skrivit Skolan och elever i sorg, som behandlar hur skolan i olika skeden 

går tillväga när barn drabbas av kriser av olika slag. Olyckor och dödsfall under skoltid, att 

följa en elevs sjukdom och död och när elever förlorar syskon eller en förälder. Ekvik bygger 

sin bok på sina erfarenheter som präst samt möten med lärare och föräldrar som upplevt sorg i 

sina klasser och närhet. 

 

När det värsta händer - om krishantering i förskola och skola är ett stödmaterial från 

Myndigheten för skolutveckling. Materialet är skrivet av Bengt Erik Ginsburg, barnläkare, 

Laila Lindberg specialpedagog, Atle Dyregrov psykolog, Leif Mathiasson chefredaktör för 

Pedagogiska magasinet, Lars H Gustafsson barnläkare och Agneta Nilsson undervisningsråd 

vid Myndigheten för skolutveckling. 

 

Monica Fahrman har skrivit Barn i kris. Fahrman arbetar som mödra- och 

barnhälsovårdspsykolog. Boken tar upp barn i olika krissituationer. Vilka faktorer är viktiga 

för barns psykiska utveckling och hur arbetar vi vuxna för att förbättra barnens utsatta 

situation. 

 

Slutligen har jag använt mig av boken Kris och katastrof skriven av Mariann Andersson och 

Kristina Ingemarsson. Boken tar upp olika tänkbara krissituationer och hur skolan kan arbeta 

med dem på bästa sätt. Denna bok behandlar liksom Möta barn i sorg och När det krisar i 

skolan hur skolan kan lägga upp en fungerande krisberedskapsplan. 

2.2 Intervjuer 
Intervjuer har gjorts med tre lärare i grundskolans tidigare år samt en kurator som arbetar på 

en skola i årskurs ett till nio. Anledningen till att dessa personer valts till intervjuerna är att 

jag utnyttjat de kontakter jag har med olika lärare och skolor. De intervjuade undervisar och 
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arbetar på skolor i medelstora kommuner i Mellansverige. Intervjuerna är resultat av samtal 

på cirka en timme vardera. Intervjuerna har skett i ett enskilt rum så att personerna jag 

intervjuade, inte skulle känna sig begränsade, utan skulle kunna prata ”fritt”. För att de 

intervjuade, ska kunna säga det de vill har jag inte använt mig av bandspelare samt förklarat 

att deras identitet kommer att vara anonym. Inriktningen på samtalen är en fokuserad intervju 

för att få öppna svar, samtidigt har följdfrågor ställts för att få ett djupare samtal. Bestämda 

frågor har använts som grund, vilket har lett till att svaren ryms inom ämnets gränser. 1 

Anledningen till att jag valde att intervjua en kurator var att få en bild av dennes erfarenhet av 

barn i kris och om det skiljde sig från lärarna som intervjuades. Dessutom är en kurator den 

person som ska stödja och hjälpa barn i krissituationer på skolan. När intervjun med kuratorn 

genomfördes tog jag bort någon fråga som jag inte fann relevant på grund av dennes yrkesroll 

på skolan. Genom intervjuer med lärarna har jag fått en bild av deras erfarenhet av barn i kris 

och hur skolornas krisberedskap ser ut. 

2.3 Avgränsning 
Jag har valt att skriva om barn i de yngre åldrarna eftersom jag läser mot grundskolans 

tidigare år, det vill säga årskurs ett till fem. En stor del av litteraturen som används i detta 

arbete beskriver barns olika sätt att reagera i kris, då synen på dessa beteenden i kris inte 

ändrats har jag kunnat förlita mig på litteraturen som i vissa fall går tillbaka till år 1990. I 

övrigt har jag försökt att använda mer aktuell litteratur. Jag har använt mig av få intervjuer för 

att få mer djupa svar. Det jag kommit fram till under mina intervjuer samt informationen från 

litteraturgenomgången är inte en mall för hur man som personal inom skolan skall agera, utan 

var och en tar ut de delar som passar just dem och den krissituation som deras elev/elever 

befinner sig i. 

2.4 Metodkritik 
Som jag nämnde tidigare förekommer forskaren Atle Dyregrov till största del i den litteratur 

som jag använt mig av. Detta gör att nästan en persons forskning genomsyrar alla min fakta i 

detta arbete. Vidare har litteraturen till största del fokuserat på barn som mist en anhörig, detta 

har gjort att litteraturbehandlingen fokuserat på barn i sorg och inte så mycket på andra kriser 

som kan drabba barn. När ett barn hamnar i en kris är det inte alltid för att det är någon som 

dött, utan som jag nämnt tidigare kan det bero på andra orsaker. Vidare har det varit svårt att 

hitta motsägelsefulla uppgifter från olika författare och forskare. Det valda ämnet gör att det 

                                                
1 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik,(Lund, Studentlitteratur:2000) s.122 



 
 

 - 6 -  

inte finns olika uppfattningar, forskare och författare är överens om hur barn reagerar i kris 

och hur skolan bör organisera en krisberedskapsplan, samt vad planen bör innehålla för att ge 

bästa resultat.  
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3 Litteraturstudie 

3.1 Vad är en kris? 
Ordet kris kommer från det grekiska ordet krisis och betyder plötslig förändring, ödesdiger 

rubbning.2 Den traumatiska krisen inträffar av oväntade och plötsliga händelser som hotar vår 

situation och är ett psyksikt tillstånd som orsakas av yttre händelser. De tidigare erfarenheter 

vi har räcker inte till för att vi ska känna trygghet och skydda oss. Livskrisen eller 

utvecklingskrisen är de ”kriser” som är normala inslag i våra liv, exempelvis en skilsmässa. 

Att en kris sätter igång en livskris är vanligt. När en person hamnar i en kris går denne 

igenom fyra olika faser, chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Dessa 

fyra faser är vad varje person går igenom i tur och ordning oavsett om en person skadas 

lindrigt genom exempelvis en cykelolycka eller att en persons nära anhörig dör. 3 

 

3.2 Vad säger styrdokumenten om krisberedskapsplaner på 
skolan? 

Sedan år 1997 har Socialstyrelsen det ansvar som Skolverket tidigare hade när det gäller 

skolhälsovård. 4Skolan ska enligt både skollagen, socialstyrelsen och läroplanerna förbereda 

barnen för livet. Sorg och död ingår inte som något eget område i läroplanen, men det ges 

ändå en del formuleringar om ämnet i Lpo94.  

 

”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”.
5  

 

”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse”.
6
  

 

”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet”.
7
 

Enligt arbetsmiljöverkets (1 juli 2000) föreskrifter om första hjälpen och krisstöd för personal 

och elever i skolväsendet, ska det på varje skola finnas en krisplan och rutiner för första 

                                                
2 www.ne.se sökord: kris 
3 Mariann Andersson, Kristina Ingemarsson, Kris och katastrof ,(Liber utbildning 1994) s. 52ff 
4 http://www.socialstyrelsen.se  
5 Lpo94, s.6 
6 Lpo94, s.5 
7 Lpo94, s.7 



 
 

 - 8 -  

hjälpen samt krisstöd.8 Efter tsunamikatastrofen har Skolverket tagit fram en del punkter som 

skolan skall ta fasta på. Personal på skolan ska få utbildning i krishantering, det är viktigt att 

det finns kunskap om något inträffar. Rektorn är, enligt Skolverket den person som ska 

tydliggöras i krissituationer, detta ska även följas upp av kommunen. Enligt 

skolförfattningarna är skolan skyldig att ge eleverna hjälp och stöd. Skolans rektor har 

skyldighet att erbjuda ett åtgärdsprogram om en elev behöver särskilda stödåtgärder.9 Skolan 

behöver en krisledningsgrupp där vissa bestämda personer med fasta uppgifter agerar i en 

krissituation. En krisplan ska även finnas och skall vara förankrad hos all personal. Det ska 

inte finnas några tveksamheter bland personalen om vad som ska göras och vilka som ska 

göra det i sådana situationer. Skolan bör också ta fasta på att symboler och ritualer är viktiga 

efter ett dödsfall för både barn och vuxna, det ska finnas utrymme på skolan för sådana 

handlingar.10 

 

3.3 Varför behövs en krisberedskapsplan i skolan? 
Det är viktigt att skolan har goda kunskaper om hur den ska gå tillväga när en kris drabbar 

enskilda elever eller hela skolan. Att inte nonchalera och ha en ”vi tar det som det kommer” 

attityd är en förutsättning för att skolan ska kunna agera på bästa sätt. Enligt 

krisberedskapsmyndigheten är kris något som hotar våra grundläggande funktioner eller vår 

frihet och hälsa. Myndigheter, kommuner, organisationer och regeringen är några av de som 

tillsammans måste arbeta för att förhindra och lindra när en kris inträffar. 11
 Om skolan har en 

utarbetad och fungerande krisberedskapsplan leder det till att den psykiska arbetsmiljön blir 

bättre för både elever och lärare. Vidare förhindrar en krisberedskapsplan att barnen utsätts 

för onödigt lidande och posttraumatiska problem. Föräldrar och barn känner en trygghet att 

det finns en klar struktur i hur skolan ska agera under krissituationer. 12 Det finns flera sätt en 

skola kan förbereda sig på inför en krissituation. Skolan ska försöka att utveckla sin egen 

lokala krisberedskapsplan, varje skola bör gå igenom den process som gör att de själva arbetar 

fram hur handlingsplanen ska se ut och vad de anser den bör innehålla. Att bilda en krisgrupp 

är ett första steg. För att den ska kunna fungera på bästa sätt i det fall den behövs är det viktigt 

att i förväg bestämma vilka som ska ingå i gruppen. I en sådan grupp bör exempelvis skolans 

rektor, skolkurator, flera lärare och en person från skolhälsovården ingå. 

                                                
8 www.skolverket.se rapport 
9 www.skolverket.se rapport 
10 www.skolverket.se  
11 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se  
12 Dyregrov (1990), s. 75ff 
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Förutom att denna krisgrupp är etablerad bör tänkbara krissituationer identifieras, t.ex. om en 

olycka inträffar och någon omkommer eller ifall en lärare hastigt går bort. Det är viktigt att 

hela tiden ha en uppdaterad telefon och adresslista, så att skolan snabbt kan få tag i de som 

berörs av krisen. Skolan bör också ha en kontakt med BUP, Barn och ungdoms psykiatri, eller 

annan psykologisk enhet. De kan behövas i sådana situationer då inte krisgruppen räcker till. 

Skolan kan låta lärarna få gå kurser som handlar om död och barn. Några lärare kan utöka 

sina kunskaper i ämnet och fungera som extra stöd i en krissituation. Böcker som behandlar 

ämnet kan finnas på skolan så att lärare som är intresserade kan öka sin kunskap.13 I 

krisberedskapsplanen bör det finnas uppgifter om vilka personer som ska ta hand om vad. 

