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Varje skola har skyldighet att inneha en aktuell krisplan att tillgå vid händelser och situationer 

som kan utlösa en krisreaktion hos en eller flera individer på skolan. Det finns inga direktiv 

från varken arbetsmiljöverket eller skolverket kring hur dessa krisplaner skall vara utformade 

eller vilka händelser och situationer som bör tas upp. Detta ger varje enskild skola stora 

friheter i utformningen av krisplanerna. Jag har inhämtat krisplaner från fem grundskolor med 

årskurser från förskoleklass till årskurs fem och gjort kritiska diskursanalyser av dessa varpå 

jag upptäckt stora skillnader och även likheter mellan dessa vilka jag ger en redogörelse för i 

mitt resultat. Jag har fokuserat på tre utkristalliserade teman: 

- Elevs dödsfall 

- Uppföljning av elever som mår dåligt till följd av inträffat dödsfall 

- Situationer som en enskild skola är ensam om att lyfta upp 

Vidare för jag en diskussion kring krisplanernas utformning och de utkristalliserade teman jag 

funnit och kopplar dessa till psykologisk forskning kring barns känslor, krisreaktioner samt 

barnens bearbetningsprocess vid en kris.  

Jag söker även efter indikationer på att barn som mår dåligt till följd av att föräldrarna 

separerar lyfts upp i krisplanerna. Då jag inte finner några indikationer på att dessa barn 

omfattas av krisplanernas åtgärder för jag en diskussion om dessa barns specifika reaktioner 

på separationen i slutdiskussionen. Jag diskuterar även huruvida barnen får vara delaktiga i 

utformandet av krisplanerna på skolan utifrån barnkonventionens tredje artikel som belyser att 

barns bästa alltid skall komma i främsta rummet samt tolfte artikeln som lyfter fram att barns 

åsikter alltid skall tas i beaktande i situationer som rör dem. 

 

Nyckelord: krisplaner, separation, skilsmässa, krisreaktioner hos barn 

 

 



Abstract 

Title: Emotions are not visible on the outside but feels inside -Children need 

adults in their crisis management. 

Spring term 2010 

Author: Jessica Gysell 

Instructor: Hassan Sharif 

 

Each school is obligated to maintain an emergency plan in case of events and situations that 

could lead to a state of crisis with one or among several individuals at school. There are no 

directives from the department of work environment or the department of education on how 

an emergency plan should look like or what topics to be covered. This gives each school the 

freedom of choice to form the emergency plan in their own manner. I have gathered 

emergency plans from five elementary schools ranging from preschool to fifth grade and upon 

critical analysis, great differences was noticed but also some similarities which I will describe 

in my results. Focus was put into three recurring themes noticed: 

- Death of a pupil 

- Follow up of pupil´s feeling depressed as a result of occurred death 

- Emergency plan topics covered by one individual school only 

There is a discussion around how the emergency plans are formed and around the three 

themes which then are connected with psychological research around children’s emotions 

when a state of crisis occur and their ability to handle and process a state of crisis. 

I also seek indications that children feeling depressed as a result of parents separating are 

considered in the emergency plan. As no indications where found that this was covered in the 

emergency plans there is a discussion around children’s specific reactions to a separation 

within the end discussion. There is also a discussion if children can take part in the creation of 

the emergency plans at their school on the basis of the children’s convention, third article 

which points out that the children’s best must be of the highest interest and the twelfth article 

which points out that the children´s opinion must be considered in situations where they are 

affected. 

 

Keywords: emergency plan, separation, divorce, state of crisis among children 
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1. Inledning 

Varje år är 46000 barn med om att deras föräldrar separerar (Statistiska centralbyrån 2006, s 

127). Det är drygt tre procent av alla barn under 18år. Det kan därmed konstateras att det finns 

barn i inprincip varje klassrum som har separerade föräldrar.  Detta faktum är något som varje 

yrkesverksam pedagog kommer att stöta på troligtvis flera gånger under sitt yrkesverksamma 

liv. Det är därför viktigt att lyfta fram dessa barn och deras behov av stöd i sin sorg och den 

krisbearbetning de kan behöva genomgå.  

Barn som av en eller annan anledning hamnar i kris har inte tillräckliga bemästringsstrategier 

för att på egen hand ta sig igenom krisen. Barnet är beroende av vuxna som lyssnar och 

hjälper dem att sätta ord på sina känslor (jfr; Fahrman 1993, s 38 & Raundalen & Schultz 

2007, s 55). Reaktionen hos barnet som hamnar i kris kan se väldigt olika ut men i de allra 

flesta fall reagerar barnet i negativ bemärkelse vilket kan avspegla sig i skolresultaten. 

Pedagogen har då en stor roll i barnets liv eftersom barnet spenderar mestadels av sin tid i 

skolan varpå pedagogen kan underlätta barnets bearbetningsprocess under krisen. Samtidigt 

skall pedagogen fortfarande sträva efter att eleven skall nå de mål som finns uppsatta i 

läroplanen. Faktum är att för att eleverna ska uppnå målen måste undervisningen anpassas 

efter det enskilda barnet samtidigt som tryggheten hos eleven måste upprätthållas för att 

eleven ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap (Raundalen & Schultz 2007, s 15,39,49, 63). 

Det är viktigt att forska om skolans insatser för de barn som befinner sig i kris då barnens 

bearbetningsprocess kan underlättas betydligt om de har en medveten och engagerad vuxen i 

skolan som stöttar dem.  

Under mina 3,5år på lärarutbildningen har jag haft en kurs på fem veckor som berört barn i 

kris. Fem veckor av totalt 140. Detta är tämligen lite i förhållande till det ansvar jag ska ha för 

dessa barn när jag går ut i mitt yrkesverksamma liv. Det känns både skrämmande och 

utmanande. Det går inte att undvika att fundera över huruvida mina kunskaper om barns 

reaktioner och de eventuella konsekvenser på skolarbetet en kris kan medföra är tillräckliga 

för att kunna tillgodogöra dessa barn den kunskap de har rätt till.  
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2. Syfte & Frågeställningar 

 

2.1 Syfte 

Jag har i min studie analyserat fem krisplaner från grundskolor med förskoleklass upp till 

årskurs fem i Stockholms län och analyserat vilka händelser och situationer som lyfts upp att 

eventuellt leda till en kris hos en eller flera elever på skolan.  

Syftet med min studie är att synliggöra fem grundskolors hantering och bemötande av de barn 

som befinner sig i kris. Ett annat syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning det 

finns riktlinjer för bemötandet och hanteringen av de barn som mår känslomässigt dåligt till 

följd av sina boföräldrars separation. 

 

2.2 Frågeställningar 

 

2.2.1 Vilka riktlinjer finns kring bemötandet och hanteringen av barn som mår känslomässigt 

dåligt till följd av föräldrarnas separation? 

 

2.2.2 Vilka åtgärder lyfts upp i de analyserade krisplanerna för barn som befinner sig i kris? 

 

 

 

3. Disposition 

Inledningsvis ges en kort redogörelse i första kapitlet för vad jag avser studera i min studie. I 

andra kapitlet motiverar jag mitt syfte och lyfter fram mina frågeställningar. I fjärde kapitlet 

som utgör bakgrunden i min studie lyfter jag upp väsentliga dokument såsom läroplanen och 

barnkonventionen samt ger en ingående definition av fenomenet separation. Jag ger även en 

redogörelse för begreppet kris och krispedagogik. I femte kapitlet redogör jag för de metoder 

jag använt mig av under insamlingen och analyseringen av det empiriska materialet. Jag 

redogör även för de etiska överväganden jag gjort i min studie samt min personliga påverkan 

av resultatet. I kapitel sex som utgör min teoretiska bakgrund beskriver jag det hermeneutiska 

perspektivet som jag intagit under studiens gång. Jag ger även en beskrivning på de faser 

människan går igenom i sin krisbearbetning. I sjunde kapitlet som berör tidigare forskning gör 

jag en genomgång av barns eventuella reaktioner vid krissituationer och de reaktioner som 
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kan uppstå i händelse av att föräldrarna separerar. Jag ger även en redogörelse för lärarens 

betydelse i barnens bearbetningsprocess vid kriser samt skolans hantering av medias intresse 

när något inträffat på skolan. 

Sedan redovisar jag mina resultat i kapitel åtta för att slutligen föra en diskussion i kapitel nio 

kring de analyserade krisplanerna i förhållande till den tidigare forskning jag redogjort för.  

 

 

 

 

4. Bakgrund 

I min bakgrund skall jag redogöra för den utvecklingsfas barnet befinner sig i under den 

åldersfas min studie avser. Jag ger även en definition av vad krisplaner är samt vad de 

används för. Läroplanen är även den ett viktigt dokument att ta hänsyn till som lärare i dagens 

skola. Denna skall prägla dagens skola varpå jag här ger några värdefulla citat från Lpo 94 

som under diskussionen diskuteras i förhållande till de analyserade krisplanerna. Jag ger även 

en redogörelse för den barnkonvention Sverige åtagit sig att följa. Då jag avser undersöka 

huruvida barn som genomgår en separation lyfts upp i krisplanerna eller ej ger jag en 

definition på vad jag avser när jag skriver om barn vars föräldrar genomgår en separation. 

 

4.1 Utvecklingspsykologiska perspektiv 

Min studie avser barn i sex till elva årsåldern varpå jag anser det viktigt att ge en kort 

genomgång av vad som sker i barnets utveckling under denna utvecklingsperiod. Sex till 

elvaårsåldern kallas för latensen. Nilzon (1995) refererar till Piaget (1968) som beskriver 

denna tid som ”konkreta operationernas tid”, den tid då tänkandet utgår från konkreta 

situationer samt barnet får en förmåga att bilda abstrakta begrepp. Denna period är särskilt 

betydelsefull för barnets identitetsutveckling, jaget utvecklas och barnet börjar rikta sig utåt 

mot omvärlden. Barnet genomgår även en del känslomässiga förändringar vilka resulterar i att 

barnen upplever separationer med ökad intensitet vilket jag återkommer till senare i texten 

(Piaget 1968, se Nilzon 1995, s 34).  
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4.2 Krisplaner 

Skelettet i min text består av de krisplaner jag analyserat varpå det är av stor vikt att göra dig 

som läsare införstådd med vad jag avser när jag i kommande text skriver om krisplaner.  

En krisplan är ett dokument med rutiner för första hjälpen samt krisstöd (Boge & Dige 2006, 

s9). Det är rektorn på varje skola som är ytterst ansvarig för elever och personal. Vidare har 

rektorn skyldighet att se till att det vid svåra och traumatiska händelser finns en grupp som 

träder in och är behjälplig i situationen (Rahm & Nordblom 2002, s7). 

Arbetsmiljöverket har gett ut två föreskrifter (AFS 1999:7 & 2001:01) kring krisplaner som 

skall tillgås vid olika krissituationer. Dessa tar upp riktlinjer för den krisberedskap som skall 

finnas på varje arbetsplats. Det är varje arbetsgivares skyldighet att det finns en aktuell 

krisplan att tillgå i situationer som kan anses orsaka en kris hos antingen hela arbetsgruppen 

eller hos en enskild arbetstagare. Krisplanen bör uppdateras regelbundet så att den är aktuell 

vid händelse av en krissituation. Tanken är att dessa krisplaner ska gälla generellt i alla former 

av krissituationer men då i anpassad form (AFS 1999:7 & 2001:01).  

I skolans värld ses eleverna som arbetstagare och har därmed samma rättigheter till krisstöd 

som en anställd vuxen på vilken arbetsplats som helst. Syftet med krisplanerna är att varje 

enskild skola skall ha riktlinjer för hanteringen av sådana situationer de anser kunna behöva 

krisåtgärder. Skolverket (2009, s 1) upplyser om att varje skola skall ha en beredskap för 

kriser men ger dock ingen definition eller förklaring på situationer som kan leda till en 

krisreaktion hos en eller flera individer. I arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 1999:7) tas 

exempel på situationer upp som kan utlösa en kris, exempelvis våld och hot, dödsfall, svåra 

olyckor, katastrofer samt stark psykiskt påfrestning (AFS 1999:7, s 22). 

 

4.3 Läroplanen Lpo94 

Varje skolform i Sverige har en läroplan som är fastställd av regeringen. Det är varje lärare 

och skolas skyldighet att följa de riktlinjer och hänvisningar som framgår i den för skolformen 

aktuella läroplanen. Den läroplan skolan skall följa, Lpo94- Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, lyfter upp några punkter kopplade till elevens psykiska hälsa som skall spegla 

skolans verksamhet. Jag ger här några citat från Lpo94´s värdegrund som speglar det ansvar 

skolan har gentemot elevers psykiska hälsa och välbefinnande.  

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” ( Lärarens 

handbok- Lpo94, s10).  
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Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en 

viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter (Lärarens handbok- Lpo94, s13) 

 

”Skolan skall präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet” (Lärarens handbok- 

Lpo94, s 11) 

 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 

olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lärarens handbok- Lpo94, s10). 

