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ABSTRAKT

Barn som genomgår kriser av olika slag är något som vi lärare garanterat kommer att 
möta under våra yrkesverksamma år. För att på bästa sätt kunna hjälpa dessa elever be-
hövs kunskap om vad som händer när ett barn drabbas av en kris och hur man ska hante-
ra krisen. Genom vår undersökning ville vi ta reda på hur väl rustade lärare och rektorer 
anser sig vara ute på skolor inför dessa uppgifter.  Vi har intervjuat fyra lärare och en 
rektor från två olika skolor i södra Sverige för att få reda på vad de anser är deras roll när 
ett barn hamnar i en kris. Vi har även undersökt hur krisplanerna från dessa skolor är ut-
formade.  Det  vi  fått  fram genom dessa  intervjuer  är  att  man  behöver  kunskap  om 
krishantering för att klara av att hjälpa eleven genom krisen. Den personal vi intervjuade 
säger att de inte fått någon kunskap på detta område genom sin lärarutbildning. Den kun-
skap de besitter kommer från erfarenheter eller läst litteratur. I vissa fall har erfarenheten 
införskaffats genom  fortbildningskurser eller föreläsningar. Vi har även fått fram att de 
anser att deras roll först och främst är att finnas där för eleven och att erbjuda en trygghet 
genom den svåra tid som en kris utgör.



Innehållsförteckning
1 INTRODUKTION.......................................................................................................................................3
2 BAKGRUND...............................................................................................................................................4

2.1 Definitioner.........................................................................................................................................4
2.1.1  Kris............................................................................................................................................4
2.1.2  Trauma.......................................................................................................................................4
2.1.3  Sorg............................................................................................................................................4
2.1.4  PTSD .........................................................................................................................................4

2.2 Förebyggande arbete inför en kris.......................................................................................................5
2.3 Vad gör man när krisen inträffar..........................................................................................................5

2.3.1 Krisgrupp....................................................................................................................................5
2.3.2 Krisplan.......................................................................................................................................6
2.3.3 Skolans och lärarens roll.............................................................................................................6
2.3.4 Lekens betydelse ........................................................................................................................7

2.4 Barns reaktioner vid traumatiska händelser........................................................................................8
2.4.1  Reaktioner..................................................................................................................................9
2.4.2  Reaktioner och försvarsreaktioner ............................................................................................9

2.5 Krisens påverkan på lärandet............................................................................................................10
2.6 Cullbergs teorier ...............................................................................................................................11

2.6.1 Chockfasen ..............................................................................................................................12
2.6.2 Reaktionsfasen..........................................................................................................................12
2.6.3 Bearbetningsfasen.....................................................................................................................13
2.6.4 Nyorienteringsfasen..................................................................................................................13

3 Problemställning........................................................................................................................................14
4 Metod ........................................................................................................................................................15

4.1 Metodval............................................................................................................................................15
4.2 Urval..................................................................................................................................................15
4.3 Datainsamlingsmetoder.....................................................................................................................15
4.4 Databearbetning.................................................................................................................................15
4.5 Tillförlitlighet....................................................................................................................................16
4.6 Forskningsetiska principer ...............................................................................................................16

5 Resultat.......................................................................................................................................................17
5.1 Vad har lärare/rektorer för erfarenheter av barn i kris och hur har de skaffat sig kompetens till att 
hantera en kris om det uppstår?...............................................................................................................17
5.2 Vad anser lärare/rektorer att de har för roll om det uppstår en kris...................................................18

5.2.1 Lärarens roll..............................................................................................................................18
5.2.2 Rektorns roll.............................................................................................................................20

5.3 Hur ser de båda skolornas krisplaner ut?...........................................................................................21
5.3.1 Krisgrupp..................................................................................................................................21
5.3.2 Krisplan.....................................................................................................................................21

5.4 Granskning av krisplaner...................................................................................................................22
5.5 Krisplanernas innehåll.......................................................................................................................22

5.5.1 Medlemmar och telefonnummer ..............................................................................................22
5.5.2 Krisplanens mål........................................................................................................................23
5.5.3 Krisgruppens uppgifter och ansvarsfördelning.........................................................................23
5.5.4 Krislådan och ritualer...............................................................................................................23
5.5.5 Information vid dödsfall och olycka.........................................................................................23
5.5.6 Råd till ett gott omhändertagande.............................................................................................23
5.5.7 Krisens faser.............................................................................................................................23
5.5.8 Litteratur ..................................................................................................................................24

5.6 Resultatsammanfattning ...................................................................................................................24
6 DISKUSSION............................................................................................................................................25

6.1 Erfarenheter och kompetens .............................................................................................................25
6.2 Lärarens roll......................................................................................................................................26
6.3 Rektorns roll......................................................................................................................................28
6.4 Krisgrupp...........................................................................................................................................28
6.5 Krisplaner..........................................................................................................................................29
6.6 Vidare forskning................................................................................................................................30

7 REFERENSLISTA.....................................................................................................................................31





3

1 INTRODUKTION

Att arbeta som lärare eller rektor innebär många olika åtaganden. Som framtida lära-
re ska vi lära  våra elever de olika ämnena, vi ska se alla elever som enskilda indivi-
der och utifrån det hitta de bästa sättet för varje elev att lyckas. I Lpo- 94 står det  
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.”  (Lpo-94, sid. 4)  Föru-
tom detta ska vi som framtida lärare även se att alla elever mår bra både i skolan och 
hemma. 

Det finns gånger då vi är medvetna om att det har hänt eleven något så som att till 
exempel en förälder eller ett syskon eller någon annan närstående har gått bort, att de 
varit med i någon form av katastrof eller liknande. Vet om att det har hänt dessa ele-
ver något så blir det lättare för oss att hjälpa dem. Tyvärr är det så att lärare inte alltid 
blir varse att det har hänt något, vissa elever väljer att dölja att de går igenom en kris, 
det kan handla om att någon i deras närhet är svårt sjuk, att familjen går igenom en 
skilsmässa och så vidare. Vid dessa tillfällen blir det svårare för oss att upptäcka kri-
sen som eleven går igenom och Lpo-94 menar att ”Omsorg om den enskildes välbe-
finnande och utveckling skall prägla  verksamheten.”  (Lpo-94, sid 3). I de fall där 
elever inte visar att de mår dåligt kan det bli svårt att ge den typen av omsorg som 
dessa elever behöver.

Vårt uppdrag som vi har framför oss som lärare är stort och därför är det viktigt att  
man är beredd på allt som ingår i detta. Att barn och elever går igenom kriser är nå-
got som vi fått ta väldigt liten del av under vår lärarutbildning trots att det tyvärr kan 
hända var som helst och vem som helst och därför måste vi vara förberedda på det. 
Med tanke på att en kris eller en traumatisk händelse kan ske i skolan utan att vi är 
förberedda så borde alla lärare och annan personal som jobbar på skola vara så förbe-
redda som de kan om det händer en kris, liten som stor. Med detta arbete vill vi be-
skriva hur lärare och rektorer, vid två olika skolor, hanterar  barn i kris och var de har 
fått sin kompetens från eller om det är en erfarenhet man får med tiden.
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2 BAKGRUND

I bakgrunden presenterar vi hur man kan jobba i förebyggande syfte inför en kris el-
ler traumatisk händelse. Vi tar också upp hur barn kan reagera och hur det påverkar 
deras lärande. Vi presenterar även vad man som lärare bör tänka på för att hjälpa vid 
sådana här situationer. I den litteratur som vi har läst tar många av författarna upp 
detta. De menar att den här kunskapen underlättar för lärare då en eller flera elever 
far illa.

2.1 Definitioner
För att underlätta för läsaren kommer vi här definiera de olika begreppen som li-
tteraturen tar upp.

2.1.1  Kris
”Kris är en händelse som överväldigar barnet eftersom inlärda bemästringsstrategier 
inte fungerar där och då eller därför att barnet ännu inte har lärt sig adekvata bemäst-
ringsstrategier.” (Raundalen & Schultz,2006, s.16)

Lindberg (2006) menar att en kris är när en människa inte orkar att handskas med de 
känslor som uppstår vid en allvarlig händelse. Hon skriver även att barnet inte har 
den mentala förmåga att möta de chockartade upplevelser som uppstår vid en kris för 
att ett barn har inte de erfarenheter som krävs för att begripa situationen (Lindberg, 
2006)

2.1.2  Trauma
Dyregrov (1997) definierar begreppet trauma som en händelse som är okontrollerbar 
och som i sin tur innebär en psykisk påfrestning utöver det vanliga.  Dyregrov menar 
att en traumatisk händelse oftast är något som sker hastigt, något som man inte är be-
redd på.

Hardardóttir (2005) definierar i sin artikel trauma som en yttre händelse där vi för-
lorat eller känner ett hot av att förlora någon som för oss är viktig. De tidigare er-
farenheterna vi besitter räcker inte till för att klara av en krissituation.

2.1.3  Sorg
Fyhr (1999) skriver att en sorg kan kopplas ihop med att man förlorat någon i sam-
band med exempelvis en skilsmässa, ett dödsfall eller på grund av något annat. Hon 
menar att en förlust av dessa olika slag följs av en sorg. ” Man kan därför säga att en 
sorgeprocess startar efter varje väsentlig förlust – alldeles oavsett vad förlusten består 
i.” (Fyhr, 1999, s.23) 

2.1.4  PTSD 
PTSD är en förkortning av post traumatiskt stress syndrom. PTSD är ett svårbehand-
lat symtom då minnet är påverkat på ett sätt som inte går att göra sig av med på ett  
psykologiskt sätt. Det sker heller ingen självläkning, trots kraftfulla försök att tvinga 
bort dessa minnen så kommer de tillbaka. Ljud, lukter, gestalter, ansikten, färger och 
så  vidare  kan  kopplas  till  minnet  vilket  väcker  ångesten  och  detta  sker  i  vaket 
tillstånd.  Oron  kan  lugna  ner  sig  för  ett  tag  men  kommer  kort  därefter  tillbaka 
(Goudani, 2004). 
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2.2 Förebyggande arbete inför en kris
En skola måste alltid vara förberedd på att det kan hända något traumatiskt. En skola 
kan arbeta i ett förebyggande syfte genom t.ex temadagar som tar upp olika krisäm-
nen, fortbildning för lärare, använda litteratur som behandlar dessa ämnen i undervis-
ningen och slutligen utarbeta en krisplan (Dyregrov,1990). Detta styrker Socialstyrel-
sen (2008). Däremot menar de att man inte kan vara förberedd på alla specifika pro-
blem men att det underlättar om lärarna har en grundplanering att luta sig mot för att 
förebygga skador på längre sikt (Socialstyrelsen, 2008). Även i Skolverket (2000) 
kan vi läsa om, precis som i Dyregrov (1990), att det är bra att utbilda personalen på 
skolan och även eleverna. Skolverket (2000) ger råd till skolor och lärare på material 
som kan vara bra att ha förberett om det skulle ske någon form av trauma eller kris. 
Detta kan till exempel vara färdiga stenciler som kopieras upp till elever, föräldrar 
och personal på skolan. En annan sak Skolverket (2000) tar upp är att de kan förbere-
da en ”krislåda” där det finns diverse saker som kan användas såsom ljusstake, ljus, 
dikter, kondoleansbok (en bok som man skriver sina tankar i och där vi kan beklaga 
sorgen) med mera. 

2.3 Vad gör man när krisen inträffar
I Socialstyrelsens rapport (2008) framgår det att på de flesta skolor finns det kris- 
och beredskapsplaner och grupper som är till för att stödja elever och personal om en 
skola skulle utsättas för en allvarlig kris. Skolsköterskor, kuratorer och psykologer är 
experter på att ta hand om unga människor i krissituationer och dessa personer har ett 
nära samarbete med skolorna. Enligt Lindmark (2006) ska alla skolor utarbeta en 
plan för krishantering. Detta var till stor hjälp vid brandkatastrofen i Göteborg 1998. 
Vid flodvågskatastrofen i Sydostasien fick vi ännu en gång bevis på hur viktigt det 
var för de drabbade skolorna att ha en beredskapsplan för krissituationer (Lindmark, 
2006). Alla som varit utsatta för något traumatiskt bör få hjälp så tidigt som möjligt 
av kunniga människor för att undvika en sekundär traumatisering. De ska mötas på 
ett antingen praktiskt, socialt eller emotionellt sätt och barn och ungdomar bör upp-
märksammas mer (Socialstyrelsen, 2008). Detta styrks av Hardardóttir (2005) då hon 
skriver  att  man så snabbt  som möjligt  ska agera för  att  förhindra posttraumatisk 
stress hos individen. Men Hardardóttir (2005) syftar inte på terapi hos en expert utan 
på att det finns stöd och hjälp för individen, att det finns någon som lyssnar till dem 
och finns där för dem för att klara av de känslor som uppkommer i sådana här trau-
man. Även Raundalen & Schultz (2006) tar upp vikten av tidig hjälp och stödinsatser 
för den framtida utvecklingen. Därför anser författarna att personer som möter bar-
nen och ungdomarna varje dag behöver kunskap om krishjälp och krispedagogik. 

