
 

Krishantering 

och krisplaner i grundskolan. 

Lina Lärka  

 Lisette Andersson Viberg 

Examensarbete 10 poäng 
Ht-06 

 

Examensarbete på lärarprogrammet, 140 p 
Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet 



Abstract  
 
Alla kan vi drabbas av en kris eller katastrof. Då rasar hela vår tillvaro samman på kort tid. 
Det krävs kunskap och insikt för att hjälpa människor som har råkat ut för en krissituation. 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd började gälla den 1 juli 
2000. Detta innebär att varje arbetsplats ska ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd. 
Denna föreskrift omfattar även personal och elever inom till exempel grund- och 
gymnasieskolan. Syftet med arbetet har varit att studera hur krishanteringen i skolorna 
fungerar samt hur man bör agera vid en krissituation. Hur ser skolornas förberedelser inför en 
krishantering ut? Hur kan man förbereda sig inför en krishantering? Hur kan en krisplan vara 
uppbyggd? Vilken slags utbildning finns att tillgå? Vilken hjälp kan man få vid en 
krissituation? För att studera detta har vi gjort semikvalitativa intervjuer med anställda på fem 
grundskolor i Västerbottens län samt intervjuat en anställd vid kommunens skolkontor. För att 
underlätta vid bearbetningen spelades intervjuerna in på band/MP3. Dessutom förde vi båda 
anteckningar under intervjuförloppet. Vi har besökt skolorna och fått ta del av deras krisplan 
och krislåda. De skolor vi tog kontakt med hade varit ganska skonade mot olyckor och andra 
krissituationer. Dessutom visade det sig att de anställda hade relativt lite erfarenhet och 
utbildning om krishantering. Intervjupersonerna anser dock att krishantering är viktigt och att 
man måste ha fungerande handlingsplaner på skolorna. Annars kan det skapa mycket oro och 
förvirring på arbetsplatsen. Genom att ha noggranna förberedelser på skolorna i form av en 
fungerande krisgrupp, god ledarskap samt kunskap om sorg och krishantering kan eventuella 
kriser och katastrofer bli lättare att hantera. 
 
 
Nyckelord: Kris, katastrof, beredskapsplan, grundskola och intervjuer.  
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1. Inledning  
 

Enligt Skolverket och Arbetsmiljöverket (Hwww.ArbetsmiljöverketH, 2006) är skolan Sveriges 

största arbetsplats. Där finns ca 235 000 anställda och 1,4 miljoner elever. Att arbeta på en 

skola innebär ett oerhört stort ansvar. Skolan ska ge trygghet både åt dig som anställd och åt 

dina elever. Vilket Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo 94) också påpekar. ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lärarförbundet, 2001:12). ”Personlig 

trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvid lag. 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredställelsen som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lärarförbundet, 

2001:13)”. 

 

Olyckor och olika våldsdåd kan drabba elever och personal på skoltid. Det kan också hända 

saker utanför skolan som kan påverka en eller flera personer inom skolan. Exempel på detta är 

flodvågskatastrofen i Asien julen 2004 samt diskoteksbranden i Göteborg 1998. Att ta tag i en 

krishantering är något som varje skola måste vara beredd på. Man kan aldrig veta när en elev, 

en förälder, en anhörig eller en kollega råkar ut för en allvarlig olycka eller rent av dör. Döden 

finns runtomkring oss och dyker upp då och då. 

 

Det är viktigt att barnen får ett bra bemötande av föräldrar, anhöriga och personal på skolan 

efter att de har varit med om ett trauma eller kris. Som pedagog och ledare är det därför 

viktigt att ha kunskap och utbildning om hur man ska bemöta dessa barn. I en krissituation 

blir ledarskapet ännu viktigare! Vi vill veta mera om hur man kan förbereda sig själv och 

skolan när det krävs insatser för att kunna hjälpa elever eller personal. Därför har vi kontaktat 

fem grundskolor i Umeå kommun för att se hur de har förberett sig inför krissituationer.  

 

När det oväntade sker måste skolans personal vara rustad att ge stöd i 

sorgarbetet och i undervisningen under en lång tid framåt. Att skapa 

trygghet och att vara nära barnen och att vara förberedd på att möta barns 

tankar och reaktioner kräver kunskap och förberedelse. Kraven på skolans 

medarbetare är stora och därför så behövs insatser som stärker rektorers och 
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lärares förmåga att agera professionellt i svåra situationer (Myndighet för 

skolutveckling, 2006:11). 
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2. Syfte och frågeställningar 
 

2.1 Syfte 
Syftet med arbetet är att studera hur krishantering i skolorna fungerar samt hur man 

egentligen bör agera vid en krissituation.  

 

2.2 Frågeställningar:  
1. Hur ser skolornas förberedelser inför en krishantering ut? 

2. Hur kan man förbereda sig inför en krishantering? 

3. Hur kan en krisplan vara uppbyggd? 

4. Vilken slags utbildning finns att tillgå? 

5. Vilken hjälp kan man få vid en krissituation? 

 

3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 Definition av kris och katastrof.  
Vi har slagit upp ordet kris i Svensk ordlista av Hässelberg och Allén (1991:121). Under ordet 

kris står det: ”svår period i någons liv; ekonomisk avmattning; svår politisk situation; 

avgörande vändning i sjukdomsförlopp”. I Bonniers synonymordbok av Göran Walter 

(2000:280) står det under ordet kris: ”svår period, svår tid, kritisk situation, svårt läge; dåligt 

tillstånd, förlamning, depression, avgörande vändning, plötslig försämring, vändpunkt, 

kulmen.”   

 

Cullberg (1992) menar att våra liv består av en lång serie av psykiska kriser. Enligt honom är 

”krisen en förutsättning för utveckling och självkännedom - den kan också innebära 

inkörsporten till livslång psykisk invaliditet” (Cullberg, 1992:7).    

 

Andersson och Ingemarssons bok Kris och katastrof en handbok för skolan (1994) tar upp 

både kris och katastrof. Enligt dem innebär en katastrof att samhällets resurser inte är 

tillräckliga för att skydda eller rädda liv, egendom och miljö där alldeles särskilda insatser och 

åtgärder är nödvändiga. De tar även upp att inom sjukvården innebär en katastrof att det är en 

situation där antalet skadade överstiger behandlingskapaciteten. 
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Socialstyrelsens allmänna katastrofbegrepp har sitt ursprung och förankring i den somatiska 

akutvården och definieras på följande sätt:  

 

En akut inträffad eller hotande situation, vid vilken omedelbart tillgängliga 

hälso- och sjukvårds-, hälsoskydds-, socialtjänsts- eller smittskyddsresurser 

är otillräckliga för de insatser som behövs och där extraordinära och 

samordnade åtgärder är nödvändiga (www.Socialstyrelsen, 2006:15). 

 

En krissituation är enligt Andersson och Ingemarsson (1994) en yttre händelse av en sådan art 

att vi upplever att våra liv, trygghet, livsmål och sociala identitet är allvarligt hotade. Kris är 

en situation där våra tidigare erfarenheter inte är tillräckliga för att vi ska kunna behärska 

situationen.  Det är viktigt att komma ihåg att en utomstående person aldrig kan avgöra vad 

som innebär en katastrof för en annan människa.       

 

En katastrofsituation för skolan innebär att en händelse av sådan art inträffar 

att skolans normala verksamhet och resurser inte är tillräckliga för att möta 

och bemästra situationen (Andersson och Ingemarsson, 1994:15). 

 

Dyregrov (1993) betonar att vad som är genensamt för alla krishändelser är att de hotar eller 

skadar oss. Ofta innebär det olika typer av förluster och att de utsätter oss för starka 

sinnestryck. Ett trauma är enligt Dyregrov en enormt skrämmande upplevelse, som överträffar 

det man kan föreställa sig ska kunna hända. Denna händelse blir därför stor och total. Barn 

som är traumatiserade har blivit starkt påverkade av vad de har gått igenom och de lever i 

något slags ångesttillstånd.  

 

Karin Edenhammar som arbetar för Rädda Barnen förklarar i boken Beredskapsplan för 

skolan (1993) att vid dödsfall, olycka eller någon annan traumatisk upplevelse inom familjen, 

i skolan eller i omgivningen är det lätt att vuxna undervärderar den varaktighet och det djup 

som finns i barnets reaktion. Edenhammar menar att barn ofta kan bli glömda ”offer” när 

familjer och skolan drabbas av en kris eller katastrof.     
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3.2 Vad står i lagar och läroplaner? 
 

3.2.1 Läroplaner 

Regeringen har antagit förordningar om hur skolorna ska skötas. Det finns tre läroplaner; 

läroplan för förskolan (Lpfö 98), läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 

94). Läroplanerna är uppbyggda på likartat sätt och uttrycker samma syn på kunskap, 

utveckling och lärande. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag 

samt mål och riktlinjer för arbetet i skolan. Målen för det offentliga skolväsendet är av två 

slag, dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna når (strävansmål), dels mål som skolan 

ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål).  

 

Ämnet krishantering behandlas inte på något konkret sätt. Men krishantering kan enligt vår 

mening innefattas i läroplanens avsnitt om Förståelse och medmänsklighet. ”Skolan skall 

främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse” (Lärarförbundet, 2001:9). På 

samma sida går det att läsa att ”omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall 

prägla verksamheten”. Krishantering bör därför ses som en viktig pedagogisk del i skolans 

arbete för att lära eleverna att visa omsorg och respekt mot andra och mot sig själv.  
 

Skolverket har gett ut skrifter som behandlar skolors krisberedskap. Ett exempel på en av 

Skolverkets publikationer är Beredd på det ofattbara (Skolverket, 2000). I skriften ges 

konkreta råd om hur skolor bör utveckla sin beredskap för oväntade händelser. Framförallt 

framhålls att varje skola bör arbeta fram en krisplan och en krisledningsgrupp. Vidare bör 

skolorna utbilda såväl elever som lärare i krishantering. Skolverket har även gjort 

utvärderingar av hur krisarbete har fungerat när kriser inträffat. Bland annat genomfördes en 

större studie efter diskoteksbranden i Göteborg 1998 samt efter tsunamikatastrofen i Asien 

julen 2004. Mer om detta går att läsa i Skolverkets rapport Skolornas krisberedskap och 

arbete med krishantering efter naturkatastrofen i Sydostasien (2006). 

 

3.2.2 AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd 

Arbetarskyddsstyrelsen föreskrift AFS 1999:7 om första hjälpen och krisstöd trädde i kraft 

den första juli 2000. Enligt dem ska det i varje företags ledningsgrupp finnas personer med 

kompetens för att kunna påbörja ett krisstödsarbete vid en oväntad händelse. Krisstödet ska 
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planeras och ordnas utifrån en bedömning av riskerna för ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. 

Arbetsgivarens uppgifter blir att minska eller få bort dessa risker helt.  

 

5 § På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och rutiner för 

förstahjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, 

omfattning och särskilda risker. Vid planering skall de kontakter som 

behövs tas med berörda lokala samhällsorgan.  

 

Det skall säkerställas att arbetstagarna känner till hur förstahjälpen och 

krisstöd är organiserat på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl 

förtrogna med de rutiner som gäller (www.Arbetarskyddsstyrelsen, 1999:6). 

 

3.2.3 AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 

Dessa föreskrifter gav Arbetarskyddsstyrelsen (AFS) ut 1993 och började gälla den 1 juli 

samma år. Föreskrifterna gäller alla arbetsplatser där det finns risk för våld eller hot. Genom 

förebyggande åtgärder kan mycket lidande förhindras. Dessutom är det grundläggande att ha 

välfungerande rutiner om något skulle hända. Det är viktigt att de personer som har råkat ut 

för våld eller hot får ett bra omhändertagande och möjlighet att bearbeta upplevelserna. Att 

göra en riskbedömning på arbetsplatsen ger en tydlig bild av vilka åtgärder som behövs. Det 

kan innebära förändringar i organisationen, säkerhetsrutiner, lokaler och utbildning. Allt detta 

ska resultera i att man ska kunna känna sig trygg på sitt arbete.   

 

11 § För att undvika eller lindra skador av en vålds- eller hotsituation och 

förebygga framtida problem är det viktigt att det finns en förberedd 

organisation för detta på alla arbetsplatser. På större arbetsplatser bör någon 

form av räddningsledning eller krisgrupp finnas. Denna grupp träder i 

funktion vid svåra akuta händelser (www.Arbetarskyddsstyrelsen, 2006:10).  

  

3.2.4 Socialstyrelsen 1991:2 Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och 

katastrofer  

Socialstyrelsen gav ut dessa råd om psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 

och katastrofer 1991. Avsikten med dessa råd var att ge riktlinjer till landsting och kommuner 

för planering, organisation och utbildning inom ämnet. Vid mindre olyckor kan det räcka med 

stöd från det sociala nätverket som innefattar familj, släkt, vänner, arbetskollegor och 
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föreningar. En viktig insats är dock att stärka det sociala nätverket samt att ge stöd och råd. 

Vid en del mindre olyckor samt vid större olyckor behövs det insatser med annan personal 

som har relevanta specialkunskaper.      

 

Socialstyrelsen (1993) skriver att man bör sträva mot att bevara kontinuitet för barn med deras 

daghem, skola och fritidshem. För omhändertagande av barn och ungdomar gäller enligt 

Socialstyrelsen (www.Socialstyrelsen,1993:22) följande huvudregler: 

• Skapa mesta möjliga struktur i barnens tillvaro för att motverka kaos! 

• Förklara vad som händer för barnen och låt dem berätta i ord, bild och lek om sina 

upplevelser! 

• Ge barnen möjlighet till lek, fritidsverksamhet och skapande verksamhet!  

• Ge föräldrarna det stöd de behöver för att kunna fungera som medkännande och 

ansvarstagande vuxna!  

    

3.3 Krisförlopp 

Oberoende av vad som har orsakat krisen finns det stora likheter i krisens förlopp. I regel 

brukar den traumatiska krisens förlopp delas in i fyra faser: chockfas, reaktionsfas, 

bearbetningsafs och nyorienteringsfas. Hur lång tid man befinner sig i varje fas varierar 

beroende på kris, person och den hjälp man får.    