Vem ska ta reda på information om vad som hänt? Ta kontakt med personalen på skolan? 

Organisera olika åtgärder? Dessa är bara några av de frågor som behöver besvaras. Vidare 

behöver skolan underrätta de berörda vad som hänt och alternativt informera media men 

också hantera den. Krisgruppen bör också fundera på hur eleverna ska informeras. Om skolan 

skall samla alla eleverna, eller klasserna var för sig? Är det en olycka som hänt kan skolan 

behöva ta hjälp av  polis som förklarar hur det hela gått till. Förutom att eleverna måste 

informeras måste även föräldrarna underrättas. Skolan bör ha det klart hur det ska gå till, 

sammankalla ett möte eller skriftlig information.14 

  

När en kris drabbar en skola kan det ibland vara ont om tid att ordna det praktiska. För att 

snabbt kunna ge eleverna en samlad plats där de kan få stöd av varandra och prata om det som 

hänt kan skolan i förväg göra i ordning ett sorgeskåp. Detta skåp kan innehålla en vit duk, 

ljus, en penna och block så att det finns utrymme för dem som vill skriva någonting.15 

 

3.4 Forskning idag 
De senaste tjugo åren har skolan insett att det är viktigt att kunna hantera kriser som kan 

uppstå. Intresset för krisberedskap är större i dagens samhälle, vilket kan bero på den ökade 

terrormedvetenheten men också på de katastrofer som drabbat världen de senaste tjugo åren. 

Kistaolyckan år 1988 där många svenska skolbarn miste livet när de befann sig på en bussresa 

i Norge öppnade Sveriges ögon för att det måste finnas en krisplan enligt Dyregrov. 

Tsunamikatastrofen år 2004 visade återigen att behovet av en fungerande och utarbetad 

                                                
13 Per Bøge, Jes Dige, Möta barn i sorg,(Sveriges utbildningsradio 2006) s. 59ff 
14 Atle Dyregrov, Barn i sorg,(Studentlitteratur 1990) s. 93 
15 Karin Nordblom, Ulla Magnusson Rahm, När det krisar i skolan, ( Förlagshuset Gothia 2002) s. 68 
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krisberedskapsplan är stort och mycket viktigt.16Forskaren Atle Dyregrov återkommer som 

forskare och författare inom ämnet barn i kris och krishantering och bedriver forskning även 

idag tillsammans med exempelvis Rädda barnen och Myndigheten för skolutveckling.  

 

Myndigheten för skolutveckling bedriver forskning och kommer regelbundet ut med nya 

rapporter där olika råd ges till vuxna om hur man kan hjälpa barn i kris. Hur kan jag som 

pedagog ta upp ämnet kris? När det värsta händer är en rapport skriven av Leif Mathiasson 

chefredaktör för Pedagogiska magasinet, Lars H Gustafsson barnläkare och Agneta Nilsson 

undervisningsråd vid Myndigheten för skolutveckling. Rapporten tar upp krishantering, hur 

och vad skolpersonal, lärare och pedagoger skall göra när en kris drabbar skolan. Varje år 

genomför Krisberedskapsmyndigheten en undersökning där kommunernas krisberedskaps-

planer granskas. Socialstyrelsen har i en nyligen gjord rapport kommit fram till att skol-

hälsovården behöver bli mycket bättre. Barn idag mår sämre, den psykiska ohälsan har ökat 

med magont, huvudvärk och ledsenhet. Vidare upplever barn att de är mer ensamma. Den 

psykiska och psykosociala ohälsan kräver att det behövs fler psykologer, kuratorer och 

skolsjuksköterskor ute på skolan. På många skolor saknas psykologer och kuratorer helt. 

Många skolsköterskor arbetar på flera olika skolor vilket betyder att de även kan arbeta för 

flera olika rektorer, vilket i sin tur leder till att det blir svårt att få en gemensam hälsoplan för 

skolorna. Idag är det lång väntetid för de barn som behöver hjälp av BUP, vilket leder till att 

skolhälsovården får ta hand om problem de inte är tillräckligt utbildade för. Vidare bör även 

kontakten med barnhälsovården utvecklas, detta för att inte skolan ska gå miste om den 

kontakt och information om barnets familjesituation som BVC, Barnavårds central har byggt 

upp.17 Ett forskningsprojekt gjord av Krisberedskapsmyndigheten bedrivs idag fram till 31 

december 2006. I detta projekt undersöks bland annat skolan och om de som behöver särskilt 

stöd på grund av en händelse får den hjälp de behöver, och varifrån den hjälpen kommer. 

Vidare vill man få en bild över samhällets krisberedskap. Ytterligare syfte med projektet är att 

få fram en modell som kan ge bättre och mer långsiktiga stödinsatser socialt och psykiskt.18 

 

3.5 Krisens olika faser 
I Sverige förlorar årligen cirka 3200 barn, under arton år, någon av sin förälder. Femhundra 

barn dör varje år och cirka femtiotusen barn har föräldrar som separerar eller skiljer sig. Detta 

                                                
16 www.skolutveckling.se Rapport, När det värsta händer 
17 http://www.socialstyrelsen.se  ISBN: 91-7201-777-5 Art nr:2003-109-10 
18 http://www.krisberedskapsmyndigheten.se  dnr 0725/2004 
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betyder att cirka vart tredje barn påverkas av att på något sätt ”mista” en av sina föräldrar.19 

Nedan beskrivs de fyra olika faser människor i kris går igenom.  

3.5.1 Chockfasen  

Denna fas är den första och kan uppträda direkt och vara ett kort ögonblick upp till några 

dagar. Tillståndet kan beskrivas som en intensiv stressreaktion. För att bedöva och lindra den 

drabbades känslor så tar denne till olika försvarsreaktioner för att behålla den psykiska 

balansen. Ett sådant exempel kan vara att barnet har det svårt att ta in det som hänt och kan 

reagera med hysteriska reaktioner och förtvivlan. Förutom detta kan det också uppstå 

reaktioner kopplat till kroppen såsom yrsel, hjärtklappning, darrningar och illamående. En del 

barn försvarar sig mot det som inträffat genom att gå tillbaka i utvecklingen, de beter sig då 

barnsligare och lämnar över ansvaret till någon äldre, oftast en vuxen, detta kallas 

regression.20 

 

3.5.2  Reaktionsfasen 

I detta skede har den drabbade nu vågat ta till sig vad som hänt och kan inte längre fly från det 

verkliga livet och börjar därför reagera. Fasen kan hålla i sig i ett par månader. Reaktioner 

som kan framträda i denna fas är ångest, ilska, isolering, koncentrationssvårigheter och skuld. 

Det är relativt vanligt att den drabbade fortfarande befinner sig i regression för att fortfarande 

skydda sig från allt vad krisen innebär. När ett barn befinner sig i denna fas är det viktigt att 

den har någon som lyssnar, visar empati och försöker hjälpa barnet så gott denne kan. 

Chockfasen och reaktionsfasen hör till de akuta faserna och är de mest kritiska.21 

3.5.3 Reparationsfasen  

Denna fas kan fortlöpa från någon månad efter det som inträffat upp till ett år. I denna fas 

börjar isoleringen från omvärlden att brytas och personen vågar se framåt igen. De tidigare 

känslorna och funderingar som den drabbade haft bearbetas. Fortfarande kommer de tidigare 

känslorna och funderingarna tillbaka men de är inte längre dominerande och upptar inte hela 

personens jag. Under denna fas kan personen våga se framåt igen och intressera sig för saker 

runtomkring, exempelvis skolan och kompisarna. Det är viktigt att i denna fas poängtera för 

                                                
19 Bøge,Dige, (2006), s. 105 
20 Nordblom, Rahm (2002), s. 58ff 
21 Nordblom, Rahm (2002), s. 58ff 



 
 

 - 12 -  

barnet att allt inte är som vanligt, det är helt normalt att visa sin sorg även om det känns 

jobbigt och svårt.22 

3.5.4 Nyorienteringsfasen 

Barnet kan nu se en framtid igen och börjar acceptera det som hänt. De kan önska att det 

aldrig hade hänt, men ifrågasätter det inte längre, det bara är så. Saknaden och sorgen över det 

som hänt är något den drabbade får leva med, det har blivit en del av livet. Denna fas kan 

pågå resten av livet.23  

 

3.6 Barns kris och sorgreaktioner 

3.6.1 När föräldrarna skiljer sig 

Cirka hälften av alla äktenskap slutar i skilsmässa. Vårdnadstvister leder till att cirka tvåtusen 

barn berörs varje år. När föräldrar har en dålig relation påverkar det barnen minst lika mycket. 

Det är viktigt att föräldrarna berättar för barnet vad som ska hända och hur den närmaste tiden 

kommer att se ut. Det som skadar barnet mest är den oro och ängslan som upplevs då barnet 

inte vet vad som pågår. I en del familjer kan föräldrarna förneka för barnet vad som händer 

och förklara varför mamma gråter med att hon är trött, detta kan leda till att barn exempelvis 

utvecklar koncentrationssvårigheter i skolan eller ångest. För barn är det viktigt att båda 

föräldrarna finns tillgängliga. Tvingas barnet välja mellan föräldrarna kan barnet förneka sig 

själv och självkänslan blir negativt påverkad när den måste välja någon av de två. För att 

utveckla sin identitet behövs båda föräldrarna. För barn i denna situation är det viktigt att 

vuxna förstår att barnen mår dåligt och ta det på allvar. Att bagatellisera barnets situation kan 

orsaka psykiska skador. Många barn vars föräldrar genomgår en separation eller skilsmässa 

vill inte vara till besvär för sin mamma och pappa. Detta leder till att dessa barn håller allt 

inom sig själva och kan istället reagera i skolan med ilska och våld. Viktigt att påpeka är att 

en skilsmässa eller separation inte alltid behöver vara negativ, många barn kan få bättre 

kontakt med båda föräldrarna och barnet behöver inte längre befinna sig i ett hem där barnet 

känt oro och ångest på grund av föräldrarnas relation.24 

3.6.2 Misshandel i hemmet 

Misshandel kan delas in i fem olika kategorier. Dessa är aktiv fysisk, passiv fysisk, aktiv 

psykisk, passiv psykisk och sexuell misshandel. Aktiv fysisk missandel är när barnet skadas 

                                                
22 Nordblom, Rahm (2002), s. 58ff 
23 Nordblom, Rahm (2002), s. 58ff 
24 Fahrman, Barn i kris, (Studentlitteratur, Lund 1993) s. 40ff 
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fysiskt i form av blåmärken, benbrott eller liknande. Passiv fysisk misshandel är när barnet 

blir misskött, exempelvis om föräldrarna inte sköter barnets hygien. Den aktiva psykiska 

misshandeln ger lika stora skador som den fysiska. Barnet får inga känslor från exempelvis 

mamman, allt sker mekaniskt helt utan känslor. När det gäller passiv psykisk misshandel kan 

det vara svårt att definiera den formen av misshandel. Fahrman menar att det kan vara en 

förälder som struntar i sina barn. Ibland är de också omedvetna om vad de gör. Misshandel 

förekommer i alla samhällsklasser och det kan vara svårt att upptäcka. Barn som utsätts för 

misshandel i hemmet kan uppvisa vissa tecken som kan vara indikationer på att något är fel. 