2.3.1 Krisgrupp
Skolverket (2000) tar upp vikten av att skolan bör sätta samman en krisgrupp som 
kan jobba med problemet. I denna grupp ska rektorn ha en framträdande roll som 
ledare. Gruppen ska se till att ta reda på vad som hänt och samla och informera om 
detta till eleverna, övriga lärare och personal på skolan. Då är det är viktigt att de har 
rätt information om vad som skett. Gruppen bör informera om det kommer att bli 
några förändringar i skolundervisningen, om det kommer anordnas någon form av 
samtal och om det kommer att äga rum någon minnesstund. Gruppen bör även utse 
någon som meddelar och håller kontakt med anhöriga om vad som sker och de måste 
också ta ställning till om skolan klarar av problemet utan experthjälp utifrån (Skol-
verket, 2000).



6

2.3.2 Krisplan
Enligt Raundalen och Shultz (2007) bör en skola göra en riskanalys utifrån hur den 
egna skolan och lokalmiljön ser ut. Författarna menar att man bör ha med följande 
tänkbara händelser: 

• Dödsfall och svår sjukdom
• Självmord, självmordsförsök
• Olyckor, transportolyckor under och utanför skoltid
• Brand
• Allvarliga våldshandlingar eller hot
• Terrorhandlingar

(Raundalen & Shultz, 2007, s.227)

Enligt Raundalen och Shultz ska planerna även hjälpa vid situationer där elever eller 
anställda på skolan inte är direkt berörda. Krisplanen ska ha en innehållsförteckning 
som snabbt hjälper läsaren att hitta. Den ska skrivas i en klar, kortfattad och lättill-
gänglig form. Meningen är inte att planen fullt ut ska innehålla alla tänkbara händel-
ser, utan den ska ge generella och konkreta riktlinjer samt bistå med att skolan har en 
aktiv hållning och har en konkret strategi för oförutsägbara händelser. Krisplanen på 
skolan bör redogöra för bland annat. larm och evakueringsprocedur, fördelning av 
ansvar,  uppföljning  av  akuta  händelser  samt  riktlinjer  för  informationen  till  in-
blandade parter, anhöriga och media. Raundalen och Shultz tar även upp att kris-
planerna bör innehålla aktuella adress- och telefonlistor över alla på skolan och vad 
man har för strategier för att göra planens innehåll känt för alla på skolan.

2.3.3 Skolans och lärarens roll
Dyregrov (1997) skriver att även om det är skolans uppgift att hantera traumatiska si-
tuationer så ser vi ändå ofta barn och ungdomar som inte får den hjälp de behöver när 
det inträffar en traumatisk händelse. Det är upp till skolan att se om eleven behöver 
stöd från annat  håll  till  exempel  från barn-  och ungdomspsykiatrin  eller  en  ung-
domsmottagning (Skolverket, 2000). Detta styrker även en senare rapport av Lind-
mark (2006) som menar att skolan är skyldig att ge eleverna stöd även om det inte är 
direkt kunskapsrelaterat. Där står även att det är rektorns ansvar att ett åtgärdspro-
gram upprättas ifall en elev skulle behöva detta. 

Frenning (2000) skriver att skolan kan markera en händelse för att hjälpa eleverna. 
Detta kan göras genom att till exempel anordna en minnesplats på skolan. Även sym-
boliska handlingar såsom att sänka flaggan på halv stång, tända ljus och så vidare 
kan hjälpa eleverna i deras sorgearbete (Dyregrov, 1990). Björklund (2000) menar 
också att symboliska handlingar kan hjälpa eleverna att få ett språk, att de får ge ut-
tryck för vad som hänt. I samband med minnesstunder och begravningar kan man 
låta eleverna få rita teckningar, skriva dikter och sånger för att ge det obegripliga 
som hänt ett språk och när de funnit sitt ”språk” kan de lättare hantera det som hänt. 
Björklund (2000) menar att det är viktigt att lärare ger eleverna många olika sätt att 
uttrycka sig på för att lättare hantera det inträffade. 

Michel m.fl (2010) skriver att lärare, fritidspegdagoger och annan personal behöver 
vara väl  underrättade  om vad som inträffat,  då skolans  personal  enligt  Dyregrov 
(1990) bör fungera som ett stöd för eleven/eleverna vid en traumatisk händelse. En 
lärare känner alla elever på ett personligt plan och klarar oftast att möta dem bättre 
än  andra  yrkesgrupper  som  till  exempel  skolläkare,  psykologer  och  så  vidare. 
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Dyregrov (1990) menar  att lärare vet hur de ska uttrycka sig till eleverna i samband 
med dödsfall eller andra kriser. Skolverket (2000) skriver att det är även lärarens roll 
att ge eleverna det extra stöd de behöver i undervisningen. Detta innebär att de ska 
anpassa skolarbetet och ordna lösningar för eleven om det är något som inte fungerar 
som innan. Skolverket (2000) skriver att det kan ta upp till två år innan eleven klarar 
av  skolarbetet  som  tidigare.  En  annan  sak  som  läraren  bör  ha  i  åtanke  enligt 
Dyregrov (1997) är att viss undervisning kan vara extra känslig för elever som varit 
med om något traumatiskt. En lärare bör därför förbereda eleven/eleverna på vad 
som ska tas upp i undervisningen men för att inte någon/några ska känna sig utpe-
kade bör man gå igenom planeringen för hela klassen (Dyregrov, 1997).

Dyregrov (1990) skriver att det underlättar för en elev som varit med om något trau-
matiskt att få dem att börja i skolan igen så snabbt som möjligt. Det är lärarens roll 
att så tidigt som möjligt ta kontakt med eleven och familjen för att visa att den vill 
hjälpa till och bryr sig om det som inträffat. Detta underlättar för eleven när den ska 
komma tillbaka till skolan skriver Dyregrov (1990) och att det bör vara en lärare som 
eleven känner förtroende för och vågar prata med. Även i Skolverket (2000) kan vi 
läsa om hur viktigt det är för barnet/ungdomen att den har en viktig vuxen, till ex-
empel läraren, i sin närhet för att klara av att gå vidare. Den drabbade behöver få veta 
att det finns andra som känner som han/hon och också tycker att det är jobbigt. I 
Michel mfl. (2010) kan man också läsa om vikten av att komma tillbaka till skolan så 
fort som möjligt, då skolan kan erbjuda vardagliga fasta rutiner som kan bidra till att 
skapa en trygghet för eleven. 

Då det finns elever som inte får tillräckligt med stöd hemifrån så menar Dyregrov 
(1997) att personalen på en skola blir extra viktiga personer. Om man som lärare är 
osäker på hur mycket stöd eleven får hemifrån så bör man ta reda på detta. Det gör 
man lättast genom att ställa frågor till eleven eller genom samtal med familjemed-
lemmarna. Raundalen & Shultz (2006) skriver att föräldrar är den bästa hjälpen för 
att veta hur eleven mår. Vad föräldrarna kan se för förändringar är en viktig signal 
om hur barnen mår. I samtal med föräldrarna kan man prata om deras barn haft några 
sömnproblem, om de visar tendens till att vilja isolera sig och inte visa någon glädje 
och så vidare. Samtalen bör ske på en lugn och sansad nivå så man inte oroar föräld-
rarna i onödan. Samtalen med föräldrarna bör följas upp för att ge dem viss vägled-
ning om hur de ska hantera läxor och vad de kan förvänta sig av sitt barn gällande 
skolprestationer (Raundalen & Shultz, 2006).

2.3.4 Lekens betydelse 
Leken har en stor betydelse, främst för små barn som ännu inte lärt sig kommunicera 
med hjälp av ord och Lidberg (2006) skriver att leken ger barn möjlighet att berätta 
utan ord. Leken blir för barnen vad samtal är för vuxna. Barnens tidigare erfarenhe-
ter, då de inte har så många, räcker  inte till för att de ska klara av och förstå vad det 
är som hänt (Lindberg, 2006). Författaren menar att i  leken kan barnet känna sig 
både modig och rädd och man tillåts även skratta åt händelsen. När barn bearbetar 
det som de varit med om i leken är det inte ovanligt att de leker samma lek om och 
om igen. På detta sätt frigörs de negativa känslorna och de positiva kommer fram 
(Lindberg, 2006). Björklund (2000) skriver att man kan dela in leken i tre delar, först 
gestaltas den direkta kopplingen till  händelsen, sedan kommer de till  lekens ”nu” 
som kan vara väldigt intensiv och improvisatorisk för att till sist våga visualisera det 
som hänt dem eller kan hända dem. (Björklund, 2000). 
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Redan i tidig ålder lär sig barn att leka med sina föräldrars eller andra vuxnas hjälp. I 
relationen med vuxna växer den sociala leken fram. De barn som växer upp i krigs-
härjade länder eller i barnhem missar den viktiga kontakten med vuxna där de lär sig 
leken. Detta kan leda till koncentrationssvårigheter och de får svårt att låtsasleka vil-
ket kan leda till att de får svårt att leka i grupp och de känner sig utanför skriver Lin-
berg (2006). Lekens betydelse för barn i krissituationer tar även Hardardóttir (2005) 
upp i en artikel. Hon menar att det är i leken som barnen får chansen att arbeta med 
de känslomässiga upplevelser som de varit med om. Det är i leken som barnen lär sig 
behärska sina rädslor och sina aggressioner. För barn i kris är det lika naturligt att 
leka sjukhusbesök och dödsfall som ”mamma, pappa, barn” och många förskolelära-
re använder sig medvetet av leken för att bearbeta barn i kris (Hardardóttir, 2005). 
Lindberg (2006) menar att man ska tillåta barnen leka lekar som sjukhus och dödsfall 
men under uppsyn av en vuxen för att barnen inte ska skada sig själva eller någon an-
nan. Många gånger kan vuxna känna sig provocerade av dessa låtsaslekar och vill gå 
in och stoppa dem men att man istället kan säga att ”vi inte vill att de gör så mot mig, 
alltså lägger problemet hos oss själva utan att värdera barnets val av lek.” (Lindberg, 
2006, s. 85) vilket författaren inte tror barnet tar någon skada av. I leken och den ska-
pande verksamheten ges barn möjlighet till utveckling och då inte minst de barn som 
genomgår någon form av kris eller traumatisk upplevelse (Lindberg, 2006).

I leken får barnet tillfälle att:

 med en vuxen stärka sin förmåga till koncentration
 utvecklas socialt
 få en större självkänsla
 utveckla den språkliga kompetensen
 känna meningsfullhet med det som hänt och kunna bearbeta det
 lära sig styra sina handlingar

(Lindberg, 2006)

2.4 Barns reaktioner vid traumatiska händelser
En vanlig reaktion kan vara att barn känner skuld för något de sagt eller inte sagt och 
det kan även känna skam för något de tänkt. Ofta tänker barn som ser eller hör om 
något traumatiskt att de kan hända deras familj eller sig själva något liknande och 
detta  gör  dem  oroliga  skriver  både  Skolverket  (2000)  och  Hardardóttir  (2005). 
Gyllenswärd (1997) menar att skuldkänslor som många barn, även yngre, påvisar ef-
ter en traumatisk påfrestning ofta rotar sig i ett  ifrågasättande om det var deras fel att 
det hände, om de kunde gjort något annorlunda eller att de inte varit tillräckligt snälla 
(Gyllenswärd, 1997).