   

3.3.1 Chockfas 

Fasen kan vara från en kort stund till en vecka. Den aktuella krisen har just skett eller kommit 

till känna. Personen kommer att försöka hålla verkligheten borta genom att förneka det som 

hänt. ”Att helt och direkt acceptera verkligheten skulle kunna leda till att den drabbade blir 

alldeles överväldigad av sin psykiska smärta och ångest. Ofta kan den drabbade utåt sett verka 

helt samlad, men under ytan råder ett totalt kaos” (Sandberg 2001:26). Ibland kan personer 

under denna fas drabbas av panik, skrika och tala mycket förvirrande. Andra personer kan bli 

helt paralyserade, tysta och orörliga. Sandberg (2001) påpekar att det är viktigt att komma 

ihåg att ingen reaktion är rätt eller fel, de är bara olika. ”Vad vi kan göra när en medmänniska 

befinner sig i chockfas är att ge trygghet och närhet. Värme, vila, vätska, varsamhet är 

metoden att ta hand om den drabbade” (Larsson och Österdahl 2001:23).  
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3.3.2 Reaktionsfas 

Allt från en vecka till flera månader kan denna fas vara. Reaktionsfasen sägs starta när den 

drabbade öppnar ögonen och inser verkligheten. I denna fas svallar känslorna och man känner 

sorg, ångest, skam, rädsla och ilska. Typiska frågor inom denna fas är varför och varför hände 

det just mig? Sandberg (2001) nämner att chockfasen och reaktionsfasen tillsammans kallas 

för krisens akuta fas. I den akuta delen av krisen uppkommer olika försvarsmekanismer som 

är omedvetna psykiska reaktioner. Dessa har ”till uppgift att minska upplevelsen av och 

medvetandet om hot och fara för jaget” (Cullberg 1992:145). Vanliga försvarsmekanismer är 

enligt Cullberg (1992) regression, förnekelse och isolering.      

 

3.3.3 Bearbetningsfas 

Denna fas kan pågå olika länge beroende på vilket stöd och hjälp personen får. Det kan ta allt 

från några månader till år. Hur länge en person befinner sig här beror även på vilken slags kris 

det är. Det är här arbetet med att komma tillbaka till ett ”normalt” liv sker. Cullberg (1992) 

menar att personen i denna fas återigen börjar kunna se mer positivt på livet istället för att ha 

varit helt styrd av traumat och det förgångna. 

 

3.3.4 Nyorienteringsfas  

Den som har varit med om en kris kommer att ha svårt att glömma vad som hänt. Sandberg 

(2001) betonar att denna fas inte har något slut utan att man får lära sig att leva med det som 

hänt. Man får lära sig att leva med den smärta, rädsla, sorg och saknaden som det innebär. 

Rehnstam (2004) menar att en väl bearbetad kris gör att man mognar som människa och att 

man får en inre styrka.   

 

3.4 Barns reaktioner vid sorg och kris 
Ekholm och Mindhammar (2000) påpekar att barns sorgereaktioner liknar vuxnas, men att det 

finns skillnader. Eftersom att barnet är beroende av sin omgivning innebär en förlust ett större 

hot för dem. De har inte heller erfarenhet för att förstå sina reaktioner. Barn blir då ängsliga 

för att något ska hända deras familj och omgivning. De tror sig vara ensamma om dessa 

tankar och funderingar. 

 

Det är också stora skillnader mellan barns olika krisreaktioner. Dyregrov (2006:11) har 

punktat upp några av de vanligaste akuta reaktionerna: 
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• Chock och misstro 

• Rädsla och protester 

• Apati och förlamning 

• Fortsättande av normala aktiviteter 

 

Ibland visar barn inte alltid vad de känner utan fortsätter som om ingenting har hänt medan 

andra undviker kontakt med familj och vänner och blir inneslutna i sig själv. Det kan även 

vara så att barn behöver ta en paus i sorgearbetet då de inte orkar med så mycket starka 

känslor utan behöver ta det lite i taget. Barn behöver få tid till lek! Genom leken kan de även 

bearbeta vad de har varit med om.    

 

När barnen börjar förstå vad som har hänt kan även deras rektioner komma att förstärkas. 

Några av de då vanligaste reaktionerna kan enligt Dyregrov (2006:13) vara: 

• Ångest och sårbarhet 

• Starka minnesbilder 

• Sömnstörningar 

• Sorg och saknad 

• Vrede och utagerande 

• Skuldkänslor, självförebråelse och skam 

• Problem i skolan 

• Kroppsliga symtom 

• Problem i relation till kamraterna 

 

En vanlig reaktion efter krissituation är ångest och sårbarhet. Barnen riskerar att förlora sin 

trygghet i livet. Foster (1990) menar att för skolbarn kan det vara så att för första gången står 

den egna dödligheten begreppsmässigt klart. De kan bli slagna av dödens oåterkallelighet och 

känna ångest, skräck och rädsla som de behöver skydda sig ifrån. De kan då ta till en tillflykt 

till tiden innan det hände och går då in i småbarnsstadiet och blir barnsligare. Barnet vill gärna 

sitta i knäet och bli tröstat och behöver då känna mer trygghet och omvårdnad än tidigare. 

Detta beteende hör oftast till den första reaktionen i ett sorgearbete. Skolbarn stretar gärna 

emot när känslor, förtvivlan, ensamhet och saknad gör sig påmind. 
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De befinner sig i en utvecklingsfas då det är viktigt att klara av olika 

utmaningar. Detta gäller inte minst förhållandet till kamratkretsen och att 

lyckas i skolarbetet. De är nu medvetna om sin ställning i kamratgruppen 

och den är viktig. De vill inte vara annorlunda, avvikande eller utanför - 

inga omständigheter i världen kan få dem att utsätta sig för kamratgruppens 

många gånger hårdhänta och hjärtlösa påpekanden om avvikelser (Foster, 

1990:105). 

 

För många etsar sig minnesbilder om händelseförloppet fast. Dessa bilder kan bli som en film 

som spelas upp om och om igen. Bilderna kan leda till koncentrationssvårigheter för barnen 

och påverka skolgången. 

 

Foster (1990) påpekar även att många av barnen kan komma att reagera på ett aggressivt sätt. 

Då de har svårt att bemästra situationen kan de bli som små bomber redo att när som helst 

explodera. De kan få vansinniga utbrott när det ställs krav på dem och de känner sig 

övergivna och ensamma. De kan gå lös på människor och inredning med enorm kraft. 

Vredesutbrott av detta slag kan verka otroligt skrämmande. Men då gäller det som vuxen att 

komma ihåg vad som orsakat dem och tänka på att det är en övergångsfas och att det kommer 

att gå över inom överskådlig tid. Enligt Dyregrov (2006) har pojkar svårare att uttrycka sina 

känslor i ord. Därför blir vrede en vanligare reaktion för dem.  

 

Nilsson & Ginsburg (2006) skriver att lärandet påverkas av en mängd omständigheter. För en 

traumatiserad elev kan språket bli påverkat. Barnet kan drabbas av språkstörningar och då få 

svårt att bli förstådd. Men även få svårt att uttrycka sig och det kan leda till dålig självkänsla. 

De kan drabbas av koncentrationssvårigheter och får då även svårt att minnas vad de lärt sig. 

Detta leder till att barnet får svårt att följa med i undervisningen och kanske även känner 

osäkerhet och utanförskap. Dyregrov (2006:16) påpekar att ”Det har också framkommit att 

barn klarar sig bättre i skolor som erbjuder ett varmt omsorgsklimat med starkt och 

kontinuerligt stöd från lärare”. 

 

Kroppsliga symptom som barn kan drabbas av är bland annat muskelsmärtor, magbesvär och 

huvudvärk. Dessa symptom är viktiga att ta på allvar. Om de kombineras med skolfrånvaro 

bör man söka professionell hjälp, annars riskerar eleverna att komma efter i skolan. 
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3.5 Att hjälpa människor i kris 
 

3.5.1 Vem har ansvaret att hjälpa? 

Skuldkänslor över att inte klara av att hantera människor i kris är oftast svårt att bära. 

Birkehorn (1998) anser att ett nätverk av kunniga och intresserade människor är bra att ha runt 

sin familj, sig själv eller sitt företag. Som representant för sin arbetsplats så skaffar man sig 

stora fördelar om man skapar detta nätverk innan det är för sent. Garantier kan aldrig lämnas, 

ett sådant nätverk är alltid föränderligt och ska hela tiden bestå av en grupp som är lyhörd och 

mottaglig för nytänkande och förändringar.  

 

Med medmänsklighet kommer vi långt, men vi kan bygga vidare på den 

genom utbildning, information om kriser, krisfaserna, försvarsmekanismer 

och hjälparens roll. Man kommer med ödmjukhet att se att tillsammans med 

andra människors medmänsklighet kan man göra det omöjliga möjligt 

(Birkehorn 1998:44). 

 

Även Lars H Gustafsson (2006) som är barnläkare påpekar vikten av att våga visa 

medmänsklighet. Han menar att det viktigaste en vuxen kan göra är att stiga ur sin 

professionella skyddsdräkt och våga vara medmänniska. ”Ta av dig uniformen, lägg undan 

krisplanerna, öppna hjärtat och händer, var dig själv och se människan!” (2006:19). 

Gustafsson har formulerat ett åttapunktsprogram som kan vara till hjälp om man funderar på 

vad man kan göra för en person i kris (se bilaga 1). Det handlar bland annat om att våga höra 

av sig till den drabbade och visa att man finns där och att man tänker på personen i fråga. Att 

erbjuda sin hjälp med praktiska saker och att försöka sprida glädje och vanligt liv. Gustafsson 

menar att ingen orkar sörja för jämnan. Sorg går dock inte över utan det är något som man får 

lära sig att leva med!     

 

3.5.2 Hur ska en hjälpare vara? 

Förutom att det krävs att ha hjärta och själ på rätt plats så bör man enligt Birkehorn (1998) ha 

en god sammansättning inom dessa områden: 

• Förankring i eget liv. 

• Självkännedom 

• Kunskap 
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• Empati 

 

Att vara förankrad i sitt eget liv innebär enligt Birkehorn (1998) att man alltid kommer att 

ifrågasättas av andra människor. Som människa bör man veta vad man vill och hur man vill 

ha det. Dessutom gäller det att vara säker på sin egen identitet. När man träffar personer som 

är i kris ger man otroligt mycket av sig själv. Detta kan leda till att man själv bränner ut sig. 

Är det dessutom under en längre tid så kan det bli psykiskt påfrestande.  

 

När man talar om självkännedom innebär det att man har sitt eget sätt att se på krishantering 

och kriser. Att man är säker på sig själv och vet var man står och utstrålar trygghet. För när 

man hjälper andra människor i kris handlar det mycket om att kunna hantera sina egna 

upplevelser. Det kan vara saker som man varit med om t.ex. döden, rädslor och andra 

fantasier.  

 

Birkehorn (1998) fortsätter att mer kunskap behövs om hur olika försvarsmekanismer 

fungerar samt att lära sig mer om hur människor i kris försvarar sig. För då har man lättare att 

bemöta krisdrabbade personer. Dessutom behöver man mer kunskap om hur kriser uppstår 

och vilka uttryck de tar.  

 

Att ge empati handlar om att kunna leva sig in i och förstå den krisdrabbade, utan att själv bli 

alltför känslomässigt engagerad. Detta i en period när den drabbade tappat fotfästet och är i en 

krissituation. Nu behövs någon som kan skapa en trygg miljö, någon som kan hålla om och 

finnas till. 

 

3.6 Vad är debriefing? 
Begreppet debriefing kommer från USA och Norge där det forskats inom katastrofpsykiatrin. 

Sivertsson (2003) menar att man har riktat in sig på människors psykiska reaktioner efter 

kriser och att man då funnit metoder att de har fått en snabb rehabilitering. Debriefing betyder 

avlägga rapport, utfråga och rapportera. Denna metod är till för att lindra chocken efter 

hemska upplevelser och psykiska stressreaktioner efter speciella uppdrag eller där människor 

deltagit eller utsatts för psykiskt påfrestande situationer. 
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Enligt Sivertsson (2003:30-31) är det vissa punkter och saker man bör tänka på som ledare 

och gruppdeltagare: 

Att tänka på för ledaren 

• Viktigt att hela gruppen är med i processen. 

• Lyssna aktivt och ge rimligt stöd 

• Uppmana till ömsesidigt stöd och hjälp 

• Låt var och en komma till tals utan press 

• Stoppa upp gruppen när någon gråter 

• Ledaren har uppgiften att fråga och klargöra 

• Var uppmärksam på reaktioner 

• Stoppa diskussion om skuld 

• Stoppa diskussion om ändrade arbetsrutiner 

 

Att tänka på för gruppdeltagarna 

• Man måste inte prata  

• Arbeta med sina egna upplevelser 

• Ingen ska föra talan för någon annan 

• Man lyssnar på och stöder varandra 

• Om någon gråter ge personen tid 

• Det är fritt att ställa frågor 

 

Man har använt sig av metoden inom det Brittiska flygvapnet. Enligt Birkehorn (1998) så  

gjorde man briefing just innan piloterna åkte ut på sina uppdrag då man visste att många av 

dem inte skulle återvända. Briefing betyder i detta fall rapportera. När de kommit tillbaka så 

talade man om vilka som inte återvänt. Det var nu dags att bearbeta sorgen efter kamraterna. 

Detta gjordes för att få piloterna stridsdugliga så fort som möjligt. 

 

När man vid räddningsinsatser i samband med stora olyckor utsätts för 

extraordinära påfrestningar och ibland ett överhängande hot mot ens eget 

liv, kommer dessa upplevelser att efter avslutat arbete behöva bearbetas för 

att minska dess traumatiska inverkan. För att få hjälp med bearbetningen så 

behöver man få tala om sina upplevelser, vad man faktiskt har gjort och om 

de känslor av otillräcklighet, ilska, sorg skam och skuld som kan ha väckts i 
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arbetet. Allmänhetens förväntningar på polisens, räddningstjänstens och 

sjukvårdens personal är stora, men ofta är de egna kraven ännu större. De 

egna insatserna behöver bli såväl uppmärksammade som bekräftade 

(www.Socialstyrelsen, 2006:23). 