Exempel på dessa tecken kan vara om barnet verkar rädd och inte vill gå hem efter skolan 

samt är rädd för kroppskontakt. Många barn blir socialt isolerade och har svårt med kamrater i 

skolan och en del barn reagerar med precis samma beteende de själva är utsatta för, de är arga 

och sparkar och slåss. 25 

3.6.3 Mobbning i skolan 

Det finns en del riskfaktorer som gör att mobbning utvecklas lättare än i andra situationer och 

miljöer. Om gruppen har en otrygg och ostrukturerad ledare kan det leda till att det utvecklas 

oro som på något sätt måste kanaliseras. Detta leder till att det ”väljs ut” en person i gruppen 

som blir den som denna oro tas ut på. Ofta blir det en person som visar osäkerhet och dålig 

självkänsla som blir mobbad. Detta blir en ond cirkel, barnet som behöver mer stöd och hjälp 

med sin dåliga självkänsla blir istället mer osäker. En barngrupp behöver ett tryggt och stabilt 

ledarskap, desto tryggare grupp desto mer toleranta blir barnen mot andra barn. Det är viktigt 

att stärka de utsatta barnen och låta dem ta sin plats. 

3.6.4 Reaktionsskillnader mellan pojkar och flickor i kris 

Många föräldrar har påpekat att det kan förekomma skillnader mellan flickors och pojkars sätt 

att reagera när de drabbas av en kris. När en flicka respektive pojke fick frågan, ”Kan du 

beskriva vad du kände när du fick reda på det som hänt”? Frågan relaterade till händelsen när 

en lärare avlidit: 

 

˝Jag blev chockad av det som skett, jag kunde inte förstå det (pojke)˝ 

 

˝Jag kunde inte tro att det var sant. Jag blev helt chockad och det tycktes helt ofattbart. Sedan grät jag litet, men 

kunde ändå inte tro det var sant. Reaktionen kom egentligen först när vi hade en minnesstund på skolan. Det var 

otäckt just då, fast bättre efteråt när man fick gråta ut (flicka)˝26 

                                                
25 Fahrman (1993), s. 58f 
26 Dyregrov (1990), s. 51 



 
 

 - 14 -  

 

Medan flickor ofta uttrycker sina känslor mer vid ett sådant tillfälle och även kan ha större 

koncentrationssvårigheter än pojkarna, kan pojkarna i sin tur utmärka sig med att inte alls 

vilja prata om det inträffande och reagera med beteendestörningar. Dessa beteendestörningar 

visar sig ofta i att pojkar reagerar mer ”utåt” och kan resultera med bråk som följd. Ytterligare 

har det visat sig att flickor har lättare att ta kontakt med folk runtomkring sig för att prata om 

det som hänt medan pojkar ofta håller det inom sig. Anledningen till detta kan vara att många 

flickor umgås två och två eller i mindre grupper än pojkarna och har lättare att söka tröst hos 

varandra. Pojkar har även visat en negativ förmåga i att förmedla sina känslor i skrift om de 

jämförs med flickor. Något som kan påverka detta är att pojkar har mindre stöd från 

omgivningen än flickor. Dyregrov poängterar att det inte går att generalisera, alla personer 

reagerar olika och på sitt sätt. Alla barn oavsett kön behöver stöd och hjälp när de går igenom 

en kris.27 

3.6.5 Krisreaktioner i olika åldrar 

I en krissituation reagerar båda vuxna och barn relativt lika, alla går igenom de tidigare 

nämnda fyra faserna, chock, reaktion, reparation och nyorienteringsfasen. Det finns vissa 

faktorer som kan påverka hur starkt och i vilken grad en drabbad person i kris uttrycker de 

olika faserna. Hur gammal den drabbade som hamnar i kris är påverkar hur denne uppfattar 

och handskas med krisen. En äldre person kan genom tidigare erfarenheter reagera annorlunda 

mot ett barn utan erfarenhet. Ytterligare en faktor som påverkar hur en person reagerar vid en 

kris är den psykiska mognaden, vad klarar personen av, hur stabil är den? Relationen till den 

döda kan avgöra hur starkt personen reagerar och hur den handskas med krisen. En förmåga 

att kunna kommunicera samt att uttrycka känslor och tankar är av betydelse. Om personen 

kan kommunicera kan den lättare berätta sina behov och tankar, och på det sättet lättare bli 

bemött på önskat vis. Vidare kan det vara lättare att kunna uttrycka sina känslor, få respons 

från omgivningen och på det viset lättare kunna gå vidare.  

 

Efter det att barn fyllt fem år börjar de få en förståelse för döden. Personen förstår att den 

döde inte ska eller kan komma tillbaka men hoppas ändå att det är fel. Barnet använder sig av 

sin fantasi för att försöka få den döde tillbaka, de kan se spöken och kan få besök av den 

avlidne, allt för att hålla kvar personen i det jordliga livet. När barnet kommer upp i 

nioårsåldern börjar en ny dödssyn ta form. Barn styrs av logiska förklaringar till det som 

                                                
27 Dyregrov (1990), s.52ff 
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händer och de förstår att döden inte går att rå på, personen kommer inte att komma tillbaka. 

Tankar på att något starkt och mäktigt existerar som kan avgöra människors liv kan skrämma, 

och barnen saknar intellektet för att kunna förstå den starka upplevelsen. Barn kan i denna 

ålder förneka det som hänt och visa upp ett ”glatt yttre” för att förneka sin egentliga sorg.28  

3.6.6 Att ta emot ett dödsbud 

När det gäller barn som får ta emot ett dödsbud kan reaktionerna vara mer direkta och 

utåtagerande. Det första barnen brukar uppvisa är chock och tvivel, de kan inte tro att det de 

hört är sant. Protester att det som inträffat inte alls har hänt och en fruktan för vad som ska 

hända efteråt är något som förekommer och hör till de vanligaste reaktionerna. Vissa barn 

drabbas av apati, ett förlamande tillstånd, och kan inte ta till sig det som hänt. Många 

föräldrar kan bli oroliga när vissa barn reagerar som om inget hänt när de berättat en tråkig 

nyhet. En mamma uttryckte sig såhär efter det hon berättat för sin dotter att hennes mormor 

gått bort. 29 

 

˝Jag hade tänkt och tänkt på vad jag ville säga, jag hade väntat mig en enorm reaktion och så kom nästan ingen 

alls. Hon hade några frågor, men sedan så var hon glad och uppåt som vanligt.˝30 

  

Detta är normalt enligt Dyregrov och är ett sätt för barnet att skydda sig och att gradvis ta in 

det som hänt steg för steg. Det är helt enkelt en försvarsmekanism. 31 Den vanligaste 

reaktionen man kan möta hos ett barn som nyligen fått nyheten om ett dödsfall är ångest. 

Barnen mister genom dödfallet en trygghet och kan inte släppa tanken på att det inte ska 

hända något hemskt med dem som är kvar i livet. Många symtom som barn uppvisar under 

och efter en kris som tillexempel huvudvärk och svårigheter i skolan kan kopplas till att deras 

beredskap för faror är höjd. En del barn reagerar med att undvika allt som har med den 

utlösande händelsen att göra. Ett exempel kan vara om de sett en otäck olycka, för att undvika 

de starka känslor de troligen skulle få om de tänkte och pratade om det inträffande är de tysta 

och vill inte höra talas om det. 

 

Medan många barn i en kris reagerar med tårar eller tystnad finns det de som använder sig av 

ilska. De kan både sparkas och slåss och vreden de känner kan riktas mot olika personer i dess 

närhet men också mot döden och Gud. Barn kan även reagera med utbrott som har till uppgift 

                                                
28 Steinar Ekvik, Skolan och elever i sorg,(Studentlitteratur Lund 1993) s.84ff 
29 Dyregrov (1990), s. 16ff 
30 Dyregrov (1990), s. 16 
31 Dyregrov (1990), s. 16ff 
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att föräldrarna inte ska gå under på grund av det som hänt, detta är både omedvetet och 

medvetet. När ett barn reagerar i en krissituation är det viktigt att som vuxen ta emot och 

acceptera reaktionen, alla barn reagerar på sitt sätt i en sådan situation. Det är viktigt att skapa 

kontakt med den drabbade, så att denne känner att det finns någon där som kan ge trygghet i 

kaoset.32 

3.7 Att bemöta barn i kris 

3.7.1 Att lämna ett dödsbud 

 Ibland kan sjukdomar göra att läraren är medveten om att eleven så småningom kommer att 

gå igenom en kris. Om en förälder eller ett syskon har en livshotande sjukdom kan det vara 

viktigt att du som vuxen under tiden vet hur du kan hjälpa barnet på bästa sätt. Eleven 

reagerar under denna tid på allt som händer där hemma, det är viktigt att du vet att elevens 

beteende kan förändras. Ju tidigare läraren får reda på situationen, desto bättre stöd kan denne 

ge den drabbade. Genom att visa eleven att du vet vad denne går igenom och visa förståelse 

att eleven är ledsen eller arg och inte kan genomföra hela lektioner eller göra läxorna gör att 

eleven känner sig trygg.33 När en vuxen ska meddela ett barn att någon dött krävs det 

varsamhet och omsorg. Det är viktigt att en person som står barnet nära är den som berättar 

det som har hänt.  

 

Den som lämnar budet skall skaffa sig så mycket information som möjligt, men det är också 

viktigt att informationen är bekräftad. För ett barn som drabbas av kris är det viktigt att denne 

vet att det är någon som ska ta hand om den. Därför är det viktigt att den person som berättar 

exempelvis att den ena föräldern gått bort också berättar vem som ska ta hand om den 

drabbade. Den som berättar för barnet ska också vara beredd på att finnas där för barnet och 

våga ta emot de reaktioner som kan komma. Platsen när detta samtal äger rum är också av stor 

betydelse, att välja en lugn och trygg plats är viktigt för barnet. För att barnet ska förstå vad 

som hänt ska den som berättar flera gånger säga att exempelvis mamma dött. Upprepning av 

det som hänt, även om det kan kännas jobbigt, är viktigt för att barnet ska kunna ta in och 

förstå vad som hänt.34 När död och sjukdom ska beskrivas och förklaras är det viktigt att göra 

det öppet för barn utan omskrivningar. Om inte barnens vardag innehåller Gud, Jesus eller 

himlen ska inte sådana kopplingar användas när den vuxna ska förklara för barnen vad som 

inträffat. Däremot kan det vara en bra ide att ta hjälp av religiösa begrepp om det är något 
                                                
32 Dyregrov (1993), s. 18ff 
33 Ekvik (1993), s. 61 
34 Andersson, Ingemarsson (1994), s. 62 
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barnen är i kontakt med och känner till. Exempel ”Gud har hämtat mamma”. Barnen behöver 

direkta fakta, på det sättet får barnen inga fantasier som inte stämmer med verkligheten. 