Elever kan reagera olika vid traumatiska händelser skriver Skolverket (2000). En del 
vill prata medan andra undviker närhet och blir tystlåtna. Vissa elever kan behöva en 
paus i sorgearbetet eftersom att det kan bli jobbigt för dem med så mycket känslor. 
En annan reaktion som både Skolverket (2000) tar upp och  Hardardóttir (2005) skri-
ver om i sin artikel är vrede och aggressivitet. De drabbade känner sig arga på den 
bortgångne för att den försvann eller för att de själva inte kunde hindra det som hän-
de (Skolverket, 2000). Detta styrker även Fyhr (1999) som skriver att på grund av att 
den drabbade är extra känslig för omgivningen så skapas en irritation som kan tolkas 
som en fientlighet mot andra i omgivningen, den drabbade vill hitta någon som bär 
ansvar för det som hänt. Denna ilska kan även vändas mot personer som försöker 
hjälpa och kan därför uppfattas som otacksam (Fyhr, 1999). 
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Det finns elever som inte märks på samma sätt som andra, de döljer sina reaktioner 
för att  de känner skam för det som hänt skriver Raundalen & Schultz(2006).  De 
tvingas leva med sina kriser i skolan utan att någon märker att de har det jobbigt. 
Dessa elever och även i vissa fall föräldrarna vill inte att omgivningen ska få reda på 
vad som hänt eller händer i familjen. Energin hos dessa läggs därför på att försöka 
dölja det inträffade. Därför blir dessa elever svåra att att upptäcka och det blir svårt 
för skolan att ge dem de stöd som de behöver (Raundalen & Shultz, 2006).

Godani (2004) skriver om vikten av att en vuxen, som till exempel en lärare, måste 
söka noggrant efter vad det är som orsakat krisen. Det som orsakat krisen kan vara 
många  olika  händelser  eller  situationer,  så  som  nära  anhörigs  bortgång,  att  bli 
mobbad, sjuka föräldrar eller bråk hemma som oroar eleven. Dessa situationer kan 
bli för mycket för eleven och krisen blir ett faktum (Godani, 2004). 

2.4.1  Reaktioner
Följande reaktioner bör man uppmärksamma. Det kan vara signaler som visar att en 
elev behöver hjälp.

 Bilder från det inträffade som kan dyka upp, vanligast på kvällen när de ska 
sova men även på dagen när de håller på med ett skolarbete.

 Minnen som väcks när de känner en viss smak, lukt, hör ett visst ljud osv.
 Rädda för att vara ifrån sina föräldrar och har ett behov av att veta att allt är 

bra med dem.
 Fobi för något specifikt, exempelvis vatten.
 Sömnsvårigheter, kan vissa sig under kortare eller längre perioder.
 Koncentrationssvårigheter  och  skolproblem under  en  längre  period  än  två 

veckor, speciellt om eleven mist en närstående.
 Ångest och oro som stör det tidigare levnadssättet.
 Vid påminnelser av händelsen visar starka kroppsliga reaktioner, till exempel 

hjärtklappning, magsmärtor, svettningar och yrsel.
 Irritation eller vrede som påverkar tidigare relationer eller det tidigare livet.
 Känner skuldkänslor av det som hänt. 
 Nedstämd och bekymmrad. 

(Raundalen & Shultz, 2006).

Raundalen & Shultz (2006) skriver att dessa signaler är helt normala som följd av en 
traumatisk upplevelse. Beroende på hur länge de varar och hur starka de är bestäm-
mer om det finns risk att de kommer att gå över i  posttraumatiska symtom. Fyhr 
(1999) skriver att man dock inte alltid kan vänta in några signaler innan man måste 
reagera. Författaren menar att ibland måste man handla snabbt för att inte mista vik-
tig  information  men  att  man  trots  detta  måste  man  utstråla  ett  lugn  så  att  den 
drabbade känner sig trygg. 

2.4.2  Reaktioner och försvarsreaktioner 
Enligt Raundalen & Shultz (2006) så ska en lärare inte ägna sig åt att ge eleven nå-
gon form av psykologisk  hjälp. Däremot kan man utöva pedagogik på ett förståndigt 
sätt med en terapeutisk verkan. Godani (2004) menar att lärare bör införskaffa sig 
den kunskap som behövs, för att  kunskap är en början till  att  förstå och därefter 
handla på rätt sätt. 
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Ett sätt att försvara sig på är att verka passiv. Detta kan tolkas som att eleven prote-
sterar mot någon form av behandling. Godani (2004) menar dock att tystnaden kan 
vara en blandning av känslor men att de i första hand har blivit så pass skrämda av 
det som hänt att de reagerar med tystnad. Barn som förlorat sin lust att leva gör vux-
na såsom lärare i dess närhet oroliga. Oron ger vuxna lusten att vilja hjälpa dem till-
baka och författaren skriver att i normala fall skulle det hjälpa med att kramas och 
lugna barnen genom att prata om något annat. De gånger detta inte fungerar så blir 
många lärare desperata och kallar till  möten med experthjälp och de tvingar eleverna 
att vara med. Detta kan dock ge en motsatt effekt och eleverna stänger sina känslor 
än mer (Godani, 2004).

En annan form av försvar som vi skrivit om tidigare är aggressivitet. Detta kan bero 
på att eleven i fråga inte vågar lita på om kompisarna närmar sig på grund av att de 
vill leka eller om de gjorde det för att vara elaka menar Godani (2004). När en elev 
går till attack mot sina kompisar och andra i dess närhet väcks irritation hos omgiv-
ningen. Detta leder till att kompisarna går till motattack. Att reagera med ilska är ett 
sätt att känna att man har kontroll över det som händer (Godani, 2004).

Ett tredje sätt att försvara sig på kan enligt Godani (2004) visa sig i kaos. Eleven för-
svarar sig genom att missa tider, håller inga överenskommelser, har svårt att sitta still 
och koncentrera sig. Om eleven skulle stanna upp kan ångesten komma över dem vil-
ket driver dem till att göra något annat. Godani (2004) menar att dessa elever har ofta 
ont i magen eller huvudet och kan insjukna i andra mystiska symptom. I värsta  fall 
kan de få reaktioner där deras rörelseförmåga slutar fungera eller att de blir blinda 
trots att det inte finns någon fysiska förändringar som kan förklara symtomen. Att 
prata om det som hänt är mycket svårt för dessa elever då samtal kan riskera att ång-
esten ökar (Godani, 2004). Författaren menar att helst av allt skulle dessa elever vilja 
dö eller bli sjuka så att någon tar hand om dem. 

Att ta till flykten som försvar är det fjärde sättet att reagera på som Godani (2004) 
skriver om. Detta sätt kan vara effektiv för ett kort tag. Till slut hinner känslan ifatt  
och då får eleven börja om. Den vanligaste flykten som ungdomar tar till är sportak-
tiviteter och skolarbeten. En annan flyktväg är in i gäng, vilket kan leda till ett liv 
med kriminalitet. Om eleven ställs inför ett misslyckande så kan eleven hamna i en 
allvarlig krisreaktion menar författaren. Denna kris kan leda till att eleven får själv-
mordstankar och då måste eleven snabbt få professionell hjälp (Godani, 2004).

2.5 Krisens påverkan på lärandet
Många elever som varit med om en kris i familjen får ofta koncentrationssvårigheter 
i  skolan  skriver  Dyregrov  (1990).  Gyllenswärd  (1997)  menar  att  koncentrations-
svårigheter efter en förlust är den största orsaken till att det går dåligt i skolan. På 
grund av att det har skett en förändring i deras liv så känner de att det inte finns plats 
för skolarbete eller  läxor (Gyllenswärd,  1997).  Även Raundalen & Shultz (2006) 
skriver  om att  en  traumatisk  upplevelse  kan påverka  elevers  skolprestationer  ne-
gativt. Författarna skriver att minnet oftast försämras efter en sådan här upplevelse 
och detta styrker även Havensköld & Risholm (2009) som menar att om minnet svik-
tar så kan detta påverka hela elevens personlighet. Nilsson & Ginsburg (2006) påvi-
sar också detta. De skriver att minnesluckor inte är någon ovanlighet och många und-
viker medvetet eller omedvetet saker som kan kopplas till händelsen.



11

Det finns lärare som har svårt att inse att koncentrationssvårigheterna och de försäm-
rade skolprestationerna hänger ihop med det som skett. Dyregrov (1990) menar att 
många lärare ger dessa elever extrauppgifter för att de inte ska komma efter. Detta 
kan snarare stjälpa för eleven än hjälpa. Samtidigt menar Dyregrov att det är lärarens 
uppgift att känna av om eleven behöver någon extrahjälp. Ibland kan koncentrations-
svårigheterna bli så pass stora för en elev att det krävs extra undervisning för att inte 
komma efter allt för mycket. Lindmark (2006) skriver att efter flodvågskatasrofen i 
Sydostasien så fanns det elever som hade behov av att få hemundervisning och en del 
fick stöd genom assistent som var med dem både i skolan och på fritiden (Lindmark, 
2006). Det är inte bara dödsfall som kan orsaka att elever reagerar negativt i skolan 
utan de kan även ha att göra med att de fått bevittna något traumatisk (Dyregrov, 
1990). 
Raundalen  &  Schultz  (2006)  skriver  om  att  elevers  förutsättningar  för  lärande 
förändras när man genomgår en kris. Läraren bör anpassa undervisningen efter ele-
ven/eleverna och läraren måste tänka på att det är en skillnad på anpassad undervis-
ning och specialundervisning. Författarna skriver att forskning visar att personer som 
blivit utsatta för något traumatiskt klarar av krisen bättre om de får chans till att bear-
beta det som hänt. Några krispedagogiska metoder kan vara berättande, skrivande, 
återberättande och rollspel enligt Raundalen & Shultz (2006). Om en elev börjar rita 
en teckning utifrån det som den varit med om ska läraren ställa frågor kring det den 
ser. Då känner eleven att den har kontrollen och det är eleven som bjudit in läraren 
till samtal. Man ska dock inte be eleven att rita en teckning om det som denne varit  
med om. Då blir det läraren som får kontrollen och eleven får inte samma möjlighet 
att styra situationen. För att kunna avgöra vad som anses som terapi och vad som inte 
gör det hänger ihop med hur mycket eleven klarar situationen själv och kan bestäm-
ma hur mycket och vid vilka tillfällen han eller hon vill prata. En pedagog har inte 
kompetensen att bedriva terapi. Däremot är det möjligt för en pedagog att utöva för-
nuftig pedagogik med en terapeutisk effekt, skriver Raundalen & Shultz (2006).

2.6 Cullbergs teorier 
I vår teoridel har vi valt att använda oss av Cullbergs teorier, då hans teorier passar in 
på vårt forskningsområde. I den litteratur vi har med i bakgrunden är det många för-
fattare som skriver om hans teorier. Vi har lagt störst vikt vid hans olika faser, då des-
sa faser är relevanta att känna till när man arbetar på en skola. Han menar att man 
kan dela in den traumatiska krisen i fyra naturliga faser. Dessa fyra faser är chockfa-
sen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen.

Cullberg (2006) skriver att ett nyfött barns överlevnadsresurser finns hos dess föräld-
rar. Den naturliga utvecklingen hos barnet är att resurserna ska byggas in hos barnet 
för att de så småningom ska uppnå en förmåga hos sig själva att överleva. Om en 
familj är med om en traumatisk händelse så störs jämvikten hos dem, då familjemed-
lemmarna själva försöker klara sig på egen hand för att slippa känna den plågande 
känsla som uppkommer. Hos barnen i dessa familjer ser man ofta skolproblem, nar-
kotikaproblem och sexuellt utagerande. Dessa problem i sig kan resultera i familjens 
kollaps. För att kristerapi ska bli meningsfull menar krisforskare att man bör hjälpa 
hela familjen inte bara den familjemedlem som söker hjälpen, då kan familjens ge-
mensamma resurser utnyttjas till att ta hand om problemen (Cullberg, 2006). För-
fattaren skriver om betydelsen av den tidigare livshistorien om hur man klarar av en 
traumatisk händelse. Den vuxna krisen kan försvåras på grund av tidigare ångestväc-
kande situationer. Han kallar detta för överdeterminering och menar att den aktuella 
yttre situationen bestäms av tidigare personliga händelser. En anledning till överde-
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termering kan bero på att man som barn blivit bortlämnad av någon orsak då separa-
tionsångest  kan  uppstå.  En annan problematik  som Cullberg   tar  upp är  person-
lighetsstörningens  problematik, då personen har svårt att läsa av omgivningen och 
kunna förhålla sig till återkommande påfrestningar. Personlighetsstörningar kan ha 
att göra med överdeterminering av skadliga händelser under barndomen. För dessa 
människor blir livet en rad med kriser både hemma och på jobbet.  Skillnaden på 
överdetermineringens problem och den vanliga traumatiska krisen är enligt Cullberg 
att den förstnämnda kräver mer psykoterapeutiska erfarenheter vid behandling. 

Cullberg beskriver också olika faser i krisens förlopp. Dessa menar han är naturliga 
när man genomgår en kris. Hans erfarenheter visar att dessa faser håller i både prak-
tisk-terapeutiska och pedagogiska situationer. De fyra faserna är dessa:

 en första chockfas övergår i en
 reaktionsfas efter vilken följer en ytterligare
 bearbetningsfas fram till
 nyorienteringen, som innebär fullständig återhämtning.