 

4.4 Barnkonventionen 

Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 vilket innebär att de är skyldiga att följa 

de sammanlagt 41 sakartiklar som slår fast vilka rättigheter varje enskilt barn skall 

ha. Konventionen består av fyra huvudprinciper; alla barn skall ha samma rättigheter 

och lika värde, barns bästa skall komma i främsta rummet, varje barn har rätt till 

fysisk, andlig, psykisk och social hälsa samt att alla barn har rätt att uttrycka sina 

åsikter och få sina åsikter beaktande i beslut som rör dem med hänsyn tagen till deras 

ålder och mognad (http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=55). De 

artiklar jag hänvisar till i min diskussion är den tredje artikeln i barnkonventionen 

som belyser barns bästa: 

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

(Artikel 3 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=6874) 

 

Samt den tolfte som belyser barns rätt att yttra sig i frågor som berör dem samt att få 

sina åsikter tillgodosedda utifrån ålder och mognad: 

 

Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

(Artikel 12 http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=6883)  

http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=6874
http://www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=6883
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4.5 Separation/Skilsmässa 

Då ett av mina syften med studien är att lyfta upp bemötandet av de barn som kan må dåligt 

till följd av föräldrarnas separation är det viktigt att ge en definition av begreppet separation.  

Med separation avses här föräldrar eller andra vuxna som barnet är boende hos som flyttar 

isär.  Boföräldrarna kan vara biologiska föräldrar eller en biologisk och en styvförälder 

(Statistiska centralbyrån 2006, s 128).  Fahrman (1993, s 33-44) förklarar det stora antalet 

separationer mellan föräldrar delvis bero på de stora yttre påfrestningar föräldraskapet innebär 

samt att svårigheten att skaffa sig arbete på grund av lågkonjunkturen leder till att fler unga 

skaffar barn tidigt i relationen. Hon menar att relationen mellan parterna inte hinner 

stabiliseras och bli tillräckligt trygg för att klara av de påfrestningar det blir på relationen 

mellan mannen och kvinnan när ett barn tillkommer (Fahrman 1993, s 33-44).  

Enligt statistik från statistiska centralbyrån (2006) var 46000 barn med om att deras föräldrar 

separerade år 2006 (Statistiska centralbyrån 2006, s 127). Det är drygt tre procent av alla barn 

under 18år. Det kan därmed konstateras att det finns barn i inprincip varje klassrum som har 

separerade föräldrar.   

 

4.6 Kris 

För att du som läsare ska få en förståelse för vad jag avser när jag skriver om barn i kris är det 

viktigt att ge en definition av begreppet. 

Fahrman (1993) ger en definition av begreppet kris som en situation som är dålig och svår att 

hantera. Den som befinner sig i en kris har ofta svårt att se möjligheter till förändring och 

utveckling vilket speglas hos både vuxna och barn (Fahrman 1993, s 9). Arbetsmiljöverket ger 

i en av sina föreskrifter om krisplaner en definition av kris som en situation där våra tidigare 

kunskaper är otillräckliga för att hantera situationen och därmed förstå och psykiskt hantera 

den(AFS1999:7). Vad gäller kris hos barn är det, enligt Raundalen & Schultz (2007), en 

händelse som går utanför barnets bemästringsstrategier. Barn har inte samma inlärda adekvata 

strategier för att hantera en kris på egen hand vilket gör att barn har ett stort behov av hjälp 

och stöd i sin bearbetning (Raundalen & Schultz 2007, s16, 55).  
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4.7 Krispedagogik  

Krispedagogik är ett viktigt begrepp i min studie då de krisplaner jag analyserar används vid 

situationer som utlöser en kris och då är krispedagogik en bra arbetsmetod för pedagogen att 

tillämpa med de elever som befinner sig i kris.  

Raundalen och Schultz (2007) beskriver krispedagogik som en arbetsmetod där lärarna 

organiserar undervisningen på ett positivt och konstruktivistiskt sätt så att de elever som 

befinner sig i en kris kan tillgodogöra sig den kunskap som lärs ut i klassrummet och som de 

enligt lagen har rätt till. Använder sig pedagogen av metoder som kan ha en terapeutisk effekt 

på eleverna kan inlärningsprocessen underlättas betydligt för de elever som befinner sig i en 

kris. De menar att klassrummet är den plats där eleverna tillbringar mest tid och att samspelet 

mellan elev och lärare ger en avsevärd möjlighet att genomföra de åtgärder som krävs för att 

eleven ska må bättre samt kunna uppnå de mål skolan strävar efter. Krispedagogiken består av 

fyra faser som ingår i den krispedagogiska modellen och ligger till grund för förståelsen av 

elevers psykologiska och pedagogiska behov samtidigt som den ger en struktur för hur 

bemötandet av dessa elever bör se ut för att underlätta bearbetningen av krissituationen. 

Krispedagogik är inget nytt fenomen i skolan men många yrkesverksamma pedagoger inom 

skolan saknar den yrkesmässiga trygghet som krävs för att kunna bemöta de barn som 

genomgår kriser.  Raundalen och Schultz (2007) framhäver att all ny kunskap om den tidiga 

krishjälpens betydelse är avgörande för den positiva utvecklingen. De framhäver även att det 

är av största vikt att den kunskapen når fram till de vuxna som möter barnen varje dag och 

inte bara under en timmes terapi i veckan då det är en avsevärd möjlighet till förändring i 

klassrummet där eleven vistas större delen av sin tid (Raundalen & Schultz 2007, s 10 -15, 

50). 
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5. Metoddiskussion 

Min studie består av en teoretisk samt en empirisk del. Den teoretiska delen, som består av 

tidigare utvecklingspsykologisk forskning kring barns känslor och hantering av känslomässiga 

problem, ligger till grund för diskussionen kring det empiriska materialet. Studiens empiriska 

material består av fem stycken krisplaner inhämtade från grundskolor i Stockholms län. 

 

5.1 Kritisk diskursanalys  

Tillvägagångssättet i min studie består av kritiska diskursanalyser av de inhämtade 

krisplanerna som fokuserar på texternas innebördsaspekt Jag har valt denna metod då det inte 

är själva språket som ligger i fokus för min studie utan vad som sägs/skrivs (Bergström, 

Boréus 2000, s 21, 233, 235, 251).  Jag är inte intresserad av i vilken ordning telefonlistorna 

ligger eller i vilken följdordning händelserna/situationerna lyfts upp utan snarare vilka 

situationer som beskrivs och vad som ska göras i den specifika situationen. ”En utgångspunkt 

för diskursanalysen är dess inriktning på både vad som görs och vad som sägs” (Bergström & 

Boréus 2000, s 235). 

Jag har i min studie sökt efter indikationer på att barn vars föräldrar genomgår en separation 

möjligen skulle kunna hamna i kris och därmed vara i behov av stöd av de vuxna i skolan. Jag 

har även granskat vilka situationer varje krisplan lyfter fram som krissituationer. Kritisk 

diskursanalys, som är en av huvudinriktningarna inom diskursanalysen, förknippas med bland 

annat Norman Fairclough (Bergström & Boréus 2000, s 224). Han menar att diskurser får 

flera funktioner i den kritiska diskursanalysen, de konstruerar sociala identiteter samtidigt 

som sociala relationer vidmakthålls. Genom inspiration av den kritiska diskursanalysen 

synliggör jag eventuella konsekvenser av uteslutandet av riktlinjer för bemötandet av barn 

vars föräldrar genomgår en separation. 

En ambition inom den kritiska diskursanalysen är att verka för sociala förändringar 

(Bergström & Boréus 2000, s234). En av mina ambitioner kan ses som en strävan efter 

förändring inom skolornas upplägg i sina krisplaner i och med att jag kritiskt analyserar dessa 

och lyfter upp situationer som eventuellt bör finnas i varje krisplan men inte återfinns i någon 

av de krisplaner jag studerat. Vidare lyfter jag upp de barn som befinner sig i kris på grund av 

att föräldrarna separerat och diskuterar kritiskt varför dessa inte nämns i någon av de 

inhämtade krisplanerna vilket även det kan ses som en önskan till förändring.  

Bergström och Boréus (2000) återger Foucaults beskrivning av diskurser som ”ett antal 

försanthållanden om hur vi ser på världen” (Bergström & Boréus 2000, s225). Han menar att 
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skapandet av nya diskurser leder till ett kontrollerande av människan. Genom att inta ett 

diskursivt synsätt vävs språket och handlingen samman (Bergström & Boréus 2000, s222). 

Bergström och Boréus citerar Foucaults definition av begreppet diskurs ”hela den praktik som 

frambringar en viss typ av yttranden” (Bergström & Boréus 2000, s 225). En diskurs beskrivs 

vidare som ett regelsystem som legitimerar vissa kunskaper men inte andra samt pekat ut 

vilka som kan uttala sig med auktoritet. I diskursanalys betonas det sammanhållna och 

gemensamma i diskursen (Bergström & Boréus 2000, s 225, 226).  

Texterna har tolkats av mig personligen vilket är ett av de huvudsakliga praktiska momenten i 

en diskursanalysering. Hermeneutikern Gadamer belyser att varje läsare tolkar en text utifrån 

sin personliga förförståelse vilket även så är fallet i min studie. Eftersom mina tidigare 

erfarenheter påverkar hur jag tolkar de analyserade krisplanerna utgår jag ifrån att jag är 

subjektiv. Textens innebörd för mig som läsare påverkas av mina tidigare erfarenheter samt 

min uppfattning om världen. Det är viktigt att ha i åtanke att det är omöjligt att säkert 

fastställa författarens avsikt med en text vilket kan resultera i att min tolkning ger texten en ny 

innebörd (Bergström & Boréus 2005, s24f).   

 

 

5.2 Urval 

Då syftet med min studie är att få så mycket kunskap som möjligt inom ett begränsat område 

har jag gjort ett icke-sannolikhetsurval. Ett icke-sannolikhetsurval är en bra metod då 

forskaren är intresserad av att uppnå mesta möjliga kunskap inom ett begränsat område utan 

att den kunskapen nödvändigtvis måste gälla generellt för dem som inte undersöks i studien.  

Då jag skickade ut mitt personliga brev och bad om att få ta del av den lokala krisplanen 

använde jag mig av en strategi där jag sökte upp en lista över alla kommuner i Stockholms 

län. Jag valde då ut varannan kommun och tog mig via länkar vidare till en specifik kommuns 

hemsida. Där sökte jag fram en lista över alla grundskolor i kommunen och därefter mailade 

jag brevet till varannan av de listade grundskolorna. I och med denna strategi använde jag mig 

av formen godtyckligt urval som är vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar 

(Larsen 2009, s77f).  
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5.3 Bortfall 

Alla skriftliga dokument som finns på myndigheter som inte hemlighetsstämplats av 

säkerhetsskäl anses vara offentliga handlingar och skall på begäran lämnas ut utan onödiga 

dröjsmål då den faller under offentlighetsprincipen. Om den tillfrågade myndigheten vägrar 

lämna ut dokumentet kan ärendet prövas i domstol (Sveriges riksdag 2009, 

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____5595.aspx). 

Med offentlighetsprincipen i åtanke var min vision att jag skulle få in krisplaner från 

majoriteten av de tillfrågade skolorna inom en vecka. Jag skickade ut ett personligt brev (se 

bilaga 1) till cirka 65 stycken skolor där jag bad om att få ta del av deras lokala krisplan på 

skolan. Efter en vecka hade jag endast fått svar av tre skolor varpå jag skickar en påminnelse 

till samtliga skolor och får då in ytterligare fem. Bortfallet måste anses vara stort då endast 

åtta av 65 tillfrågade skolor svarade med att skicka in sin krisplan. 

Endast två av skolorna inkom med svar och gav en förklaring till varför de avstod från att 

lämna ut sina krisplaner. En skola vill inte ge ut dokumentet då jag under mina vfu-perioder 

inte tillhört deras rektorsområde, de tillgodoser endast efterfrågningar från ”sina egna 

studenter”. En annan skola vill inte ge ut dokumentet på grund av att det inte är uppdaterat 

vilket ska göras kontinuerligt (2001:01, s 15). Dokumenten är offentliga handlingar men 

endast i ett av fallen låg krisplanen tillgänglig på internet.  

 

 

5.4 Dekonstruktion  

Thomassen (2007) påstår att genom dekonstruktion blottläggs konstruktioner, visar på hur de 

byggs upp, vad de lyfter fram och vad de utesluter samt vilka motsatspar som präglar dem. En 

konstruktion kan ses som en tolkning eller en beskrivning av en verklighet. Genom 

dekonstruktion bryts konstruktionen ner för att byggas upp på nytt och eventuellt ges en ny 

tolkning och beskrivning. Detta fenomen har en stark koppling till vår förståelsehorisont som 

är den förförståelse och de förkunskaper vi har om det konstruerade fenomenet (Thomassen 

2007, s 180, 207, se vidare beskrivning under rubriken Hermeneutiskt perspektiv i den teoretiska 

bakgrunden). I min studie analyserar jag vad krisplaner lyfter fram samt utesluter. Jag lägger 

dock ingen fokus på de andra två punkterna i dekonstruktionsprocessen. Genom 

dekonstruktion bryter jag ner specifika delar av krisplanerna och lyfter fram likheter och 

skillnader mellan dessa.    