 

I skolkontorets krisplan (1999) står det att debriefing är en strukturerad genomgång av en 

traumatisk händelse. Syftet med debriefing är att titta bakåt på ett tidigt stadium för att sedan 

kunna gå vidare. Helst bör man genomföra debriefing 72 timmar efter det att en 

olyckshändelse inträffat. Människor som har varit med om en olycka bör enligt skolkontoret 

vara med i en debriefinggrupp. En person som leder denna grupp bör inte ha varit med om 

händelsen och får gärna vara en människa som har erfarenhet av debriefing. ”Erfarenheter 

från olyckan i Norge då skolbarn omkom vid en bussolycka har visat att debriefing är ett 

effektivt sätt att minska långtidseffekten såsom sjukfrånvaro, psykisk ohälsa efter en extrem 

händelse m.m.”(Skolkontorets krisplan, 1999:7).  

 

3.7 POSOM  
POSOM är kommunernas organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora 

olyckor och katastrofer. De som ingår i ledningsgruppen är en person inom varje 

verksamhetsområde såsom skolan, socialtjänsten, kyrkan och polisen. Om en olycka eller 

katastrof skulle inträffa i kommunen eller om det finns kommuninvånare som är inblandade i 

händelsen finns POSOM-gruppen redo. De ska kunna vara flexibla och kunna agera med kort 

varsel samt ha utbildning och erfarenheter Vid behov ska denna grupp kunna släppa sitt 

ordinarie arbete. Den viktigaste uppgift som POSOM-gruppen har är att ge stöd till drabbade, 

anhöriga och andra oroliga. Ett exempel på detta är flodvågskatastrofen i Asien som drabbade 

många människor i Sverige.  

 

0B4. Metod 
 

4.1 Metodval 

Att en intervju är kvalitativ märks enligt Trost (2005) bland annat på att man ställer enkla och 

raka frågor. På dessa enkla frågor får man sedan komplexa och innehållsrika svar. Vi har valt 

att använda oss av semikvalitativa intervjuer och strukturerade intervjufrågor. Med detta 

menas att intervjupersoner har fått samma frågor. För att intervjupersonerna skulle känna sig 
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förberedda inför intervjun skickades frågorna ut i förväg, därför räknas intervjuerna som 

semikvalitativa. De flesta intervjuer har varit mer som ett samtal än en intervju därför har 

frågorna inte alltid ställts i samma ordning. Frågorna har varit så pass öppna att svaren blir 

utförliga och personliga. Det har med andra ord inte funnits några bestämda svarsalternativ.      

 

Intervjuerna valde vi att göra tillsammans eftersom att man då får fler synvinklar på den 

information som har erhållits. För att underlätta vid bearbetningen spelades intervjuerna in på 

band/MP3. Dessutom förde vi båda anteckningar under intervjuförloppet.  

 

För att få svar på några av våra frågeställningar i syftet samt för att få ökad kunskap inom 

ämnet har vi även gjort studier av relevant litteratur.  

  

4.2 Urval 

Vi har valt att använda oss av strukturerade intervjuer med en kurator och tre grundskolelärare 

samt en förskollärare. Intervjupersonerna arbetar på fem olika skolor i Västerbotten. De flesta 

av dessa skolor har vi haft kontakt med tidigare genom praktik på vår utbildning. Vi bad att få 

göra en intervju samt att få se deras krislåda/krispärm om de har någon. Samtliga skolor 

ställde upp på en intervju. På några av skolorna har vi pratat med lärare som vi har haft 

kontakt med tidigare. Ibland blev vi hänvisade att prata med personer som har varit med i 

krisgruppen på respektive skola. På alla skolor har vi fått kopiera deras handlingsplan för 

krishantering. Vi har valt att återberätta det som kom fram under intervjuerna. 

 

När vi kontaktade skolorna igen ca två år senare för att göra uppföljande intervjuer försökte vi 

att intervjua samma personer som vid det tidigare tillfället. Två personer arbetade dock inte 

längre kvar på skolorna. En kurator hade bytt skola. Då blev vi hänvisade att prata med 

rektorn i stället. Denna rektor hade tyvärr inte tid att träffa oss personligen. Intervjun skedde 

därför via telefon. En lärare hade gått i pension. På denna skola fick vi intervjua rektorn 

istället. 

 

Vi kontaktade även kommunen för att få prata och intervjua någon i POSOM-gruppen som är 

kommunens organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och 

katastrofer. 
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4.3 Genomförande av intervjuer 

De båda undersökningarna på skolorna skedde på samma sätt, via intervjuer. Innan vi valde ut 

intervjufrågorna tänkte vi igenom vad det var vi ville veta. Frågorna lämnades ut i god tid 

innan intervjun så att personen i fråga skulle ha möjlighet att förbereda sig. Alla har fått 

samma frågor. Vi skickade dem via e-post. Frågorna har varit öppna så att våra 

intervjupersoner har kunnat delge sina erfarenheter. Under intervjuerna har vi ställt 

följdfrågor för att få intervjun att flyta och att få ett bredare svar. Dessa följdfrågor har vi valt 

att inte redovisa. 

 

Intervjuerna skedde på intervjupersonernas arbetsplats. Stefan Stukát nämner i sin bok Att 

skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005) att uppsökande intervjuer eller 

fältintervjuer som det även kallas är den vanligaste intervjuformen. Man strävar efter att ha en 

ohotad och trygg miljö. Eftersom att vi även ville se skolornas krislåda var detta ett naturligt 

val.  

 

Vi valde att genomföra intervjuerna ostört d.v.s. fritt från mobiler, telefoner och annat som 

kan distrahera. Så det blev oftast ett litet enskilt rum vid sidan av verksamheten. Intervjuerna 

tog ungefär 20-30 minuter att genomföra. Det spelades in på en mp3 spelare så att vi 

verkligen fick med allt som sades. Men man ska inte alltid lita på tekniken så därför förde vi 

även anteckningar. Samma dag som intervjuerna gjordes så bearbetades materialet och varje 

svar skrevs in under rätt fråga. Vissa frågor insåg vi att vi inte fått svar på av alla skolorna 

förrän vi skulle renskriva intervjuerna. Nu i efterhand känns det olyckligt att vi inte fått svar 

på alla frågor från samtliga skolor. Alla intervjufrågor finns med som bilagor. 

 

När vi kontaktade kommunen via mail blev vi hänvisade till en person på skolkontoret som 

var med i POSOM-gruppen. Vi hade väldigt svårt att få tag på honom, vi försökte både via 

mail samt telefon. När vi väl fick tag på denna person hade han bara tid att göra en intervju 

via telefon. Intervjufrågorna skickades via mail i förväg, dessa intervjufrågor finns också med 

som bilaga. Under intervjun fördes anteckningar. Dessutom skickade han material till oss via 

post.  

 

4.4 Tillförlitlighet 

När man talar om reliabiliteten i kvalitativa studier blir det inte så enkelt. För vad är det 

egentligen man mäter? Trost (2004) talar om processer och att det handlar om förändringar. 
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”Genom att vi människor inte är eller har utan vi gör eller handlar, vi är aktiva, så sker 

automatiskt förändringar” (2004:111). Även om vi ställer samma fråga till olika personer så 

kan vi inte förvänta oss att få samma svar. Vilket svar vi får av intervjupersonerna är bland 

annat beroende på tolkningen av frågorna samt personernas dagsform. 

 

Vi valde att besöka skolorna igen efter två år för att se eventuella förändringar i skolornas 

arbete med krisplaner, krisgrupper och krislådor. Eftersom att vi har varit i kontakt med 

skolorna två gånger under arbetets gång har vi fått en tydlig helhetsbild av hur skolorna 

arbetar med krishantering. 

 

Tyvärr fick en av de uppföljande intervjuerna med skolpersonal genomföras via telefon. Vi 

hade länge försökt få tag på skolans kurator utan resultat. När vi till slut fick tag på rektorn på 

skolan hade denne inte tid att träffa oss personligen. Hade denna intervju skett på rektorns 

arbetsplats tror vi att vi hade kunnat få mer utförliga svar på våra frågor. Detsamma gäller 

intervjun med mannen på skolkontoret.  

 

Vår undersökningsgrupp är relativt liten vilket gör att det inte går att dra slutsatser om att det 

ser ut så här på alla skolor.    

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Vi har tagit del av de forskningsetiska principerna som har utgivits av Vetenskapsrådet 

(2002). För att skydda de personer man intervjuar vidtar man olika åtgärder. Det finns fyra 

olika huvudkrav på forskning; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 

nyttjandekrav. Inom dessa områden finns det regler som forskaren skall följa.        

  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i projektet, att det finns 

vissa villkor som är gällande vid medverkandet. Dels att det är frivilligt och att man när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Forskaren ska inhämta uppgiftslämnarens och andra 

deltagares tycke, samtyckeskravet. Är deltagarna under 15 år så bör man ha föräldrarnas 

samtycke. Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter som berör deltagarna i projektet 

ska antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera 

dem. Det ska vara helt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. 
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Vi har valt att återberätta det som kom fram under intervjuerna. Eftersom vi vill skydda 

intervjupersonernas identitet har vi valt att inte nämna några namn i arbetet. Skolornas namn 

nämner vi inte utan istället har vi utgått ifrån alfabetets bokstäver A, B, C, D och E. Därefter 

har vi gett skolorna fiktiva namn. Även mannen som jobbar inom kommunen på skolkontoret 

har fått ett fiktivt namn, vi har valt att kalla honom Gustav Johansson.       

 

Uppgifterna som samlats in är endast till för forskningsändamål, i detta fall ett examensarbete. 

Enligt nyttjandekravet får materialet inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra syften.    

 

5. Resultatredovisning och analys  
 

5.1 Hur kan man förbereda sig inför en krishantering?  
Skolan har läroplaner att följa som har fastställts av regeringen. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det på att ”skolan 

skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den 

enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” ( Lärarförbundet, 2001:9). 

Vidare står det även i Lpo 94 att ”skolan skall sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” (Lärarförbundet, 2001:12). För att 

kunna utföra de uppgifter som skolan har måste de på bästa sätt hantera och bearbeta 

katastrofer och kriser som rör skolan.  

 

Det finns många olika händelser som kan leda till en kris eller katastrofsituation för skolan. 

Andersson och Ingemarsson (1994) har tagit upp några exempel på detta i boken Kris och 

katastrof en handbok för skolan. Det kan till exempel vara olyckor där människor skadas 

allvarligt eller omkommer. Hot, våld, terror och övergrepp mot någon i skolan eller mot 

anhöriga kan också förekomma.    

 

5.1.1 Krisplan 

”Sedan den 1 juli 2000 gäller arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och 

krisstöd. De omfattar även personal och elever inom till exempel grund- och gymnasieskolan. 

Varje arbetsplats ska ha en beredskap för första hjälpen och krisstöd” (Skolverket, 2000:40). 

När en kris eller katastrof sker utlöser det starka känslor och stress hos oss människor som gör 
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det ännu svårare att hantera situationen. Andersson och Ingemarsson (1994) anser därför att 

skolorna måste förbereda sig inför mötet med dessa situationer genom att ha en 

krisorganisation och en krishanteringsplan.  

 

Det första steget i all planering består fortfarande i att erkänna att händelser 

av denna typ kan uppstå vid din egna skola – eller snarare att sådana 

händelser redan inträffat många gånger, men att det saknas tydliga strukturer 

att hantera dem. Det andra steget handlar om att inse att sådana händelser 

kan beröra barn starkt känslomässigt och försvåra skolarbetet. Det tredje 

steget består i att göra upp en lista över krissituationer som kan tänkas 

uppstå och upprätta beredskapsplaner för dem (Dyregrov, 2006:7).  

 

Ett sätt för skolorna att förbereda sig inför en krishantering är att göra en krisplan. Under 

arbetets gång med denna plan måste personalen fundera och diskutera vilka krissituationer 

som skulle kunna inträffa och hur skolan ska möta dessa situationer. Tillsammans kan man 

göra checklistor vad man ska göra vid en krissituation. ”Det är viktigt att man i verksamheten 

noga kartlägger de risker för ohälsa och olycksfall som finns och de behov av första hjälpen-

åtgärder och krisstöd som kan uppstå. För skolan ingår även de olycksfallsrisker som finns 

under rasterna på skolgården” (www.Arbetarskyddsstyrelsen, 1999:10). 

Arbetarskyddsstyrelsen (1999) påpekar även vikten om att det finns rutiner för vem som ska 

göra vad och att kunskaperna hålls aktuella. Alla på arbetsplatsen ska känna till hur första 

hjälpen och krisstödet är organiserat. 

 

Dyregrov (2006:64) anser att följande skäl talar för en fungerande beredskap: 

• Den garanterar snabb respons om något inträffar – det kan rädda liv. 

• Den garanterar att barn och unga får lämplig uppföljning.  

• Den förhindrar onödig smärta och posttraumatiska problem hos barn. 

• Den kvalitetssäkrar de åtgärder som genomförs. 

• Den klargör roller och ansvar. 

• Den skänker trygghet åt föräldrar och barn. 
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5.1.2 Ledarskap 

I skolan får man vara beredd på att möta barn som kan ha drabbats av många olika slags 

förluster. När man arbetar med barn är det viktigt att sätta sig in i hur barn i olika åldrar tänker 

och reagerar när de utsätts för en kris. Det är viktigt att komma ihåg att barn behöver trygghet 

och struktur efter en förlust. Barn sörjer på olika sätt!  

 

För att en grupp människor ska kunna hantera en svår händelse eller katastrof krävs det en 

ledare: ”En ledare, som har förmågan att utöva sitt ledarskap med insikt, kunskap, 

handlingskraft och beslutsförmåga. En ledare som också ser till sina medarbetare med 

mänsklighet och respekt och kan möta drabbade med förståelse och medkänsla” (Andersson 

och Ingemarsson, 1994:29). 

 

Marie Rehnstam (2003) som är präst betonar hur viktigt det är att var en bra ledare och 

vägvisare. ”Du kanske måste peka med hela handen samtidigt som du måste trösta och stötta. 

Du måste vara både nära och samtidigt ha en överblick” (Rehnstam, 2003:3). Rehnstam 

menar att det är ett mycket svårt och krävande arbete. Det kan finnas risk att man själv blir 

rädd och tar distans när man egentligen borde vara nära. Att var mentalt förberedd genom 

utbildning och att ha konkreta uppdaterade handlingsplaner är enligt Rehnstam väldigt viktigt. 

Det allra viktigaste menar hon dock är att visa medmänsklighet i sitt ledarskap.  

 

Landin och Hellström (2001) skriver i boken Lärarledarskap att ledarskap inte anses vara 

något man föds med utan det är något som man kan utveckla. Det räcker dock inte med att ha 

en studiedag och sedan tro att man är en färdig ledare. Ledarskap består av så många olika 

faktorer och måste mogna fram över tid.      