(Cullberg, 2006, s. 143)

2.6.1 Chockfasen 
Denna fas  beskriver  Cullberg  (2006)  som ett  kort  ögonblick  till  några  dygn.  Då 
försöker individen hålla det som inträffat ifrån sig, eftersom att den drabbade inte 
ännu har öppnat någon väg att ta in det som skett för att bearbeta det. Efteråt kan den 
drabbade ha svårt att komma ihåg vad som skett eller vad som sagts. Därför är det 
viktigt att personer som ger den medicinska informationen är medvetna om detta. De 
upplysningar som en individ får i chockfasen glöms ofta bort och effekten blir mini-
mal. Vissa drabbade kan reagera genom att skrika, upprepa en mening gång på gång 
eller agerar allmänt förvirrat. Det är heller inte helt osannolikt att den drabbade ligger 
helt tyst och orörlig, som paralyserad. I vissa kriser kan chocken visa sig stegrande, 
exempelvis när man får  ett sjukdomsbesked.

2.6.2 Reaktionsfasen
Tillsammans med chockfasen så är dessa två faser krisens så kallade akuta faser en-
ligt Cullberg (1992). Reaktionsfasen är då den drabbade måste inse vad det är som 
hänt eller vad som kommer att hända. Den drabbade ställer många gånger frågan 
”varför” och kan inte förstå att detta ”skulle drabba just mig”, och det är i reaktions-
fasen de försöker hitta en mening med det som inträffat menar Cullberg (1992). Den 
drabbade lägger skulden på det inträffade på sig själv. 

Cullberg  (1992)  skriver  om försvarsmekanismer  i  den  akuta  krisen.  Författaren 
skriver att regression är en form av försvarstaktik. Den drabbade kan till exempel bli 
”barnsligt”  beroende  av  att  andra  ska  fatta  dess  beslut,  magiskt  tänkande, 
okontrollerade känsloutbrott, bli sprit- eller tablettberoende. Förnekelse är en annan 
form av försvar. Man vill inte acceptera det som hänt. Detta försvar yttrar sig ofta 
hos individer som drabbats av ett kroppslig sjukdomssymtom. Ett annat försvar är 
projektion av  skuldkänslor  på  omgivningen.  Man  kan  till  exempel  skylla  på  att 
läkaren inte undersökte det som den drabbade hade påtalat tidigare, menar Cullberg. 
Rationalisering innebär att man försöker komma med argument som gör upplevelsen 
mindre än vad den är.  Isolering  av känslor är enligt författaren en av de vanligaste 
försvarsmekanismerna när man varit  med om något smärtsamt.  Dessa förnekande 
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känslor  kan  komma  till  uttryck  vid  ett  senare  tillfälle  i  form  av  ångest. 
Undertryckande (suppresion)  av  sina  känslor  är  ett  medvetet  val  där  man  man 
försöker att anpassa sig till det som omgivningen förväntar sig. Man försöker ”vara 
duktig” för att inte göra andra besvikna. De individer som använder sig av denna 
försvarsmekanism tar längre tid på sig att bli symtomfria, menar Cullberg (1992). 
Därför är det så viktigt  att  få upplopp för sina känslor i den akuta krisen, menar 
författaren.

Unrepression (återkommande av bortträngda minnen) är ingen form av försvarsme-
kanism utan en psykisk reaktion som ofta förekommer i akuta kriser skriver Cullberg 
(1992). Detta symtom kan visa sig genom att minnen kommer upp och påminner om 
vad som har hänt, exempelvis att föräldrarna skilde sig eller att den drabbade blev 
lämnad ensam hemma som liten. Det är inte ovanligt att den drabbade efter ett tag 
inte  kommer  ihåg  att  den  pratat  om dessa  saker.  Då har  bortträgningsfunktionen 
återigen börjat verka. Ett annat symtom som inte heller är någon egentlig form av 
försvar som Cullberg (1992) skriver om är förstärkning. Detta symtom står för andra 
konflikter som den drabbade förnekar. 

Den sista försvarsmekanismen som författaren skriver om är  bortträngning. Denna 
typ av försvarsmekanism komplicerar den akuta krisen. Den drabbade tränger då bort 
allt som har med krisen att göra genom till exempel minnesförlust, förlamnningssym-
tom och så vidare. Dessa exempel kallar Cullberg (1992) för ”klassiska hysteriska 
symtom”. 

2.6.3 Bearbetningsfasen
Nu har den drabbade lämnat det akuta skedet (chockfasen och reaktionsfasen). Bear-
betningsfasen kan enligt Cullberg (1992) pågå ett halvt eller ett år efter det inträf-
fade. I denna fas börjar den drabbade tänka framåt igen och börjat acceptera det in-
träffade. Den drabbade försöker återuppta sitt gamla liv. Ångesten som den drabbade 
känt börjar sakta att försvinna med tiden. Skulle den drabbade inte övergå i denna fa-
sen inom en rimlig tid så menar författaren att vederbörande skulle behöva mer sak-
kunnig hjälp. Efter ett dödsfall är det inte ovanligt att den bortgångne glöms bort och 
man talar endast om det positiva hos denne (Cullberg, 1992).

2.6.4 Nyorienteringsfasen
I denna sista fas är, enligt Cullberg (1992), inte är någon avslutning. Den drabbade 
lever nu med det som hänt som ett ärr som aldrig kommer att försvinna. Det kommer 
dock inte hindra den drabbade att leva vidare men detta är under förutsättningarna att 
den drabbade lyckats  bearbeta  krisen,  Det finns dock fortfarande gånger som det 
gamla rivs upp. En kris blir en del av den drabbades liv som varken ska glömmas 
bort eller förträngas. Författaren skriver att många som varit med om en kritisk hän-
delse kan efteråt känna att krisen gett dem nya betydelser i livet (Cullberg, 1992).
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3 PROBLEMSTÄLLNING

Syftet med vår undersökning är att ge ett bidrag till fördjupad kunskap om skolans 
förutsättningar att bemöta barn i kris. De frågeställningar vi utgår ifrån i undersök-
ningen är:

 Vad har lärare/rektorer för erfarenheter av barn i kris och hur har de skaffat 
sig kompetens till att hantera en kris om den uppstår?

 Vad anser lärare/rektorer att de har för roll om det uppstår en kris?
 Hur ser de båda skolornas krisplaner ut?
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4 METOD 

4.1 Metodval
Vi valde att använda oss av kvalitativ intervju under vår undersökning, detta innebär 
enligt  Patel  & Davidsson (2003) att  både intervjuare  och intervjuperson är  med-
verkande i samtalet. Vi ställde öppna frågor men ordningen på frågorna var desamma 
under alla intervjuer. Vi ställde även enkla frågor och på så sätt fick vi svar som är 
innehållsrika på de sätt som Trost (2005) skriver att man bör göra. Vi ville genom in-
tervjun upptäcka den intervjuades erfarenheter eller deras uppfattningar om det vi 
sökte svar på, i vårt fall avser detta vad lärare/rektorer har för erfarenheter av barn i 
kris, vad de anser att de har för roll om det uppstår en kris och hur de har skaffat sig 
kompetens till att hantera krissituationer. Det är en fördel att man har skaffat sig viss 
förkunskap om ämnet innan man intervjuar (Patel & Davidsson, 2003), detta har vi 
införskaffat oss genom att läsa vad tidigare forskning säger. Inom kvalitativ forsk-
ning  tillämpas  ofta  kombinationer  av  olika  datainsamlingsmetoder,  till  exempel 
dagböcker, filmer och så vidare (Patel & Davidsson, 2003), vi har förutom intervjuer 
även gjort en textanalys på två stycken krisplaner från de två skolorna där vi gjort vår 
undersökning.

4.2 Urval
Det vi har undersökt är vad lärare och rektorer har för kunskaper och erfarenheter om 
barn i kris. Vi har valt att göra vår undersökning i två skolor i olika kommuner mest 
för att vi hoppades på att intervjupersonerna skulle ha olika erfarenheter och riktlin-
jer  att  gå efter.  Undersökningspersonerna som deltagit  i  intervjuerna är en rektor 
samt  fyra pedagoger varav en pedagog är specialpedagog. De pedagoger vi intervju-
ade arbetar alla i årskurs 1-3. Den rektor som deltog i undersökningen är rektor för 
hela den skolan. Samtliga intervjudeltagare var kvinnor. Hur många intervjuer man 
väljer att göra beror på syftet med undersökningen menar Kvale & Brinkman (2009). 
Ett misstag som ofta görs är att man väljer att intervjua för många och detta kan leda 
till att analysen och förberedelserna ges för lite tid vilket  kan medföra att resultatet 
bli sämre (Kvale & Brinkman, 2009). Mot denna bakgrund kom vi fram till att vi 
skulle  göra  sex intervjuer,  men eftersom att  det  var  svårt  att  hitta  deltagare  som 
kunde ställa upp blev det tillslut endast fem intervjuer. Då vi hade kontakt med dessa 
skolor valde vi att granska deras krisplaner.

4.3 Datainsamlingsmetoder
Under samtliga intervjuer användes ljudupptagning, det vill säga att intervjuerna spe-
lades in vilket Lantz (2007) anser är ett bra sätt när man utför intervjuer. På detta sätt  
fick vi med allt som sades under intervjuerna och vi kunde lätt gå tillbaka och lyssna 
igen om transkriberingen skulle behöva kompletteras (Lantz, 2007).  En nackdel med 
att spela in sina intervjuer kan vara att undersökningsdeltagarens svar påverkas, på så 
sätt att han/hon inte blir så spontan (Patel & Davidsson, 2003).

Den ena krisplanen fick vi under en intervju och den andra fick vi leta upp på inter-
net.

4.4 Databearbetning
Databearbetningen inleddes med att vi transkriberade varje intervju. Efter transkribe-
ringen sammanställde vi svaren  och kategoriserade  intervjuerna utifrån intervju-
guidens frågor på det sätt som Lantz (2007) beskriver i sin bok. För att underlätta när 
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vi skulle få fram vårt resultatet på vår första frågeställning så gjorde vi två tabeller 
som vi utgick ifrån. Vi gjorde även en tabell när vi granskade krisplanerna. För att 
kunna svara på de andra två frågeställningarna så satt vi med två datorer, skrev på 
den ena och letade efter relevanta svar från den andra datorn där vi hade de transkri-
berade  och sammanställda intervjuerna. Detta ledde fram till ett resultat.

4.5 Tillförlitlighet
Tillförlitligheten kan ha påverkats av vårt urval då vi inte valde ut våra intervjudel-
tagare slumpmässigt utan kontaktade de skolor vi tidigare har varit i kontakt med 
genom vår  verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Två av de fem deltagarna var 
okända för oss båda. Med tanke på att vi hade jobbat med vissa av dem under vår 
VFU så kan intervjudeltagarna omedvetet eller medvetet valt att utelämna viss in-
formation. Som vi nämnde i urvalet så fick vi bara tag på fem intervjudeltagare. Tan-
ken var från början att vi skulle intervjua sex stycken, varav fyra pedagoger och två 
rektorer, vi hittade endast en rektor som kunde ställa upp. Detta kan ha påverkat vårt 
resultat då vi bara fick svar från en rektor då den ser på verksamheten ur ett annat 
perspektiv än vad pedagogerna gör. Med tanke på att en av våra frågeställningar ut-
gick ifrån rektorns roll så kan resultatet kännas lite tunt på den fronten. 

Eftersom att krisplanerna var utformade och skrivna på olika sätt så har vi tolkat des-
sa utifrån vad vi tyckte var likheter och skillnader. Detta kan bidra till en otillförlit-
ligthet då det endast var våra tolkningar som bidrog till resultatet.

4.6 Forskningsetiska principer 
När forskning bedrivs finns det vissa krav som man måste utgå ifrån enligt Veten-
skapsrådet. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskra-
vet  och  nyttjandekravet.  Informationskravet  innebär  att  uppgiftslämnare  och 
undersökningsdeltagare ska bli  informerade om vilka villkor som gäller för deras 
deltagande. Deltagandet bygger på frivillighet och deltagaren kan när som helst välja 
att  avbryta deltagandet.  Samtyckeskravet  betyder att  samtycke bör inhämtas från 
undersökningsdeltagarna och information om att de när som helst kan avbryta bör 
framföras.  Konfidentialitetskravet ska skydda konfidentiella uppgifter  som lämnas 
under  undersökningen  och  nyttjandekravet  betyder  att  de  uppgifter  som lämnats 
endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2011-01-02). 