 

 

http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____5595.aspx
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5.5 Induktion  

Jag har i min studie genom att ha sett upprepade mönster och utkristalliserade teman utläst 

vissa samband mellan olika skolors krisplaner och därmed använt mig av det induktiva 

systemet. Induktion kan jämföras med antaganden grundade på ett visst mönster vi sett. 

Thomassen ger som exempel att om vi tittar ut och ser att himlen är grå så kan vi anta att det 

ska bli regn och bör därför överväga att ta med ett paraply om vi ska gå ut (Thomassen 2007, 

s50).  

Utifrån de samband och liknelser jag sett i mina diskursanalyser har jag dragit vissa slutsatser 

som presenteras i min resultatdel. Vad gäller induktion är det viktigt att ha i åtanke att mina 

samband och slutsatser inte kan ses som slutgiltiga. Detta induktionsproblem, som ofta kallas 

Humes problem, är en viktig faktor då man använder sig av induktion som metod (Thomassen 

2007, s 51). 

 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om i vilken utsträckning det insamlade materialet är relevant till de 

frågeställningar som undersöks (Thomassen 2007, s80). Till en början av min uppsatsprocess 

ägnade jag en period endast åt inläsning av tidigare forskning för att få en fördjupad bild av 

mitt valda ämne vilket enligt Bergström och Boréus (2000, s 35), ökar möjligheterna till god 

validitet. Jag anser validiteten vara god med tanke på mitt upplägg av inhämtandet av material 

vilket resulterat i att jag haft mer kunskap om ämnet innan jag påbörjat min analys. 

Reliabiliteten visar tillförlitligheten i undersökningen. Hög reliabilitet påvisas genom att en 

annan forskare undersöker samma ämne och kommer fram till samma svar eller att samma 

undersökning genomförs på nytt av samma forskare vid ett senare tillfälle och svaret blir 

detsamma som vid första undersökningstillfället. Reliabiliteten är generellt låg i kvalitativa 

undersökningar då det finns stort utrymme för forskaren att göra egna tolkningar vilket 

påverkar resultatet. I motsats till den höga validiteten kan reliabiliteten i min text inte ses som 

lika hög eftersom mycket av texten grundar sig på personlig tolkning (Thomassen 2007, s 81). 

Bergström och Boréus (2000) beskriver det empiriska idealet med att samma material ska 

kunna analyseras med samma verktyg av olika forskare och resultatet ska då bli detsamma 

vilket är svåruppnåeligt med textanalyser då de till stor del grundar sig på den enskilda 

forskarens personliga tolkning (Bergström & Boréus 2000, s 36-37). 
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5.7 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) redogör för de fyra huvudkrav inom forskningsetiken som ligger till 

grund för det grundläggande individskyddskravet. Dessa krav innehåller specifika riktlinjer 

för hur det empiriska materialet skall hanteras samt vad som skall tas hänsyn till i 

forskningen.  

 

Informationskravet- uppgiftslämnare ska informeras om projektets syfte samt hur det är 

tänkt att genomföras. Kontaktuppgifter till den som står bakom forskningen skall tydligt 

framgå samt en redovisning av eventuella risker för obehag eller skada. 

 

Samtyckeskravet- samtycke ska alltid inhämtas om deltagarna aktivt bidragit till 

undersökningen. Om information däremot inhämtas från myndigheter behövs ej samtycke 

från den enskilda personen. Är informanten under 15år krävs vårdnadshavaren samtycke. 

 

Konfidentialitetskravet- uppgifterna i texten ska behandlas konfidentiellt, vilket betyder att 

materialet ska behandlas med sekretess. Enskilda personer skall för närstående inte vara 

identifierbara. 

 

Nyttjandekravet- det insamlade materialet får endast användas till det avsedda 

forskningsändamålet. 

 

Jag har följt vetenskapsrådets rekommendationer gällande dessa fyra krav då jag tydligt 

beskrivit mig själv, mitt projekt samt syftet med projektet i det utsända brevet till skolorna (se 

bilaga 1). Jag har även inhämtat samtycke i och med att skolan självmant lämnat ut 

dokumentet. Vad gäller konfidentialitetskravet uppfylls detta i och med att alla deltagande 

skolor fått fingerade namn. Nyttjandekravet uppfylls på så vis att mitt inhämtade material 

endast används för eget bruk i mitt examensarbete samt kasseras efter uppsatsens publicering 

(Vetenskapsrådet 2002, s 6f). 
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5.8 Reflexivitet 

Reflexivitet handlar om forskarens naturliga närvaro. Ehn (1999) beskriver reflexivitet som 

forskarens självmedvetenhet i mötet med det andra. Att forska om andra är som att forska om 

sig själv. Det är viktigt att vara medveten om att jag som forskare är en del av det jag forskar 

om och att jag på så vis är subjektiv då min närvaro har betydelse för det resultat jag får.  Han 

menar vidare att det inte går att studera verkligheten utan att påverka den vilket resulterar i att 

det inte går att uttala någon objektiv sanning (Ehn 1999). ”Reflexivitetsanalys handlar om vad 

texten avslöjar om sig själv och sin tillkomst, inte om personen bakom verket” (Billy Ehn, 

Från erfarenhet till text 1999, s 64). 

Då min personliga bakgrund bidrar till min tolkning och förståelse av de krisplaner jag 

analyserat så påverkar detta mitt resultat och även det jag tar upp i min diskussion vilket 

resulterar i att jag som forskare förhåller mig subjektiv till det jag studerar. Jag har fokuserat 

på vad texten innehåller och lyfter fram snarare än vem som skrivit texten vilket är den 

dominerande delen i en reflexivitetsanalys.  

Indirekt kan ses som att jag forskar om mig själv då jag forskar om pedagogens roll i barnens 

bearbetningsprocess och snart står jag själv där, som pedagog i ett klassrum. 
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6.  Teoretisk bakgrund och centrala begrepp 

I texten behandlas flertalet begrepp som ligger till grund för studiens resultat och diskussion. 

Jag ska här redogöra för de som är mest väsentliga i min text. Till grund för min teoretiska 

bakgrund ligger ett hermeneutiskt perspektiv samt utvecklingspsykologisk forskning som i 

diskussionen sammankopplas med de analyserade krisplanerna. 

 

6.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Jag har i min studie utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv vilket är en sammansättning av 

teorier om tolkning och förståelse av texter. Fokus inom hermeneutiken ligger på tolkningen 

och förståelsen av en text. Den tyske filosofen Dilthey (Thomassen 2007) beskriver förståelse 

med att vi genom en psykologisk inlevelse lever oss in i och återskapar en främmande 

människas ”själsliv”. Han menar att vi genom tolkning kan förstå en annan människa. 

Förståelsen präglas av tolkarens erfarenheter. Thomassen redogör för den förståelsehorisont vi 

alla människor befinner oss i som att vi vid varje situation går tillbaka till våra tidigare 

erfarenheter för att först och främst göra en tolkning av det vi vill förstå. Det måste först ske 

en tolkning för att en förståelse ska uppnås. Vidare redogör Thomassen för Gadamers 

framställning av ”den hermeneutiska cirkeln” som en pendelrörelse mellan läsaren och texten. 

Gadamer menar att läsaren har en förförståelse för den lästa texten vilken förändras i mötet 

med texten. När vi läser texten är vi öppna för att texten har ett budskap att förmedla som kan 

vara sant och meningsfullt. Vi måste alltså använda oss av vår tidigare förförståelse för att 

förstå en text (Thomassen 2007, s 178-191).  

Vidare för Thomassen en diskussion kring hur vi kan veta att vi förstått och tolkat texten 

korrekt. Hon menar att forskaren måste hålla en distans till det som studeras för att kunna göra 

en vetenskaplig undersökning. Genom att främmandegöra objektet skiljer vi den 

självreflekterande förståelsen från vardagens kommunikativa erfarenhet. Genom distansering 

till en text möjliggörs olika betydelser av innehållet. Syftet med tolkningen av en text är att 

förstå världen ”framför” texten, vilka möjligheter den ger (Thomassen 2007, s 178-191).  

Jag gör tolkningar av krisplanerna utifrån mina tidigare erfarenheter för att förstå innehållet i 

texten. Min tolkning påverkas säkerligen av mina tidigare arbetslivserfarenheter inom 

psykiatrin samt mitt brinnande intresse för de barn som av en eller annan anledning inte har 

det så lätt i livet. 
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6.2 Faser vid sorgbearbetning/Krishantering 

När en människa hamnar i kris går den igenom vissa faser i bearbetningsprocessen. Eftersom 

dessa faser är något som alla, både barn och vuxna, går igenom vid en kris är det av stor vikt 

att redogöra för dessa och ha dessa i åtanke i bemötandet av en människa i kris. Det handlar 

om fyra faser varav alla har sitt eget förlopp. Dessa är inte klart åtskilda från varandra då 

någon av dem helt kan saknas eller löpa invävd tillsammans med en annan fas. Sandberg 

(2001) belyser vidare att reaktionerna vid en händelse är väldigt individuella och att inga 

känslor är fel (Sandberg 2001) .  

 

Chockfasen 

Chockfasen håller i sig under en kortare tid, vanligtvis max en vecka. Den drabbade lever i 

förnekelse och kan inte ta in information kring det som utlöste krisen/sorgen. Den drabbade 

ser oftast tämligen oberörd och samlad ut medan det inom personen råder total kaos (Kihlman 

1998). Kännetecken inom den här fasen är exempelvis förvirring, svårigheter att ta in och 

förstå det inträffade, hysteriska reaktioner samt diverse kroppsliga symptom som till exempel 

hjärtklappning, yrsel och magont (Rahm & Nordblom 2002, s 58).  

 

Reaktionsfasen  

Chockfasen följs sedan av reaktionsfasen som varar alltifrån några månader upp till ett år. 

Verkligheten blir fakta och en förståelse för det inträffade börjar successivt byggas upp. Det 

är vanligt att personer som befinner sig inom denna fas känner sorg, skuld, ångest och skam 

samt kan ha sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter under denna fas (jfr; Rahm & 

Nordblom 2002, s 58 & Sandberg 2001).  

 

Bearbetningsfasen 

När individen sedan har förstått det inträffade och börjar se framåt är det akuta skedet avslutat 

och vi är nu inne i bearbetningsfasen som liksom reaktionsfasen pågår i upp till ett år.  

Individen kan nu successivt börja återgå till tidigare aktiviteter och kan se framåt i livet. 

Isoleringen börjar successivt brytas och all tid tas inte längre upp av tankar kring det 

inträffade och individen börjar acceptera den inträffade och lära sig leva med det (jfr; Rahm & 

Nordblom 2002, s 58 & Sandberg 2001). 
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Nyorienteringsfasen  

Slutligen går vi in i den fas som varar genom resten av livet, nyorienteringsfasen. Det 

inträffade har blivit en del av vardagen och kan nu ses som ett minne och en livserfarenhet 

(Sandberg 2001).  

 

 

7. Tidigare forskning 

 

7.1 Barns reaktioner vid kris och sorg 

Jag ska under denna rubrik redogöra för eventuella reaktioner som kan yttra sig hos ett barn 

som hamnar i en sådan situation att en kris utlöses. 

Fahrman (1993) kopplar reaktionerna och hanteringen av en kris till barnens första levnadsår. 

Barn som fått sina grundläggande behov tillfredställda och därmed uppnått en grundtrygghet 

har större möjligheter att hantera svåra situationer och känslotillstånd senare i livet (Fahrman 

1993, s 10). 

Raundalen och Schultz (2007) redogör för att forskningen kring barns prestationer när de 

genomgår en kris är tämligen liten i förhållande till hur pass vanligt det är att barn faktiskt 

hamnar i en kris. Det som dock konstaterats via forskningen är att barnen påverkas negativt 

mer eller mindre vilket i de flesta fallen resulterar i sämre prestationer i skolan. Om en elev 

befinner sig i en kris eller är med om ett trauma i familjen såsom skilsmässa, sjukdom eller 

dödsfall kan detta påverka skolprestationerna negativt vilket i sin tur kan resultera i sämre 

resultat och även ouppnådda mål. Raundalen och Schultz (2007) menar att de 

koncentrationssvårigheter som föranleds av en kris visar sig i skolan. Nedsatt minne är en 

vanlig påföljd av koncentrationssvårigheter och som vi vet är minnesfunktionen avgörande för 

inlärningen (Raundalen & Schultz 2007, s59, 63-64). Svårigheterna i skolan beror främst på 

koncentrationssvårigheter som vanligen uppstår när barnet har mycket att tänka på och dessa 

svårigheter kan hålla i sig i flera år (Gyllenswärd 1997, s27).  