 

Dyregrov (2006) menar att det finns olika former av ledarskap, information, omhändertagande 

och motivation. En krissituation kräver alla dessa former!  Informationsledarskap innebär att 

ha ansvaret att informera att en krissituation har skett och fortsätta att informera i takt med att 

krisen utvecklas. Det gäller att ge tydlig och trovärdig information till alla berörda. 

 

Att förmedla information om det som har hänt är i många krissituationer den 

viktigaste emotionella förstahjälpen. Människor som har berörts har ett stort 

behov av information, både för att kunna skaffa sig en helhetsbild av det 
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inträffade och känna mindre oro och osäkerhet om vem som är drabbad eller 

kommer att drabbas (Dyregrov, 2006:60).    

 

Omsorgsledarskap visar sig enligt Dyregrov (2006) genom ledarens sätt att agera. Hur en 

skolledare uppträder påverkar i stor grad resten av kollegorna och eleverna. Ledaren bör 

kunna visa sina egna reaktioner och känslor utan att bryta ihop samt kunna förmedla 

omtanke, värme och respekt. Det är viktigt att det skapas ett sådant klimat som gör det 

möjligt för lärare och elever att ge uttryck för sina känslor och tankar. Att kunna prata om det 

som har hänt. Motivationsledarskapet behövs därefter för att motivera till nya arbetsinsatser. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att det kan ta tid att få tillbaka arbetsglädje och 

motivation. Dyregrov (2006) påpekar att omsorgs- och motivationsledarskap går hand i hand 

med varandra.   

  

5.1.3 Kunskap 

Att ha kunskap om krishantering ger trygghet. Därför kan det vara bra att personalen får gå 

kurser inom detta ämne eller att ha möten och diskussioner på skolan. Det är inte bara för 

vuxna som kunskap är viktigt utan även för eleverna. Tillsammans med eleverna kan man ha 

temadagar om krishantering. Detta menar bland annat Lindgren och Wallin (2000) som anser 

att det är viktigt att förbereda barnen på livet. Eftersom att döden är en del av livet ingår det 

även att prata om detta.    

 

7 §  Med kunskaper för att planera och ordna krisstöd avses att det i 

verksamheten finns en kompetens och insikt om behovet av krisstöd och hur 

beredskapen för krisstöd i anslutning till allvarliga händelser skall ordnas. I 

vilken omfattning kunskaper i att konkret genomföra krisstöd inom 

verksamhetens ram tillgodoses är beroende av verksamhetens art, 

omfattning och de särskilda risker som finns. Både i arbetet med planering, 

ordnande av beredskap och genomförande av krisstöd är 

företagshälsovården en naturlig resurs (www.Arbetarskyddsstyrelsen,  

1999:14). 
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5.2 Vad bör en krisplan innehålla? 
En krisplan bör vara lättläst och ganska kortfattad. Den ska innehålla vilka som ingår i 

krisgruppen och vilka uppgifter gruppen har. Det är bra om den innehåller adress och 

telefonnummer till all personal och andra viktiga personer samt organisationer. All personal 

på skolan ska känna till krisplanen och vad den innehåller. Krisplanen behöver förnyas och 

uppdateras regelbundet. 

 

Krisplanen bör omfatta hela skolan såväl barn som personal och ju tydligare 

riktlinjer som ges desto större värde kommer planen att ha den dagen den 

behövs. Krisplanen ska årligen aktualiseras, utvärderas och vid behov 

revideras. Dessutom ska nyanställd personal informeras om krisplanen 

(Lindgren och Wallin, 2000:71).     

 

Vid större katastrofer kommer skolan att kontaktas av massmedia.  Massmedia kommer att 

informera samhället om vad som hänt. För att undvika rykten och felaktig information är det 

viktigt att korrekta uppgifter snabbt lämnas till massmedia. Dyregrov (2006) menar att barn 

till varje pris ska skyddas ifrån media eftersom att ett framträdande där kan påverka barnets 

liv för en lång tid framöver. På varje skola bör det ha utsetts en person som ska ansvara för att 

vid behov lämna information och prata med media. Denna person kan ha nytta av att ha fått 

medieträning.  

 

Enligt Dyregrov (2006) är det många skolor som väljer den enkla lösningen och kopierar en 

annan skolas krisplan. Gör man detta missar man dock något av det mest grundläggande för 

en skola. Arbetarskyddsstyrelsen (1999) påpekar nämligen att alla arbetsplatser noga bör 

kartlägga de risker för ohälsa och olycksfall som finns samt att de inser vilket behov av första 

hjälpen-åtgärder och krisstöd som kan uppstå. Dessa kartläggningar ska göras genom 

diskussioner på skolan så att krisplanen blir anpassat efter just denna skolas resurser och 

förutsättningar.   

 

Dyregrov (2006:69) har gjort följande riktlinjer för vad en krisplan bör innehålla: 

• Telefonnummer till viktiga kontakter vid akuta situationer 

- Brandkår 

- Polis 
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- Ambulans 

- Vårdcentral 

- Sjukhus 

- Skolsköterska 

- Rektor (föreståndare), krisgrupp och andra stödpersoner 

• Larmrutiner 

- Vem ansvarar för att larma vem? 

- När ska krisgruppen sammankallas?  

• Översikt över vem som ansvarar för vad 

- Plan för att organisera krisarbetet, roller och ansvarsfördelningen 

- Ledningens uppgifter 

- Övriga personalens uppgifter 

• Lista över resurser som kan utnyttjas 

- Tekniska resurser (lokaler som kan disponeras, telefoner och linjer, datautrustning 

med mera) 

-  Personal (intern och extern)  

 

Dyregrov (2006) menar även att krisplanen ska innehålla information som djupare kan svara 

på frågor om krisberedskap (se bilaga 6). Vem ska skaffa information, vem ska informera 

elever, övrig personal, föräldrar och massmedia? Vilka åtgärder krävs? Vad ska prioriteras?   

 

5.3 Beskrivning av skolor 
Samtliga fem skolor vi har besökt ligger i Västerbottens län. För att få en bild av de olika 

skolorna har vi valt att beskriva varje skola. 

 

5.3.1 Beskrivning av Axelskolan 

Denna intraprenadskola är en självständig enhet inom den kommunala förvaltningen. Här 

finns det sex klasser samt en förskoleklass. Det finns även fyra fritidsavdelningar, en 

fritidsklubb och en fritidsgård. Skolan har ca 155 elever och ca 25 anställda samt en rektor. 

Skolan består av en skolbyggnad. Personen vi har intervjuat på denna skola är en 

lågstadielärare som inte var med i krisgruppen.    
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5.3.2 Beskrivning av Björkeskolan 

Skolan är en byskola. På skolan går det ca 85 elever från förskoleklass till årskurs 6. Det finns 

även ett fritidshem på skolan. Skolan har en rektor och fjorton anställda. De anställda arbetar 

som lärare, förskolelärare, speciallärare, fritidspedagog, kokerska och vaktmästare. 

Intervjupersonen arbetar som lågstadielärare och är inte krisansvarig.    

 

5.3.3 Beskrivning av Carleforsskolan 

Denna skola har ca 300 elever i åldrarna 6-12 år. Det finns även fyra fritidsavdelningar. 

Skolan består av fyra skolbyggnader. Den mellanstadielärare vi intervjuade är med i 

krisgruppen.   

 

5.3.4 Beskrivning av Diamantskolan 

Verksamheten består av grundskola från årskurs 1-9, fritidshem, fritidsgård och 6-års 

verksamhet. Samt två förskolor som består av fyra avdelningar. Skolan har ca 310 elever som 

är fördelade på tre olika husbyggnader. På skolan finns även ett kommunalt bibliotek som har 

tre anställda. En ledningsgrupp på tre rektorer ansvarar för skolan. På denna skola blev vi 

hänvisade att prata med kuratorn som är med i krisgruppen.   

 

5.3.5 Beskrivning av Ekebergs skolan 

Själva skolan består av sex separata byggnader. Skolan har ca 400 elever i åldrarna 6-13 år. 

Det arbetar ett femtiotal anställda här. För närvarande finns det sex fritidshem och två 

förskoleklasser. Intervjupersonen är en förskolelärare som är med i krisgruppen.    

 

5.4 Hur har några skolor i Västerbottens län förberett sig på en eventuell 

krishantering? 

 

5.4.1 Krisplan och krislåda 

Alla skolor vi kontaktade hade en krisplan samt en låda respektive korg för att förvara 

material som kan vara användbara vid en krishantering. Axelskolan var den enda skolan som 

hade en kriskorg. Diamantskolans kurator höll på att göra flera krislådor. Tyvärr finns det ej 

möjlighet att ha en låda för varje klass utan istället ska varje avdelning ha en krislåda var. Det 

innebär att ungefär tre klasser kommer att dela på en låda. Dessutom ska det finnas någon 

extra låda hos kuratorn som man kan hämta om det sker en större kris. Skulle det ske en stor 
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kris på skolan kommer lådorna inte att räcka men då får man ha stora samlingar på andra sätt. 

Kuratorn utarbetade även nya krispärmar. Tanken är att denna pärm inte ska likna vanliga 

pärmar som man kan ha i ett klassrum därför har de köpt in ljusblå pärmar. Pärmen ska 

innehålla skolans krisplan och en telefonlista på de personer som finns med i krisgruppen. 

Precis som med krislådorna kommer det att finnas en krispärm på varje avdelning.  

 

Placeringen av krislådorna var olika på skolorna. Krislådan på Björkeskolan finns på en hylla 

i mellanstadielärarnas arbetsrum. Tanken är att all personal ska veta var lådan finns så om det 

börjar någon ny på skolan är de noga med att berätta för dem var de kan hitta i lådan vid 

behov. På Carleforsskolan står krislådan på en hylla i ett av arbetsrummen vid 

personalrummet. För några år sedan blev all personal informerad om var denna låda står och 

vad den innehåller. Diamantskolan har som sagt snart flera krislådor som ska finnas i varje 

skolbyggnad. Alla anställda på skolan ska veta var den finns. Ekebergs skolan har en krislåda 

som står synligt på en bokhylla i personalrummet. Alla anställda på skolan ska veta var den 

finns. Läraren har arbetat på skolan i ungefär tio år och krislådan har funnits på skolan sedan 

hon började där. Men innehållet i lådan har dock kompletterats och ändrats under årens lopp. 
 

När vi ville titta i Axelskolans kriskorg och krispärm blev det lite problem att hitta igen den. 

Personalen visste inte var den fanns. Vissa antog att den måste finnas någonstans i 

lärarrummet. En lärare sa att den nog fanns på rektorns kontor. En fritidspedagog som är med 

i krisgruppen sa att den fanns hos skolsköterskan. Till slut hittade vi korgen inne hos rektorn. 

Det krävdes med andra ord en hel del letande innan vi fick titta i kriskorgen.   
 
Vad innehåller då de olika krislådorna och kriskorgen? Gemensamt för alla skolor var att det 

fanns annat användbart material än litteratur. Det är material som kan göra det stämningsfullt 

och vackert i ett klassrum eller personalutrymme. Ljus återfanns bland annat hos alla 

skolorna. Vissa hade värmeljus, andra stearinljus och de flesta skolorna hade båda delarna. 

Några skolor hade laddat upp med flera förpackningar medan andra bara hade två ljus. De 

skolor som hade ljusstakar i sin krislåda var Axelskolan och Diamantskolan. Ramar för att 

sätta in ett foto på den avlidne och kunna minnas personen var också ganska vanligt. Dukar 

hittade vi hos alla skolor utom en.  

 

Musik fanns i alla lådor utom hos Carleforsskolan.  De skolor som hade musik hade det i 

varierad mängd. Axelskolan hade fyra stycken kassettband. Björkeskolan hade ett kassettband 
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med klassisk musik. Ekebergs skolan hade fem stycken kassettband med musik. Tanken är 

dock att de ska ta fram CD-skivor istället med klassisk musik. Krislådorna på Diamantskolan 

ska innehålla musik när de är färdiga. Vaser att sätta blommor i hade alla skolorna. På 

Diamantskolan hade kuratorn en tanke om att det förutom en vas även ska finnas 

plastblommor i varje låda. Det hade ingen annan skola. Något annat som de var ensamma om 

var att ha en minnesbok.  

 

När det gäller vilken litteratur som de olika skolorna hade om sorg och krishantering skilde 

det sig en aning. Dikter var dock något som fanns hos alla skolor utom Axelskolan. De andra 

skolorna hade häften eller kompendium där de hade samlat ihop passande dikter. Ibland låg de 

som lösa häften i krislådan en del skolor hade dikter i slutet av deras krisplan.  

Faktabaserad information om kriser och sorg var vanligt hos skolorna. Häftet Barn i sorg och 

kris av Sama förlag AB hade både Diamantskolan, Carleforsskolan och Ekebergs skolan i sin 

krislåda. Ett annat häfte Att dela sorgen en vägledning för släkt och vänner som är utgiven av 

Sveriges begravningsentreprenörers förbund fanns både i Carleforsskolan och Björkeskolans 

krislåda. Beredd på det ofattbara av Skolverket ingick både i Ekebergs skolan och 

Björkeskolans låda. Skolan och elever i sorg av Steinar Ekvik har både Björkeskolan, 

Ekebergs skolan och Carleforsskolan. Carleforsskolans bok ser dock närmast oläst ut precis 

som att ingen ens hade bläddrat i dem. Det gjorde även boken Barn i sorg av Atle Dyregrov.  

 

Annan faktabaserad litteratur som fanns i de olika skolornas krislådor var: Beredskapsplan för 

skolan av Atle Dyregrov, När det krisar i skolan en handlingsplan vid kris och katastrof av 

Karin Nordblom och Ulla Rahm, Mörker och ljus, små barns livsfrågor är också vuxnas av 

Ingela Benth, Barn i sorg, några råd till familj och vänner av Atle Dyregrov och Elin 

Hordvik, ett häfte från Cancerfonden om att stödja cancerfonden samt Barn i sorg av Atle 

Dyregrov. Dessutom hade en skola häftet När klassen berörs av dödsfall av Marie Rehnstam. 

Ekebergs skolan var den enda skolan som hade ett papper i lådan där det står att om man lånar 

något ifrån lådan måste man skriva upp sig på detta papper så att materialet inte försvinner! 