Undersökningsdeltagarna kontaktades genom email  med en förfrågan om de ville 
delta i en intervju samt att intervjun behandlade ämnet ”barn i kris”. Samtycke läm-
nades från samtliga undersökningsdeltagare vid överenskommelse om tid för inter-
vjun. Deltagarna har  fått ett informationsblad om vad som kan göra eller bidra till att 
ett barn hamnar i en kris. Detta gör vi för att ämnet och frågorna är av känslig ka-
raktär och kan väcka starka känslor och för att undersökningsdeltagarna ska få tid att 
förbereda sig inför intervjuerna. Innan inspelningen av varje intervju fick undersök-
ningsdeltagarna ta del av sina rättigheter om att de när som helst kunde välja att av-
bryta intervjun. samt att alla personliga uppgifter som eventuellt lämnades under in-
tervjun som handlar om skolan, särskilda elever eller övrig personal inte kommer att 
finnas med i den mån att en identifiering kan ske (Vetenskapsrådet, 2011-01-02).
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5 RESULTAT

5.1 Vad har lärare/rektorer för erfarenheter av barn i kris och hur 
har de skaffat sig kompetens till att hantera en kris om det uppstår?
Av dem som vi intervjuade så hade alla erfarenheter av barn i kris på olika sätt.
Alla hade fått erfarenheter genom sitt yrke i skolverksamheten. Två av lärarna vi in-
tervjuade har tidigare jobbat inom vården och fått erfarenhet därifrån, dock inte om 
barn, de har däremot fått mer erfarenhet av just barn i kris när de börjat arbeta på 
skola. 

Av de som vi intervjuade så berättade tre lärare att de mött barn som farit illa av 
skilsmässor. Alla fem har någon gång mött elever som varit drabbade av dödsfall av 
nära anhörig och alla har även haft elever som varit med om någon form av katastrof 
eller olycka. 

En lärare berättade om att hon har haft elev/elever i sin klass med en allvarlig sjuk-
dom eller elev/elever som haft en nära anhörig med en allvarlig sjukdom. En annan 
lärare tog upp att hon har haft att göra med barn som bevittnat krig eller har familje-
medlemmar som upplevt eller befinner sig i krig. 

Hon  berättade  även  att  misshandel  förekommer/har  förekommit  i  hennes  klasser 
under de år som hon arbetat som lärare. Hon nämnde att sexuellt utnyttjade av barn 
finns i varje klass (har hon hört) men att hon själv inte vet om någon i hennes klasser 
som varit med om det. ”Det här får man ju aldrig veta (pekar på punkten om barn 
som utnyttjats sexuellt, se bilaga 2) men det sägs ju att det är ett barn i varje klass” 
(citat från intervju 2010-12-09). Denna lärare pratade även om att mobbning har fö-
rekommit på olika sätt under hennes år som yrkesverksam lärare.

Av alla dem som vi intervjuade så var det ingen som fått någon utbildning om barn i  
kris när de gick på lärarhögskolan utan den kompetensen har de skaffat sig med åren 
på olika sätt genom erfarenheter. Vissa av dem har varit på föreläsningar och gått oli-
ka kurser där barn i kris har behandlats, dessa har de själva valt att gå på. 

”Tror inte det, inget speciellt i lärarutbildning; Möjligtvis fritidspedagog. Men jag tror 
inte det för när jag kom ut som fritidspedagog så blev det en händelse som man känner 
att om man hade varit där nu så hade man inte gjort så, så jag tror inte det”. (citat från in-
tervju  2010-12-06)

Rektorn säger att hon inte känner sig jättetrygg om det skulle uppstå en kris eftersom 
hon inte har någon utbildning av det. Däremot känner hon en trygghet i att ha en 
krisgrupp som hon kan vända sig till. Hon säger ”Jag har haft stor hjälp av mina kris-
grupps-medlemmar och jag känner mig fortfarande ganska ny i det också, så det är 
väldigt tryggt att ha dom här pedagogerna som har sån erfarenhet och har jobbat så 
länge” (citat från intervju 2010-012-06).

 En av lärarna säger att hon skaffat sig den kompetens som hon har från sitt tidigare 
yrke, det är genom de som hon känner sig trygg i att hantera en kris om det skulle be-
hövas Två av lärarna säger att med åren så har de skaffat sig mer kompetens genom 
att de varit tvungna att hantera olika kriser som uppstått. En av dem säger att hon ut-
nyttjar sina kollegers kompetens när hon känner att hennes inte räcker till. ”Jag är 
inte rädd för att ta hjälp, jag tycker inte att man behöver hantera allting själv, det 
finns alltid de som kan bättre och som vet mer och varit med om andra saker som 
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man kan ta hjälp av.” (citat från intervju, 2010-12-07) En annan lärare säger att hon 
går till rektorn och tar hjälp av denne om hon känner att hennes kompetens inte räc-
ker till. Hon säger att om hon skulle behöva göra en anmälan så skulle hon vända sig 
till rektorn för stöd. Detta är något hon aldrig behövt göra och därför känner hon sig 
osäker på det och att hennes kompetens inte är tillräcklig. Hon berättar om när hon 
hade en elev som förlorade sin förälder även då tog hjälp av rektorns kompetens, att 
fråga rektorn säger hon ger en trygghet i det man gör.  

”Då när jag hade mitt första barn som förlorade en förälder då gick jag till rektorn och 
frågade, ”tycker du att det är ok att” man kan ju bli för mycket, för man vill så väl. Man 
måste hitta den här lite lagom nivån. Och då tror jag att det är bra, att man frågar ”vad 
tror du om att jag gör så här?”. Då känner man sig tryggare med när man gör det.”(citat 
från intervju 2010-12-09)

Den specialpedagog som vi intervjuade säger att hon känner sig väl rustad för att 
hantera en kris. 

”Jag reagerar kollosalt snabbt, jag behöver kanske några minuter att ta in det sen är det 
handling som gäller, jag ser många gånger att det finns ett tidsperspettiv som är så litet 
som man har på sig att göra den första reaktionen”/.../” det är mycket som ska ske första 
timman efter en kris då eller när man har fått reda på det.” (citat från intervju, 2010-12-
06)

5.2 Vad anser lärare/rektorer att de har för roll om det uppstår en 
kris
5.2.1 Lärarens roll
Alla som vi intervjuade tog upp vikten av att lyssna på eleverna om det som inträffat. 
De menar att man bör vara observant, lyhörd och finnas där för dem. En lärare nämn-
de att beroende på vad som hänt och på vem det drabbat så bör krisen hanteras olika.  
En annan lärare tog upp att lärarens roll inte bara handlar om att förmedla kunskap, 
man har förutom det ett omsorgsansvar för sina elever. En annan av dessa fyra lärare 
poängterade vikten av att inte tycka synd om dem.” Dalta inte med dem heller utan 
vara ärlig och säg som det är, tyck inte synd om dem- hjälp dem, tyck inte synd om 
dem, utan hjälp dem.” (citat från intervju, 2010-12-07)

Två av lärarna samt rektorn nämnde att lärarens roll är att se till att den drabbade får 
hjälp och får  komma till  någon som de känner  sig trygg med.  Under  dessa om-
ständigheter bör man inte blanda in nya kontakter för eleven säger dem. 

”Så det viktigaste är ju att det är någon som är den eleven nära så att det inte blir en helt  
ny person utan att det är någon som eleven känner väl. Som eleven vet att den kan prata  
med, oavsett vilken sorts lärare det är kan vara vilken kategori som helst, det kan vara 
vilken person som helst bara det känns tryggt för eleven. Det är jätteviktigt att det inte 
blir en ny kontakt bara för att det hänt något.” (citat från intervju 2010-12-06)

Den  specialpedagog som var med i undersökningen menar att hon har bra överblick 
av de elever som går på skolan. Hon säger att det är lättare för henne att bryta sitt 
schema och vara flexibel. Vikten av att kunna vara flexibel var det en annan lärare 
som tog upp, vissa moment under lektionen kan vara extra känsliga för eleven och att 
plocka bort dessa moment kan skapa en trygghet för eleven. Samma lärare tar upp att 
lärarens roll även är att hantera frågor i klassen från klasskamraterna. Med det menar 
hon att vissa frågor kan vara jobbiga för eleven att själv svara på, då är det lärarens 
roll att stötta eleven i dessa svåra frågor. 
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”När man jobbar med så små barn som jag gör, de går i ettan tvåan så påverkas ju grup-
pen enormt mycket och då pratar man ju inte på samma sätt. De kanske frågar ”varför är 
du ledsen?” ”varför är du dum i dag?” och då måste man ju kunna hantera det, och det är 
ju min roll, man kan ju aldrig lägga det på barnen eller eleverna.”(citat från intervju 
2010-12-07)

En annan lärare säger att det är viktigt att man ställer rimlig krav då eleven är i kris, 
hon säger att det inte är ovanligt att eleven får koncentrationssvårigheter och under 
krisen är inte skolarbetet det primära för eleven. 

”Det är vi ju medvetna om, de är ju i alla krislägen, det kan ju vara så vid skilsmässa,  
om  det  förekommer  misshandel  hemma  sådana  saker,  då  är  naturligtvis  barn 
okoncentrerade, det är ju inte det primära skolarbetet, för barnen, utan det är ju tankarna 
som upptar  alltihop  och  det  måste  man vara  medveten  om som pedagog.  Att  ställa 
rimliga krav i den situationen. Men också ambitionen att försöka att få dem att glömma 
bort tankarna en liten stund. Kanske göra något roligt där man är helt fokuserad. Det  
finns jättemånga sånna saker, att pussla, sitta vid datorn, göra någon annan aktivitet, 
göra nåt roligt, se på en film. De måste man vara medveten om och det tror jag att vi är,  
de flesta.” (citat från intervju 2010-12-06)

Att ta hjälp av andra var två lärare samt rektorn som tog upp under intervjun. De 
menar att om man känner att ens kompetens inte räcker till så bör man ta hjälp av 
andra till exempel krisgruppen. Att ha någon att bolla tankar med underlättar och på 
så vis blir inte bördan för den enskilde personen så tung. 

Efter att en kris har inträffat så är det viktigt att läraren tar kontakt med eleven så fort 
som möjligt för att locka tillbaka den till skolan igen säger en av lärarna. En annan 
lärare påpekar också hur viktigt det är för eleven att komma tillbaka till skolan så fort 
som möjligt, helst nästa dag. Hon säger att barn inte orkar att sörja för länge. 

”Barn orkar inte sörja, de orkar inte sörja en timma utan de måste få avbrott, göra nåt 
annat och sen sörja en stund igen. Att sörja en hel dag klarar inte ett barn av. De ska in i  
verkligheten så fort som möjligt, men naturligtvis att man är lyhörd att man ser dem man 
ser vad som händer, tar tag i det när de behöver lite hjälp och tröst, att prata av sig .” (ci-
tat från intervju 2010-12-06) 

En lärare nämner också vikten av att ta kontakt med eleven och dess familj,  hon 
säger också att man inte ska vara rädd för att fråga hur vederbörande vill ha det när 
den kommer tillbaka till skolan och att man kan se på eleven om den vill vara i fred 
och då låta den vara det. 

En lärare tar upp vikten av samtal för att bearbeta krisen och säger att det är viktigt 
att låta eleverna komma och prata när de själva känner sig redo för de. En annan lä-
rarna säger att hon personligen föredrar att ställa frågor rakt på.

 ”Men jag tror på det här med frågor rakt på, ”hur mår du?” ”hur känner du?” ”vill du 
berätta vad som hände?” Jag har inte mött någon som inte vill berätta. Jag tycker att 
man ska konfrontera dem med verkligheten.” (citat från intervju, 2010-12-06) 

En annan form av bearbetning som en av lärarna tar upp är att låta dem skriva och de 
elever som ännu inte kan skriva kan man låta rita. Hon nämner att lekterapi kan vara 
en bra form för mindre barn när de ska bearbeta det som skett. 
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”Gärna låta dem rita, de som är duktiga att skriva kan göra de, jag brukar säga ”skriv ett  
brev till den du har mist” rita en teckning om de inte kan skriva. På nåt sett få det ur sig,  
mindre barn kan man ju ha lekterapi med, de har jag inte prövat men jag har läst li -
tteratur om det som gett fantastiska resultat.” (citat från intervju 2010-12-06)

Att följa upp eleverna efter en krissituation är också av vikt säger hon, i en början 
dagligen och sedan utöka det till en gång i veckan, en gång i månaden och sedan 
följa upp det lite då och då. 