Nilzon (1999) redogör för en del faktorer som kan yttra sig hos barn med känslomässiga 

problem såsom isolering, ovilja att prata, tystnad i långa perioder, blyghet samt benägenhet att 

dra sin undan sina kamrater. En annan vanligt förekommande reaktion är ångest, ängslan och 

skuldkänslor. Nilzon (1999) beskriver vidare ångest och ängslan som det centrala 

känslotillståndet vid känslomässiga problem hos både barn och vuxna. Han hänvisar till att de 

flesta barnpsykiatriker hävdar att ångest är ett tillstånd som uppkommer mer eller mindre i 
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alla typer av stressade situationer. Alla krissituationer är mer eller mindre stressande för den 

som befinner sig i den. Det är därför av stor vikt att den som möter barn i kris känner till dessa 

känslotillstånd som kan yttra sig hos barnen för att på bästa möjliga sätt bemöta dessa barn 

(Nilzon 1999, s 37-40). Ångesten kan variera i svårighetsgrad och ge varierande uttryck i det 

enskilda barnets liv. Det kan vara en känsla av obehag eller vid starkare ångest uttrycka sig 

genom panik, oro, skräck eller stark oro. Det som är gemensamt hos alla barn med ångest är 

en känsla av ovisst, hot, förlust eller separationsångest. En annan konsekvens av ångest och 

ängslan är sömnsvårigheter hos barnet. Detta beror på att barnet bearbetar det som hänt i 

sömnen genom drömmarna. Barn som inte får tillräckligt med tid under dagen till att bearbeta 

sina känslor har större tendens att drabbas av mardrömmar om det som skett (Dyregrov 2007, 

s 20f). 

Harris (1995) har skrivit en bok om barns känslohantering. Han menar att barn vid tidig ålder 

upptäcker att känslorna går att dölja. Många barn använder sig av kognitiva strategier för att 

glömma det ledsna. Redan vid en ålder på sex år har barnen upptäckt att känslornas intensitet 

blir mindre om man inte tänker på det som utlöste känslan. De barn som befinner sig i en kris 

kan försöka göra något annat som exempelvis rita eller leka för att kunna glömma bort det 

jobbiga (Harris 1995, s 120, 127,139, 141). Gyllenswärd (1997) betonar vikten av att de barn 

som mår dåligt psykiskt måste få sätta ord på sina känslor. Barnet vill ha kontroll men 

upplever sina känslor som obegripliga vilket kan leda till en inre konflikt i kroppen 

(Gyllenswärd 1997, s77).  

 

7.2 Specifika reaktioner hos barn vars föräldrar separerar 

Fahrman (1993) framhäver att barnen berörs i minst lika stor utsträckning som de vuxna i en 

separation trots att det inte är barnet som separerar men barnet förlorar trots allt den 

grundtrygghet som funnits inom familjen. För barn är en separation ett trauma då en stor del 

av barnets trygghet finns hos föräldrarna. Föräldrarnas kommunikation med varandra spelar 

en avgörande roll för hur barnet ska reagera och hantera situationen. De vuxnas hanterande av 

situationen beror till stor del på anledningen till separationen. De fall där ena parten träffat en 

annan blir svårast då den lämnade parten kan ha svårt att bevara en positiv bild inför barnet av 

den som valt att lämna relationen. Kommunikationen mellan nyseparerade är ofta bristfällig 

vilket leder till en spänd stämning som barnet märker av. Barnets stora trygghet i familjen 

påverkas i största grad vid en separation. En separation mellan föräldrarna kan innebära en 

stor förändring för barnen, från att ha bott med båda föräldrarna och ha en gemensam vardag 

till att eventuellt behöva flytta till annat boende, få mindre umgänge med ena eller båda 
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föräldrarna, eventuella ekonomiska svårigheter som bidrar till begränsat leverne. Fahrman 

(1993) lyfter fram att den oro och ovisshet som barnet kan känna i en separationssituation är 

den faktor som skadar barnet mest. Hon menar att vi mår dåligt om vi inte har någon 

framförhållning i våra liv. Hon belyser även att den dåliga stämningen som uppstår i familjen 

kan vara väldigt påfrestande för barnen och att det i många fall är konflikterna mellan 

föräldrarna som påverkar barnen mest och inte själva separationen i sig. Ett barn kan också ha 

svårt att förstå hur exempelvis mamma kan sluta älska pappa och kan då få tankar och 

oroskänslor över att mamma ska sluta älska barnet också (Fahrman 1993, s 33-44). Barnet 

genomgår även en del känslomässiga förändringar i sex till elvaårsåldern vilket resulterar i att 

barnen upplever separationer med ökad intensitet (Piaget 1968, se Nilzon 1995, s 34).  

Claudia Jewett Jarratt (1999), en av Usa´s ledande barn- och familjeterapeuter under 90-talets 

senare hälft, jämför reaktionerna hos ett barn vid en separation med ett dödsfall. Hon menar 

på att för barnet innebär en separation föräldrarna emellan både död och förlust; död på 

familjen och förlust av alla normala förväntningar på livet. Hon hävdar att den sorg som 

uppstår hos barnet vid en separation dock blir betydligt mer komplicerad än den sorg som 

orsakas av ett dödsfall. Hon menar att vid ett dödsfall finns en kropp att sörja, en 

sorgceremoni, vilket inte finns vid föräldrars separation varpå utrymmet för barnets fantasier 

blir betydligt större (Jarratt 1996, s 37- 39).  

Separationsångest är vanligt förekommande hos barn vars föräldrar genomgår en separation 

varpå jag vill gå in djupare på den definitionen. Nilzon (1999) hänvisar till Bowlby (1973) i 

sin beskrivning av separationsångest som menar på att känslan är en följd av att barnet har 

tidigare erfarenheter av att en efterfrågad person inte funnits till hands. Det kan också vara en 

följd av att föräldrakontakten inte är kontinuerlig. Det har skett en rubbning i barnets tilltro till 

denna person, en avsaknad av trygg bindning till en vuxen som för barnet är mycket viktig. 

Separationsångest hos barn yttrar sig i att barnet har en ständig oro över att en viss person ska 

försvinna eller vara otillgänglig när barnet behöver den. Tecken på att ett barn har 

separationsångest kan vara att barnet tvekar eller vägrar att gå till skolan och lämna föräldern 

hemma eller ta avsked på denne efter lämning i skolan, upprördhet när föräldern inte är i 

närheten, kroppssmärtor främst i huvud och mage, aggressionsutbrott och gråt vid lämning, 

tillbakadragenhet, apati, ledsenhet och koncentrationssvårigheter (Nilzon 1999, s 40-43). 
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7.3 Lärarens betydelse för barn i kris 

Lärarens insats för barn i kris är oerhört värdefull. Raundalen och Schultz (2007) menar att 

barnens känslomässiga tillstånd avspeglar sig i deras skolresultat och den som då först ser det 

är barnets ansvarige lärare. Läraren har därför en betydande roll i barnets välmående inte bara 

resultatmässigt utan även emotionellt (Raundalen & Schultz 2007, s 15, 63f). Fahrman (1993, 

s38) poängterar vikten av att barnet har vuxna omkring sig som orkar lyssna på barnets 

känslor. De barnen som befinner sig i en kris behöver hjälp att hantera alla känslor då de inte 

har tillräckliga bemästringsstrategier för detta (jfr; Fahrman 1993, s 38 & Raundalen & 

Schultz 2007, s 55). I många fall befinner sig föräldrarna i sådan situation att de inte är 

förmögna att tillgodose sina barns känslor och behov varpå läraren blir en viktig tillgång för 

eleven (Dyregrov 2007, s 65). Fahrman (1993, s38) upplyser om att barnen inte behöver 

någon som tycker synd om dem, de behöver en vuxen som förstår att barnet mår dåligt och 

har tid och ork att lyssna på barnet. Gyllenswärd (1997, s17) menar att barnen får styrka att ta 

sig igenom upplevelsen om de har vuxna människor omkring sig som engagerar sig och bryr 

sig. Det är även viktigt att barnen får uttrycka sina känslor fritt. 

För att en elev skall kunna tillgodogöra sig kunskap krävs en känsla av trygghet. En lärare 

som tar initiativ till kontakt med en elev som mår dåligt visar att han eller hon bryr sig om den 

enskilda eleven samt vill hjälpa till och stötta på bästa möjliga sätt (Dyregov 2007,  s 100). 

Detta initiativtagande visar på ett engagemang som kan skapa trygghetskänsla hos barnet. 

Raundalen och Schultz (2007) kallar det ”obarmhärtigt” att förhålla sig passiv till den elev i 

kris som ensam i sin skolbänk försöker lära sig något. Läraren ska anpassa undervisningen så 

att elever i kris kan få den undervisning de har rätt till enligt skollagen (kap. 10 §3) om 

särskild undervisning för elever som pågrund av sjukdom eller annan anledning inte kan delta 

i den ordinarie undervisningen. Det är lärarens ansvar att undervisningen anpassas till den 

elev som behöver särskilt anpassad undervisning (Raundalen & Schultz 2007, s 37, 56). 

Nilzon (1995, s36-37) lyfter fram lärarens betydelse för barnen som mycket stor. Många barn 

tar upp sina funderingar och problem med sin lärare vilket visar på att barnen känner 

förtroende för sin lärare. Jarrats (1996, s 38) påpekar att barnen utnyttjar sin fantasi när de inte 

riktigt vet vad som händer vilket visar på att det är extra viktigt att barnet har vuxna runt 

omkring sig som pratar om det inträffade och ger barnet verktyg för att hantera sin kris/sorg. 

Barnens föräldrar är ibland oförmögna att utföra detta på grund av egen kris/sorg, då är 

läraren extra viktig (Boge & Dige 2006, s 31).  

Det är inte ovanligt att barn kommer efter i sitt skolarbete under en sorgeprocess. Dyregrov 

(2007) lyfter fram tidigare forskning som visar på att barn som upplever kriser och trauman 
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får minskad inlärningsförmåga och försämrade skolprestationer. I de fall där eleven kommer 

efter så pass att misstanke om att uppnåendemålen inte kommer att uppfyllas är det 

nödvändigt att ansvarig lärare vidtar lämpliga åtgärder såsom stödundervisning, enskilt arbete 

eller undervisning hos specialpedagog (Dyregrov 2007, s 103).  

Dyregrov (2007) kritiserar ett vanligt förekommande fenomen i dagens skolor, nämligen det 

att barn som presterar sämre än normalt belastas med extrauppgifter eller kritiseras på grund 

av sin nedsatta prestationsförmåga. Han menar att lärarens handlande i dessa fall ledar till att 

koncentrationsförmågan sänks ytterligare samt i vissa fall även en känsla av att inte bli trott 

hos barnet. Avslappningsövningar och träning i minnesteknik kan stärka barnets 

koncentration. Även positivt stöd och gradvis ökade krav på skolarbetet kan förbättra barnens 

koncentrationsförmåga (Dyregrov 2007, s102-103). Raundalen och Schultz (2007) redogör 

för att en viktig faktor i inlärningsprocessen är tron på sig själv, tron på att jag kan lösa den 

uppgift jag tilldelats. När ett barn befinner sig i en kris kan denna funktion blockeras 

(Raundalen & Schultz 2007, s 65). Boge och Dige (2006, s 45) menar att pedagogens 

arbetsmetoder kan vara det som gör att barnet lyckas ta sig igenom en kris. Raundalen och 

Schultz (2007, s 64f) hävdar att man sedan tidigare vet att en positiv läromiljö är av stor 

betydelse för att förkorta de faser som resulterar i sämre inlärningsförmåga. 

Raundalen och Schultz (2007) kritiserar skolans bristande uppföljningsprocess då de menar 

att de flesta skolor trappar ner på vidtagna åtgärder för en elev i kris och därmed lämnar 

eleven ensam med den långsiktiga hanteringen i krisprocessen. Trots att behovet av stöd 

utifrån minskar med tiden är det viktigt att inte glömma bort det som eleven varit med om 

(Raundalen & Schultz 2007, s 55). 

Som lärare och pedagog är man först och främst ansvarig för eleverna men en elev är aldrig 

ensam, den tillhör en familj. Det är därför av största vikt att pedagogen stabiliserar en god 

kontakt med föräldrarna. Det är även lärarens uppgift att hålla en öppen och ärlig dialog när 

ett barn råkat ut för en svår händelse som föräldrars separation (Boge & Dige 2006, s 146). 

Varje enskild pedagog har ett ansvar för de barn i skolan som befinner sig i sorg. Om man 

som pedagog upplever att man inte är rätt person eller inte är ett tillräckligt stöd och hjälp för 

ett specifikt barn så finns yttre myndigheter att tillgå som Barn och ungdomspsykiatrin, 

socialtjänsten eller kanske eventuellt en annan pedagog på skolan med god relation till eleven. 