  

I en del lådor fanns det även en hel del litteratur som riktar sig både till vuxna och framförallt 

barn. Dessa böcker var: Min farfar och lammen av Ulf Nilsson som är utgiven av Sveriges 

Begravningsbyråers förbund, Adjö herr Muffins av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm, 

Farfar och jag talar med döden som är utgiven av Efs-förlaget, Flickan som dog, ett 

studiematerial av Jan Nilsson samt Snöflingorna från Novaja Semlja av Agneta Berglund.  
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I samtliga skolors krislådor finns skolans krisplan. På skola Carleforsskolan hade de dock två 

krisplaner i krislådan. Den ena var från 1994 och den andra som var reviderad var ifrån 1997. 

Den senaste visade sig dock innehålla en del inaktuella uppgifter om telefonnummer och 

namn på en rektor som de inte haft på flera år. Björkeskolan hade förutom krisplanen en lista 

på alla som arbetar på skolan samt en lista på alla elever och deras anhöriga. Den kan 

användas om något skulle hända t.ex. att det sker en olycka, att någon blir sjuk och måste åka 

med ambulans eller inte kan ta sig hem själv samt om någon skulle dö på skolan. Varje lärare 

har också en lista på sina elever och deras anhöriga samt telefonnummer. 

 

I Ekebergs skolans krislåda ligger deras handlingsplan vid krissituationer. Varje lärare samt 

fritids- och förskoleavdelningar har fått var sitt exemplar av handlingsplanen. Skolan har 

också utformat handlingsplan vid våld som ligger inplastad på ett papper. Denna 

handlingsplan sitter även uppe vid några telefoner på skolan. Där står det hur man ska reagera 

och var man ska ringa. 

 

Vem har valt ut materialet som skolorna har om krishantering och sorg? På denna fråga visade 

det sig att vi fått dåligt med svar. Axelskolans lärare trodde att materialet i krispärmen har 

valts ut i samband med en sommarkurs på tre dagar där personalen på skolan frivilligt fick 

delta. På Björkeskolan är det den krisansvariges uppgift att uppdatera lådan. Samma person 

har i uppgift att uppdatera listan på personal och dess anhöriga varje år. Läraren tror att skolan 

har haft en krislåda i ungefär tio år men att den har blivit utökad de senaste åren då den 

krisansvarige har fått gå en kurs. Materialet har dock aldrig behövt användas. Enligt läraren 

på Carleforsskolan var det runt år 1997 som alla skolor skulle ha en krisplan och krislåda. Det 

var inget beslut som skolan och personalen själva tog. Utan material och en låda kom ut till 

skolan. Då fick all personal på skolan veta var lådan fanns och de pratade om vad den 

innehöll. Läraren vi intervjuade hade själv suttit med i krisgruppen och var delaktig i 

krisplanen från 1997. På Diamantskolan fick vi inget direkt svar på vem det är som väljer ut 

materialet. Krisgruppen har valt ut materialet i krislådan tillsammans på Ekebergs skolan. 

 

Har skolorna någon gång haft användning för detta material? Vad använde de sig av? Över 

lag var det inte mycket av det material som fanns i krislådan som hade behövt användas. De 

flesta skolor hade varit skonade ifrån olyckor och dödsfall. Axelskolan läraren har under sina 
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år aldrig behövt använda sig av något krishanteringsmaterial. Vad läraren vet så har de aldrig 

behövt använda sig av krisplanen eller krispärmen på skolan. 

På Björkeskolan har de inte heller behövt använda materialet. För några veckor sedan hade en 

mamma till en pojke i lärarens klass dött. Efter det kom han aldrig tillbaka till skolan något 

mer utan flyttade till sin pappa. När detta hänt hade hon ett samtal med sina elever om att 

mamman hade dött osv. De andra eleverna refererade till det som de själva varit med om t.ex. 

att en far- eller morförälder dött eller ett husdjur. 

 

Krislådan på Carleforsskolan anser läraren ska vara en trygghet där det ska finnas konkreta 

saker som till exempel en duk, ljus böcker och musik. Varken krisplanen eller krislådan har 

behövt användas på denna skola. Läraren skulle använda sig av lådan om det var en elev på 

skolan eller någon i personalen som hade dött. Om det var en förälder som hade dött skulle 

hon inte använda sig av sakerna i lådan men läsa litteraturen som finns där. 

 

Under de två år som kuratorn hade arbetat på Diamantskolan har krisplanen använts tre 

gånger. Den ena gången var då Anna Lind hade mördats. Kuratorn tror att de fick höra detta 

klockan åtta på morgonen och redan klockan tio hade det en minnesstund tillsammans med de 

äldsta eleverna. Hon tror att de var först i kommunen på att hålla i en minnesstund den dagen. 

En annan gång var det en förälder som hade hittats död. Då samlades krisgruppen för att 

lämna ut rätt och samma information till klasserna. Dessutom har de haft en situation med en 

dödssjuk förälder som hade två barn på skolan och dessutom var han fotbollstränare så att 

många elever visste vem han var och kände honom. Gruppen samlades så fort de fick veta att 

föräldern var dödsjuk och planerade i förväg hur de skulle agera och gick ut och pratade med 

berörda klasser. När det väl hände att han dog gick de ut och informerade eleverna. Kuratorn 

deltog i klassrummet med sorgearbetet där ett av hans barn gick och många elever berördes av 

hans död.  

 

Läraren har suttit i krisgruppen sedan hon började på Ekebergs skolan, med andra ord i 

ungefär tio år. Under dessa år har de varit relativt skonade från olika krissituationer men en 

större olycka skedde för ungefär tre år sedan då två barn brann inne. De hade nyligen bytt till 

en annan skola men de bodde i närheten och hade kvar sina kompisar på skolan. Flaggan 

hissades på halvstång och alla elever informerades om vad som hade hänt. Det gick mycket 

rykten om vad som inträffat därför var det viktigt att berätta exakt vad som hänt. Ur krislådan 
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använde de dikter, ljus samt musik. Vid ett annat tillfälle var det en förälder som hade tagit 

livet av sig. Då riktade krisgruppen in sig på just den klassen där den berörda eleven gick. 

 

5.4.2. Utbildning 

Har de vi intervjuat någon utbildning i krishantering? Vilken litteratur har de läst? De flesta vi 

intervjuade visade sig inte ha någon utbildning i krishantering. En person vi intervjuade sa att 

ingen på skolan hade fått någon utbildning i krishantering. Vissa hade inte heller läst någon 

direkt litteratur i ämnet, inte ens de som låg i krislådan men några hade erfarenhet av 

krishanteringar. 

 

En sommarkurs på tre dagar där personalen på skolan frivilligt fick delta, är den utbildning 

som intervjupersonen vid Axelskolan har. De som inte kunde gå kursen fick kursen 

återberättad av sina kollegor. Läraren tycker att kursen var bra och att det kändes väldigt 

aktuellt i början men nu när det har gått tre år sedan kursen ägde rum har hon hunnit glömma 

bort en hel del. 

 

Kuratorn vet inte riktigt vad medlemmarna i krisgruppen på Diamantskolan har för utbildning 

i krishantering eftersom att hon bara har arbetat på skolan i två år. Kanske kan kuratorn innan 

henne ha haft någon utbildning men hon är inte säker. De som frivilligt väljer att vara med i 

denna grupp har dock enligt kuratorn troligtvis någon slags utbildning eller personlig praktisk 

erfarenhet av krishantering. Tanken var dock att medlemmarna i krisgruppen skulle ha en halv 

dags utbildning nu i höst då en präst från kyrkan som har mycket erfarenhet av krishantering 

skulle delta. De skulle få ställa frågor om vad kyrkan kan göra vid krishantering och trygga 

samarbetet mellan dem. Tyvärr blev denna präst sjukskriven så utbildningen har lagts på is. 

Kuratorn ska byta skola efter jul men hon hoppas att den som ska efterträda henne kommer att 

se till att utbildningen blir av.  

 

Den utbildning som läraren på Ekebergs skolan har är en fortbildningsdag om vad som händer 

när någon är i sorg och hur barn reagerar. Krisgruppen har haft några studiedagar tillsammans 

men de andra lärarna på skolan har inte fått någon utbildning i krishantering genom skolan. 

Krisgruppen informerar dock sina kollegor i sin arbetsgrupp så att de vet om eventuella 

förändringar av till exempel krisplanen. Litteratur som hon har läst är Barn i sorg av Atle 

Dyregrov och Marie Rehnstams häfte När klassen berörs av dödsfall som även finns i 

krislådan. Den senare av böckerna anser hon var väldigt bra därför att den på ett enkelt och 
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kortfattat sätt tar upp det viktigaste som man bör tänka på när barn drabbas av dödsfall. Det är 

bra att boken är tunn så att alla kan läsa den. Läraren har även läst barnböckerna som finns i 

krislådan så att man snabbt vet vilken av böckerna som kan passa vid rätt tillfälle. Läraren 

tipsar om att det ibland i dagstidningar samt förskoletidningen och lärartidningarna kan finnas 

bra artiklar som kan ge en tips och idéer på hur man kan göra vad gäller barn och döden.   

  

På frågan om de tycker att man kan förbereda sig som lärare inför krishantering visade det sig 

att vi inte fått något tydligt svar. Gemensamt för alla vi intervjuade var att de såg krisplanen 

som en trygghet om någon olycka eller kris skulle inträffa som berör elever och personal på 

skolan.  

 

5.4.3. Att prata om döden 

Att prata med eleverna om döden visade det sig att de flesta intervjupersonerna gör, om 

barnen själva tar upp ämnet. Det var med blandade känslor som de pratade om döden. För 

några kändes det naturligt medan andra helst skulle vilja undvika ämnet.  

  

Läraren på Axelskolan tar inte upp döden som ett ämne utan tar bara upp det i klassen om det 

dyker upp frågor om döden från elevernas sida. De kan ha sett någonting på TV eller att ett 

husdjur har dött. Hon tycker att det är viktigt att låta eleverna få prata och lyssna på vad de 

har att säga. I årskurs tre ingår ett arbete om människokroppen och då brukar det dyka upp 

frågor om vad som händer med kroppen sedan. Hon svarar på frågorna men går inte in mer 

detaljerat på dem. Läraren känner inte att hon är rädd för att prata med barnen om döden men 

hon känner att det är viktigt att det blir riktigt och att dessa frågor ska komma ifrån barnen. 

 

Att prata om döden är inget som Björkeskolans intervjuade lärare gör om inte barnen själva 

tar upp det på någon samling eller om någonting händer i världen så att det pratas och skrivs 

mycket om det i media. Ett exempel på vad läraren har tagit upp med sina elever är det som 

hände i Ryssland ganska nyligen då några terrorister tog en hel skola som gisslan och många 

barn dödades. När fartyget Estonia sjönk för några år sedan pratade de om det i klassen och 

eleverna fick rita bilder. Läraren pratar inte så djupt om döden för hon är rädd att sätta igång 

tankar hos de barn som inte har tänkt på döden. Men hon försöker dock att beskriva döden 

som något naturligt. Det är naturligt att gamla människor och djur dör. Den senaste hemläxan 

eleverna fick var att rita och skriva om något som gör dem rädd. Då brukar det enligt läraren 

alltid komma elever som är rädda för döden. Antingen att de ska dö själva men oftast att 
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någon nära anhörig ska dö. Läraren tycker att det känns lite tungt och svårt att prata med 

barnen om döden men hon tror att det är viktigt att visa att även vuxna kan vara ledsna och 

gråta. För länge sedan var det två pojkar på skolan vars pappa dog. Då var de två lärare som 

hjälptes åt att prata med barnen. De utgick inte från något speciellt material utan utgick ifrån 

sunt förnuft. Hon anser att det är viktigt att lyssna in eleverna. Om det är någon nära anhörig 

som har dött tycker hon att man ska prata med eleverna innan de kommer tillbaka till skolan. 

Läraren kan berätta vad den har sagt till klasskamraterna och tillsammans med eleven komma 

överens om vad de vill säga till sina kamrater. Om de inte vill prata om det med sina kamrater 

måste man acceptera det. 

 

Läraren som arbetar på Carleforsskolan tycker att man ska prata med eleverna om döden och 

att man kan prata om det i helklass. Att prata om livet och döden anser hon vara naturlig och 

det är inget hon tycker är svårt att prata om. Vad man kan prata om och hur man pratar om det 

menar hon beror på vilken grupp man har. Man bör dock tänka på och veta hur eleverna har 

det hemma. Oftast sker samtalen i samband med när de arbetar om temat med kroppen. 

Dessutom pratar de om döden när det tas upp inom andra religioner. Numera sker inte 

religionsläran på mellanstadiet utan den är flyttad till högstadiet.  

 

Att läsa litteratur om ämnet tycker hon är bra för då kan man prata med eleverna utifrån texten 

och de får själva komma med tankar och erfarenheter. Runt allhelgona läste läraren en bok för 

eleverna som heter Agnes och ljuset. Läraren tycker inte direkt att det var något litterärt verk 

som alla måste läsa men efteråt blev det en diskussion om boken och om döden. Det gäller att 

känna eleverna och att vara försiktig när man pratar om sådana saker. Om det är en far – eller 

morförälder som har dött anser läraren att det är lättare att prata om det än om det är en 

förälder eller en kamrat som har dött. Många elever blir oroliga. En del elever vill prata om 

det och andra inte. Det är viktigt att inte pressa eleverna och påpeka att de inte behöver 

berätta. Som lärare måste man veta att man sätter igång en process hos eleverna som man 

måste följa upp och hon påpekar än en gång vikten av att ha kännedom om gruppen. 

   

Diamantskolans kurator har erfarenhet av att prata med barn om döden. Ibland tycker hon att 

det kan kännas smärtsamt men hon ser dock inga svårigheter med att göra det och har inga 

problem med det. Det är med andra ord inget som hon medvetet skulle undvika. Kuratorn 

menar att det är viktigt att känna sig trygg i ämnet och att man inte behöver sitta med alla 

svar. Vid krissituationer har hon aldrig metodiskt följt något material men hon har tagit bitar 
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av det. Dock kunde hon inte komma på någon speciell litteratur som hon har använt utan 

hänvisar till litteraturlistan som finns i krisplanen. Vid mobbing har de en speciell modell som 

de använder men det har de inte vid krishantering. Som nyutbildad tror hon att det kan vara 

bra att ha ett material som grund men att det är viktigt att göra det till sitt eget.  