”Sen följa upp det, följa upp det dagligen direkt efter en kris, och sen utökar man till-
fällena kanske, kanske ta ett par dagar emellan,  sen en gång i veckan, sen var fjortonde 
dag, en gång i månaden och följa upp det lite då och då.” (citat från intervju 2010-12-06)

5.2.2 Rektorns roll
När ett barn eller en skola hamnar i en kris är rektorns roll sekundär säger den rektor 
som ingick i undersökningen, att det i första hand är pedagogernas roll att ha den hu-
vudsakliga kontakten med eleverna och dess familjer vid krissituationer. Hon menar 
att det är hennes huvudsakliga roll att vara ett stöd för sin personal och att delta på 
extrainsatta möten, elevvårdsmöten och liknande. Tre av lärarna som vi intervjuat tar 
upp att de tycker att rektorns roll är att stötta personalen och att koordinera så att allt  
fungerar och även se till att all information kommer ut på rätt sätt och till den berörda 
personalen. En av lärarna säger;

”Om nu inte rektorn personligen är inblandad så är det rektorns roll att koordinera, att se 
att allt fungera, kolla om det behövs nånting, för när man är mitt i och jobbar i verk-
samheten så kan det finnas barn som blir ledsna för att deras hund dog och då måste jag  
kanske gå undan och då måste rektorn vara lyhörd att det behöver vara lite extra stött-
ning även för personalen under den tiden. Så att han koordinerar, och ser till så att allt 
runt omkring fungerar, det rent praktiska. Om han inte själv är inblandad, så kan det ju 
va, och då måste någon annan träda in och koordinera, för den som koordinerar har ju en 
jätteviktig uppgift för att få allt att fungera.”(citat från intervju 2010-12-07)

Rektorn har också som uppgift att se vart behoven behövs säger en av lärarna. En an-
nan lärare tar även upp att det är rektorns roll att vara ansiktet utåt mot media. Flerta-
let av de vi intervjuat säger att det är rektorn som ska veta hur man får kontakt med 
krisgruppen om man själv inte är säker. En av dem säger att om en lärare får reda på 
att en elev mår dåligt och inte själv vet hur den ska agera så bör man ta upp det med 
sin rektor. En annan sak som ligger på rektorns bord är att kunna vägleda sin perso-
nal när de behöver hjälp med att anmäla om ett barn far illa. En av lärarna säger att 
om rektorn själv skulle vara personligt inblandad så finns det en biträdande rektor att 
vända sig till. 

”Om nu inte rektorn personligen är inblandad så är det rektorns roll att koordinera, att 
se att allt fungera.  Då måste rektorn vara lyhörd att det behöver vara lite extra stött-
ning även för personalen under den tiden. Så att han koordinerar, och ser till så att allt  
runt omkring fungerar, det rent praktiska. Om han inte själv är inblandad, så kan det ju 
va, och då måste någon annan träda in och koordinera, för den som koordinerar har ju 
en jätteviktig uppgift för att få allt att fungera. I först hand så är det ju biträdande 
rektor sen så kan det ju vara kuratorn. Det finns ju alltid någon, någon av dem som är  
med är oftast en som är med i trygghetsgruppen så man är van att träffas och samta-
lar.” ( citat från intervju 2010-12-07)
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5.3 Hur ser de båda skolornas krisplaner ut?
5.3.1 Krisgrupp
Den specialpedagog vi intervjuade satt med i krisgruppen, hon kunde beskriva deras 
uppgift väldigt ingående. Hon säger att det är krisgruppens uppgift att gå ut med in-
formation till personal och eleverna. Den information de går ut med beror på typ av 
kris och de samråder alltid med de berörda föräldrarna om vad de får informera om. 
Informationen går de alltid ut med skriftligt, de skriver kortfattat om vad det är som 
hänt och skriver under vilka det är ifrån. Hon säger att det finns telefonlistor uppsatta 
på skolan där telefonnummer till krisgruppsmedlemmarna står. Hon berättar om den 
senaste krisen som inträffat på skolan då en i personalen gick bort, då blev det ett 
väldigt snabbt agerande från krisgruppen. De tittade inte i krisplanen förrän några da-
gar efter. 

”Vi hade mycket sunt förnuft om hur man gör och när vi tittade över det så hade vi nog 
inte glömt någonting. Utan det är väldigt mycket att man har bra kollegor runt omkring 
sig där man hjälps åt att tänka”/... /”man går på 110% , man kopplar all energi och fokus 
på det här så att det funkade mycket mycket bra.” (citat från intervju, 2010-12-06)

Alla som deltagit i undersökningen säger att de haft stor hjälp av krisgruppen och att 
det känner en trygghet i att veta att man kan vända sig till dem om man behöver 
hjälp. De sköter även det praktiska, så som minnesstunder vid dödsfall. En av lärarna 
berättar att när deras skola hamnade i en kris samlades krisgruppen och gjorde en del 
förberedande arbete för att sedan kunna informera övrig personal på skolan om vad 
som hänt och hur vi skulle gå vidare. Samtliga deltagare beskriver krisgruppens arbe-
te som en viktig uppgift och att den är en nödvändig grupp i skolverksamheten för att 
det ska fungera vid krissituationer.

5.3.2 Krisplan
En av intervjudeltagarna säger att krisplanen är en trygghet ifall man står helt hand-
fallen när det inträffar en kris, den är en hjälp så att man vet hur man ska gå tillväga 
om man känner sig osäker inför sådana här saker. På denna skolan hade all personal 
fått ut krisplanen på mail och den ska alla läsa som vilken handlingsplan som helst.  
På den andra skolan berättar en lärare  att det kan vara svårt att hitta krisplanen. 

”...det hoppas jag verkligen att man vet. Men är det så att en lärare inte vet om den men  
får reda på någonting så hoppas jag att den läraren förstår att då kontaktar jag min rektor 
och i nästa led är det biträdande rektor. Sen vet ju biträdande rektor hur planen ser ut.  
Men i och med att vi idag inte har en pappersformat av arbetslagspärm som vi hade 
förut utan allt ska finnas digitalt så är det nog inte alla som tar reda på den. Jag vet inte  
men jag tror inte, ne jag tror inte att den finns med i vår vikareiepärm heller som har 
kommit de här sista dagarna, där är det bara allmän information.” (citat från intervju,  
2010-12-07)
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5.4 Granskning av krisplaner
Det finns ingen mall för hur en krisplan ska se ut, däremot finns det rekommendatio-
ner för vad som bör finnas med. De rekommendationer vi har tagit del av i bak-
grunden är tager ur  Raundalen & Schultz (2007).  Tabellen nedan visar hur de två 
skolornas krisplaner, där vi gjorde vår undersökning, är utformade. Båda krisplaner-
na är reviderade i slutet av 2010.

Krisplanens innehåll: Skola 1 Skola 2

Medlemmar och telefonnummer X X

Viktiga telefonnummer X X

Krisplanens mål X X

Krisgruppens uppgift och ansvarsfördelning X X

Krislåda X X

Checklista X X

Information vid dödsfall och olycka X X

Efterarbete X X

Olika scenarier X X

Ritualer X X

Råd till ett gott omhändertagande X X

Krisens faser X

Förslag på litteratur X X

5.5 Krisplanernas innehåll
5.5.1 Medlemmar och telefonnummer 
De båda krisplanerna som vi har granskat har med två olika telefonlistor, den ena 
med krisgruppens medlemmar och dess telefonnummer och den andra med viktiga 
telefonnummer till exempel till polisen, räddningstjänsten, kommunens växel, soci-
altjänsten  och  sjukvård.  Deras  telefonlistor  är  väldigt  lika  varandra  med  vissa 
undantag.
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5.5.2 Krisplanens mål
Båda krisplanerna tar upp mål och syfte för just deras handlingsplan vid kris. ”Att 
tydliggöra arbetsfördelningen vid krishändelser” (citat hämtat ur krisplan, 2010-12-
20) är syftet för den ena krisplanen. Målet för den andra krisplanen citeras nedan.

”Målsättningen med områdets krisplan är att den ger all personal en handlingberedskap 
vid olika krissituationer. Målet är också att planen ska vara ett praktiskt verktyg för 
områdets krisgrupp så att gruppen lättare kan organisera krisarbetet och därmed ha stör-
re möjligheter att vara ett stöd för berörda vid olika kriser.” (citat hämtat ur krisplan, 
2010-12-20)

5.5.3 Krisgruppens uppgifter och ansvarsfördelning
De båda krisplanerna tar upp lite olika saker som man bör tänka på innan det sker en 
kris och vad man ska göra när det sker en kris. De tar upp rektorns ansvar vid en 
krissituation och att det är rektorns uppgift att se till att krisplanen hålls uppdaterad. 
De tar även upp krisgruppens uppgifter och ansvar vid en kris. De ansvarar bland an-
nat för organisationen och informationen vid en krishantering. 

5.5.4 Krislådan och ritualer
Båda krisplanerna innehåller beskrivning av vad en skola bör ha förberett när krisen 
inträffat. Det kan till exempel vara ljus, ljusstakar, blommor, ram för fotografi och li-
tteratur som kan hjälpa vid sådana här tillfällen. Att detta är förberett är krisgruppens 
ansvar. I båda krisplanerna kan man läsa olika symboliska handlingar vid dödsfall, 
att man till exempel kan flagga på halv stång, ordna minnesstund och att man kan be-
söka eventuell olycksplats. 

5.5.5 Information vid dödsfall och olycka
De båda krisplanerna informerar vad man bör tänka på vid dödsfall eller olycka. De 
tar upp att man bör ha en checklista att utgå ifrån, dessa två stämmer bra överens 
med varandra, de bland annat upp att man ska ta reda på vem som är drabbad, vad 
som har hänt, att man ska gå ut med rätt information till berörda, vem svarar i telefo-
nen och så vidare. Den ena krisplanen tar upp att det inte är skolans uppgift att med-
dela föräldrarna vid eventuellt dödsfall, de understryker att det endast är polisen som 
får meddela detta. Båda krisplanerna tar även upp hur man bör följa upp efter en kris. 
Olika scenarier som visar på skillnader på olika kriser och hur man bör hantera de 
olika kriserna finns med i båda krisplanerna.

5.5.6 Råd till ett gott omhändertagande
Det finns många olika tips på hur man bör ta hand om sina elever i dessa två kris-
planer. De tar upp att man bör undvika att trösta utan att man ska låta eleven sörja 
och ge den tiden som den behöver, de tar även upp att man ska lyssna aktivt och visa 
att man finns där. En punkt som en av krisplanerna tar upp är: ”Försök inte vara nå-
gon annan än dig själv. Vi gömmer oss ofta bakom våra yrkesroller. Här är det bara 
medmänsklighet, medkänsla och medlidande som gäller.

5.5.7 Krisens faser
Endast en av de krisplaner vi granskat har med krisens olika faser. 
Där de tar upp chockfasen, reaktionsfasen, reparationsfasen och nyorienteringsfasen.
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5.5.8 Litteratur 
I de båda krisplanerna finns det en lista på litteratur som kan hjälpa vi en kris. Det 
finns med både facklitteratur och skönlitteratur som kan hjälpa pedagogen och även 
litteratur man kan ha med i undervisningen som hjälp till bearbetning för eleverna.

5.6 Resultatsammanfattning 
Av resultatet vi fått fram kan man se att alla som ingick i undersökningen har er-
farenheter av barn i kris på olika sätt, de har fått sina erfarenheter under sina yrkes-
verksamma år i skolan. Ingen av deltagarna säger sig skaffat kompetens genom sin 
lärarutbildning utan det är något de skaffat sig med åren.

Lärarna och rektorn har skaffat sig kompetensen på olika sätt, till exempel genom 
fortbildningskurser, föreläsningar och genom att ha fått hantera de kriser som upp-
stått. Trots att ingen av dem har fått någon utbildning av detta genom lärarutbild-
ningen så känner de ändå att de klarar av att hantera en kris om den skulle uppstå. De 
gånger som de har känt att de inte klarar av situationen så tar de hjälp av krisgrupp, 
krisplan, kolleger och skolledningen.

Alla fem som vi intervjuade tog upp vikten av att lyssna och finnas där för sina ele-
ver när en kris uppstår. Beroende på vem som drabbats och vad det är för kriser så 
bör läraren behandla kriserna olika. De tog även upp att det är viktigt för eleven att 
den får komma till en person som den känner sig trygg med om/när den behöver pra-
ta. Det är inte konstigt att en elev blir okoncentrerad av en kris. Då bör man tänka på 
att man ställer rimliga krav. Detta nämns i en av intervjuerna. En annan sak som tas 
upp i flera av intervjuerna är att det är viktigt att man ser till att den drabbade eleven 
ska komma tillbaka till skolan och vardagen så fort som möjligt. 

