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Abstrakt 

Malin Brunby 

Antal sidor: 35 

Barn i kris – lärares bemötande 

Engelsk titel Children in Crisis – Attitude of Teachers  

 

Syftet med denna undersökning är att genom analys av lärares erfarenheter om bemötande 

av barn i kris undersöka vad fyra lärare anser är viktigt att tänka på när en krissituation 

uppstår. I studien undersöks vilka erfarenheter lärarna har av barn i kris och hur de har 

bemött barnen. Studiens syfte är även att undersöka vilka kunskaper lärare har om 

krisbemötande samt hur de förvärvat dessa kunskaper. Undersökningen genomfördes med 

hjälp av strategiskt utvalda intervjupersoner vilket innebär att de fyra som deltar i studien 

har erfarenheter av bemötande av barn i kris. Samtliga lärare i studien anser att lärarens 

främsta uppgift vid krissituationer är att se till barnets bästa. Resultatet visar att lärarna har 

erfarenheter av barn i kris men att varje situation är unik och att lärare måste ta hänsyn till 

elevens bearbetningsprocess. Studien påvisar även att lärarna i undersökningen haft större 

nytta av sina erfarenheter än studier i bemötandet av barn i kris.  
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1 Introduktion 

Arbetet som lärare innebär att ge elever förutsättningar och kunskaper att nå de mål som 

Skolverket presenterar att eleverna ska uppnå i slutet av årskurs tre, sex och nio för att klara 

godkändnivån i grundskolan. I Lgr 11 står det att skolans uppgift är att främja eleverna till 

utveckling samt att eleverna ska utveckla ett intresse för ett livslångt lärande. Skolans uppdrag 

sträcker sig utanför den kunskapsmässiga delen då Lgr 11 påpekar att skolans uppgift även är 

att eleverna utvecklar respekt och förståelse för andra människors lika värde. Lgr 11 säger att 

”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (Lgr 11 s. 

7). 

När ett barn hamnar i kris är det viktigt att lärare har kunskaper om hur de ska agera och 

bemöta barnet. På varje skola bör det enligt bland annat professor Atle Dyregrov finnas 

beredskapsplaner för hantering av olika krissituationer, men samtidigt är det viktigt att tänka 

på att varje situation är unik och måste ses efter de förutsättningar som finns just då. Dyregrov 

(2006) skriver att när barn hamnar i kris uppstår situationer som gör att de påverkas 

emotionellt. Som exempel nämner han trauma, sorg och posttraumatisk stress. Han menar att 

det tidigare inte var ovanligt att elever lämnades ensamma med sina känslor och tankar. Att 

det inte var något som skolan tog upp. Dyregrov (2006) skriver vidare att man i dag vet och 

kan mer om barns reaktioner och behov av stöd i krissituationer. 

Lärare upplever både glädje och sorg tillsammans med sina elever. Myndigheten för 

skolutveckling (2006) skriver att de flesta lärare någon gång kommer ”att vara tvungna att 

hantera händelser som är svåra och oförutsägbara och som för det enskilda barnet innebär 

sorg, oro och förtvivlan” (Myndigheten för skolutveckling 2006 s.11). Ett problem för lärare 

kan vara att de inte får kännedom om att en elev har varit med om någon situation som kan 

innebära att de hamnar i kris. Det är i dag ovanligt att lärarna inte informeras utan är de är 

oftast medvetna om ser ut för eleverna. För att lärarna ska kunna bemöta ett barn i kris så är 

det en förutsättning att de får kännedom om vad eleven har varit med om. 

I läraruppdraget ingår så mycket mer än kunskapsbiten – därför är det viktigt att lärare och 

skolor, förutom skollagen och läroplaner, har beredskapsplaner för olika situationer som kan 

uppstå. Det ska finnas ett material som kan vägleda skolans personal i agerandet och 

bemötandet av barn i kris. 

 

Jag vill med detta arbete undersöka hur lärare bemöter barn i kris samt vilken kompetens de 

bör ha. Får skolans personal regelbunden utbildning och vidareutbildning på området eller är 

erfarenheten avgörande för de kunskaper lärarna har? Mitt syfte är att lyfta fram lärarens 

bemötande och agerande mot elever som hamnat i kris. Dessutom vill jag få läsaren medveten 

om vikten av att lärare har kunskap om olika kriser och krisreaktioner då barnen tillbringar en 

stor del av sin tid i skolan. 
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2 Problemställning 
Syftet med min studie är att undersöka lärares erfarenheter av och uppfattningar om hur de 

bemöter barn i kris. Vidare studeras hur lärare kan tillägna sig en kompetens för att bemöta 

barn i olika krissituationer. Anser lärare att det är utbildningen eller erfarenheten de har som 

är avgörande för hur de bemöter barn i olika krissituationer? 