   

Det händer ofta att läraren på Ekebergs skolan pratar med barn om döden. Men det sker 

endast då barnen tar upp ämnet. När till exempel en farmor eller mormor har dött brukar 

barnen vilja prata och berätta om det. Det gäller att lyssna på barnen och prata så mycket som 

barnen vill. Man måste utgå ifrån deras ålder och försöka svar på deras frågor. Att prata om 

döden tycker läraren känns naturligt och viktigt. Hon har arbetat med barn väldigt länge och 

har även egna barn. Vid ett tillfälle när ett barn hade mist en far- eller morförälder läste hon 

Farfar och lammen för barnet.  

 

Vid det senaste krisgruppsmötet på Ekebergs skolan diskuterades att det inte bara är vid 

dödsfall som barnen kan bli ledsna och råka ut för en kris. En ganska vanlig händelse är att 

föräldrarna tar ut skilsmässa. Vid dödsfall och skilsmässa kan barnen få samma symtom så det 

gäller för personalen att vara uppmärksamma.  

 

På frågan om de någon gång pratat om hur andra religioner ser på döden och hur de då gick 

till väga svarade de flesta personer vi intervjuade att de arbetade på lågstadiet och hade därför 

inte religionskunskap på schemat. Det var dessutom få barn med annan religion eller 

trosuppfattning på dessa skolor. Läraren på Björkeskolan menar att om det skulle vara aktuellt 

t.ex. att man har en elev som har en annan kultur eller att någon elev har hört på radio eller 

sett på tv om någon annan religion och döden skulle hon prata om det i klassrummet. På 

Carleforsskolan påpekar läraren att religionsläran inte längre sker på mellanstadiet utan den är 

flyttad till högstadiet.  

 

Diamantskolan har ett antal elever som kommer från andra kulturer och som har andra 

religioner. Om något av dessa barn skulle drabbas av en kris skulle kuratorn börja med att ta 

reda på fakta. Därefter skulle hon kalla in klassläraren och prata med denne. Hon känner en 

resurspedagog som har lång erfarenhet av att arbeta med invandrarbarn som hon skulle 

kontakta. Dessutom skulle hon kontakta elevens föräldrar och vara rak och fråga vad man får 

säga till klasskamraterna. Det finns andra kyrkor eller samfund som man kan kontakta. Bland 

annat finns det ett muslimskt nätverk som man kan ta kontakt med. På andra skolor finns det 
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kollegor som har mer erfarenhet som man kontakta. Kunskapen finns, det gäller bara att hitta 

den! Det kan vara bara att hitta en nyckelperson, den viktigaste personen, runt eleven. Denna 

person vet vad som är rätt för just detta barn.       

 

Finns det något de tycker att man som lärare ska tänka på när man pratar med elever om 

döden? Har de något tips på litteratur eller annat material? Gemensamt för alla skolor tycks 

vara att det är viktigt att låta eleverna få prata och att lyssna på vad de har att säga. De flesta 

tar som sagt inte upp ämnet såvida inte barnen själva gör det. 
 

När man ska prata med barn om döden anser en av lärarna att man bör tänka på att prata 

lagom mycket. Det gäller att lyssna på det barnen berättar och de frågar de ställer samt att 

försöka svara på frågorna. Vad är det barnen är intresserade av att veta. Man måste ta barnen 

på allvar. Om det händer barnen något är det viktigt att finnas till hands och trösta dem. Det 

gäller att vara flexibel. 

 

5.5 Uppföljande intervjuer 
 

5.5.1 Krisplanerna 

Alla skolor svarade att de inte hade använt sig av krisplanerna de senaste två åren. För många 

av dem var det en lättnad att de inte hade behövt använda den. Den senaste gången de 

använde sig av krisplanerna var efter tsunamikatastrofen i Asien julen 2004. Ingen av de 

skolor vi besökte blev direkt drabbade. De tog ändå fram sina krislådor och tände ljus för dem 

som förolyckades i katastrofen. Rektorn på Diamantskolan berättar om en händelse när en ur 

personalen blev drabbad av sorg, det var när hennes barn dog. När detta hände var det skönt 

att ha en krislåda till hands. Kollegiet stöttade henne och tände ljus och delade sorgen med 

henne. 

 

Axelskolans rektor berättar att det finns en risk när man inte tittar på krisplanen så ofta utan 

först när måste använda sig av den. Risken är att den glöms bort och att man då glömmer att 

se över den. 

 

5.5.2 Revidering av krisplaner 

Revideringen av krisplanerna görs oftast på hösten. Vissa skolor reviderade krisplanen två 

gånger per år en på hösten och en direkt efter jullovet. När vi besökte Axelskolan insåg 
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rektorn att det var mer än ett år sedan man gjorde en revidering och att det kommit ny 

personal på skolan som måste ta del av krisplanen. 

 

Det var i augusti eller september förra året som vi tittade på den. Då hade vi 

ett möte med krisgruppen där vi tittade om det hade bytts ut personal på 

skolan. Detta är inget levande dokument! Med levande menar jag att det 

finns och används (Rektorn på Axelskolan, höstterminen 2006). 

 

Det har tillkommit en ny lag om barn som utsätts för kränkande behandling; 

diskrimineringslagstiftningen. Axelskolans rektor var den ende som tog upp den nya lagen 

under intervjun. Han menade att man ibland kan koppla den till krisproblematiken. 

Exkludering innebär att man inte får ha någon verksamhet på skolan som utesluter barn som 

har en annan religion, handikapp eller sexuell läggning. Man måste hålla sig till dessa 

förordningar så dessa elever inte utesluts. 

 

På Carleforsskolan berättar läraren att Krisplanen reviderades senast 2006-03-04. En delvis 

sjukskriven rektor fick i uppgift att fräscha upp krislådan. Hon hade lagt ner mycket tid på den 

så nu är den helt omgjord. Det hade bl.a. skrivits till en sida om våld och hot mot personal. 

 

5.5.3 Krislåda 

Det har inte bytts ut så mycket i skolornas krislådor utom några enstaka saker. Förutom på 

Carleforsskolan där i stort sett allting är utbytt. De har gjort en helt ny låda med mycket nytt 

material. 

 

Axelskolans rektor menar att lärarna vet att krislådan finns och att de har gått igenom den för 

ungefär två år sedan. Men nu har det kommit nytt folk som måste informeras.  

 

Vi har inte bytt ut något i krislådan men skulle kunna tillägga lagen som 

tillkommit. Nu är det så att skolan måste bevisa att den har gjort allt om det 

skulle inträffa något. Man tillsätter ett diskrimineringsombud som går in och 

granskar skolan och om det då är riktigt illa så kan man få böter. Dessutom 

så får skolan dålig publicitet. Det finns ett skräckscenario om att det skulle 

hända en bussolycka. Men man tror ju att det aldrig händer oss. Lådan finns 

 34



 

men det är som sagt inget levande dokument (Axelskolans rektor, 

höstterminen 2006). 

 

Läraren på Carleforsskolan berättar att Krislådan är uppfräschad med en ny större plastlåda 

och är märkt med krislåda på ena kortsidan. Det gammal ”mossiga” har tagits bort. Nya 

böcker som riktar sig till barn har tillförts bland annat Adjö herr Muffin av Anna-Clara 

Tidholm, Min syster är en ängel, Min mamma bor på en stjärna, Sommarlandet, Adjö då, 

pappa! samt Hej då, farmor. Nya dikter som är sammansatta i ett häfte har också tillförts. I 

lådan ligger det numera många dukar och ljusstakar ungefär ett tjugotal så att det ska räcka till 

flera klassrum. En pärm med all personal ligger också i krislådan. Där står det adress och 

telefonnummer till de närmaste anhöriga om det skulle hända något. Det står även uppgifter 

om eventuell allergi eller andra viktiga uppgifter.  

 

Ekebergs skolans lärare talar om att man lagt dit ny musik på CD-skiva med fina låtar. Nu 

finns det både kassettband och CD-skiva i krislådan. En ny träram och några fina kort har 

lagts ned. Korten är till för att skickas till berörda familjer, att man beklagar sorgen och tänker 

på dem. Några nya dikter har också lagts ned. Krisplanen har inte ändrats något. På Ekebergs 

skolan tycker personalen i krisgruppen att det som står i den är bra och det är lagom mycket 

information. Är det något som har ändrats brukar de bara byta ut någon sida. 

 

5.5.4 Krisgruppen 

Hur ofta man träffas inom krisgruppen varierade lite på skolorna. Oftast så träffades de två 

gånger per år eller mer. På Axelskolan var det över ett år sedan krisgruppen hade en träff. Det 

var i augusti eller september förra året som de tittade på krisplanen.  

 

Läraren på Björkeskolan berättar att på skolan finns det ingen krisgrupp utan det är en i 

personalen som är ansvarig för krislådan. Carleforsskolans lärare tillägger att krisgruppen nu 

består av två rektorer, en personal från förskolan, en speciallärare, en fritidspersonal samt tre 

lärare som representerar låg- och mellanstadiet. Alla som är med i krisgruppen har ett 

exemplar av krisplanen i sitt skåp. Det är inte bestämt hur ofta krisgruppen ska träffas. Det 

borde enligt läraren ske en gång per år. Nu finns det ingen som är ansvarig och sammankallar 

gruppen. 
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5.5.5 Utbildning i krishantering bland personalen 

Ingen av personalen på någon av skolorna hade under de senaste två åren blivit erbjudna 

någon utbildning. På Diamantskolan hade en person varit på en föreläsning. Föreläsningen 

hette ”Barn i sorg” 

 

Det var bara Axelskolans rektor som hävdade att det dyker upp erbjudanden om utbildningar 

då och då. Rektorn berättar dock att ingen har fått någon utbildning i krishantering under de 

senaste åren. Den utbildning som erbjuds för personal är först och främst föreläsningar som 

oftast sker på kvällstid. Föreläsningar förekommer enligt rektorn lite då och då. 5-6 stycken 

av de 25 anställda på skolan tror rektorn har varit på några föreläsningar om krishantering. 

Oftast är det personerna i krisgruppen som deltar. I genomsnitt tror rektorn att de brukar gå en 

gång per år eftersom intresset finns hos dessa personer. Det är fortbildningsföretag som står 

för föreläsningarna. De är snabba på att se vilket behov av utbildning och kunskap som finns 

och då ordnar de utbildningar om det. En föreläsning kostar ca 300 kronor per anställd och 

oftast är de på kvällstid. Rektorn ser fördelar med att föreläsningarna är på kvällstid för annars 

så måste skolan ta in vikarie och det blir för dyrt. Varje anställd får en utbildningspeng på 

3000kr per år. Det är inte mycket, men det räcker till en del anser rektorn. I deras arbetstid 

ingår det tid utöver undervisningen som är avsatt till fortbildning. Enligt rektorn brukar det 

inte vara svårt att få personalen att gå eftersom att det ingår i deras arbetstid. Eftersom det är 

kvällar det handlar om så kan rektorn inte tvinga folk att gå. Personalen får även möjlighet att 

välja lite själv när det passar att gå. Just när det gäller ämnet krishantering menar rektorn att 

det inte brukar vara något problem att få personal att gå. Personerna i krisgruppen byts oftast 

ut först när de slutar på skolan. De som är med i krisgruppen har varit med i ungefär 7-8 år. 

 

5.6 Intervju med Gustav Johansson på skolkontoret 
De bestämmelser som Umeå kommun måste följa när det gäller krishantering är 

arbetsmiljölagen som arbetsmiljöverket har skapat. Där står det att det ska finnas en 

krisorganisation på alla skolor. Denna organisation heter olika men det vanligaste namnet är 

krisgruppen. Det finns inga direkta bestämmelser om vad en krisplan ska innehålla, men de 

har en egen krisplan på deras förvaltning. Den är utformad som de på skolorna men skiljer sig 

lite p.g.a. att det är en förvaltning med många kontor. Skolkontorets krisplan poängterar att 

det inte finns någon arbetsplats eller organisation som går fri från olyckor. Därför bör man 

förbereda sig för att möta svåra situationer. 
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När det händer en katastrof eller olycka kan många människor komma att drabbas. Antingen 

direkt eller indirekt. Skadade, döda eller oskadade överlevande personer är de som är direkt 

drabbade samt de anhöriga, vänner till döda, deras arbetskamrater, överlevande samt 

personer som arbetar inom katastrof- och olycksområdet. Boende i närområdet eller åskådare 

räknas som indirekt drabbade. Gemensamt för alla dessa människor är att de behöver få hjälp 

på olika sätt. 

 

Om en olycka inträffar så är det viktigt att de närmast anhöriga blir underrättade så fort som 

möjligt. Det kan ibland ta lång tid innan polisen når de närmast anhöriga. Polisen anser att det 

därför kan vara bra att närmaste chef eller arbetskamrat kan meddela anhörig/anhöriga om det 

inträffade. När det händer något tragiskt så kan det vara skönt att även en präst följa med. 

 

5.6.1 Kamratstöd  

Som arbetskamrat kan du betyda mycket för den drabbade. Du är till stor hjälp om du erbjuder 

dig ditt stöd och genom att du bryr dig om den drabbade. Vi måste kunna uppmärksamma hur 

våra arbetskamrater mår, så att hjälp så fort som möjligt kan sättas in. Därför är det av 

betydelse att vi alla känner till de vanligaste krisreaktionerna vid ett chocktillstånd. 

 

Visa att du deltar och att du ställer upp. Även om många ställer upp är det viktigt att visa att 

även du gör det. Våga visa din sorg. Ge sorgen tid. Var inte läkare eller psykolog, var dig 

själv. Det är medmänsklighet och medkänsla som gäller. 

 

En kris är en normal reaktion på en onormal situation I en psykisk kris befinner man sig i en 

sådan situation att tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att förstå 

och bemästra den aktuella situationen. 