Utelämnar den person som berättar något för den som drabbats, kan det istället leda till att 

barnen bildar en egen falsk bild som kan skada dem, av det som inträffat. Ofta reagerar den 

som berättar för barnet med att delge sina egna erfarenheter om liknande situationer och 

upplevelser för att försöka trösta barnet. Detta bör jag som person inte göra, det kan ta bort 

fokus från den som är drabbad. Det viktigaste är att lyssna och finnas där som ett stöd, så 

barnet känner att jag endast finns där som ett stöd och att det är denne som är i fokus. Det är 

viktigt att tänka på att inte underskatta barnen, de förstår bättre än vi kan tro, och vi hjälper 

dem genom att vara direkta och inte låta dem få reda på information från andra i 

omgivningen. Övriga klasskamrater bör så snabbt som möjligt få reda på vad som hänt, 

annars börjar de spekulera. Det är viktigt att det är i samråd med eleven som den övriga 

klassen ska informeras. Genom att ta det som hänt på direkten med de berörda minskas risken 

att de får höra det på andra vägar vilket kan få dem att känna sig svikna.35 

3.7.2 Vad kan lärare göra? 

Om en kris drabbar ett barn kan en lärare vara den utomstående person som har mest kontakt 

med barnet under denna svåra tid. Har ett dödsfall drabbat barnets familj kan de övriga 

familjemedlemmarna ha svårt att uppmärksamma barnet och se dess behov. Som tidigare 

nämnts i detta arbete kan reaktionerna hos barn i kris variera i sätt och grad, som lärare är det 

bra om du är medveten om detta. För barnen är det naturligt att läraren finns där för dem, 

detta gäller också under en krisperiod. Läraren känner varje elev och känner till deras 

personlighet, därför är läraren ett viktigt redskap under denna tid. 36 När det förekommer 

mobbning är det viktigt att som vuxen visa att man tar avstånd från det och att aldrig ursäkta 

den som mobbar. När ett barn går igenom sina föräldrars skilsmässa eller separation är det 

viktigt att visa barnet att du som vuxen finns där.37 Läraren är också bra på att engagera 

eleverna och vilka pedagogiska arbetsmetoder som kan vara bra att arbeta med i samband 

med en kris. Med hjälp av olika arbetssätt kan de barn som befinner sig i kris arbeta med 

krishanteringen och sorgearbetet. Genom lek kan barnen lära sig att utveckla både sin sociala 

och språkliga kompetens, vidare lär sig barnen att skapa mening och se en struktur. Dessa 

faktorer kan hjälpa dem att hantera krissituationer.38 När ett barn drabbas av en kris, kan det 

                                                
35 Dyregrov (1990), s. 63f 
36 www.skolutveckling.se  
37 Fahrman ( 1993), s. 40ff 
38 www.skolutveckling.se  
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leda till att de övriga i klassen börjar fundera på livsfrågor, tillexempel ”varför dog Johans 

pappa”? Som lärare är det viktigt att känna av klassen och vara medveten om att övriga i 

klassen också kan påverkas av ”Johans” kris och behöva hjälp.39 Vissa teman kan beroende på 

ålder vara bra att arbeta med. Respekt och medkänsla där frågor som ”vad innebär det att visa 

respekt”? Känslor där läraren kan ta upp och prata om vad vi ska göra med våra känslor, vad 

har barnen lärt sig av att vara ledsen? Ytterligare ett tema är vänskap, där betydelsen av 

kompisar i sorg och vänskapens betydelse i kris kan diskuteras.40 

3.7.3 Hjälp och uppföljning på skolan 

Efter en krissituation behöver inte bara den närmast drabbade hjälp och stöd utan även andra 

elever som kanske också berörs av det som hänt på olika sätt. Beroende på situation kan även 

hela skolan behöva följa upp det inträffande med olika ritualer eller samtal. Många barn 

reagerar med en fördröjd sorgereaktion, därför är det viktigt att det finns stöd och hjälp att få 

även tiden efter den kris som inträffat. Ritualer kan hjälpa oss att ge uttryck för det som vi 

känner och tänker på, vidare skapas en förståelse för det som hänt som kan hjälpa till i 

bearbetningen. Ritualerna kan hjälpa de drabbade att sätta igång sorgeprocessen och ge barnet 

en möjlighet att ta ett avsked om det är någon som gått bort. Ibland kan ritualer ta över det 

vardagliga språket när det sviker oss, när vi inte har ord för att beskriva det vi går igenom. 

Genom att på skolan utforma ritualer när något hänt ger det en gemenskap som är viktig i en 

svår tid och kan ge en enskild elev det stöd den behöver. Ritualerna ger barn och vuxna en 

gemensam upplevelse vilket kan leda till att det känns lättare för de inblandade att kunna 

samtala om det som skett.41 Ekvik menar att skolan inte ska ta bort ritualer och traditioner för 

att göra det enkelt och mindre upprivande för eleverna.42 

 

 Hur en skola ska markera en elevs eller kollegas bortgång blir alltmer en fråga för varje 

enskild skola. Kyrkan är i vårt moderna samhälle inte längre självklar och det är viktigt att 

varje skola funderar över denna fråga. Vad skolan än beslutar sig för att göra är det viktigt att 

först prata med den drabbade familjen innan något bestäms, så att de är medvetna om vad 

skolan ska göra. Vidare har de chansen att komma med önskemål om de känner att det är 

något speciellt skolan kan göra. Skolan bör tänka på när de genomför en ritual, att eleverna i 

                                                
39 Dyregrov (1990), s. 76f 
40 Ekvik, (1993), s. 95 
41 Bøge (2006), s. 137ff 
42 Ekvik (1993), s. 26 
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förväg blivit underättade om vad som ska ske, så att det inte blir några oförutsedda reaktioner 

när elever och personal visar sin sorg öppet.  

 

För att markera ett dödsfall på skolan finns det flera olika sätt, exempelvis kan dagen efter det 

att en elev eller anställd gått bort, skolan samlas för att prata om det som hänt. Flaggan kan 

hissas på halv stång, och kan förbli det tills begravningen är över. En lärare kan hålla tal, och 

om det är en elev som dött kan klasskamraterna få sjunga en sång eller läsa upp en dikt. 

Skolan kan till minne av den avlidne skapa en minnesplats där ett träd kan planteras. Om det 

skett ett dödsfall i klassen kan det finnas ett större behov att markera dödsfallet ytterligare. 

Elevens bänk kan stå tom så länge klassen behöver det, vidare kan klassen tända ljus och 

placera blommor på den dödes bänk. Under denna tid är det viktigt att vara lyhörd för barnens 

behov och önskningar, barnen kan behöva uttrycka sig på flera olika sätt genom ritualer eller 

på andra vis.43 

 

Direkt eller efter en tid kan flera olika funderingar och frågor komma från eleverna. Det är 

viktigt att vara uppmärksam på eleverna runtomkring, och inte vara rädd för att ta upp och 

diskutera de frågor de har. Med hjälp av undervisningen kan händelsen bearbetas, att ta upp 

teman som död, sorg och förlust kan hjälpa. Genom att komma ihåg och att markera 

minnesdagar som den dödes födelsedag, jul, årsdagen för dödsfallet, är viktigt för att visa att 

man som lärare är uppmärksam och inte glömt det som inträffat. Även om skolan och lärare 

är uppmärksamma och bearbetar händelsen på lång sikt kan det finnas barn som behöver 

särskilt stöd. Alla barn reagerar olika när de går igenom en kris och det kan vara svårt att veta 

gränsen för när barnet inte längre går att hjälpa i skolans värld. Det första en lärare kan göra är 

att kontakta skolans kurator, elevvården eller ett resursteam som kan hjälpa till med eleven. 

Ibland kan barnen visa tecken på att den drabbade behöver extra hjälp och stöd. Om barnet 

uppvisar allvarliga problem med skolarbetet under en längre tid, eller att barnets personlighet 

förändras kan det vara tecken på att söka hjälp. Uttrycker barnet psykosomatiska besvär, 

exempelvis att denne har ont i huvudet eller magen under en längre tid, kan det också vara 

tecken på att mer resurser behövs för att hjälpa barnet.44 

                                                
43 Bøge (2006),  s.137ff 
44 Bøge (2006), s. 153ff 
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3.7.4 Hjälp utifrån 

Ekvik menar att vi idag är medvetna om att det finns experter inom de flesta områden och att 

det därför kan vara en utväg att ta hjälp av dessa. Genom att ta hjälp av en psykolog, präst, 

kurator eller annan resursperson kan läraren få hjälp med att hantera sorgearbetet bland 

eleverna. Vidare menar Ekvik att det är viktigt att vi inte låter dessa ta över lärarens roll som 

den som ska vara den centrala ledaren i sorgearbetet. Det kan vara viktigt att tänka på att 

ingen annan än läraren och dess kollegor känner den utsatta barngruppen bättre och är troligen 

bäst på att förmedla den hjälp som behövs. När en person sörjer är oftast familjen och vänner 

de viktigaste som kan ge stöd och hjälp. Ibland är dessa människor förhindrade att hjälpa till 

då de själva kan vara upptagna av sorg och kris. Ekvik menar att barn som fått delta i en 

sorggrupp har tyckt det varit bra då de får prata om sin egen sorg.45 

 

3.7.5 Bör barn vara med vid begravning? 

Allmänt råder det delade meningar om huruvida barn skall vara med på en begravning och om 

de bör få se den döde för att bearbeta sin sorg efter exempelvis en klasskamrat. Ekvik menar 

att det kan vara jobbigt för barn att se den döde men att det samtidigt kan hjälpa dem bearbeta 

sin sorg.  