Rektorns roll vid en kris är enligt lärarna samt rektorn sekundär gentemot eleverna. 
Rektorn bör vara den som organiserar och sköter det praktiska samt ha ett nära sam-
arbete med krisgruppen menar dem. Rektorn ska även fungera som ett stöd för perso-
nalen. 

Krisgruppens arbete beskrivs av samtliga intervjudeltagare som en grupp med en 
viktig uppgift och att gruppen är nödvändig vid krissituationer. De säger även att det 
är en trygghet som personal att kunna vända sig till krisgruppen vid en kris och kun-
na ta hjälp av deras kompetens. En krisplan ska finnas på alla skolor säger de som vi 
intervjuade och de har alla tagit del av den krisplan som finns på deras skolor. De 
säger att även krisplanen är en trygghet när man ska hantera en kris. 

De krisplaner vi har granskat ser till stora delar lika ut. Innehållet är likvärdigt i de 
båda krisplanerna men utformade på olika sätt. De innehåller krisgruppens medlem-
mars telefonnummer och andra viktiga telefonnummer som man har nytta av vid en 
kris. Där finns information som behövs vid kriser av olika slag så som dödsfall och 
olyckor. De tar även upp krisgruppens uppgifter och annan ansvarsfördelning. Man 
kan även få hjälp med litteratur som behandlar olika kriser.



25

6 DISKUSSION

6.1 Erfarenheter och kompetens 
När man arbetar med barn i kris så har vi märkt att erfarenheter hos pedagoger och 
övrig personal på en skola spelar en väldigt stor roll för hur man hanterar krisen. I 
våra intervjuer fick vi fram att alla undersökningsdeltagare har mött barn i kris på 
olika sätt och genom detta skaffat sig erfarenheter till att hantera detta. I den litteratur 
vi presenterar i bakgrunden har vi inte fått fram så mycket om just erfarenheter dä-
remot  styrker  flera  författare  att  man  bör  införskaffa  sig  kunskap  på  olika  sätt. 
Dyregrov (1990) och Skolverket (2000) skriver att det är bra att man utbildar perso-
nalen och eleverna på skolan så att de känner sig så förberedda som man kan vara in-
för sådana här situationer. Dyregrov (1990) menar att en skola kan arbeta i förebyg-
gande syfte genom till exempel temadagar, fortbildning för lärare och att det finns en 
krisplan som man kan stödja sig emot. Alla vi intervjuade hade erfarenheter av barn i 
kris men ingen av dem tog upp att man kan förbereda eleverna inför en kris. Många 
av dem hade varit på någon form av fortbildning och alla hade tagit del av kris-
planerna vilket vi tycker är bra. 

Raundalen & Shultz (2006) tar upp att det finns vissa reaktioner och signaler som 
man bör uppmärksamma när en elev behöver hjälp efter och under en kris. Vi menar 
att dessa reaktioner kan vara svåra att se om man inte vet att elever kan reagera på 
olika sätt och därför är det viktigt att man får kunskaper om detta för att kunna upp-
märksamma dessa elever och kunna ge dem hjälp i ett tidigt skede. Fyhr (1990) skri-
ver om vikten av att handla snabbt när en krissituation uppstår, detta är något som 
flertalet av våra intervjudeltagare också påpekar. 

Godani (2004) skriver att det är viktigt att lärare införskaffar sig den kompetens som 
behövs för att förstå och handla på rätt sätt och det vi tänker med detta är att det är 
svårt att få den kompetens man behöver av enbart erfarenheter. I vissa fall när man 
inte riktigt  vet hur man ska agera kan många lärare bli  desperata skriver Godani 
(2004). Risken är stor att man gör fel i de fall när man inte riktigt vet hur man ska 
agera menar vi. Om man inte agerar eller agerar på fel sätt kan det ge den drabbade 
förödande konsekvenser skriver Godani (2004). Det är viktigt att man tänker på att 
lärare inte ska ge eleverna någon form av psykologisk hjälp utan att  man utövar 
pedagogik på ett förståndigt sätt skriver Raundalen & Shultz (2006). Våra intervju-
deltagare påpekar att det är viktigt att man tar hjälp av andra som har mer kompetens 
än de själva vid olika traumatiska situationer. Så att man gör på rätt sätt. Vi menar att  
vikten av att ta hjälp av andra är något som man inte bara bör göra för sin egen skull  
utan för att man vill att eleven ska få den hjälp som den behöver.

I resultatet fick vi fram att det inte var någon som fått sin kompetens genom lärarut-
bildningen utan att det var något de skaffat sig med åren genom erfarenheter. Vi an-
ser att  man under lärarutbildningen någon gång borde fått  mer utbildning av just 
krishantering. Något som vi påtalat tidigare så måste man räkna med att man någon 
gång under sitt yrkesverksamma liv kommer stöta på barn i kris och just därför så 
borde man få mer utbildning i hur man ska hantera en kris. Med tanke på vilka kon-
sekvenser det kan bli i ett barns liv om man agerar på fel sätt så borde det verkligen 
vara en kurs i  lärarutbildningen.  De lärare och den rektorn som vi intervjuat har 
klarat sig bra när de behövt hantera en kris. Det skulle vara tryggare för alla som 
jobbar med barn om de får förklarat för sig hur man ska hantera dessa situationer in-
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nan det händer. De lärare som vi intervjuade som hade stor kompetens inom detta 
ämne var de som hade skaffat sig det i sina tidigare yrken och så borde det inte vara. 
Som lärare bör man ha minst lika stor kompetens inom krishantering som inom vår-
den. Raundalen & Shultz (2006) menar att det är viktigt att personer som möter barn 
och ungdomar varje dag behöver kunskap inom krishjälp och krispedagogik. Vi be-
höver ha stor kunskap om detta för att vi träffar eleverna under en stor del av deras 
vakna tid. En kris påverkar inte bara barnet hemma utan finns med dem hela dygnet. 
Skolan är inget undantag och där är det lärarens roll att vara den person som ska fin-
nas där för dem när de behöver någon att stödja sig mot. 

En av dem som vi intervjuade var en specialpedagog. Hon var, enligt oss, den som 
hade störst kompetens i att hantera ett barn i kris. Hon verkade vara väl insatt i hur 
man ska hantera en kris och hur man ska hjälpa eleven under och efter en kris. Detta 
tror  vi  kan  bero  på  dels  att  hon  jobbat  väldigt  många  år  inom  läraryrket  och 
därigenom skaffat  sig erfarenheter.  Som specialpedagog jobbar hon nära eleverna 
och lär känna dem på ett väldigt personligt plan vilket kan vara svårt för en klasslära-
re som har många fler elever åt gången. 

6.2 Lärarens roll
Som lärare har man en viktig roll när det uppstår en kris för en elev. I vår undersök-
ning fick vi fram att det inte enbart handlar om att förmedla kunskap utan att läraren 
också har ett omsorgsansvar för sina elever. För att hjälpa eleven på bästa sätt så ska 
man inte tycka synd om dem utan försöka hjälpa dem att klara sig igenom krisen, i  
vårt resultat fick vi fram att hjälpen kan bestå av att man som lärare ställer rimliga 
krav så att det inte blir för mycket för eleven. Vi tror att det kan vara svårt för en lä-
rare att vara det stödet som den enskilda eleven behöver för att man har en hel klass 
att tänka på. En lärare kan inte bara gå ifrån klassen för att ta hand om en elev, i de 
fallen är det viktigt med samarbete mellan de olika klasslärarna och specialpedago-
gerna. Om en lärare måste gå ifrån för att det är den som har den bästa kontakten 
med just den eleven så kan en annan lärare gå in i dennes klass och ta över lektionen 
se till att det fungerar.

En elev som varit med om något traumatiskt får ofta koncentrationssvårigheter, detta 
tas både upp i den litteratur som vi tagit del av och även i resultatet. Detta tror vi,  
med stöd av bakgrunden och resultatet, är viktigt för pedagoger att känna till och 
vara uppmärksamma på. En av lärarna som vi intervjuade säger att det inte är ovan-
ligt att man får koncentrationssvårigheter, skolarbetet är inte det primära för eleven. 
Man bör tänka på att det sker en stor förändring för dessa eleverna och att det inte 
finns så mycket plats över att tänka på skolan (Gyllenswärd, 1997). Att förlora någon 
i sin närhet eller varit med om någon annan form av traumatisk händelse kan i stort  
sätt alla relatera till och man vet hur jobbigt det kan vara att koncentrera sig på annat 
än just det.

Att en elev kommer efter i skolan när den varit med om en kris är inte så konstigt. Då 
blir det extra viktigt för läraren att finnas där och se om eleven behöver någon ex-
trahjälp eller stöd för att inte komma efter för mycket. Vårt jobb som lärare blir då att 
motivera eleven till att försöka ta tag i skolarbetet igen. Man kan tillsammans med 
eleverna sätta upp mål som känns rimliga för eleven just då. Det viktigaste är inte att 
eleven gör alla skoluppgifter utan att den kommer tillbaka till skolan och vardagen. I 
vårt resultat kom vi fram till att det är viktigt för eleven att komma tillbaka så fort 
som möjligt då skolan utgör en trygghet och en vardag som de är vana vid. Även 
Dyregrov (1990) tar upp vikten av att komma tillbaka till skolan så fort som möjligt 
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och att det är lärarens roll att ta kontakt med eleven och dess familj. Den lärare som 
har den huvudsakliga kontakten med eleven och dess familj bör vara en lärare som 
eleven känner  att  den har förtroende för och känner sig trygg med,  detta skriver 
Dyregrov (1990) och de flesta intervjudeltagare tar även upp vikten av detta. En sak 
som vi fastnat för i vårt resultat är det att ett barn faktiskt inte orkar att sörja för myc-
ket, att de måste få tänka på annat än det som hänt och då är skolan ett bra ställe att 
göra det på tycker vi. Skolan är ju ändå den verklighet som ett barn lever i, där har de 
sina kompisar som får dem att komma på andra tankar och glömma det som gör ont 
för tillfället. 

Att bearbeta en kris har vi under detta arbete lärt oss är något viktigt för att man inte i 
ett senare skede i livet ska få problem. Att bearbeta en sorg eller en kris kan se ut på 
olika sätt beroende på vad det är för kris och vem den har drabbat. I vårt resultat fick  
vi fram att samtal är en bra bearbetningsform och att man ska låta eleverna själva 
komma och prata när de känner sig redo. I resultatet fick vi även fram att man ska 
ställa frågor till den drabbade om hur den mår och känner och om den vill berätta vad 
som hänt.

Socialstyrelsen (2008) skriver att man bör bearbeta händelsen så fort som möjligt för 
att undvika en sekundär traumatisering och att man bör möta dem på ett praktiskt, so-
cialt eller emotionellt plan. Det praktiska skulle kunna vara att man låter eleven skri-
va, rita eller leka. Detta tas upp i vårt resultat då en lärare säger att man kan låta ele-
verna skriva om det som de varit med om. De elever som ännu inte kan skriva kan få 
uttrycka sig genom att rita istället. En annan form av bearbetning som hon tar upp är 
lekterapi, det är inte något som hon själv utövat men som hon ändå hört ska bara till  
stor  hjälp.  Lidberg  (2006)  och  Lindberg  (2006)  skriver  om lekens  betydelse  vid 
krisens bearbetning. Med tanke på att vår utbildning delvis riktar sig till barn i för-
skolan så tycker vi att lekterapi är ett väldigt bra alternativ vid krisbearbetning. Lid-
berg (2006) menar att leken för barnen blir vad samtal är för vuxna. Lindberg (2006) 
skriver att det inte är ovanligt att barn leker samma lekar om och om igen för att 
frigöra sina negativa känslor. Att använda sig av leken för att bearbeta en kris gör att 
barnen får chansen att arbeta med sina känslor, behärska sina rädslor och sina aggres-
sioner skriver Hardardóttir (2005). 

Något som vi uppmärksammat när vi varit på VFU är att krig inte är en ovanlig lek 
bland barn i de tidigare åldrarna. Många gånger säger pedagoger till barnen att de 
inte får leka det då dem anser krigsleken som en våldshandling. Under detta arbete 
har vi kommit fram till att det skulle kunna vara en form av bearbetning för barn som 
upplevt krig att leka detta. Detta kan vara något man inte direkt tänker på. Lindberg 
(2006) menar att barn som växer upp i krigshärjade länder missar en del av den vik-
tiga kontakten med vuxna som de lär sig i leken. Skulle man då inte istället för att 
tysta krigsleken gå med och styra upp och observera leken. Hardardóttir (2005) skri-
ver att det inte är konstigt för barn att leka sjukhusbesök eller dödsfall för bearbet-
ning av dessa händelser. Är man medveten om detta så borde man kunna se krigsle-
ken som ett ypperligt tillfälle för bearbetning av krigsupplevelser, anser vi.