 

5.6.2 Krisgrupp 

Krisgruppen består av personer som är intresserade och vill ta på sig extra ansvar och som är 

lämpade till detta. Deras uppgift är att samla fakta om händelsen, skaffa information om vad 

som hänt, samla uppgifter om gruppen och det så snabbt som möjlig. Att ge den drabbade 

”Psykisk första hjälp” är det första en krisgrupp ska göra. De ska finnas till hands och 

kontakta sjukvård, präst eller frivillig organisationer. De måste få utbildning för att orka med 

det tunga krisarbetet och klara av uppgiften. 
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När det gäller krislådor på skolorna så finns det ingen direkt bestämmelse om den. Men 

Gustav berättar att krislådor är bra och att det är viktigt att den ska vara lätt att ta fram. För det 

är oftast tidsbrist när det har hänt någon olycka eller katastrof. I den bör det finnas lämplig 

litteratur, musik, ljus, duk, vas etc. Det vanligaste är att skolorna delar med sig av erfarenheter 

och tipsar varandra om vad krislådan bör innehålla. 

 

Litteraturen som finns ute på skolorna är inget som förvaltningen ger tips om. Men enligt 

Gustav är det en författare som är vanligt förekommande: Johan Cullberg. Cullberg är docent 

i psykiatri och psykoanalytiker. Det som skolorna oftast vill ha hjälp med är rådgivning och 

utformning av krisplaner. Omkring 10 stycken om året brukar höra av sig. Dessutom hör 

skolorna av sig när det händer allvarliga incidenter vid kommunens skolor. Ett exempel på det 

var en olycka då en skolpojke blev överkörd och dog. Skolans krisgrupp agerade under hela 

den perioden och styrde upp krishanteringen. Gustav och POSOM-gruppen gav råd och stöd. 

 

Kommunen har ingen skyldighet att utbilda personal i krishantering. Men POSOM- gruppen 

har varit på utbildning vid Sandö räddningsskola. Detta var på eget initiativ av 

gruppmedlemmarna. Kommunen betalade utbildningen. Gustav berättar att det är bra med 

utbildning men att det också är viktigt med den personliga kontakten. Det är bra att umgås 

med varandra i krisgruppen även under ”fredstid”. Han menar att man kan sitta och diskutera 

över en kopp kaffe så att man får ett ansikte på alla personer. Det är extra viktigt med bra 

relationer och kontakten med varandra när det har hänt något allvarligt. När 

tsunamikatastrofen inträffade påverkade det naturligtvis POSOM-gruppen. Det fick enormt 

mycket publicitet i media. Allt blir verkligt och konkret när en större katastrof inträffar. 

 

5.7 Sammanfattning 
Alla skolor vi kontaktade hade en krisplan samt en låda respektive korg för att förvara 

material som kan vara användbara vid en krishantering. Placeringen av krislådorna var olika 

på skolorna och innehållet i de olika krislådorna varierade men gemensamt för alla skolor var 

att det förutom krisplanen även fanns annat användbart material än litteratur. Det är material 

som kan göra det stämningsfullt och vackert i ett klassrum eller personalutrymme. På frågan 

om vem som har valt ut materialet som skolorna har om krishantering och sorg visade det sig 

vid bearbetningen av intervjuerna att vi fått dåligt med svar. En intervjuperson trodde dock att 
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det var krisgruppen som har valt ut materialet. Över lag var det inte mycket av det material 

som fanns i krislådan som hade behövt användas för de flesta skolor hade varit skonade ifrån 

olyckor och dödsfall. De flesta ansåg dock att det var en trygghet att ha en krisplan och 

krislåda om något skulle hända.  

 

Upplägget på hur krishanteringen är organiserat på skolorna har sett olika ut. En mindre 

byskola har bara haft en krisansvarig medan de andra har haft en krisgrupp. Hur ofta de träffas 

i krisgruppen har varit olika. De flesta har haft intentionen att träffas åtminstone en gång per 

år för att uppdatera telefonlistor, oftast sker detta på höstterminen. När vi besökte 

Carleforsskolan första gången hade de två krisplaner i krislådan. Den ena var från 1994 och 

den andra som var reviderad var ifrån 1997. Den senaste visade sig innehålla en del inaktuella 

uppgifter om telefonnummer och namn på en rektor som de inte haft på flera år. Andra 

gången vi besökte skolan hade de en helt ny krisplan och krislåda. Förutom på den nyss 

nämnda skola där i stort sett allting var utbytt hade det inte bytts ut så mycket material i 

skolornas krislådor, bara några enstaka saker. Vid de uppföljande intervjuerna svarade alla 

skolor att de inte hade använt sig av krisplanerna de senaste två åren. För många av dem var 

en lättnad att de inte hade behövt använda den. Den senaste gången de använde sig av 

krisplanerna var efter tsunamikatastrofen i Asien julen 2004. 

 

De flesta vi intervjuade visade sig inte ha någon utbildning i krishantering. En person vi 

intervjuade sa att ingen på skolan hade fått någon utbildning i krishantering. Vissa hade inte 

heller läst någon direkt litteratur i ämnet, inte ens den som låg i krislådan. Några hade dock 

personlig erfarenhet av krishanteringar. Om det var några som hade fått utbildning i 

krishantering bland skolans personal satt de oftast i krisgruppen, de andra lärarna på skolan 

hade inte fått någon utbildning i krishantering genom skolan.  

  

Alla skolor hoppas på att de inte ska behöva vara med om någon krissituation. Om en 

krissituation inträffar utlöses starka känslor och stress. Genom att ha förberett sig själv och 

skolan genom olika åtgärder kan det underlätta krishanteringen. Sedan den 1 juli 2000 gäller 

arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd. Dessa bestämmelser 

innebär att varje arbetsplats ska ha en beredskap om första hjälpen och krisstöd. Personalen på 

skolan bör tillsammans sätta sig ned och se vilka krissituationer som kan komma att drabba 

skolan t.ex. olyckor, våld, hot och även sådant som kan hända på skolgården under rasterna. 

Alla på arbetsplatsen bör känna till hur första hjälpen och krisstödet är organiserat. Krisplanen 
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bör innehålla adress och telefonnummer till de som ingår i krisgruppen samt vilka uppgifter 

de har. Planen bör även innehålla adress och telefonnummer till andra viktiga personer och 

organisationer.       

 

Ledarskapet vid en krissituation blir extra viktigt. Först och främst gäller det att skapa 

trygghet åt de som drabbats. Att visa medmänsklighet och omtanke. Det bör skapas ett sådant 

klimat som gör det möjligt för lärare och elever att ge uttryck för sina känslor och tankar. Allt 

detta blir betydligt lättare att hantera om man har kunskap!  

 

Vilken hjälp kan man då få vid en krishantering? POSOM-gruppen går att kontakta om man 

vill ha råd och stöd. De har utbildning och kunskap i ämnet dessutom har de som ingår i 

krisgruppen olika befattningar inom skolan, socialtjänsten, kyrkan och polisen. Hjälp kan man 

även få på närmare håll av sina kollegor. Framför allt från de i krisgruppen som ska vara 

specialister inom ämnet. 

 

6. Diskussion 
 

Vi är förvånade att det är så få personer i krisgrupperna som har någon direkt utbildning i 

ämnet. Det borde ligga i allas intresse att medlemmarna i krisgruppen får relevant utbildning. 

Dessa personer ska vara specialister inom ämnet och kunna hjälpa sina medarbetare. Enligt de 

personer vi har intervjuat verkar de väldigt sällan få erbjudanden om utbildning i 

krishantering. Snart är det två år sedan tsunamikatastrofen inträffade i Asien. Just efter 

katastrofen var det mycket prat om vikten av krishantering och krisberedskap i allmänhet. 

Borde det inte vara ett aktuellt ämne fortfarande? Är det kanske så att det ibland behövs stora 

olyckor eller katastrofer för att ämnet ska uppmärksammas? Enligt Skolverket (2006) var det 

efter tsunamikatastrofen många drabbade skolor som reviderade sin krisplan eller tillförde 

saker till sin krislåda. Det är när någonting oväntat händer som krisplanen och dess 

organisation ställs på prov. Rektorn på Axelskolan nämnde att krisplanen inte är något 

”levande dokument” som man ofta tar fram och tittar på, utan att det snarare är en risk att 

krisplanen glöms bort så länge ingen olycka eller kris sker.    

 

Björkeskolan som är en mindre byskola har som tidigare nämnts en krisansvarig person. Det 

måste finnas flera olika fördelar med att ha mer än en krisansvarig på skolan. Vad skulle 

 40



 

hända om denna person är bortrest när en olycka eller katastrof inträffar? Vem tar då hand om 

ansvaret och vet vad som skall göras? Dessutom måste det kännas som en trygghet för alla 

anställda att veta att det finns flera specialister inom detta viktiga ämne. Att hjälpas åt 

tillsammans anser vi även skulle lätta på bördan av ansvar för personerna. De kan stötta 

varandra när situationen känns som tyngst.        

 

Det har varit svårt att få fram vilken utbildning som finns att tillgå inom krishantering. Vi 

trodde att kommunen hade utbildning för sina anställda inom ämnet eller kunde erbjuda 

material, men så var inte fallet. Det verkar dock som att det mest är andra organisationer och 

företag som anordnar kurser mot betalning. Vi har sett på Rädda barnens hemsida att de har 

en utbildningsdag som handlar om barn och ungdomar i kris. Det kostar dock 1450 kronor för 

att delta och föreläsningarna hålls i Stockholm och Göteborg. För det första anser vi att det är 

en ganska dyr utbildning och dessutom måste den intresserade ta sig ner till Stockholm eller 

Göteborg. Det kan bli en stor kostnad. Varför finns det inte utbildning på lokal nivå? Då 

skulle mer personal ha möjligheten att få fortbildning inom krishantering. All litteratur och 

alla vi har intervjuat har betonat vikten av att ha utbildning och kunskap i ämnet. Ändå är det 

så få inom skolan som har det. Kanske ämnet krishantering bör figurera mer i 

lärarutbildningen så att alla nyutbildade lärare har kunskaper i ämnet? De erfarenheter vi har 

av krishantering i lärarutbildningen var en föreläsning av en präst. Visserligen har 

utbildningen hjälpt oss att skapa trygghet i vår ledarroll samt hur man bör skapa en god miljö i 

verksamheten. Vi anser att lärarutbildningen bör innehålla hur man ska bemöta barn i sorg 

samt information om krisplaner och skolans arbete kring detta.            

Vi tyckte att det var väldigt intressant att besöka de olika skolorna och intervjua en anställd på 

varje skola. Skolorna var väldigt tillmötesgående och lät oss både ta del av deras krisplan och 

krislåda. Det märktes att kunskaperna om själva krislådan och krisplanen var olika på 

skolorna. Det hade en stor betydelse på kunskapen om krishantering om de var medlemmar i 

skolans krisgrupp eller ej. Ändå tar mycket av den litteratur vi undersökt upp hur viktigt det är 

att alla anställda på skolan känner till krisplanen och krislådans innehåll samt var de är 

placerade på skolan. Arbetarskyddsstyrelsen (1999) samt Lindgren och Wallin (2000) påpekar 

att krisplanen årligen ska aktualiseras, utvärderas samt revideras vid behov. Nyanställd 

personal på arbetsplatsen ska informeras om krisplanen. 

 

Man ska se till att upprätthålla och utveckla planen i takt med nya 

erfarenheter och kunskaper. Man ska inte heller glömma bort att alla 
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föräldrar ska känna till handlingsplanen och målet vad gäller ömsesidiga 

förpliktelser ( Bøge & Dige, 2006:157). 

  

En gemensam syn som skolorna har är att krisgruppen bör träffas minst en gång per år för att 

revidera krisplanen. Tyvärr verkar detta inte följas. Ett önsketänkande vore att göra som 

Ekebergs skolan där de träffas i början på varje termin. Revidering av krisplanen bör dock ske 

minst en gång per år eller när man får nya anställda på skolan. När det anställs ny personal till 

skolan måste de få information om krisplanen och var krislådan finns. Precis som vissa skolor 

har gjort kan man tänka på att kanske inte hela krisplanen behöver revideras varje år. Oftast är 

det telefonnummer och namnlistor som behöver en översyn. När krisgruppen samlas har vi en 

tanke om att de skulle kunna studera olika fallbeskrivningar. Detta för att träna och uppfriska 

minnet av hur de ska agera vid en krissituation. När det har hänt en olycka så är det viktigt att 

kunna visa föräldrar att det finns en handlingsplan. Föräldrasamarbete är en förutsättning för 

att barnet ska känna trygghet i skolan. Vid krissituationer blir detta ännu viktigare eftersom att 

varje förälder känner sitt barn bäst av alla och kommer att ta del av barnens reaktioner i 

hemmiljön. Vi vill betona hur viktigt det är med uppföljning efter en krissituation. Både att 

följa upp de som drabbades av krisen samt för att konstatera om man på något sätt hade 

kunnat agera annorlunda. Kanske det rent av är något som måste ändras eller revideras i 

krisplanen? 

 

Helt klart är dock att skolorna har olika förberedelser inför en krishantering. Att döma av 

organisationen kring krisplan och krisgrupp kanske vissa skolor skulle ha lättare att ta tag i 

situationen om något oväntat skulle hända. Med en klar och tydlig handlingsplan så slipper 

man skadliga och onödiga situationer. ”Att utarbeta en handlingsplan för skolans bemötande 

av barn i sorg kan göra svåra och kanske också kaotiska situationer lättare” (Bøge & Dige, 

2006:107). Om man inte har en tydlig krisplan kan det lätt leda till ryktesspridning och 

ogenomtänkta handlingar. Trots en bra och tydlig handlingsplan måste man ibland kunna 

lägga den åt sidan. Det allra viktigaste är att vara medmänniska och att finnas där med sin 

trygga famn för den som har sorg. Detta poängterar bland annat barnläkaren Gustafsson 

(2006).  

  

Barn är också människor. Det finns så många föreställningar om hur barn 

ska bemötas om de hamnar i kris. Men i samma ögonblick som man börjar 
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använda ordet bemötande kommer man på fel spår. Ett barn som drabbats av 

det otänkbara vill inte bli bemött, det vill bli mött (Gustafsson, 2006:19).  

 

Lindgren och Wallin (2000) anser att det är viktigt att förbereda barnen på livet. I detta ingår 

det att våga prata om döden med barn eftersom att döden är en del av livet. Vi anser att man 

skulle kunna ha ämnet livskunskap i skolan. I ämnet skulle man då kunna ta upp oerhört 

mycket saker som t.ex. födelsen, döden, familjeförhållanden, kärlek, vänner osv. Av de lärare 

som vi har intervjuat var det väldigt få som tog upp ämnet döden. Detta skedde oftast om 

barnen själva tog upp det. Någon lärare kunde nudda vid ämnet när de jobbade med 

människokroppen. Annars var det ett ämne som inte togs upp i skolan. Varför gör man inte 

det? Genom att inte prata om döden blir det närmast ett tabubelagt ämne. I läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står det bland annat 

att skolan ska främja förståelse för andra människor, förmåga till inlevelse samt att omsorg 

om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten.           