 

…˝de allra flesta som gör det upplever det ändå positivt och är mycket glada för det efteråt˝..46 

 

Genom att se den döde blir det definitivt för barnen. Vidare poängterar Ekvik att barnen inte 

får tvingas till detta utan att de måste vara väl förberedda, ha en vuxen med sig och att det ska 

finnas tid efteråt att prata och diskutera intryck.47 Dyregrov menar att alla ritualer är viktiga i 

processen att göra krisen verklig för oss och bearbeta den. Ceremonier som begravning 

hjälper oss att ta farväl och vi får chansen att visa våra känslor. Barn bör vara med på 

begravningar, enligt Dyregrov, för att få göra det overkliga verkligt. Om ett barn ska se den 

döde ska barnet förberedas noggrant, så att denne vet vad som väntar. Att beskriva hur det kan 

se ut och hur begravningen går till kan vara en bra förberedelse. Det finns dock några 

undantag, enligt Dyregrovs uppfattning. Barn bör inte vara med om visning av den döde, om 

kroppen är allt för illa tilltygad efter olyckor eller självmord, eller om kroppen återfunnits 

                                                
45 Ekvik (1993), s.75 
46 Ekvik (1993), s. 27 
47 Dyregrov (1990), . 58ff 
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efter lång tid. Man ska heller inte tjata, om barnet själv inte vill, eller om föräldrarna absolut 

inte kan tänka sig att låta barnet vara med vid visningen.48 

3.8 Stöd för skolpersonal 
Det är inte ovanligt att lärare och annan personal på skolan själva kan behöva hjälp och stöd i 

en krissituation. Att hjälpa ett barn igenom en svår tid kräver mycket känslomässigt av de 

vuxna och det kan vara mycket tungt att se den drabbade ledsen och förtvivlad. När något 

hemskt händer ett barn reagerar vi starkare än om det hade varit en vuxen, ett barn är mer 

utsatt och hjälplös än en vuxen. En hjälplöshet att inte gjort tillräckligt och att något hemskt 

ska hända i vår egen familj kan förvärra situationen för oss själva. Tankar och funderingar om 

livets mening och andra existentiella frågor kan väckas till liv under denna tid. Det är viktigt, 

dels för egen skull men också för att den vuxne ska kunna ge barnet det bästa stödet, att själv 

bearbeta egna förluster. Har inte de förlusterna bearbetats kan barnet få extra belastning av 

dina egna funderingar och tankar. För att klara av att ge den hjälp barnet ifråga behöver är det 

viktigt att läraren har stöd av kollegor som kan ställa upp när det kan bli för mycket. Att 

komma ihåg att man inte kan ta över och bära på barnets sorg, utan att istället hjälpa barnet att 

ge uttryck för sin förlust och sorg är viktigt enligt Dyregrov. Under en lång tid efter en kris 

kan det vara bra att man i sin roll som vuxen inte tar på sig för mycket, utan istället kunna 

dela ansvaret med andra vuxna. För att kunna hjälpa barnet så måste man också ta hand om 

sig själv.49 Ekvik menar att många olika yrkesgrupper som kommer i kontakt med 

krissituationer är mycket medvetna om att det är viktigt att ha någon eller en plats där alla 

tankar och funderingar kan få komma till ytan. Vidare anser Ekvik att det i lärarutbildningen 

bör finnas ett ämne som berör krishantering för att synliggöra de frågor och situationer som 

kan uppstå i skolan. För att kunna möta föräldrar, elever och personal i kris måste man först 

våga möta sig själv.50 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
 
49 Dyregrov (1990), s. 76f 
50 Ekvik (1993), s. 73ff 
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4 Empirisk undersökning 

4.1 Intervju Ett 
Lärare Ett är en kvinna i sextioårsåldern som har arbetat som lärare i ca fyrtio år. Hon har 

arbetat på tre olika skolor med barn i årskurserna ett till fyra. Skolan där hon nu arbetar är en 

skola med cirka tvåhundrafemtio elever. 

 

1. Har ni en utarbetad krisberedskapsplan? I sådana fall hur ser den ut i stora drag? 

På skolan finns en krisgrupp som består av två lärare från varje avdelning, rektor och kurator. 

För närvarande är den inte uppdaterad. Lärare Ett påpekar dock att det är mycket viktigt att 

denna grupp är uppdaterad när det gäller telefonlistor med namn och nummer. Ett förslag 

krisgruppen senast diskuterade var att varje elev skulle sy fast en lapp i sin väska, där namn 

på anhöriga och deras aktuella nummer skulle finnas. Skolan har en så kallad ”Krislåda” där 

bland annat Rädda barnens Barn i sorg, Atle Dyregrov Barns sorg och litteratur för barn finns 

som behandlar temat att mista någon. Förutom böcker och informationshäften finns ljus, 

tändstickor, musik och en duk. Skolan ingår kommunalt i POSUM gruppen som står för 

Psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. På skolan var POSUM 

gruppen senast inblandad då tsunamin december 2004 drabbade tusentals barn över Sverige. 

Gruppen var engagerad då de tog reda på vilka barn som direkt berördes av katastrofen. Efter 

detta samlades krisgruppen på skolan och man anordnande även en extra konferens för lärare 

och personal. Häftet Barn och katastrofer delades ut till samtliga lärare under denna 

konferens. Senare samlades personalen för ett informationsmöte där de fick fakta om vad en 

tsunami är för något. Anledningen till detta möte var att alla på skolan skulle få samma 

information samt att lärarna också fick information som kunde läsas direkt för barnen om vad 

tsunami är för något. Riktlinjer för krisberedskapsplan på skolan är den som finns i krislådan, 

där finns information för lärarna och personal om hur barn kan reagera i kris och sorg och hur 

man på bästa sätt kan hjälpa dem igenom den svåra tiden. 

 
2. Hur definierar du barn i kris? Vad är din erfarenhet av barn i kris och sorg? 

Lärare Ett definierar barn i kris med att mista anhöriga eller husdjur, och barn i bedrövliga 

hemförhållanden. Barn som hamnar i föräldrarnas skilsmässa kan också leda till att barn 

hamnar i kris, de känner skuld enligt lärare Ett. Det är viktigt enligt lärare Ett att ta barnens 

sorg på allvar när ett barns djur dör. En flicka i tredje klass blev så ledsen när hennes kanin 

gick bort att hon absolut skulle bli vegetarian. Hon behövde även vara hemma några dar för 

att hon var så ledsen för det som hänt. Lärare Ett upplever att barn idag hanterar förlusten av 
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husdjur mycket sämre än för några år sedan. Anledningen till detta tror hon kan vara att 

föräldrarna förr förberedde barnen bättre på att djuren kunde dö. När en pojke i klass tre miste 

sin pappa och ett syskon i tsunami år 2004 så tog läraren upp vad som hänt i klassen och alla 

barn fick tid att fundera för att sedan prata mer när frågor dök upp. Det är viktigt att tänka på 

att en del barn är mer informerade än andra, detta var något som märktes tydligt när man 

pratade i klassen om tsunamin. En del barn kunde mycket fakta och media påverkade barnen 

mycket. För pojken som miste sin far och syskon tog det lång tid innan han återigen kunde 

fungera ”som vanligt” i klassrummet och nya funderingar dök hela tiden upp hos pojken som 

läraren då fick arbeta med.  

 

3. Hur kan man som lärare hjälpa och bemöta barn i kris? Finns det något i efterhand 

du skulle ha gjort annorlunda? 

När man som lärare ska bemöta barn i sorg och kris tycker lärare Ett att det är viktigt att 

barnens frågor styr. Som pedagog får man känna av när det är nog med fakta eller prat. När 

lärare Ett varit med om barns olika kriser i skolan har de pratat mycket i klassrummet om hur 

de andra barnen ska bemöta den som drabbats när den kommer tillbaka till skolan. 

Tillsammans har de bestämt att inte fråga om det som hänt och att låta den drabbade få prata 

om den vill. En flicka i tredje klass miste sin pappa när han tog livet av sig. När flickan sedan 

kom tillbaka pratade hon inte någonting om det som hänt. Detta tyckte läraren var mycket 

jobbigt då det var svårt att veta hur hon kunde hjälpa flickan på bästa sätt. Läraren sa att 

flickan kunde prata med henne när som helst, mer kunde hon inte göra kände hon. Flickan var 

duktig på att skriva så läraren uppmuntrade även henne till att skriva när hon kände för det. 

Detta anammade flickan mycket. Vid rådfrågning med kuratorn tyckte denne att läraren inte 

skulle gräva mer i det, han tyckte inte heller att han som kurator skulle prata med flickan då 

hon kände läraren bäst. Lärare Ett säger att det ibland kan komma upp ämnen som död helt 

apropå i klassrummet. Någon elevs mormor kan ha dött och då nämner någon annan att hans 

farbror är död, det är inget konstigt utan barn pratar om det när de behöver. Genom samtal 

möter man som lärare barn i kris bäst.  Vidare menar lärare Étt att det är viktigt att ta itu med 

ämnet när det dyker upp och känna av hur mycket och hur djupt samtalet ska gå. Det är 

viktigt att vara lyhörd för barnens reaktioner. Lärare Ett anser inte att hon vid något tillfälle 

skulle ha handlat annorlunda när hon handskats med barn i sorg, hon tycker att hon gjort det 

hon kunnat baserat på situationen och resurserna.  
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4. Har ni som lärare fått utbildning i krisberedskap? Vad finns det för stöd för er 

lärare? 

För några år sedan gick vi lärare på skolan en kurs som hette ”Det goda samtalet”. Denna 

kurs pågick en gång per vecka i fem veckor och tog bland annat upp ämnen som hur ska jag 

som lärare bemöta barn i sorg? Rädda Barnen genomförde en kurs om krisberedskap. När det 

gäller stöd för lärarna på skolan vänder de sig främst till varandra i arbetslaget. De diskuterar 

och pratar sig fram till en lösning på det problem som kan ha uppstått. Lärare Ett tycker att 

erfarenhet i arbetslaget är viktigt då någon tidigare kan ha erfarenheter av liknande 

situationer. En specialpedagog finns tillgänglig på skolan. Kurator på grannskolan finns 

tillgänglig någon gång i veckan. 

 

5. Upplever du en skillnad i pojkars och flickors olika sätt att reagera i kris? I sådana 

fall hur? 

Nej, jag har inte märkt någon skillnad. 

4.2 Intervju Två 
Lärare Två är en kvinna i fyrtioårsåldern och har arbetat som lärare i sexton år. Hon har 

arbetat både på förskola och för närvarande i de lägre årskurserna ett till tre. Skolan hon 

arbetar på är en skola med cirka tvåhundra elever.  

 

1. Har ni en utarbetad krisberedskapsplan? I sådana fall hur ser den ut i stora drag? 

På lärare Tvås skola finns en pärm där instruktioner anger hur de som lärare ska agera när 

exempelvis ett dödsfall sker. Där finns också fakta om hur barn kan reagera i krissituationer 

och hur skolan ska lägga upp sin verksamhet när en kris drabbar skolan. 