Det är en ansvarsfull handling att avsäga sig ansvaret när problematiken överstiger ens 

personliga resurser. Vad som däremot är ytterst oansvarigt är att ignorera och inte låtsas om 

problemet (Boge & Dige 2006, s 110). 
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Som pedagog är man enligt socialtjänstlagen skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten om 

man misstänker att ett barn far illa. En förälder som är i kris kan brista i sitt föräldraskap till 

den grad att barnet far illa och kan då behöva hjälp och stöttning utifrån. Socialtjänsten kan då 

hjälpa föräldern och de kan gemensamt komma fram till en lösning som stöttar barnet och 

avlastar föräldern (Boge & Dige 2006, s 9). 
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8. Resultatredovisning 

Jag har analyserat fem krisplaner och sökt efter likheter och skillnader mellan dessa. 

Krisplanerna kommer från fem olika grundskolor i Stockholms län. Krisplaner kan se väldigt 

olika ut men jag har försökt lyfta fram det mest centrala i varje enskild krisplan för att sedan 

vidare gå in på djupet i de delar som verkar vara det som är mest gemensamt samt även det 

som i en specifik krisplan avviker från resterande. I min redovisning av resultaten utgår jag 

ifrån ett hermeneutiskt perspektiv då resultatet grundar sig i mina tolkningar och min 

förståelse av texterna. Mina tolkningar är starkt förknippade med min förförståelse vilken 

påverkas av mina tidigare arbetslivserfarenheter inom psykiatrin samt mitt stora intresse för 

barn som har svårigheter av ett eller annat slag. För att uppfylla konfidentialitetskravet inom 

forskningsetiken har alla skolor fått fingerade namn. Utifrån mina tolkningar har jag valt ut tre 

centrala teman som kommer prägla mina resultat och min diskussion. De teman jag valt är:  

- dödsfall hos elev, 

-  uppföljning av elever som hamnat i kris pågrund av dödsfall,  

-  situationer som endast lyfts upp i en av de analyserade krisplanerna. 

 

8.1 Krisplanernas utformning  

 

Utterskolan 

Krisplanen är gällande för år 2010 men reviderades senast september 2007 och är på totalt sju 

sidor. Skolan har samlat mindre krisplaner rörande en specifik händelse i ett och samma 

dokument och totalt lyfter de upp fem situationer som de rubricerar var för sig. De händelser 

som berörs är ”våld, hot eller trakasserier mot elev”, ”våld, hot eller trakasserier mot 

personal”, ”svårt skadad eller dödsfall hos elev på skolans område”, ”svårt skadad eller 

dödsfall hos personal på skolans område” samt ”mobbning”. Varje specifik händelse 

redovisas på en egen sida med riktlinjer för hur situationen skall hanteras i det akuta skedet. 

Det hänvisas även vidare till en lokal krispärm som är placerad på expeditionen. Krisplanen 

innehåller en detaljerad telefonlista över ansvariga på skolan såsom rektorer, kurator och 

skolsköterska. Vidare finns en telefonlista till utomstående myndigheter som exempelvis 

larmnummer, vårdcentral, stödteam och resursgruppen. 
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Rävskolan 

Krisplanen är reviderad 2010 och består av totalt 30 sidor. Krisplanen lyfter upp totalt 17 

situationer som kan leda till en krisreaktion hos en eller flera individer. Inledningsvis redogörs 

för skolans vision och syfte med krisplanen. Det framgår tydligt att det är skolans krisgrupp 

som står bakom krisplanen och alla delaktiga i krisgruppen finns nämnda med namn och 

telefonnummer i krisplanens början. Kommunen där skolan är belägen har startat en 

ledningsgrupp för psykosocialt omhändertagande vars kontaktuppgifter finns redovisade i 

krisplanens inledning. Krisplanen är uppdelad i två kapitel, ett för olycksfall och ett för 

krissituationer. Riktlinjer för olycksfall som frätskador, brännskador, ögonskador och 

elolyckor beskrivs detaljerat. Krisplanen beskriver hur ett avlastningssamtal kan gå till samt 

viktiga faktorer att tänka på som lyssnare. Detta följs av en beskrivning av vanliga reaktioner 

vid dödsfall eller allvarlig olycka. Därefter görs en kort beskrivning av de fyra faser som 

genomgås när en kris infaller för att sedan ge en beskrivning av lämpligt bemötande av 

personer som befinner sig i kris. Sedan ges åter riktlinjer för åtgärder för diverse akuta 

situationer såsom dödsfall hos elev eller personal på skolans område/fritiden/under längre lov, 

dödsfall av anhörig till elev. I alla kategorier för dödsfall lyfts hänsyn till den enskildes tro 

och heliga ritualer upp som viktiga faktorer att ha i åtanke. Vidare ges riktlinjer för allvarlig 

sjukdom, olycka, personals allvarliga insjuknande som tros leda till döden samt självmord/-

sförsök. En del riktlinjer för lärarens bemötande av klassen efter tragiska händelser lyfts fram 

i planen likväl bemötandet av föräldrarna som är mer eller mindre drabbade i den aktuella 

händelsen. Därefter följer diverse telefonlistor med telefonnummer till myndigheter och 

institutioner som kan vara eller bli inkopplade i olika olycks- eller krissituationer varav en 

sida ägnas olika myndigheter som är specialiserade på krissituationer av ett eller annat slag, 

exempelvis barn och ungdomspsykiatrin, arbetsmiljöverket och krisberedskapsmyndigheten 

för att nämna några. Slutligen finns ett brev som är avsett som en mall för det brev som skolan 

sänder hem till varje enskild elevs vårdnadshavare efter ett dödsfall på skolan. I brevet finns 

kontaktuppgifter till rektor, skolsköterskan och kuratorn ifall föräldrarna vill komma i kontakt 

med någon av dessa. 

 

Svanskolan 

Skolans krisplan vis krissituationer är uppdaterad mars 2010 och består av 26 sidor. 

Krisplanen lyfter upp 14 situationer som kan leda till en krisreaktion och därmed behöva 

särskilda åtgärder. Krisplanen är indelad i en del för krisgruppens uppgifter, kontaktuppgifter, 

samlingslokaler vid utrymning av skolan samt bemötande av media. Sedan kommer en del 
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med riktlinjer och agerande vid specifika händelser som brand, elever som ej hämtas, 

drogpåverkade föräldrar vid hämtning eller lämning, bombhot, obehöriga i skolan samt hot 

mot elev eller personal. Detta följs av riktlinjer vid mer allvarliga händelser som allvarlig 

olycka, dödsfall av elev eller personal, dödsfall av nära anhörig till elev samt elev som utsätts 

för sexuella övergrepp på skolan. Krisplanen tar också upp riktlinjer för hur en anmälan till 

socialtjänsten görs, vem som gör den och hur fortsatt kontakt med socialtjänsten bör se ut 

efter en anmälan. Krisplanen beskriver även olika sorg och krisreaktioner hos barn och hur 

man som lärare kan bemöta dessa barn. Det finns även allmänna råd till läraren hur denne kan 

besvara elever frågor som rör döden, hur läraren kan förhålla sig till föräldrar som vart med 

om en traumatisk händelse och befinner sig i en kris. Slutligen innehåller krisplanen bilagor 

med telefonnummer till ansvariga på skolan, diverse myndigheter man kan tänkas komma i 

kontakt med i olika situationer, ritualer vid dödsfall och exempel på dikter, psalmer och 

sånger.  

 

Tjäderskolan  

Skolans krisplan gäller för 08/09, är på totalt 11sidor och lyfter upp åtta händelser som kan 

leda till att krisåtgärder behöver vidtas. Krisplanen är gällande i hela rektorsområdet och berör 

inte endast den skola som lämnat ut krisplanen. Den inleds med en beskrivning av skolans 

kristeam och vilka personer som ingår där. Därefter följer riktlinjer för handlande vid diverse 

tillstånd; allvarlig skada under skoltid, livshotande tillstånd, elevs dödsfall i skolan eller på 

grund av sjukdom, skolbussolycka, familjemedlems dödsfall, personals dödsfall samt ritualer 

vid dödsfall på skolan. I krisplanen finns en kort beskrivning av bearbetningssamtal som lyfts 

upp som en viktig del i individens kris/sorgbearbetning. Slutligen finns en telefonlista med 

alla som ingår i kristeamet.  

 

Vargskolan 

Krisplanen uppdaterades april 2009 och är på totalt 15 sidor innehållande åtta specificerade 

situationer som kan behöva krisåtgärder. Inledningsvis finns en telefonlista över närliggande 

sjukhus, vårdcentraler, brandstation, lokala polisstationen, präster samt socialtjänsten för att 

följas av en telefonlista till de ansvariga i skolans krisgrupp. Därefter följs riktlinjer och 

ansvarspersoner för diverse åtgärd vid diverse händelser såsom fysisk misshandel, hot, svår 

olycka eller dödsfall, elev som avviker från skolan, dödsfall av nära anhörig till elev, 

telefonhot, större olyckor eller katastrofer och brand. Krisplanen har även en sida med 

riktlinjer för hantering av medias intresse samt rutiner vid skolutflykter. Vid skolutflykt skall 
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en lista på samtliga medföljande samt ett telefonnummer till ledaren lämnas till 

elevexpeditionen. Där skall även framgå resmål samt beräknad återkomst. Krisplanen avslutas 

med samma telefonlista över myndigheter och vårdinrättningar som kan vara aktuella i en 

krissituation som krisplanen inleds med. 

 

8.2 Gemensamt hos krisplanerna 

I de krisplaner jag beskrivit kan ses ett mönster för olika situationer som tas upp i samtliga av 

de insamlade krisplanerna. Tre situationer som är redovisade i samtliga texter är dödsfall, 

allvarlig sjukdom samt hot och våldssituationer. Jag ska redogöra för vardera händelse var för 

sig.  

 

8.3 Elevs dödsfall 

Gemensamt för samtliga undersökta krisplaner är att de tar upp specifikt elevs dödsfall i sina 

krisplaner. Det finns dock vissa skillnader dem emellan. Gemensamt för alla skolor är att de 

har en rubrik kopplat till dödsfall hos elev. Utformningen av krisplanerna skiljer sig något 

mellan skolorna både vad gäller de riktlinjer som lyfts fram samt hur detaljerad informationen 

är. I kommande text redovisar jag varje skola enskilt då det är flera rubriken som lyfts upp 

samt att läsningen lätt uppfattas som rörig om jag ska redogöra samtliga fem krisplaner i 

löpande text. 

 

 Vargskolan har utformat sin krisplan kring elevs dödsfall vars rubrik lyder ”Svår olycka 

eller dödsfall som drabbar elev eller personal” med korta punkter med åtgärder som skall 

vidtas. Dessa är korta och konkreta med vad som skall göras och av vem. Som sjätte punkt i 

ordningen är ”Försäkra dig om att anhöriga fått informationen” med vidare information om 

vart anhöriginformation kring alla elever finns kan kopplas till den fjärde punkten som 

uppmanar rektor att kontakta anhöriga till den drabbade. De tre sista punkterna berör 

efterarbetet såsom kontakt med den drabbade familjen, media och allmänheten. Som slutpunkt 

i ordningen av totalt elva punkter finns en rubrik med ”uppföljning” som preciserar vem som 

ska göra en viss uppföljning; 
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Åtgärder       Ansvariga 

Kort dokumentation         Rektor/bitr, rektor 

Uppföljande information till personal och elever    Rektor/ bitr, rektor 

Extra stöd till närmast berörda   Psykolog/skolsköterska 

Flagga på begravningsdagen     Vaktmästaren 

Deltagande i begravning                            Klassläraren  

Blommor till begravning   Rektor 

Anordna minnesstund       Krisgruppen 

 

Vidare finns ingen specifik uppföljning för de elever som drabbats av det inträffade. I ovan 

listade åtgärder finns ”extra stöd till närmast berörda” men det framgår dock inte om stödet är 

riktat till eleverna på skolan eller den avlidnes familj. Det kan däremot antas att stödet riktar 

sig till eleverna då ansvarig för åtgärderna är psykolog och skolsköterska. 

Utterskolan har i sin krisplan fem punkter under rubriken ”elevs dödsfall”. I likhet med 

Vargskolan upplyses att skolledningen ska underrätta elevens föräldrar om dödsfallet. I 

Utterskolans krisplan är femte och sista punkten i krisplanen ”Samtliga föräldrar i klassen 

informeras via telefon”.  

Svanskolans rubrik ”Elevs dödsfall” lyfter som andra punkt upp eventuella syskon i skolan 

som behöver underrättas och eventuellt omhändertas av någon personal som står barnet nära. 

Svanskolan har som policy att föräldrarna underrättas av polisen och inte av skolledningen. 