 

Bemästrande och växande sker när barn har goda vuxna förebilder som kan 

tala öppet och rakt om svåra frågor och när de i samspel med skolkamrater 

lär sig att stödja och hjälpa andra. Genom skolans krisåtgärder kan barn 

utveckla bättre förståelse för andras och egna reaktioner och få hjälp att sätta 

in det inträffande i ett meningsfullt sammanhang. Ett varmt omsorgsklimat 

hjälper dem att optimalt använda sina resurser för lärande (Dyregrov, 

2006:27). 

 

När vi besökte skolorna första gången hade Carleforsskolan en väldigt gammal krisplan med 

inaktuella namn och telefonnummer. Skolan hade aldrig behövt vara med om en krissituation. 

Tanken slog oss om hur det skulle gå om en krissituation som berörde skolans elever och 

personal inträffade. Hur skulle organisationen kring krisplanen och krisgruppen fungera? Vet 

all personal vad de ska göra? Då vi besökte skolan igen för att göra en uppföljande intervju 

fick vi ett glatt besked om att de hade reviderat krisplanen och bytt ut en del saker i krislådan. 

Kanske det var tur att vi besökte just denna skola och gjorde dem uppmärksamma på att det 

var dags att ta tag i och revidera krisplanen. Dyregrov (2006) påpekar att det måste finnas 

personer som har ansvar att hålla sig uppdaterade om forskning och nya rön inom 

krishantering. Lärdomarna ska finnas med i krisplanen eller som referenslitteratur. De skolor 

vi besökt hade inte bytt ut speciellt mycket i sina krisplaner eller lagt till litteratur i krislådan 
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mellan de gånger vi besökte dem. Det har getts ut en del ny litteratur om krishantering och 

sorg det senaste året. Tyvärr syntes inte de till i skolornas krislådor.      

 

En organisation som kan vara bra att känna till är POSOM-gruppen. Man ska kunna finna 

telefonnummer till dem i krisplanen så att det går snabbt att ta kontakt med dem vid allvarliga 

situationer. Genom POSOM-gruppen kommer man i kontakt med personer från 

skolledningen, socialtjänsten, kyrkan och polisen. Dessa personer kan hjälpa till med stöd och 

råd så länge behovet finns. Vid uppföljningsintervjuerna frågade vi skolorna om de visste vad 

POSOM-gruppen var. Ingen hade hört talas om dem! När vi berättade att det var kommunens 

grupp för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer var det 

någon som trodde sig ha hört tals om dem. De kände dock till att det fanns en grupp i 

kommunen som man kunde kontakta vid behov. Hur kommer det sig att de inte känner till 

denna viktiga grupp? Vi anser att kommunen borde gå ut och informera om POSOM-gruppen 

och vad de kan hjälpa till med.     

 

Debriefing är en metod som vi tycker att man skulle kunna använda sig av även i skolan. 

Genom att diskutera och ha samtal om den kris och sorg personen har varit med om får den 

hjälp med bearbetningen av händelsen. Både elever och personal kan få hjälp genom 

debriefing. På skolan skulle man kunna utse en person som får utbildning i ämnet och som 

sedan skulle kunna leda grupper. Detta för att förebygga eventuella trauman i framtiden. 

 

Vi trodde att vi skulle få ut mer användbar fakta och information när vi intervjuade Gustav 

Johansson på skolkontoret som är medlem i POSOM-gruppen. Troligtvis hade vi kunnat få ut 

mer vid ett personligt möte med honom. Den information som han skulle skicka till oss trodde 

vi skulle innehålla mer fakta om just POSOM-gruppen men istället fick vi skolkontorets 

krisplan. Visserligen var det intressant att läsa den också.  

 

Trots att vi inte har besökt så många skolor anser vi att vi har fått en bra bild om hur skolornas 

förberedelser inför en krishantering ser ut och kanske framför allt att det kan se olika ut. Om 

vi skulle göra om undersökningen igen skulle vi välja att endast intervjua personer som är 

med i skolornas krisgrupper. Det skulle ge en tydligare bild av vilken utbildning och kunskap 

personerna i skolornas krisgrupp har. Att även besöka fler skolor i undersökningen vore 

intressant för att få en vidare bild av hur skolornas arbete med krislådan och krisplanen ser ut. 

De skolor vi kontaktade hade relativt lite erfarenhet av krishantering. Skolor som har varit 
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med om många krissituationer kanske har en annan organisation och tankar kring arbetet om 

krishantering.    

 

Efter våra studier kring hur krishanteringen i skolorna ser ut samt vad litteratur i ämnet tar 

upp känner vi att vi har blivit mer välutrustad inför att möta barn i kris och sorg. Mycket av 

detta kommer vi att ha användning för i vårt framtida arbete inom skolan.   
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1; Lars H Gustafssons åttapunktsprogram. 
 

1. Hör av dig! Slå en signal, skriv ett brev, skicka ett mail eller titta förbi och ring på 
dörren! Och vänta inte – gör det idag! Tänk inte: ”De behöver nog vara ifred!” De som 
varit med om svåra händelser vill känna att släkt och vänner finns kvar, att det finns 
människor som tänker på en och bryr sig om. Och börjar du tänka ”Jag hör av mig lite 
senare” är risken stor att det aldrig blir av. När du tar kontakt med en familj: Tala 
gärna med alla, i varje fall med dem du känner! Det är lätt att barnen och ungdomarna 
glöms bort. Om du är lärare, fritidsledare eller fotbollstränare är det särskilt viktigt att 
du talar med honom eller henne som du känner bäst – alltså barnet. 

 
2. Se till den som drabbats! Om du möter någon som drabbats, kanske på gatan, i en 

affär eller en korridor, gå rakt fram till den du får syn på, ta i hand eller krama om och 
säg något som: ”Vad roligt att se dig igen! Jag hörde om det som hänt dig. Hur har du 
det?” Eller något annat som visar att du vet och att du bryr dig om. När man varit med 
om svåra händelser blir man väldigt känslig. Om någon vänder bort blicken, går över 
till andra sidan gatan eller säger ett likgiltigt ”hejsan” eller ”tjena” och sedan bara går 
vidare känner man sig smutsig – eller spetälsk som någon uttrycker det. Man skäms 
över sin sorg. Och det ska ingen behöva göra!   

 
3. Låt den drabbade berätta! Den som varit med om svåra och dramatiska händelser 

måste få berätta, många gånger, på olika sätt och inför olika människor. Varje gång 
man berättar förstår man lite bättre vad som verkligen hänt. Så en av dina viktigaste 
uppgifter som vän och anhörig är att vara den tålmodige lyssnaren. I det ingår också 
att visa respekt för den drabbades rätt att själv få bestämma när, hur och för vem eller 
vilka hon eller han vill berätta. Ibland vill man tala mycket och länge, ibland vill man 
vara tyst. 

 
4. Var till tröst – men trösta inte! Den finns egentligen inga tröstens ord att säga till den 

som drabbats av en svår sorg. Men man kan vara till tröst. Genom att finnas till, hålla 
om och lyssna noga och uppmärksamt utan att avbryta. Genom att visa att man finns 
där, inte bara just nu utan för lång tid framåt. När allt rasat samman finns vännerna 
kvar. 

 
5. Tänk på vännens tystnadsplikt! Den som berättar om svåra upplevelser befinner sig 

ofta i chock- och sorgetillstånd där det är svårt att styra vad man berättar och inte. Det 
är inte säkert att du ska föra allt vidare i bekantskapskretsen. Fråga vad den drabbade 
vill att du ska hålla tyst om. Ibland vill han eller hon tvärtom att du ska hjälpa till att 
ge korrekt information om vad som har hänt. Det sprids så mycket rykten, berättelser 
överdrivs och vantolkas. Så var noga med vad du själv berättar och gör det alltid i 
direkt samråd med den som drabbats. Sprid aldrig andrahandsuppgifter!  

 
6. Hjälp till praktiskt! Den som befinner sig i chock och sorg behöver nästan alltid hjälp 

med det praktiska men har svårt att be om hjälp. Så säg aldrig: ”Du vet var jag finns 
om jag kan hjälpa dig med något –det är bara att ringa!” Säg istället: ”Jag fick matbröd 
över när jag bakade – här får du några limpor!” Eller: ”På lördag tänkte jag och 



kompisarna komma över och veckostäda. Visst har du dammsugare?” Eller: ”Vi står 
för middagen ett par gånger den här veckan. Passar onsdag och lördag?”  

 
7. Bjud på glädje och vanligt liv! Ingen orkar sörja för jämnan. Ibland behövs avbrott 

med glädje och vanligt liv, också som påminnelse om att sådant finns. Det gäller både 
barn och vuxna. Därför är telefonsamtal med det här innehållet guld värd: ”Du, jag 
tänkte bara säga att det går en så fin film just nu. Jag tänkte se den ikväll eller 
imorgon. Kan du inte hänga med?” Eller: ”Vi tänker sticka över till Köpenhamn i 
helgen. Vi har plats i bilen. Tror du Klara vill komma med? Så får Johanna lite 
sällskap!”. 

 
8. Håll ut! Sorg går sällan över men man kan lära sig leva med den. Sådant tar tid. 

Många kan berätta om hur mycket hjälp och omsorg man fick de första veckorna men 
också om hur tyst det blev sedan. Håll kvar kontakten med den drabbade familjen! 
Tänk efter vilka tidpunkter som kan bli särskilt smärtsamma för dem. Födelsedagar. 
Jul. Allhelgona. Årsdagen av det inträffade. Eller om något annat händer som kan 
påminna dem om det som hände. Hör av dig igen då! Inte för att hålla dem fast i 
sorgen. Men för att visa att du finns med dem i deras mödosamma vandring mot en 
möjlig framtid.     

 
 
När det värsta händer –om krishantering i förskola och skola, (2006:25-27)      
 



Bilaga 2; Intervju med lärare 

 

Har ni någon pärm eller låda med material för krishantering på er skola? 

 

Vad innehåller den? 

 

Vem har valt ut materialet? 

 

Har du någon gång haft användning av detta material? 

 

Vad använde du dig av? 

 

Har du någon utbildning i krishantering? 

 

Vilken litteratur har du läst? 

 

Tycker du att man på något sätt kan förbereda sig som lärare inför krishantering? 

 

Har du någon gång pratat med dina elever om döden? 

 

Varför pratade du med dem om döden? 

 

Har du någon gång pratat med eleverna om hur andra religioner ser på döden? 

 

Hur kändes det att prata med eleverna om döden? 

 

Hur gick du tillväga? Utgick du ifrån något material? 

 

Vad tycker du att man som lärare ska tänka på när man pratar med elever om döden?  

 

Har du något tips på litteratur eller annat material? 



Bilaga 3; Intervju med kurator 

 

Har ni någon pärm eller låda med material för krishantering på er skola? 

 

Vad innehåller den? 

 

Vem har valt ut materialet? 

 

Har du någon gång haft användning av detta material? 

 

Vad använde du dig av? 

 

Har du någon utbildning i krishantering? 

 

Vilken litteratur har du läst? 

 

Har du någon gång pratat med elever om döden? 

 

Varför pratade du med dem om döden? 

 

Hur kändes det att prata med eleverna om döden? 

 

Hur gick du tillväga? Utgick du ifrån något material? 

 

Har du något tips på litteratur eller annat material? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4; Uppföljnings intervjuer. 

 

Har er krisplan använts de senaste två åren? 

 

När reviderade ni er krisplan senast? 

 

Har ni bytt ut eller tillfört något i er krislåda? 

 

Hur ofta träffas krisgruppen? 

 

Har ni blivit erbjudna någon utbildning i krishantering? 



Bilaga 5; Intervju med Gustav på skolkontoret 

 

Har Umeå kommun några bestämmelser när det gäller krishantering som alla arbetsplatser 

måste/bör följa?  

 

Finns det några bestämmelser vad en krisplan enligt kommunen bör innehålla på alla 

skolor/arbetsplatser? 

 

Många av Umeå kommuns skolor har en ”krislåda”. Måste/bör alla skolor ha en sådan låda? 

Har kommunen bestämt vad den bör innehålla eller är det upp till varje enskild skola?  

 

Tillhandahåller ni skolorna med någon speciell litteratur om krishantering? Eller finns det 

någon speciell litteratur eller forskare inom detta område som ni tipsar skolorna om?    

 

Är det många skolor som kontaktar er och ber om hjälp? Vilken hjälp kan ni ge? 

 

Har kommunen någon skyldighet att utbilda sina anställda oavsett yrke i krishantering? Har ni 

någon utbildning i krishantering som ni kan erbjuda anställda i Umeå kommuns skolor? Bör 

alla anställda ha utbildning i krishantering? 

 

Har tsunamikatastrofen på något sätt ändrat er syn på krishantering eller hur man bör agera i 

krissituationer? 



Bilaga 6; Enligt Dyregrov ska krisplanen innehålla information som besvarar följande 
frågor: 
 

1. Vem ansvarar för att  
- larma 
- skaffa information om händelsen 
- samla/ kontakta/ informera personalen 
- uttala sig å skolans vägnar 
- organisera åtgärderna 
- underrätta om dödsfall 
- informera/ ta hand om media 
 

2. Hur ska eleverna informeras? 
- klassvis eller alla tillsammans 
- behövs hjälp från extern stödpersonal 

 
3. Hur ska föräldrarna underrättas?  

- möte med föräldrarna 
- skriftlig information 
 

4. Vilken typ av åtgärder krävs? 
- klassrumssamtal 
- ritualer i klassrummet 
- deltagande vid jordfästning 
- andra symboliska uttrycksformer 
- uppföljning i grupp 
- anpassning eller omorganisering av vanlig undervisning 
- individuell uppföljning 
- kontakt med BUP-mottagning 
- kontakt med hemmet 
 

5. Hur bör aktiviteterna prioriteras? 
- vad är väsentligt (riktlinjer för prioritering) 
- i vilken ordning bör aktiviteterna genomföras: omedelbara åtgärder, tidiga åtgärder, 

långsiktiga åtgärder 
 
Beredskapsplan för skolan vid kriser och katastrofer, (2006:70)  
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