 
2. Hur definierar du barn i kris? Vad är din erfarenhet av barn i kris och sorg? 

Det första lärare Två tänker på när barn hamnar i en kris är när ett barn mister en nära anhörig 

som ett syskon eller en förälder. Det kan också vara när ett barns föräldrar går igenom en 

separation eller skilsmässa. En flicka i årskurs ett hade en lång period då hon var mycket 

ledsen för att hennes föräldrar skilde sig. Hon trodde att det var hennes fel och kunde inte 

förstå vad det var som hände och varför inte pappa skulle bo hemma längre. För några år 

sedan gick en kollega till lärare två bort på skolan, och det var naturligtvis oerhört jobbigt för 

både personalen och barnen. Kvinnan som arbetade som specialpedagog på skolan gick bort 

hastigt, det kom som en hemsk chock. Det var inte bara en klass som berördes utan en hel 
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skola. Det var svårt att som lärare mista en nära kollega samtidigt som läraren kände ett 

ansvar att först hjälpa barnen. Innan lärarna berättade för sina egna klasser hade personalen ett 

möte direkt när de fick reda på vad som hänt där de bestämde sig för vad och hur de skulle 

berätta vad som skett. Personalen samlade sedan sina klasser och berättade vad som hänt. 

Reaktionerna var blandade och en del barn blev tysta medan andra direkt hade frågor. 

Personalen meddelade alla föräldrar vad som hänt och bad dem att gärna prata med sina barn 

om de kände att det behövdes. Följande veckor återkom barnen nästan varje dag med frågor 

om kollegans död och andra frågor. Exempelvis om deras lärare skulle dö nu eller vart läraren 

som dött låg begravd. Lärarna försökte låta barnen bearbeta krisen på olika sätt. Exempelvis 

lät de barnen få måla en bild av vad de kände och de fick även skriva hälsningar till den 

avlidne läraren. De gjorde sedan ett häfte som kollegans familj sedan fick. En pojke i klass tre 

miste sin bror efter en lång tids sjukdom. Föräldrarna hade under denna tid kontakt med lärare 

Två hela tiden och hon var medveten om att pojken ibland inte orkade vara med på vissa 

saker i undervisningen. Efter att brodern gått bort var eleven hemma en tid och när han åter 

kom till skolan visade han utåt sett inte så mycket av sin sorg. Lärare Två hade fortfarande 

kontakt med hans familj, vilket var bra då hon blev informerad om hur det var hemma. Lärare 

Två pratade med eleven och berättade att hon fanns där för honom om han behövde det, men 

han visade inget tecken på att någon gång behöva mer hjälp. Vid ett tillfälle skulle klassen 

skriva om sin egen familj på engelska och eleven konstaterade bara att han inte kunde skriva 

om sin bror eftersom han inte längre fanns. Lärare Två antog att pojken fick det stöd han 

behövde ifrån hemmet och trodde också att pojken kunde ha bearbetat broderns död innan han 

gick bort eftersom de tidigt vetat vad som skulle hända. 

 
3. Hur kan man som lärare hjälpa och bemöta barn i kris?  Finns det något i efterhand 

du skulle ha gjort annorlunda? 

Lärare två tror att det är viktigt att man som lärare finns där och är förberedd på hur barnet 

kan reagera. Alla barn är olika och bearbetar sin sorg på sitt sätt. Det är också viktigt att man 

som lärare under denna svåra tid inte drar sig för att uppmärksamma barnet, utan visar att man 

som lärare finns där om de behöver det. Vidare tror hon att det är bra att känna till olika sätt 

för hur bearbetningen hos ett barn i kris kan underlättas. Att låta barnen få teckna när de 

känner för det, skriva dikter eller lyssna på musik kan vara bra sätt att bearbeta krisen. 
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4.   Har ni som lärare fått utbildning i krisberedskap? Vad finns det för stöd för er 

lärare? 

Lärare Två har inte fått någon utbildning i krishantering. De har pärmen som nämndes 

tidigare som de kan titta på vid behov. Lärare Två känner verkligen att skolan har ett stort 

behov av en utbildning i krishantering. Som stöd för lärarna på skolan finns det en kurator 

som finns där en gång i veckan. Oftast är det kollegor lärare Två vänder sig till när hon 

behöver prata och få hjälp med barn som befinner sig i någon slags kris. 

 

5.  Upplever du en skillnad i pojkars och flickors sätt att reagera i kris? I sådana fall 

hur? 

Lärare två har inte märkt någon skillnad, utan tycker att alla reagerar olika och bearbetar sin 

kris på sitt eget sätt. 

4.3 Intervju Tre 
Lärare Tre har arbetat som lärare i tio år och är i fyrtioårsåldern. Hon har tidigare arbetat med 

klass fyra till sex men har de senaste sex åren arbetat i kurs ett till tre. Skolans klasser 

omfattar från årskurs ett till sex och har cirka trehundrafemtio elever. 

 

1. Har ni en utarbetad krisberedskapsplan? I sådana fall hur ser den ut i stora drag? 

På lärare Tres skola finns en klar och utarbetad krisberedskapsplan som alla i personalen är 

insatta i. En pärm med riktlinjer och instruktioner finns på varje avdelning. Där finns 

instruktioner hur de ska arbeta när en kris inträffar. På skolan finns en krisgrupp som träffas 

en gång per termin för att uppdatera de nya klasslistorna med de nya elevernas 

personuppgifter. I denna grupp ingår fyra lärare, kurator och rektor. Krisgruppen ser vid detta 

tillfälle bland annat över krismaterialet som finns om det behövs göras om eller om det är 

något som ska läggas till. Lärare Tre ingår i denna krisgrupp och tycker att det fungerar bra. 

Under dessa möten kan de diskutera och ventilera varandras erfarenheter av barn i kris. 

Krisberedskapsplanen på skolan har de själva utformat med stöd av en mall. På skolan där 

lärare Tre arbetar finns en krislåda som kan användas när personalen snabbt behöver sätta in 

hjälp till ett barn i kris. I denna låda finns litteratur för barn som tar upp ämnet död på olika 

sätt. Musik, papper och färgpennor finns så att barnen ska kunna uttrycka sig. All personal har 

2005 fått ta del av Rädda Barnens seminarium om Barn i kris och sorg. "Barns sorg är randig" 

är en film från Rädda Barnen. I den filmen intervjuas personer som har kunskap om barn i 

kris. 
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2. Hur definierar du barn i kris? Vad är din erfarenhet av barn i kris och sorg?  

Alla barn som går igenom en stor förändring i sitt liv kan hamna i en kris. Det kan vara att 

flytta till en annan stad, en anhörig som dör, husdjur som går bort eller att barnet har det 

jobbigt där hemma. Lärare Tre hade för många år sedan en pojke i klass två som inte hade en 

bra miljö hemma. Vid dagens slut ville han inte gå hem utan kunde krypa ihop under bordet i 

klassrummet. Efter ett lov kom pojken tillbaka till skolan och såg sjuklig ut, som om han inte 

ätit under lovet som varat en vecka, och lärare Tre kände att något var tvunget att hända med 

pojkens utsatta situation. Lärare Tre gick till skolans kurator och tillsammans kom de fram till 

att en anmälan skulle göras av läraren. Barnet blev efter en tid fosterhemsplacerat. Lärare Tre 

tyckte att hela denna situation var oerhört jobbig då det var svårt att släppa tanken på pojken 

samt att hon visste att pojken hade det svårt att komma tillrätta i sitt nya hem. Under denna tid 

hade lärare Tre kontakt med pojken och han ringde regelbundet hem till henne. Detta kändes 

extra svårt då hon vid ett tillfälle frågade då pojken kommit till sitt nya hem hur det stod till. 

Han svarade ”inte så bra”. Det kändes jobbigt att höra men samtidigt fick hon tänka på att det 

kunde ta tid innan det kändes bättre för pojken. Kuratorn var ett stöd för läraren och menade 

att lärarens jobb var att se till att pojken hade det bra i skolan. Det tog några år men idag går 

det bra för pojken. En flicka i årskurs tre miste sin pappa hastigt och lärare Tre berättade för 

de övriga i klassen vad som hänt och att det var viktigt att hjälpa och ta hand om flickan när 

hon åter skulle komma tillbaka till klassen.  Läraren hade under tiden flickan var hemma från 

skolan kontakt med mamman, hon uttryckte en oro att flickan inte visade några tecken på att 

hon var ledsen. En klasskamrat berättade en morgon, bara några dagar efter dödsfallet att 

”Anna kan inte vara så ledsen, jag såg att hon var utanför sitt hus och hoppade hopprep 

igår”. När flickan kom tillbaka till skolan visade hon inte mycket utåt hur hon kände. 

Eftersom lärare Tre inte fick någon kontakt med ”Anna” fick hon hjälp av kuratorn på skolan.   

 

3. Hur kan man som lärare hjälpa och bemöta barn i kris? 

Lärare Tre tycker att det viktigaste är att vara lyhörd och se varje elev. Att inte vara rädd för 

att se att barn kan må dåligt och behöva mer hjälp än vad man som lärare kan erbjuda. Viktigt 

är att lyssna på barnet och vad denne vill säga, att inte lägga ord i munnen på dem utan 

verkligen lyssna. Vidare ska man också prata med kollegor och be dem vara uppmärksamma 

på om du som lärare har misstankar på om ett barn inte mår bra. Sedan ska man enligt lärare 

Tre lägga samtalet på rätt nivå och inte ta upp för djupa ämnen. Vill barnen ta upp något så 

gör dom oftast det, om du som pedagog lyssnar uppmärksamt.  
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4. Har ni som lärare fått utbildning i krisberedskap? Vad finns det för stöd för er 

lärare? 

Vi har fått utbildning i krishantering tillsammans med resursteamet som ska finnas som extra 

stöd och hjälp för oss på skolan. Som tidigare nämndes deltog vi också i Rädda Barnens 

seminarium år 2005. Vi har alla lärare på skolan gått igenom och arbetat med den information 

som finns i krispärmarna på avdelningarna. Stöd för oss lärare finns i form av en kurator som 

finns tillgänglig en dag varannan vecka, annars finns resursteamet eller arbetskamraterna i 

arbetslaget. 

 

5. Upplever du en skillnad i pojkars och flickors sätt att reagera i kris? I sådana fall 

hur? 

Lärare Tre har inte tänkt på det och när hon tänker efter tycker hon inte att hon märkt några 

sådana tendenser. Alla barn reagerar olika. Lärare Tre tror också att det kan bero på att de 

barn hon undervisar är så små än så några märkbara skillnader mellan könen i sådana frågor 

inte existerar. 

4.4 Intervju fyra med kurator 
Kuratorn är en kvinna i femtioårsåldern. Hon har arbetat som kurator i 26 år och för 

närvarande arbetar hon på tre olika skolor i samma kommun. Skolorna är både låg, mellan 

och högstadie skolor. 

 

1. Hur definierar du barn i kris? Vad är din erfarenhet av barn i kris och sorg? 

Det kan vara ett barn som förlorat någon anhörig exempelvis ett syskon en mormor eller 

mamma och nu går igenom den process som det innebär att hantera en sådan situation. Ett 

barn i kris kan också vara att man som barn ser sina föräldrar separera eller skilja sig. 