Vidare har de en punkt ”Rektor utser den person som ska ta kontakt med hemmet. Den 

personen fortsätter att ha kontakt med familjen så länge det behövs”. På skolan har de ett 

omfattande efterarbete beskrivet där rektor ska ansvara för att alla föräldrar på skolan 

informeras, ett ”minnesrum” ska arrangeras med tända ljus och lugn musik där elever och 

personal har möjlighet att gå till och samla och om så önskas skriva ner sina tankar och 

minnesbilder av den avlidne. Även en minnesstund ska arrangeras så snart som möjligt och 

här poängteras vikten av att föräldrarna får lämna önskemål om hur denna bör se ut och 

hänsyn skall tas till familjens trosuppfattning.  

På Tjäderskolan är elevs dödsfall indelat i två rubriker; ”Elevs plötsliga dödsfall” samt 

”Elevs dödsfall efter sjukdom”. Alla punkter är desamma förutom punkt nummer två som 

under rubriken ” Elevs plötsliga dödsfall” lyder ”Därefter tas omedelbart kontakt med den 

drabbade familjen” och under rubriken ”Elevs dödsfall efter sjukdom” lyder 

”Kontakperson/er utses för den drabbade familjen”. Dessförinnan skall rektor, i båda fallen, 

ha sammankallat skolans kristeam samt den avlidne elevens klassföreståndare till ett 

akutmöte. Rektor ska även ha skaffat sig information om det finns eventuella syskon på 
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skolan som kan vara i behov av krisstöd. Den tredje punkten relaterar till den första och 

belyser att det under akutmötet ska tas upp hur arbetet med ritualer kring dödsfallet ska se ut. 

Vidare ska skolan respektera den avlidna elevens familjs önskemål, klassföreståndaren ska 

samla klassen och informera om det inträffade samt att lagledarna ska informera all personal 

på skolan. Slutligen hänvisas massmedias eventuella intresse till rektorn. 

Dödsfall av elev delas in i två kategorier i Rävskolans krisplan; ”Akuta åtgärder vid dödsfall 

av elev under skoltid” samt ”Akuta åtgärder vid dödsfall som inträffar under längre lov”. 

Endast under den första rubriken framgår direkt att dödsfallet avser en elev. I det andra fallet 

yttrar det sig under första åtgärdspunkten som uppmanar den avlidne elevens klasslärare att ta 

kontakt med föräldrarna för att få förstahandsinformation samt få veta föräldrarnas önskemål. 

Riktlinjerna skiljer sig en del mellan de olika situationerna. Vid elevs dödsfall under skoltid 

läggs fokus på det som skall göras direkt såsom larma 112, samla ihop alla elever så att ingen 

avviker, ta hand om eventuella syskon på skolan samt kontakta familjen. Under andra 

rubriken som hanterar dödsfall under längre lov skall den berörda elevens klasslärare i första 

hand kontakta familjen och få informationen bekräftad. Vidare skall ett planeringsmöte 

sammankallas i krisgruppen för att diskutera hur fallet ska hanteras för att därefter ge 

information till personal och elever på skolan. I båda fallen hålls en samling, dock är det viss 

skillnad då det i de fall med dödsfall under skoltid skall hållas en samling i klassrummet där 

eleverna får ventilera sina känslor och tankar kring det inträffade medan det i fall av dödsfall 

under längre lov hålls en gemensam samling i matsalen där rektorn håller ett tal. De tre sista 

punkterna i är lika i båda fallen där ”Kontinuerlig uppföljning”, ”Stöd för personal” samt 

”Stöd för eleverna” lyfts upp som viktiga åtgärder. 

 

 

8.4 Uppföljning av eleverna som mår dåligt till följd av inträffat dödsfall 

Jag har sökt efter indikationer på att de som mår dåligt av det inträffade dödsfallet ges stöd i 

någon form. Två av krisplanerna lyfter fram någon form av åtgärd för de som mår dåligt efter 

ett inträffat dödsfall. Rävskolan har en åtgärdspunkt som lyder ”Kontinuerlig uppföljning” 

under båda sina rubriker som är kopplade till elevs dödsfall. Under den här åtgärdspunkten så 

läggs ansvaret på varje enskild klasslärare att kontinuerligt fråga eleverna i dennes klassrum 

hur de mår samt vid behov hjälpa en elev att få kontakt med kurator. Det framgår dock inte 

under hur lång period klassläraren skall ha denna kontinuerliga uppföljning. 

På Vargskolan har de riktlinjer för uppföljningen av det inträffade och där är ”extra stöd till 

närmast berörda” framlyft som åtgärd. Det är dock inte presicerat vilka som faller inom ramen 
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för ”närmast berörd”. Utifrån textens specificering om vem som är ansvarig för att åtgärderna 

vidtas vill jag tolka det som att det syftas på eleverna då det är psykolog och skolsköterska 

som står som ansvarig för åtgärden. Det finns dock ingenting som specificerar vilken typ av 

stöd som skall ges, när den skall ges eller under hur lång tid psykologen och skolsköterskan 

skall vidta nödvändiga åtgärder. 

 

8.5 Specifika situationer en krisplan är ensam om att lyfta fram 

Jag ska här ge en kort redogörelse för händelser och situationer som endast lyfts upp i en av 

de fem analyserade krisplanerna för att påvisa viktiga skillnader i synen på vad som kan 

definieras vara en krissituation eller en situation som kräver åtgärder för specifika individer. 

Först och främst vill jag redogöra för att Utterskolan inte har någon rubrik i sin krisplan som 

avviker från vad de andra krisplanerna tar upp.  

Tjäderskolan har rubricerat ”Allvarlig skolbussolycka” i sin krisplan. Detta förklaras i 

krisplanen med att större trafikolyckor informeras om till allmänheten via Radio-Stockholm 

samt Riksradion vilket kan leda till att många oroliga föräldrar hör av sig om de vet med sig 

att deras barn är på utflykt eller annan resa med buss i området kring den rapporterade 

olyckan. 

Rävskolan har en rubrik som lyder ”Krisplan vid självmord eller självmordsförsök” men de 

har dock inte skrivit in några åtgärder under rubriken. Sista sidan i krisplanen lyfter upp olika 

punkter som krisgruppen bör jobba vidare med och där står självmord och självmordsförsök 

med som en uppmaning att en krisplan bör utfärdas kring denna situation. 

Vargskolan har som rubrik ”Elev som avviker från skolan” där åtgärder och riktlinjer för 

handlande lyfts upp på samma sätt som under övriga rubriker i krisplanen.   

Svanskolan har fyra rubriker som inte lyfts upp i någon av de andra krisplanerna jag 

analyserat; ”Obehöriga i skolan”, ”Barn som ej hämtats”, ”Drogpåverkad förälder” samt 

”Elev som utsatts för sexuella övergrepp i skolan”. De två förstnämnda är skrivna med vanlig 

stil medan den sistnämnde ”Drogpåverkad förälder” är skriven i fetstilt. Under alla tre 

rubriker finns riktlinjer för hanterandet av situationen. Vid ”Obehöriga i skolan” uppmanas 

”Om du möter en okänd person i skolan, fråga vem det är” samt ”Låt dig inte provoceras. 

Hämta hjälp”. Vid händelse av att ett barn inte hämtats skall föräldrarna kontaktas, om de inte 

är anträffbara skall arbetsplatsen kontaktas för information om när föräldern lämnat sitt 

arbete. I situationen med drogpåverkad förälder får barnet inte lämnas ut, den andre föräldern 

ska kontaktas samt att socialnämnden ska kontaktas vid upprepade tillfällen.  
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9. Diskussion  

Jag har i mitt resultat lyft upp fem olika krisplaners upplägg samt preciserat de riktlinjer som 

redovisas kring ett fåtal av de situationer som presenteras i krisplanerna. Syftet med krisplaner 

är att varje enskild skola ska ha riktlinjer för hanteringen av sådana situationer de anser kunna 

behöva krisåtgärder (Skolverket 2009, s 1). 

Jag kommer i min diskussion att utgå från det hermeneutiska perspektivet vars fokus ligger på 

tolkning och förståelse av en text. Det har även en stark koppling till min förförståelse för det 

som studeras vilket gör att tolkningarna påverkas av mina tidigare erfarenheter.   

 

9.1 Krisplanernas utformning  

I min analysering av de inhämtade krisplanerna kunde jag konstatera att sista revideringen var 

gjord mellan 2008 och 2010. Med hänvisning till arbetsmiljöverkets riktlinjer så skall 

krisplanen uppdateras regelbundet samt ständigt hållas aktuell. Det går att ifrågasätta huruvida 

de krisplaner som är reviderade 2008 samt 2009, alltså för ett respektive två år sedan 

innehåller aktuell information och aktuella kontaktuppgifter (AFS 2001:01, s 15). Den skola 

som reviderade sin krisplan 2008 gäller för ett helt rektorsområde vilket gör sannolikheten 

betydligt större att personal slutat respektive tillkommit i skolans krisgrupp som utfärdat 

krisplanen.   

Vad gäller valet av rubriker, vilka av mig tolkas vara skolans sätt att definiera en situation 

som kan utlösa en krisreaktion hos en eller flera på skolan, så ser dessa väldigt olika ut. För 

att ge en kontrast på skillnaden så har Utterskolan valt fem rubriker varav fyra berör våld, 

olycka eller dödsfall samt en som ger riktliner för agerandet vid mobbing. Vidare har 

Rävskolan 17 rubriker varav fem rör skadeolyckor. Resterande 11 rubriker berör dödsfall med 

hänvisning till vem som avlider samt var dödsfallet inträffar, allvarlig sjukdom och olycka. 

Svanskolan har 13 rubriker med väldigt brett skilda händelser. Dessa berör barn som ej 

hämtas, drogpåverkade föräldrar, elevs försvinnande, dödsfall, olyckor samt sexuella 

övergrepp. Som tidigare nämnt finns ingen ”regel” för vilka situationer som skall lyftas upp i 

en krisplan. Den enda riktlinje som finns är att krisplanen skall ta upp sådana situationer som 

bedöms kunna utlösa en kris hos en eller flera på skolan (Skolverket 2009, s 1). Denna 

riktlinje lämnar ett stort ansvar till de personer som skall utfärda krisplanen vilket kan leda till 

väldigt stora skillnader i skolornas utformning av krisplanerna vilket även syns i de fem 

krisplaner jag analyserat då en av skolorna har sju rubriker och en annan 17 stycken. De som 

ska utforma krisplanen måste först och främst göra en tolkning av vilka situationer som kan 
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utlösa en kris för att sedan återge lämpliga riktlinjer och lämpligt stöd åt de drabbade. Den 

tolkning som görs är kopplat till tolkarens förförståelse vilken kan se väldigt olika ut beroende 

på vem som gör tolkningen och vilka tidigare erfarenheter den personen har vilket därmed 

leder till stora skillnader i utformningen av krisplanerna (Thomassen 178-191). 

 

9.2 Gemensamt hos krisplanerna 

Arbetsmiljöverket (1999) ger i en föreskrift förslag på situationer som kan utlösa en 

krisreaktion, exempelvis våld, hot, dödsfall, psykisk påfrestning och svåra olyckor (AFS 

1999:7). Det kan urskiljas många likheter i rubriceringen hos de olika skolorna då alla tar upp 

dödsfall, svåra olyckor samt våld. Det finns vidare även stora skillnader då Svanskolan har 

med exempelvis drogpåverkade föräldrar, barn som inte hämtas och sexuella övergrepp vilka 

inte lyfts upp i någon av de andra krisplanerna. Då det inte finns några riktlinjer för hur 

krisplanen ska vara utformad eller några krav på vilka situationer som skall tas upp så går det 

inte heller att säga att en viss skola har utfärdat sin krisplan ”fel”. Avsaknaden av tydliga 

riktlinjer för vilka situationer som skall lyftas upp kan få konsekvenser för de elever som 

drabbas av en händelse som står utanför krisplanen då det inte finns några riktlinjer för 

hanterandet av situationen och den elev som eventuellt hamnar i kris (AFS 1999:7). 

 

9.3 Elevs dödsfall 

Samtliga krisplaner lyfter upp elevs dödsfall som en händelse som kan kräva akuta åtgärder 

och eventuellt leda till en kris hos en eller flera elever och personal på skolan.  