En annan sak som vi  fått  fram i  resultatet  är  att  man bör  följa  upp eleven som 
drabbats av en kris. Annars kan det kanske lätt bli så att man tror att nu har vi pratat 
så nu har jag gjort mitt för att man inte är medveten om vad som krävs. Cullberg 
(1992) skriver att bearbetningen kan pågå ett halvt eller ett år efter det inträffade. 
Därför bör man vara extra noga med uppföljningen anser vi. Den uppfattning vi fått 
av de vi intervjuat är dock att de är medveten om detta
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6.3 Rektorns roll
En rektors roll är vad vi anser att finnas till för sin personal och stötta dem om de be-
hövs. Även i resultatet fick vi fram att de vi intervjuat tycker att rektorns uppgift vid 
krissituationer ska vara att stötta sin personal. Rektorn har inte den kontakten med 
eleverna som behövs när de har drabbats av en kris. Både i resultatet och i bak-
grunden lyfts vikten av att det bör vara en person som eleven känner tilltro till som 
har den huvudsakliga kontakten. Den rektor som vi intervjuat påpekar själv att hen-
nes  roll  är  sekundär  och  att  det  är  pedagogernas  roll  att  ha  den  huvudsakliga 
kontakten med både eleverna och dess familjer vid krissituationer. Det är pedagoger-
na som har den mesta kontakten i andra fall så varför skulle det vara annorlunda vid 
dessa  situationer,  menar  vi.  Däremot  så  är  det  rektorns  uppgift  enligt  Lindmark 
(2006) att se till att åtgärdsprogram upprättas ifall eleven skulle behöva detta. Detta 
kan ju vara svårt för rektorn att själv se då den inte arbetar så nära eleverna. Därför 
behövs ett nära samarbete mellan lärare och rektor, då rektorn kan uppmärksamma 
om eleven skulle behöva ett åtgärdsprogram.

Skolverket (2000) menar att rektorns roll som ledare ska vara framträdande i kris-
gruppen. I resultatet  fick vi fram lite olika svar från de båda skolorna,  i den ena 
skolan så hade inte rektorn ledarrollen i krisgruppen medan i den andra skolan så 
hade rektorn det största ansvaret i krisgruppen. I de båda skolorna så fungerade kris-
grupperna mycket bra så vi anser att det viktigaste i detta fallet är att det finns någon 
som tar på sig ledarrollen, sen om det är rektorn eller inte spelar ingen roll. I resulta-
tet fick vi även fram att alla ansåg att det är till rektorn man vänder sig om det upp-
stått en kris eller om man behöver hjälp med en situation och att det är dennes upp-
gift att kontakta och sammankalla krisgruppen. 

Anmälningsplikten är även något som påtalades som rektorns roll under intervjuerna. 
Där en lärare kände sig osäker på hur detta ska gå till men menade då att man kan 
vända sig till rektorn för att få hjälp med detta. Vi har själva lärt oss under utbild-
ningens gång hur man ska göra om man misstänker att ett barn far illa på grund att en 
förälder till exempel slår sitt barn. Att vända sig till sin rektor i detta fall är inte fel då 
det kan kännas tryggare för pedagogen att ha någon bakom sig som hjälper till och 
stöttar och ser till att anmälan görs på rätt sätt. 

6.4 Krisgrupp
Att en skola ska ha en krisgrupp är något som framgår i de båda krisplanerna som vi 
granskat. En krisgrupp ska enligt Skolverket (2000) samla alla på skolan och infor-
mera dem om det skett en kris och vad som hänt. Detta kan vi även styrka genom 
vårt resultat där en av dem som vi intervjuat satt med i krisgruppen. Hon berättade att 
den information som går ut, då det är en elev inblandad, alltid är i samråd med berörd 
elevs vårdnadshavare. När de går ut med informationen så görs detta alltid skriftligt. 
Att gå ut med informationen skriftligt anser vi är bra. Då är man säker på att alla har 
fått samma information som stämmer överens med det som skett. Vid en situation 
som hon berättar om så tittade de inte i krisplanen förrän efter några dagar. Trots det-
ta så hade de inte glömt något. Hon menade att man bör tänka förnuftigt i sådana här 
situationer. Att krisgruppen är en nödvändig grupp är det ingen som sätter sig emot 
varken resultatdelen och inte heller i bakgrunden.

Det är även krisgruppens ansvar att se till att informera om det kommer att ske några 
förändringar i skolundervisningen skriver Skolverket (2000). Både i resultatet och 



29

bakgrunden kan man få fram att det även är krisgruppens roll att anordna eventuell 
minnesstund vid dödsfall.

Socialstyrelsen (2008) skriver att de flesta skolor har en krisgrupp och beredskaps-
planer för att stötta elever och personal. Dyregrov (1990) menar att en krisplan är en 
förebyggande åtgärd som underlättar vid en krishantering på skolor. I resultatet fram-
går det att krisplanen är en trygghet för lärare för att veta hur man ska hantera en 
kris. På den ena skolan hade all personal fått krisplanen på mail medan på den andra 
skolan framgick det att det inte var alls lika lätt att hitta den. Att alla på skolan ska få 
krisplanen på något sätt är något som vi anser ska vara en självklarhet, man ska inte 
behöva leta efter den för att kunna läsa den. Att sedan läsa den borde också vara en 
självklarhet men vi tror att många gånger så glöms den bort bland alla andra papper 
och handlingsplaner. 

6.5 Krisplaner
När vi granskat uppbyggnaden av de båda krisplanerna så tycker vi att de ser bra ut. 
Innehållet i krisplanerna överensstämmer mycket med det som Raundalen & Shultz 
(2007) menar att man ska ha med och som vi har tagit del av i bakgrunden. Det finns 
väsentlig information som man kan ha nytta av vid en krissituation. Den ena kris-
planens  uppbyggnad är  lite  lättare  att  följa  än  den andra.  Det  finns  en  tydligare 
struktur som är lättare att förstå än i den andra. 

I båda krisplanerna finns beskrivet vad en skola bör ha förberett inför en kris, såsom 
ljus, ljusstakar, blommor, ram för fotografi och så vidare. Detta kan vi styrka med att 
även Skolverket (2000) skriver om att man kan ha en ”krislåda” förberedd för krissi-
tuationer. Innan vi skrev detta arbete visste vi inte om att det finns så kallade ”krislå-
dor” förberedda på skolorna. Dessa lådor är något som vi anser är bra att ha förbered-
da för att slippa ta tag i detta när det väl har hänt. När en kris händer är tiden knapp 
och det finns därför risk att man glömmer relevanta detaljer, därför är det bra att det-
ta redan finns förberett.

I krisplanerna står det även om symboliska handlingar så som att  flagga på halv 
stång,  ordna  minnesstund  och  besöka  eventuell  olycksplats.  Dessa  handlingarna 
menar Frenning (2000) hjälper eleven/eleverna.  Björklund (2000) menar att dessa 
handlingar kan hjälpa eleven/eleverna att få ett språk till det som hänt för att lättare 
kunna hantera händelsen.

I båda krisplanerna står det att man kan ha en checklista att utgå ifrån för att inte 
glömma någonting. När det hänt en kris sker allting väldigt fort och därför är det bra 
att det finns något att gå efter så att man inte glömmer någonting. 

I båda krisplanerna vi har granskat står det att man ska undvika att trösta eleven, dä-
remot ska man låta eleven sörja i den takt den behöver. Där blir lärarens roll att fin-
nas där för eleven och lyssna på den. Under en av intervjuerna så var det en lärare 
som sa att man inte ska tycka synd om eleven eller dalta med den. Detta tyckte vi lät 
ganska hårt till en början men efter att vi pratat om det så förstod vi vad hon menade. 
Det är klart att man tycker synd om eleven men det är inte det eleven behöver i den 
situationen utan den behöver hjälp och stöd för att komma vidare. I detta fall ska lä-
raren vara den starka tryggheten för eleven. Om man daltar så anser vi att det hjälper 
eleven, snarare tvärtom. I detta fall menar vi att det är viktigt att man som lärare är  
sig själv, precis som det står i en av krisplanerna. Är läraren inte sig själv så tror vi 
att eleven inte kommer att känna igen den och därmed blir läraren inte den trygga 
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personen som eleven är van vid och med det menar vi att eleven kan få svårt att lita 
på sin lärare. 

Detta arbete har gett oss kunskap om hur man bör hantera en kris, vad man ska tänka 
på och vad man kan använda sig av för hjälpmedel för att underlätta. För att kunna 
hjälpa ett barn i kris så behövs det kunskap om hur krisen ser ut och hur den påverkar 
människan för att  veta hur man ska agera.  För eleverna är skolan en stor del av 
vardagen där de är med om mycket, både glädje och sorg. Som framtida lärare så 
känner vi att vårt arbete har gett oss en hjälp på vägen för kunna hantera och agera på 
rätt sätt i en krissituation. Som ny lärare har man inte hunnit med att skaffa sig de er-
farenheter som behövs för kunna hantera en kris, erfarenheter som enligt vårt resultat 
tar ett tag att få.

6.6 Vidare forskning
Vi har valt att undersöka vad lärare och rektorer anser vara deras roll när de möter ett 
barn i kris. För vidare forskning kan man undersöka hur lärare och rektorer anser att 
man bör möta föräldrarna till dessa barn och hur föräldrarna önskar att deras barn ska 
bli bemötta av skolan då barnet går igenom en kris. Vidare undersökning kan även 
genomföras på hur barnen själva känner att de blivit bemötta och vad de önskar för 
stöd av lärare och rektorer.

Vi valde att  granska de krisplaner  som fanns på de två skolor  där vi  gjorde vår 
undersökning. När det gäller fortsatt forskning om krisplaner kan det vara intressant 
att göra en större och mer omfattande studie där man kan granska ett 30-tal kris-
planer. Detta för att se likheter och skillnader samt om det har med det som tidigare 
forskning anser behövs. I detta fall läggs mer vikt mer på vad krisplanerna säger och 
mindre på vad lärare och rektorer anser. 
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BILAGA 1

Intervjufrågor

1. Hur många år har du arbetat inom detta yrke?

2. Vilken utbildning har du? 

1. All utbildning. (eventuella kurser/utbildning för krishantering/krisbered-
skap)

3. Har du personligen några erfarenheter av barn i kris?

1. Har ni haft någon elev som mått dåligt pga skilsmässa, dödsfall i familjen 
eller någon annan form av kris?

4. Hur menar du man bör möta en elev i kris när eleven kommer tillbaka till 
skolan?

5. Hur ser du på skolans roll när en elev går igenom en kris?

6.  Hur ser du på lärarens roll när en elev går igenom en kris?

7. Hur ser du på rektorns roll när en elev går igenom en kris?

8. Vilken handlingsberedskap har du personligen för sådana här tillfällen?

1. Känner du dig mentalt förberedd?
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BILAGA 2

Barn i kris

Skilsmässa
-Barn vars föräldrar går igenom en skilsmässa. 

Vårdnadstvist
-Barn som är involverade i en vårdnadstvist.

Nära anhörigs död
-Barn som förlorat en anhörig, syskon, förälder, mor- eller farföräldrar, eller annan  
närstående.

Egen eller nära anhörigs allvarlig/ livshotande sjukdom
-Barn som drabbats av allvarlig sjukdom så att barnets livssituation förändras.

Naturkatastrof/ katastrof
-Barn som upplevt eller har befunnit sig i periferin av katastrofen, har haft anhörig,  
skolkamrat eller annan närstående som blivit drabbade eller omkommit. 

Olycksfall
-Barn som har varit med om eller har en anhörig som varit med om en allvarlig  
olycka som varit chockerande för barnet.
- Barn som har varit med om eller har en anhörig som varit med om en allvarlig  
olycka som orsakat en allvarlig kroppslig skada.

Krig
-Barn som bevittnat krig eller har familjemedlemmar som upplevt krig. 

Misshandel
-Barn som lever med föräldrar som misshandlar varandra eller/ och barnen

Sexuellt utnyttjande
-Barn som blivit sexuellt utnyttjade på något sätt eller har bevittnat när en anhörig,  
skolkamrat eller annan närstående drabbats 

Mobbade barn
-Barn som upplever återkommande kränkande behandling i eller utanför skolan.
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