Förutom dessa situationer kan ett förlorat husdjur eller en annan oväntad händelse leda till att 

barn hamnar i en kris. Det som kuratorn märkt hos de barn hon pratat med är att varje individ 

hittar sina egna sätt att bearbeta sin kris. Det kan vara att barnet får ökat utrymme att teckna, 

måla eller bara få prata när den har behov som gör att den bearbetar det som hänt och så 

småningom klarar att gå vidare. Yngre barn söker oftast mer tröst och kan bli mer klängiga, 

ofta kan barnen bli arg för småsaker och bli mer inåtvända. Som lärare kan man tänka på hur 

elevens beteende och personlighet var före den drabbades av krisen, det avgör hur barnet 

sörjer och vad som är ett ”väntat” beteende av barnet när den nu hamnat i en sådan situation. 
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2. Hur kan man som lärare hjälpa och bemöta barn i kris? 

Enligt kuratorn är det viktigt att tänka på att det som lärare finns många olika sätt som man 

kan hjälpa ett barn i kris. Genom att visa barnet att du finns där när denne behöver det är 

viktigt. Extra uppmärksamhet och omsorg gör att barnet känner sig mer tryggt och kan öppna 

sig mer om vad den tänker och känner. Under krisen är det viktigt att det fungerar med rutiner 

hemma hos det drabbade barnet, så att barnet kan börja med bearbetningen av det som hänt. 

Barn i kris reagerar olika och det kan bero på tidigare livserfarenheter. Om barnet som nu 

befinner sig i kris exempelvis tidigare varit med om att föräldrarna skilt sig kan det gamla åter 

komma upp till ytan. Om en elev drar sig undan långa stunder och är aggressiv och inte vill 

vara delaktig i någonting i skolan kan det vara bra att vara särskilt uppmärksam. Dessa 

reaktioner kan vara normalt i början, men det är också viktigt att ta dem på allvar om det varar 

en längre tid. Skolan ska vara den plats där barnen kan andas ut och bara få vara. Det 

viktigaste enligt kuratorn är att verkligen se barnet och inte blunda för hur barn i skolan mår. 

 

3.  Finns det enligt dig tillräckligt med professionell hjälp för elever i kris ute på din 

skola? 

Nej det tycker jag inte. Idag finns det ont om kuratorer och psykologer ute på skolorna, det är 

verkligen synd då detta påverkar eleverna negativt och vi som arbetar som särskilt stöd för 

barnen och ungdomarna får dra ett väldigt tungt lass. En förändring måste göras snart tror jag 

då situationen kan bli ohållbar. Barn idag är i större behov att prata med någon, samhället är 

hårdare och kraven är större. I dagens skola har man tagit bort tidigare tjänster som 

exempelvis skolvärdinnorna som fick den nära kontakten med eleverna som behövdes. Många 

elever uppskattar om det finns någon förutom lärarna att vända sig till, någon som inte ska 

betygsätta dem eller döma dem efter det de uträttar i klassrummet. 

 

4. Upplever du en skillnad i pojkars och flickors sätt att reagera i kris? I sådana fall 

hur? 

När barnen är små tycker inte kuratorn att det finns några märkbara skillnader. Alla barn 

reagerar individuellt i sin kris. När barnen däremot kommer högre upp i ålder och blir mer 

medvetna om vilket kön de tillhör kan det vara så att flickor kan ha lättare att sätta ord på sina 

känslor än vad pojkar kan. Pojkar kan ha en föreställning om att man inte ska prata så mycket 

om sina känslor, däremot tycker kuratorn att det idag blivit mer lika mellan pojkar och flickor. 

Föräldrar är mer medvetna om att det är viktigt för barn oavsett kön att prata om sina känslor. 
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Flickor kan prata med sina vänner om vad som kan hända, exempelvis vad kommer hända om 

min pappa eller mamma dör? Dock poängterar kuratorn att varje individ hanterar en kris på 

sitt sätt. 

4.5 Sammanställning av intervjuer 
De lärare som intervjuats anser att en fungerande krisberedskapsplan på skolan är mycket 

viktigt. Två av de intervjuade har en utarbetad och väl fungerande krisberedskapsplan som 

innehåller exempelvis litteratur för barn i kris och information till skolpersonal hur de ska gå 

tillväga när en kris inträffar. Dessa lärare har också tidigare fått tagit del av information om 

hur barn kan reagera i kris och hur man som pedagog kan hjälpa till på bästa sätt. På dessa 

skolor finns också en krisgrupp, bestående av lärare, rektor och kurator representerad. Lärare 

två saknar en utarbetad krisplan och tycker att mer utbildning behövs om barn i kris på hennes 

skola. Samtliga lärare och kuratorn anser att barn i kris kan utlösas av flera olika händelser i 

ett barns liv. Det kan vara att en anhörig eller ett husdjur dör, föräldrarna skiljer sig eller att 

familjen flyttar och barnet byter skola. De som blivit intervjuade har alla erfarenheter av barn 

i kris på olika sätt.  

 

Undersökningen visar att barn reagerar olika i kris. En elev som miste sin bror visade, utåt 

sett, inte mycket medan en annan elev vars husdjur dött blev mycket ledsen och fick stanna 

hemma från skolan. När ett barn reagerar på en kris är det, enligt de intervjuade, viktigt att 

lyssna och ta barnet på allvar. Kuratorn poängterar att det är viktigt för ett barn i kris att den 

har rutiner. Lärare och skolpersonal ska vara vaksamma om det drabbade barnet är aggressivt 

och drar sig undan resten av klassen. Vidare anser lärarna att det är viktigt att låta barnen få 

bearbeta krisen på olika sätt. Exempelvis genom att måla, prata eller skriva. Två av lärarna 

har fått tagit del av utbildning i krishantering, exempelvis av Rädda Barnen. Kuratorn tycker 

att det finns för lite professionell hjälp för barn i kris ute på skolan, och tycker att 

skolpersonalen får dra ett för tungt lass.  

 

Undersökningen visade att lärarna inte upplever någon skillnad i hur flickor och pojkar 

reagerar när de är i kris, utan att varje individ reagerar på sitt sätt. Kuratorn upplever inte 

heller några reaktionsskillnader när barnen är små, däremot kan det finnas skillnader när 

barnen kommer upp i högre ålder, på grund av vad som förväntas av könen. Exempelvis att 

pojkar inte ska gråta och att flickor har lättare för att prata om känslor. 
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5 Diskussion om litteratur mot empiri 
I denna del av arbetet kommer jag att titta på de resultat som kommit fram genom 

undersökningen och försöka med tidigare forskning, få svar på mina frågeställningar.  

 

Frågeställningarna som ställdes i detta arbete var: 

Hur reagerar barn som befinner sig i kris? 

Hur kan en krisberedskapsplan se ut? 

Hur kan vi som lärare och övrig personal på skolan hjälpa eleverna när de hamnar i en kris? 

 

5.1 Diskussion om intervju med lärarna 
De personer som blivit intervjuade i detta arbete är alla överens om att det är mycket viktigt 

med en krisberedskapsplan på skolan och att personalen får utbildning i krishantering. Min 

undersökning visade att två av de tre skolor som är presenterade i detta arbete har en väl 

utarbetad krisplan och att personalen även fått utbildning i krishantering. Samtliga lärare 

anser att det är viktigt att man som pedagog är väl införstådd hur och att barn reagerar på 

olika sätt när de hamnar i en krissituation. 

 

Av tre skolor representerade i detta arbete har två av dem, lärare Ett och Tre, en utarbetad 

krisberedskapsplan, och som följer arbetsmiljöverkets (1 juli 2000) bestämmelser om att det 

på skolan ska finnas en krisplan samt rutiner för första hjälpen och krisstöd.51 Vidare följer de 

också Skolverkets punkter om att personal på skolan ska ha fått ta del av utbildning i 

krishantering samt att en krisgrupp ska vara etablerad på skolan.52 Personalen har fått 

utbildning i hur man bäst kan bemöta barn i kris och hur skolan kan lägga upp sitt arbete när 

skolan drabbas av en kris, exempelvis den krislåda som finns på två av de tre skolor som finns 

representerade i detta arbete. Lådorna har ett varierat innehåll men där finns både böcker för 

barn och material som kan vara till hjälp för barn och vuxna när de drabbas av en kris. Lärare 

Två har på sin skola inte någon direkt krisberedskapsplan, men det finns en pärm med 

instruktioner om hur lärarna ska reagera när en kris inträffar. Personalen på skolan har inte 

fått någon utbildning i krishantering och lärare två efterlyser en sådan för att erhålla den 

kompetens som behövs för att hjälpa barn i kris. Dyregrov poängterar att det inte bara är 

                                                
51 www.skolverket.se rapport 
52 www.skolverket.se rapport 
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viktigt för barnen att skolpersonalen vet hur de ska hantera en krissituation utan att det även 

ger en trygghet för personal samt föräldrar när det finns en klar krisberedskapsplan 

utarbetad.53 Inga av de intervjuade verkar regelbundet tillämpa ritualer när en kris har drabbat 

skolan. Det kan vara viktigt för barn i kris, och ett sätt för dem att bearbeta det som hänt, 

enligt Skolverket. Ett exempel på en symbolhandling var när lärare Två miste en kollega på 

skolan.  Personalen lät barnen få bearbeta det som hänt på olika sätt, bland annat fick de måla 

teckningar och skriva dikter till den dödes familj. Detta är enligt Skolverket ett bra sätt för 

barnen att känna att de tagit del av det som hänt och får samtidigt visa och bearbeta sina 

känslor.  

 

Alla tre lärare som i detta arbete blivit intervjuade definierar barn i kris med att det kan vara 

att de mist en nära anhörig eller att barnen hamnat mitt i föräldrarnas skilsmässa. Vidare kan 

en kris uppkomma om ett husdjur dör eller att barnet flyttar till en annan stad. De intervjuade 

lärarna har alla erfarenhet av barn i kris och bekräftar det Dyregrov kommit fram till genom 

sin forskning, att barn som drabbas av olika kriser reagerar på olika sätt med varierande 

styrka. Det finns ingen given mall för hur ett barn beter sig i ett kristillstånd. Lärare Två 

berättade om en flicka i årskurs ett vars föräldrar gick skilda vägar, flickan var otröstlig och 

kunde inte förstå vad det var som var fel. Fahrman menar att det är mycket viktigt att 

föräldrarna förklarar för barnen vad det är som händer när de separerar, och att de beskriver 

hur det kommer se ut den närmaste tiden. Vidare menar Fahrman att det är viktigt att inte 

underskatta barnen. Får de inget veta, lägger de skulden på sig själva vilket kan få negativa 

psykiska konsekvenser. Lärare Tre berättade om en flicka vars pappa hastigt gick bort och 

mamman till flickan var orolig eftersom flickan inte visade några känslor. En elev hade också 

sett flickan då hon någon dag efter pappan gått bort varit ute och hoppat hopprep, något som 

detta barn tolkade som att den drabbade flickan inte var ledsen. Detta tar Dyregrov upp och 

menar på att beteendet hos den drabbade flickan kan vara en försvarsmekanism som beror på 

att flickan inte kan ta till sig det som hänt och befinner sig i chock.  