På Vargskolan har de valt att kombinera åtgärderna för svår olycka samt dödsfall och även 

valt att lägga händelsen under samma rubrik oavsett det drabbar en elev eller en personal; 

”Svår olycka eller dödsfall som drabbar elev eller personal”. Åtgärderna och riktlinjerna är 

alltså desamma oavsett det handlar om en elev som ramlar ner från ett träd och bryter armen 

eller om en elev avlider då den blir påbackad på skolgården av lastbilen som levererar 

matvaror. Att ha båda händelserna under samma rubrik vill jag tolka som att de inte ser några 

skillnader i allvaret i de båda händelserna. Det kan tyckas betydligt mindre allvarligt att en 

elev skadar sig i en olycka än att en elev avlider till följd av olycka eller sjukdom. För att 

illustrera exemplen ovan ännu tydligare kan vi anta att i det fall då en elev ramlar ner från ett 

träd så finns det en sannolikhet att den elev som ramlar hamnar i chock direkt efter fallet, är 

rädd och har ont. Konsekvensen av en fallolycka blir ett besök på sjukhuset med röntgen- 

undersökningar och vid benbrott gips i ett antal veckor. Detta kan följas av att eleven får svårt 

att skriva med den gipsade armen, kanske har svårt att äta och torka sig efter toalettbesök. I 
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fallet med lastbilsolyckan som orsakar dödsfall kan vi anta att eleven som blir påkörd har 

sällskap av ett antal kompisar som ser olyckan, ser det eventuella blod som kommer samt 

kompisens livlösa kropp. Dessa kompisar kan då hamna i en kris då händelsen är utanför 

deras referensramar (Fahrman 1993, s9). Trots denna stora skillnad på händelse och skillnad i 

konsekvens på händelse så skall samma åtgärder vidtas. 

 Är olyckan av den art att en elev hamnar i respirator och det är oklart om huruvida den 

kommer klara sig eller om olyckan resulterar i att många av eleverna blir skadade och 

eventuellt får se sina svårt skadade kamrater så är olyckan av en helt annan kategori än ett fall 

från ett träd med bruten arm som resultat. Detta gör rubriken svår att diskutera då det inte 

framgår hur allvarlig olyckan skall vara för att de åtgärder som lyfts upp skall vidtas. 

I Rävskolans rubriceringar av elevs dödsfall, ”Akuta åtgärder vid dödsfall av elev under 

skoltid” samt ”Akuta åtgärder vid dödsfall som inträffar under längre lov” kan ses viktiga 

skillnader i bemötandet av övriga elever på skolan vid inträffandet av dödsfall. I det första 

fallet med dödsfall inträffat på skoltid ordnas en samling i respektive klassrum där eleverna 

får ventilera sina känslor, redogöra för vart de befann sig när situationen inträffade samt hur 

de fick kännedom om det inträffade. I det andra fallet hålls en samling i matsalen gemensamt 

med övriga klasser. Utifrån textens upplägg vill jag tolka det som att de på skolan som 

utfärdat krisplanen ser elevernas behov av att samtala kring det inträffade som större vid 

dödsfall under skoltid än vid dödsfall som inträffat under längre lov. Detta tolkar jag vidare 

som att informationen om dödsfallet kommer mer plötsligt än vid ett dödsfall under längre lov 

och att det därför läggs större fokus på barnens individuella behov i samband med dödsfall på 

skoltid. Förutom samling i klassrummet respektive matsalen finns inga indikationer på att de 

barn som mår psykiskt dåligt till följd av dödsfallet skall få stöd i sin bearbetning. Denna brist 

på agerande strider mot läroplanens värdegrund som lyfter upp att ”Skolan skall präglas av 

omsorg om individen, omtanke och generositet” (Lpo94 s 11).   Raundalen och Schultz 

(2007) lyfter upp att klassrummet är den plats där eleverna spenderar mest tid och att det är 

där de stora möjligheterna finns att göra de åtgärder som behövs för att en elev ska må bättre.  

Raundalen och Schultz belyser även att genom att pedagogen organiserar undervisningen på 

ett positivt och konstruktivistiskt sätt kan de elever som befinner sig i kris i större utsträckning 

tillgodogöra sig den kunskap som läraren förmedlar. De menar att inlärningsprocessen kan 

underlättas för elever i kris om pedagogen använder sig av de krispedagogiska metoderna som 

har en terapeutisk effekt (Raundalen & Schultz 2007, s 10-15).  

På Tjäderskolan har man valt att rubricera elevs dödsfall i två kategorier; ”Elevs plötsliga 

dödsfall” samt ”Elevs dödsfall efter sjukdom”. Åtgärderna är exakt desamma förutom punkt 
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nummer två som berör kontakten med familjen. Det framgår inte varför man valt att särskilja 

”elevs dödsfall” beroende på om det inträffar plötsligt eller på grund av sjukdom men jag vill 

tolka det som att eleverna i skolan är mer förberedda på vad som komma skall om de vet att 

en elev är sjuk i en dödlig sjukdom. Eftersom det heller inte finns några skillnader i riktlinjer 

och åtgärder så lämnas anledningen obesvarad.   

Ett dödsfall av en elev oavsett vart och varför det inträffar berör väldigt många. Som tidigare 

nämnt har inte barn samma adekvata strategier för att hantera en kris och är därför beroende 

av stöd från vuxna (Raundalen & Schultz 2007, s55). I en situation där en elev på skolan har 

avlidit är det av stor vikt att de lärare på skolan som har elever som berörs av dödsfallet vidtar 

krispedagogiska åtgärder och organiserar undervisningen på ett positivt sätt så att de elever 

som befinner sig i kris kan tillgodogöra sig den kunskap som läraren förmedlar (Raundalen & 

Schultz 2007, s10). Prestationerna i skolan kan påverkas om barnet befinner sig i en kris oftast 

till följd av koncentrationssvårigheter som kan uppstå. Nedsatt minnesfunktion är en vanlig 

följd av de koncentrationssvårigheter vilket är en avgörande funktion för inlärningen. Dessa 

åkommor kan uppstå då barnet har mycket att tänka på (Dyregrov 2007, s 102-103, 

Raundalen & Schultz 2007, s 59, 63-64). De koncentrations- och minnessvårigheter som kan 

uppstå gör inlärningen svår för eleven. Läraren har här en viktig roll, att anpassa 

undervisningen så att varje elev kan tillgodogöra sig den förmedlade kunskapen vilket inte 

framgår i någon av de analyserade krisplanerna. Positivt stöd och gradvis ökande krav på 

prestationerna kan vara motiverande faktorer som förbättrar barnets koncentration (Dyregrov 

2007, s 103). Raundalen och Schultz menar att barnens känslomässiga tillstånd avspeglar sig i 

skolresultaten vilket ger läraren en stor betydande roll i barnets liv (Raundalen & Schultz 

2007, s63). Vikten av att barnet har vuxna runt omkring sig som tar deras känslor på allvar, 

orkar lyssna samt engagerar sig är avgörande faktorer i barnets bearbetningsprocess (jfr; 

Fahrman 1993, s 38 & Gyllenswärd 1997, s17). 

 

9.4 Uppföljning av de eleverna som mår dåligt till följd av inträffat dödsfall  

Tjäderskolan har tagit stor hänsyn till den drabbade familjen i sina krisplaner då de under 

andra åtgärdspunkten skall kontakta den drabbade familjen samt utse en kontaktperson som 

håller vidare kontakt med familjen.  

Vargskolan har en uppföljning kring varje dödsfall där ”extra stöd till närmast anhöriga” 

framgår som en av punkterna. Det framgår dock inte om det syftas på eleverna i skolan eller 

på den avlidnes familj. Utifrån texten tolkar jag att det syftar på eleverna i skolan då ansvarig 
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för åtgärden är psykolog och skolsköterska. Det finns vidare ingen specificering på hur stödet 

skall vara utformat 

I övrigt är det bara en av de analyserade krisplanerna, Rävskolan, som har en ”kontinuerlig 

uppföljning” som åtgärd där läraren regelbundet ska fråga hur eleverna i klassen mår samt. De 

har även ”Stöd för elever” där kuratorssamtal erbjuds de som mår dåligt av det inträffade. 

Anmärkningsvärt är dock att åtgärdspunkten ”Stöd för personal” står före ”Stöd för elever” 

vilket sätter personalen i högre prioritet än barnen om krisplanen ska läsas i punktordning. Jag 

har tidigare beskrivit barns avsaknad av bemästringsstrategier för att hantera en krissituation 

och lyft upp vikten av att ett barn i kris har vuxna runt omkring sig som hjälper till att hitta 

ord för alla de känslor som finns i kroppen. Barn har inte samma inlärda adekvata strategier 

som en vuxen för att på egen hand kunna hantera en kris vilket placerar barnen i en 

underlägesposition då de är beroende av vuxna runt omkring sig (Raundalen & Schultz 2007, 

s55). Det kan tyckas att åtgärderna bör ha omvänd ordning med hänsyn till Fn´s 

barnkonvention tredje artikeln (barnombudsmannen 2008) om barns bästa, där det lyfts fram 

att barns bästa alltid skall komma i främsta rummet. I det här fallet med att ”Stöd för 

personalen” rangordnas högre än ”Stöd för elever” kan konstaterats att ”personalens bästa” 

har högre prioritet än ”barnens bästa”. 

I de övriga krisplanerna jag analyserat går inte att urskilja någon indikation på att de elever 

som mår dåligt av det inträffade dödsfallet ska få några vidtagna åtgärder. Vi har här ett bra 

exempel på den kritik som Raundalen och Schultz (2007, s55) har gentemot skolans bristande 

uppföljningsprocess av elever som varit i kris. De menar att det är viktigt att ha i åtanke att 

eleven har varit med om en kris. Gyllenswärd (1997, s 27) poängterar att de 

koncentrationssvårigheter som ofta uppstår hos barn i kris kan hålla i sig i flera år vilket är en 

indikation på att de åtgärder som satts in för ett barn i kris inte bör tas bort för tidigt. Som jag 

tidigare nämnt är det lärarens ansvar att anpassa undervisningen så att varje enskild elev kan 

tillgodogöra sig den kunskap den har rätt till (Raundalen & Schultz 2007, s37, 56 & Skollagen 

1985) vilket är en åtgärd som inte lyfts upp i någon av de analyserade krisplanerna. Barn 

utnyttjar ofta sin fantasi då de inte har tillräcklig vetskap om det som inträffat vilket gör det 

extra viktigt att barnet har vuxna runt omkring sig som pratar om det inträffade och ger 

barnen verktyg för att hantera den kris de befinner sig i (Jarrats 1996, s 38). Är det som i min 

studies analyserade situation, som berör elevs dödsfall, så bör läraren ses som en av de mest 

lämpade personerna att diskutera det inträffade med barnen då händelsen har stark koppling 

till skolan då den avlidne var elev på skolan. Det är även viktigt att läraren har i åtanke att 

barn redan från sex års ålder kan dölja sina känslor. De barn som befinner sig i en 
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känslomässigt pressad situation kan försöka hitta annat att göra för att för en stund glömma 

det ledsna. Det är här viktigt att betona att barn inte alltid visar sina rätta känslor och att det 

kan vara angelläget att en vuxen tar barnet avskilt och har ett samtal kring det som kan ligga 

bakom en eventuellt dold kris (Harris 1995, s 120, 127, 139, 141).  Med en avstickare från 

min fokus på eleverna vill jag nämna att det inte ges några indikationer på att personalen 

skulle vara aktuella för stöd eller samtal efter en elevs dödsfall vilket skulle kunna hjälpa 

läraren att hantera de elever som mår dåligt. Raundalen och Schultz (2007) lyfter upp att 

många pedagoger saknar den yrkesmässiga kompetens och trygghet som behövs för att kunna 

bemöta och tillgodose barn i kris deras behov (Raundalen & Schultz 2007, s 10). 

 

 

9.5 Specifika situationer en krisplan är ensam om att lyfta fram 

Jag har i min resultatredovisning redogjort för sju rubriceringar som endast framgår i en av de 

analyserade krisplanerna: 

”Allvarlig bussolycka”,  

”Självmord- självmordsförsök”,  

”Elev som avviker från skolan”,  

”Obehöriga i skolan”,  

”Barn som ej hämtas”,  

”Drogpåverkad förälder” samt  

”Elever som utsatts för sexuella övergrepp i skolan”. 

Jag kommer inte gå in i en diskussion för varje enskild rubrik utan endast lyfta två och föra en 

diskussion kring dessa. De rubriceringar jag valt är inte valda utifrån personligt intresse utan 

av den anledningen att det finns mest relevant litteratur att koppla in i diskussionen. 

Det är endast en av skolorna som motiverar sitt val av rubricering. Tjäderskolan har gett en 

motivering till sin rubricering ”Allvarlig skolbussolycka” med att information om olyckan 

kommer ut på radio och att många föräldrar då kan få information via media och då bli 

oroliga. Övriga skolor har inte gett någon förklaring eller motivering till varför de valda 

situationerna behöver en krisplan. De har heller inte gett några indikationer på att händelsen 

ska ha inträffat vid ett tidigare tillfälle som då skulle ha behövt riktlinjer för hanterandet av 

situationen.  

Varken skolverket eller arbetsmiljöverket har några riktlinjer för vilka händelser som skall tas 

upp i skolans krisplan. De framhäver heller inga krav på att det ska finnas en motivering till 
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varför skolan valt att ta upp en specifik situation och lista åtgärder för hanteringen den 

specifika situationen (Skolverket 2009, s 1 & AFS 1999:7 & 2001:01). 