 

Samtliga lärare anser att det är viktigt att man i sin roll som lärare ser barnet och visar att man 

finns där när barnet behöver det. Lärare Ett uppmuntrade en flicka som mist sin pappa att 

utrycka sig skriftligt eftersom hon var bra på det och läraren ansåg att det kunde vara ett bra 

sätt att bearbeta det som hänt. Detta tas även upp i rapporten från Myndigheten för 

                                                
53 Dyregrov (1990), s. 75f 
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skolutveckling som menar att lärare oftast är de som känner eleverna bäst. När ett dödsfall 

bekräftats har läraren omedelbart berättat för klassen vad som hänt. Enligt Dyregrov är detta 

viktigt så att inte barnen fantiserar eller spekulerar i vad som hänt. Vidare bör man som vuxen 

ge barnen det förtroendet så att de inte känner sig svikna.54  Lärare Tre hade en pojke som 

gick i andra klass som visade tydligt att inte hade en bra miljö hemma. Han gömde sig under 

bordet när skoldagen var slut samt visade andra tecken på att något var fel hemma, detta är 

enligt Fahrman ett tecken på att pojken kan ha blivit misshandlad hemma.55 

5.2 Diskussion om intervju med kurator 
Kuratorn som intervjuades definierade barn i kris på likvärdigt sätt som de tre lärarna. Både 

lärare Ett och kuratorn tog upp att barn kan hamna i kris också om ett husdjur dött och att det 

därför är viktigt att ta en sådan händelse på allvar. Dyregrov stödjer detta och menar att barn 

kan utveckla en kris om ett husdjur dör. 56 Kuratorn nämner också det faktum att små barn är i 

stort behov av tröst och kan visa ilska över småsaker när de befinner sig i kris. Hon påpekar 

också att det är viktigt att visa extra omsorg och omtanke, det i sin tur gör att barnet känner 

sig trygg och på det sättet kan bearbeta sin kris bättre. Vidare berättar kuratorn att barn 

reagerar olika på kriser och det kan bero på tidigare livserfarenheter. Detta tar Dyregrov upp 

och menar att faktorer som exempelvis relationen till den döde, typ av dödsfall, barnens 

personlighet och mognad är något som påverkar reaktionen. Kuratorn tycker inte att det finns 

tillräckligt med professionell hjälp ute på skolan. Vidare anser hon att barn idag är av ett stort 

behov att det finns någon på skolan som de kan vända sig till för att prata, någon som inte 

tillhör lärarna. Kuratorn anser att de får dra ett mycket tungt lass eftersom det idag inte finns 

tillräckliga resurser. Detta stödjer den rapport som Socialstyrelsen tagit fram och som menar 

att barn idag mår sämre och att det behövs flera psykologer och kuratorer ute på skolorna.57 

 

Liksom de intervjuade lärarna tycker inte kuratorn att det märks någon skillnad på hur barn 

reagerar i kris i förhållande till deras kön. Däremot när de blir äldre märks en viss skillnad att 

klä sina känslor med ord, detta tycks vara lättare för flickorna. Detta menar också Dyregrov 

som menar att skillnaderna blir tydligare från sju års ålder och särskilt i puberteten.58 

 

                                                
54 Dyregrov (1990), s. 63f 
55 Fahrman (1993), s. 58f 
56 Dyregrov (1990), s. 11 
57 www.socialstyrelsen.se 
58 Dyregrov (1990), s. 51f 
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6 Egna reflektioner 
Detta arbete har gjort mig uppmärksam på att skolorna har material som gör att de kan klara 

av en krissituation, dock är det materialet inte tillräckligt. Om skolan kontinuerligt skulle 

arbeta med krisfrågor och krisplaner skulle de vara bättre rustade när det verkligen behövs. 

Skolan är en mycket stor del av ett barns liv. För en del elever kan det också vara den plats 

där de får slappna av och inte tänka på hur de har det hemma. Därför är det så viktigt att 

skolan är beredd och utbildade i hur man på bästa sätt kan hjälpa barnen i deras olika frågor 

om livet och känslor som kan komma upp till ytan. Jag tror att det även är viktigt att 

personalen inom skolan bäst förbereder sig på att möta barn i kris genom att själva vara 

medvetna om sin egen syn på livet och döden. Det är viktiga frågor som pedagoger bör ha 

funderat på och som vi säkerligen kommer att ställas inför. Lärare Ett berättade att hon märkt 

en klar skillnad på hur barn sörjer sina husdjur idag mot för några år sedan. Hon trodde att det 

kunde bero på att föräldrar idag inte förbereder barnen på att de kan dö. Själv tror jag också 

att en bidragande faktor kan vara att barn är mer ensamma idag. Föräldrar arbetar mer och 

djuren blir en trygghet och sällskap för barnen, någon som alltid är hemma.  

 

Det är oerhört viktigt att kuratorer och skolsköterskor finns representerade på alla skolor. Ofta 

får lärare idag agera terapeuter, vi har varken den kompetens eller utbildning som behövs för 

att kunna ge den hjälp som behövs till barn i kris, det är viktigt att den bästa hjälpen finns på 

skolan. 

 

Det är min skyldighet som lärare att se och hjälpa de barn som lever under bedrövliga 

hemförhållanden, och jag hoppas att jag som lärare kommer att vara tillräcklig och kunna se 

de barn som behöver extra hjälp. Detta arbete har gett mig en djupare kunskap i hur barn kan 

reagera när de hamnar i en kris, vare sig det är att de flyttat eller att en anhörig dör. Vidare är 

det viktigt att inse att krisen kan drabba barnen när som helst. För att barnen som befinner sig 

i kris ska kunna ta sig ur den måste de ofta ha hjälp av någon närstående och i vissa 

situationer kan jag som deras lärare vara den enda som finns tillgänglig, ett stort ansvar. Jag 

tror att vi, pedagoger, kan vara ett viktigt och bra stöd bara vi förstår barnets kris och 

sorgprocess.



 - 1 -  

Källförteckning 

 
Litteratur 
Andersson, Marianne., Ingemarsson Kristina, 1994: Kris och katastrof. Liber Utveckling AB 
 
Bell, Judith, 2000: Introduktion till forskningsmetodik. Uppl. 3, Lund: Studentlitteratur 
 
Bøge, Per., Dige, Jes, 2006: Möta barn i sorg. Kristianstads Boktryckeri AB 
 
Dyregrov, Atle, 1990: Barn i sorg. Lund: Studentlitteratur 
 
Ekvik, Steinar, 1993: Skolan och elever i sorg. Lund: Studentlitteratur 
 
Fahrman, Monica, 1993: Barn i kris. Lund: Studentlitteratur 
 
Jahansson, Bo., Svedner, Per Olov, 2004: Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Undersökningsmetoder och språklig utformning.  Uppsala: Kunskapsföretaget 
 
Nordblom, Karin., Magnusson Rahm, Ulla, 2002: När det krisar i skolan. En handledning vid 

kris och katastrof. Växsjö: Grafiska Punkten 
 
Elektroniska källor 
 
Nationalencyklopedin 14.9.2006 
www.ne.se sökord: kris 
 
Socialstyrelsen 2.10.2006 
www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/4E9746FA-C9BF-4226-BB5C-
C656B0FBECDE/1012/200310910.pdf ISBN: 91-7201-777-5 Art nr:2003-109-10 
 
Skolverket 13.9.2006 
www.skolverket.se   
www.skolverket.se/content/1/c4/53/88/060112Tsunamirapport.pdf     
 
Krisberedskapsmyndigheten 15.9.2006 
www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/EntryPage____5749.aspx  
www.krisberedskapsmyndigheten.se/templates/EntryPage____7391.aspx dnr 0725/2004 
 
Myndigheten för skolutveckling 26.9.2006 
www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2F%publ%2F589&om
d=download  
www.skolutveckling.se/publikationer/publ/main?uri=scam%3A%2F%2Fpubl%2F589&cmd=
download  ISBN 91-85128-54-6 (2006-04-03) 
 
Muntliga källor 
Intervjuer genomförda på skolor i Mellansverige under september och oktober 2006. 
 
 



 
 

  

 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till lärare 

1. Har ni en utarbetad krisberedskapsplan? I sådana fall hur ser den ut i stora drag? 

2. Hur definierar du barn i kris? Vad är din erfarenhet av barn i kris och sorg? 

3. Hur kan man som lärare hjälpa och bemöta barn i kris? Finns det något i efterhand du 

skulle gjort annorlunda? 

4. Har ni som lärare fått utbildning i krisberedskap? Vad finns det för stöd för er lärare?  

5. Upplever du en skillnad i pojkars och flickors olika sätt att reagera i kris? I sådana fall 

hur? 

 

 
 

Intervjufrågor till kurator 

       1.   Hur definierar du barn i kris? Vad är din erfarenhet av barn i kris och sorg? 

       2.   Hur kan man som lärare hjälpa och bemöta barn i kris? 

       3.   Finns det enligt dig tillräckligt med professionell hjälp för elever i kris ute på din  

             din skola? 

       4.   Upplever du en skillnad i pojkars och flickors olika sätt att reagera i kris? I sådana fall  

             hur? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
Bilaga 2 
Detta är ett förslag på en checklista skolan kan arbeta med inför utförandet av en 
krisberedskapsplan. Det viktigaste är att först bestämma vilka som ska ingå i krisgruppen 
därefter kan var och ens uppgifter delas ut. 
 
Olyckor i skolan 

1. De regler som gäller på olycksplatsen 
2. Vilka personer som ska underrättas 
3. Markering i klassen och markering på skolan 
4. Uppföljning 

 
En elev förlorar en anhörig 

1. Tiden direkt efter dödsfallet 
2. Uppföljning 

 
Dödsfall bland eleverna 

1. Tiden direkt efter dödsfallet 
2. Markering i klassen och markering i skolan 
3. Om begravning 
4. Uppföljning 
5. Om ett barn dör under ett lov 

 
 
Dödsfall bland personalen 

1. Tiden direkt efter dödsfallet 
2. Markering i klassen och markering i skolan 
3. Om begravning 
4. Uppföljning 
5. Om en kollega dör under ett lov 

 
Allvarlig sjukdom hos ett barn 
 
Allvarlig sjukdom hos en elevs förälder 
 
Allvarlig sjukdom hos en lärare 
 
Aktuella telefonnummer som exempelvis skolan, präst, sjuksköterska, resursgrupp, elever och 
larmcentralen. 
 
Utkast till ett brev till föräldrarna 
Sammanfattning av tidigare erfarenheter 
Bakgrundsartiklar 
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