Svanskolan är ensam om att ha en krisplan för agerandet i händelse av att en elev utsatts för 

sexuellt övergrepp. Jag kan även tolka att åtgärderna kring sexuellt övergrepp endast berör de 

elever som utsatts på skolans område och inte de som utsätts på fritiden vilket vidare kan 

tolkas som att det inte krävs några åtgärder om det sexuella övergreppet sker utanför skolans 

område på elevens fritid. I detta avseende kan ifrågasättas huruvida skolan anser att de barn 

som utsätts för sexuella övergrepp på skolan skulle må sämre än de som utsätts utanför 

skolans område och på sin fritid. Oavsett var övergreppet inträffar så kan situationen utlösa en 

kris reaktion hos det utsatta barnet. I den här krisplanen såväl som i den som berör dödsfall av 

elev framgår inga indikationer på att eleven behöver någon form av stöd i undervisningen 

efter övergreppet. Här är av stor vikt att ha i åtanke de faser människan går igenom då de 

hamnar i en kris av den anledningen att den drabbade eleven kan hamna i chockfasen. Under 

chockfasen kan den drabbade se oberörd ut medan det inombords är kaos (Sandberg 2001). 

Även Gyllenswärd (1997) beskriver det som en inre konflikt i kroppen när de upplevda 

känslorna är obegripliga. Denna inre konflikt i kroppen kan avhjälpas genom att en vuxen 

pratar med barnen och hjälper de att få sätta ord på sina känslor samt uttrycka dessa fritt vilket 

är en viktig del i bearbetningsprocessen. För det barn som befinner sig i en kris kan det även 

ge extra styrka att hantera krisen om de har vuxna runt sig som engagerar sig och bryr sig 

(Gyllenswärd 1997, s17, 77). Dyregrov menar att det kan skapa en trygghet hos eleven när en 

lärare tar initiativ till att prata om det inträffade då det visar på att läraren är engagerad och 

vill hjälpa och stötta den enskilda eleven (Dyregrov 2007, s100). 
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10. Slutdiskussion 

Då ett av mina syften var att söka indikationer på riktlinjer och åtgärder för barn som kan må 

dåligt till följd av föräldrarnas separation kan jag konstatera att ingen av de analyserade 

krisplanerna lyfte upp dessa barn. Fahrman (1993) beskriver att det för ett barn innebär ett 

trauma när föräldrarna separerar. Det innebär en stor förändring i barnets liv vid en separation 

då de endast ska vara med en förälder i taget vilket kan påverka den trygghet barnet byggt 

upp.  Fahrman lyfter vidare upp den oro ett barn kan känna när föräldrarna separerar vilket är 

den som faktor som påverkar barnet mest (Fahrman 1993, s 33-44). Det Fahrman redogör för 

är att barn vars föräldrar genomgår en separation i stor utsträckning mår dåligt av det. Barnet 

upplever det ofta som ett trauma även om det finns de barn som inte mår dåligt av 

föräldrarnas separation. Nilzon (1995) hänvisar till Piaget (1968) som menar att barn i sex till 

elvaårsåldern genomgår känslomässiga förändringar vilket resulterar i att barnen upplever 

separationer med ökad intensitet(Piaget 1968, se Nilzon 1995, s 34).  

Jarratt (1996) jämför barnens reaktion vid en separation med reaktionen vid ett dödsfall. Hon 

menar att båda händelserna för barnet är kopplade till en förlust. Det är en förlust på alla 

normala förväntningar i livet. Hon menar vidare att känslorna som uppstår vid en separation 

blir mer komplicerade än vid ett dödsfall då det inte finns något konkret att ”ta på”, vid ett 

dödsfall finns en kropp att sörja (Jarratt 1996, s 37-39).  

Med Fahrman, Nilzons och Jarrats redogörelser för barns eventuella reaktioner och känslor 

vid en separation och med den definition av kris som jag redogjort för i min teoretiska 

bakgrund vill jag tolka separation som en händelse som kan utlösa en krisreaktion vilken kan 

kräva åtgärder och riktlinjer för hur dessa barn skall bemötas i skolans värld. Det går aldrig att 

förutsäga hur en person ska reagera vid en viss händelse. Ett dödsfall i klassen kan påverka en 

elev väldigt mycket och en annan elev blir knappt berörd. Ett barn kan uppleva att hela 

världen rasar samman när föräldrarna separerar och en annan upplever det som en lättnad på 

grund av föräldrarnas tidigare gräl. Detta faktum att alla reagerar så olika och att det inte i 

förväg går att förutsäga vilken reaktion som kommer att uppstå gör att de som skriver en 

krisplan måste ha i beaktning vilka situationer som kan leda till en krisreaktion.  

De krisplaner jag analyserat har alla mer eller mindre lyft fram hanteringen av media som en 

kris i och med att de valt att lägga upp riktlinjer för hur media ska hanteras och bemötas vid 

specifika händelser. Detta vill jag tolka som att de skolor vars krisplaner jag analyserat 

bedömer mediehanteringen som en viktigare händelse att lägga fram riktlinjer för än de barn 



37 

vars föräldrar genomgår en separation. Statistiska centralbyrån redovisade 2006 att 46000 

barn varje år är med om att deras föräldrar separerar vilket betyder att ingen skola kan undgå 

att stöta på fenomenet (Statistiska centralbyrån 2006, s 127). Detta faktum att så många som 

46000 barn är med om en händelse i sitt liv som kan utlösa en kris gör att det inte går att 

undvika att ifrågasätta varför dessa barn inte lyfts fram i krisplanerna. 

En annan viktig aspekt att lyfta upp är vilka som utformat krisplanerna. I alla krisplaner 

framgår att det är skolans krisgrupp eller kristeam som står ansvariga för den. Det finns inga 

indikationer på att barnen har fått vara med och påverka de situationer som skall lyftas fram. 

Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen som belyser barnens rättigheter i samhället. 

Alla myndigheter ska fatta sina beslut utifrån barnets bästa samt ta hänsyn till barnets åsikter 

(Barnkonventionen artikel 3 & 12). Frågan är huruvida skolorna tillfrågat eleverna på skolan 

vilka situationer de anser vara viktiga att lyfta upp i krisplanen. Som jag nämnde så finns inga 

indikationer på att eleverna på skolan varit delaktiga i utformandet av krisplanerna. Detta 

tolkar jag som att skolan strävar efter att upprätthålla det normativa perspektivet. En sexåring 

som blir tillfrågad om vilka situationer denne anser vara viktiga att lyfta upp i en krisplan 

skulle kunna anse att sorgen efter en avliden hamster borde lyftas upp i en krisplan. En elev 

på 11år skulle kunna anse att föräldrars nekande till att gå på diskot på fredag är en utlösning 

av en kris och därför bör ha krisåtgärder utformade i en krisplan. Som jag tidigare redogjort 

för så har inte barnen de erfarenheter som krävs för att hantera en kris på egen hand vilket då 

ger indikationer på att de heller inte har tillräckliga erfarenheter för att förstå vad som faktiskt 

kan utlösa en kris (jfr; Fahrman 1993, s 38 & Raundalen & Schultz 2007, s 55). För den 

sexåring som förlorar sin hamster kan det säkerligen vara jordens undergång just i den 

stunden likväl som det för 11åringen kan vara en kris att bli nekad att gå på diskot som alla 

andra ska gå på. Det måste dock finnas några riktlinjer för vilka situationer som skall lyftas 

fram i krisplanerna för att inte få hur många rubriker som helst. Det skulle kunna vara till stor 

hjälp att ha elevrepresentanter med i utformningen av krisplanerna för att höra barnens åsikter 

och tillsammans diskutera fram vilka situationer och riktlinjer som skall finnas med i skolans 

krisplan.  
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11. Förslag till fortsatt forskning  

Att barn hamnar i situationer som de inte kan hantera är något som kommer förekomma i all 

oändlighet. Det finns många spår inom krispedagogiken att forska kring då arbetsmetoden är 

ett relativt nytt fenomen inom skolans värld. Intressant forskning enligt mig skulle vara att 

analysera ett större antal krisplaner med fokus på de barn som mår dåligt till följd av 

föräldrarnas separationer. Finns det krisplaner som lyfter fram dessa barn? Vilka riktlinjer 

finns i bemötandet?  

En annan intressant faktor är att vidare studera de åtgärder som tas upp i krisplanerna och 

undersöka huruvida dessa åtgärder faktiskt uppfylls eller om det är något som ”bara står på 

papper”. Att göra intervjuer med barn och ungdomar som befunnit sig i en kris av en eller 

annan anledning kring skolans bemötande och stöd i deras bearbetningsprocess skulle vara en 

bra metod att nå fram till svar på denna fråga. 

 

 

12. Slutord 

 Den här resan jag gått igenom under de åtta veckor jag ägnat åt min studie har varit mycket 

givande. Jag har fått upp ögonen för en mycket viktig del i mitt kommande yrke som lärare. 

Trots motgångar ser jag positivt på min skrivprocess. Slutligen vill jag tacka alla som bidragit 

till att den här studien kunnat genomföras… 

… min handledare Hassan Sharif för bra och relevanta kommentarer 

… de skolor som lämnade sina krisplaner som var grunden i studien 

… min älskade dotter Jennifer som accepterat att mamma spenderat mycket tid framför datorn 

… min man som accepterat att inte få så mycket uppmärksamhet under den här tiden 

… bebisen i magen som stannade kvar tiden ut. 
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Bilaga 1 

 

Hej. Mitt namn är Jessica Gysell. Jag läser sista terminen på lärarutbildningen vid Södertörns 

Högskola och ska nu skriva mitt examensarbete. Jag har valt att analysera krisplaner utfärdade 

på skolor med elever i årskurs f-5 samt jämföra olika skolors klassificeringar av vad som kan 

inbegripas i begreppet ”kris”. I mitt arbete ska jag undersöka utformningen av krisplaner i 

skolor, framförallt är jag intresserad av specifika händelser och skeenden som uttryckligen 

framhävs som en möjlig åtgärdskrävande kris. Arbetsmijöverkets föreskrifter belyser att det 

ska finnas en krisplan, dock inte vad denna ska innefattas av vilket därför kan resultera i att 

skolor från olika kommuner i samma land, till och med samma län har väldigt olika 

definitioner på vad en ”kris” för ett barn kan vara.  

Jag skulle vara mycket tacksam om ni ville dela med er av er krisplan som kommer att 

behandlas konfidentiellt i min uppsats. Har ni svårigheter att skicka dokumentet via mail eller 

av annan orsak vill lämna dokumentet personligen så kommer jag gärna till er skola och 

hämtar upp det. 

Jag svarar mer än gärna på frågor kring mitt arbete både nu och under skivandets gång. 

Arbetet kommer läggas ut på Diva-portalen när det är färdigt och godkänt och finns då 

tillgängligt för läsning om så önskas.  

Med Vänlig Hälsning  Jessica Gysell  jessica01.gysell@student.sh.se         073 673 0363 

Lärarutbildningen- inriktning yngre åldrar 210p 

Södertörns Högskola 

Handledare: Hassan Sharif   hassan.sharif@sh.se 

 

 

 

Sammanfattning 

Vårterminen 2010 

Författare: Jessica Gysell 

Handledare: Hassan Sharif 

Varje skola har skyldighet att inneha en aktuell krisplan att tillgå vid händelser och situationer 

som kan utlösa en krisreaktion hos en eller flera individer på skolan. Det finns inga direktiv 

från varken arbetsmiljöverket eller skolverket kring hur dessa krisplaner skall vara utformade 

eller vilka händelser och situationer som bör tas upp. Detta ger varje enskild skola stora 

friheter i utformningen av krisplanerna. Jag har inhämtat krisplaner från fem grundskolor med 

årskurser från förskoleklass till årskurs fem och gjort kritiska diskursanalyser av dessa varpå 

jag upptäckt stora skillnader och även likheter mellan dessa vilka jag ger en redogörelse för i 

mitt resultat. Jag har fokuserat på fyra utkristalliserade teman: 

- Elevs dödsfall 

- Uppföljning av elever som mår dåligt till följd av inträffat dödsfall 

- Mediehanteringen 

- Situationer som en enskild skola är ensam om att lyfta upp 

Vidare för jag en diskussion kring krisplanernas utformning och de utkristalliserade teman jag 

funnit och kopplar dessa till psykologisk forskning kring barns känslor, krisreaktioner samt 

barnens bearbetningsprocess vid en kris.  

Jag söker även efter indikationer på att barn som mår dåligt till följd av att föräldrarna 

separerar lyfts upp i krisplanerna. Då jag inte finner några indikationer på att dessa barn 

omfattas av krisplanernas åtgärder för jag en diskussion om dessa barns specifika reaktioner 

på separationen i slutdiskussionen. Jag diskuterar även huruvida barnen får vara delaktiga i 

utformandet av krisplanerna på skolan utifrån barnkonventionens tredje artikel som belyser att 

barns bästa alltid skall komma i främsta rummet samt tolfte artikeln som lyfter fram att barns 

åsikter alltid skall tas i beaktande i situationer som rör dem. 

Nyckelord: krisplaner, separation, skilsmässa, krisreaktioner hos barn 
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