 Vad kan lärarens roll vara när barn hamnat i kris? 

 Vad anser lärare är viktigt då de bemöter barn i kris? 

 Vad upplever lärare att de har för kunskaper om barn i kris och vad saknar de? 
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3 Bakgrund 
I bakgrunden presenteras forskning som är relevant för min studie om barn i kris. Områden 

som behandlas är begreppsförklaring av olika kriser, upplevelse och bemötande av barn i 

skolan som hamnat i kris samt en krispedagogisk modell som forskarna förespråkar som 

utgångspunkt i bemötandet av barn i kris. Studien tar även upp hur elever kan reagera vid kris 

samt hur det kan påverka deras skolarbete. Undersökningen lyfter även fram den roll skolan 

och lärare har då de ska hjälpa och bemöta elever i kris på bästa möjliga sätt. 

3.1 Definitioner 
För att underlätta för läsaren definieras här några av de olika begrepp som användas i studien 

och som finns med i litteraturen om barn i olika krissituationer. 

3.1.1 Kris 

Nationalencyklopedin förklarar kris enligt följande: 

kris (lat. cri´sis, av grek. kri´sis 'söndring', 'åtskiljande', 'avgörande', 'dom', 'utslag', av kri´nō 'skilja', '  

avsöndra', 'avgöra', 'döma'), psykologisk kris, reaktionen på en livssituation där individens tidigare 

erfarenheter inte är tillräckliga för att han/hon skall kunna bemästra situationen utan ett betydande 

psykiskt lidande. Kriser uppdelas i traumatiska kriser och utvecklings- eller livskriser. (ne.se) 

Fahrman (1993) menar att kris innebär att en människa hamnat i en situation som oftast är 

dålig och svår att hantera. Det inte är ovanligt att kriser visar sig på olika sätt hos olika 

människor. Som exempel på reaktioner tar Fahrman (1993) upp depression, ångest, rädsla och 

aggressivitet. Den här sortens reaktioner är vanligt förekommande hos barn som hamnat i kris. 

Även Dyregrov (1997) skriver att ordet kris används om ”plötsliga förändringar, dramatiska 

händelser och psykiska påfrestningar” (Dyregrov 1997 s. 9). Men att en del kriser inte är 

plötsliga eller dramatiska utan att de utvecklas gradvis över tiden.  

3.1.2 Trauma 

Nationalencyklopedin förklarar trauma enligt följande: 

”påverkan av människokroppen förorsakad av yttre faktorer och/eller händelser som ger en 

övergående eller kvarstående effekt” (ne.se). Enligt Dyregrov (1997) är ordet trauma starkare 

än kris. Ett trauma oftast sker oftast oväntat och överträffar det som går att föreställa sig. 

BRIS (2007) beskriver trauma som: 

Med trauma menar vi den splittring och det sammanbrott som sker inom oss när vi plötsligt 

upplever händelser som är alldeles för starka för att kunna hanteras eller integreras på vårt 

vanliga sätt. Det kan handla om upplevelsen av att själva vara på väg att dö, att se andra dö 

eller bli svårt skadade. Det kan handla om att ha upplevt en stark känsla av hjälplöshet, att 

ha upplevt en situation där man varit helt oförmögen att göra något över huvud taget” 

                  (BRIS 2007 s. 140). 
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Den isländska forskaren Hardardóttir (2005) menar att barn som upplevt traumatiska 

situationer måste ges tid att bearbeta det som de varit med om. Trauma definieras på följande 

sätt: 

ett trauma är en verklig yttre händelse som upplevs som en förlust eller ett hot om förlust av något som 

individen anser vara väsentligt. Traumat utlöser en ”känsloöversvämning” som gör att individens      

erfarenhet och förmåga till problemlösning inte räcker till för att förstå och kontrollera situationen 

           (Hardardóttir 2005 www.pedagogiskamagasinet.se). 

Hon skriver vidare att direkt hjälp, i anslutning till det inträffade, innebär kortvarig och 

tidsbundna insatser för att förhindra posttraumatisk stress hos barnet som varit utsatt för 

situationen. De direkta insatserna är inte terapi i vanlig mening menar hon utan det handlar 

om stöttning och vägledning för att hjälpa barnet med de känslor som de upplever efter att en 

kris uppstått. Exempelvis ska man lyssna på barnet, finnas till hands och låta barnet uttrycka 

sina tankar och känslor. Trauman påverkar barn både långsiktigt och kortsiktigt. Barn som 

varit med om en traumatisk upplevelse kan flera år efter händelsen fortfarande ha behov att 

professionell hjälp för att bearbeta sina tankar och känslor för det som de varit med om. 

Hardardóttir (2005) tar upp att det finns forskning som visar att vuxna runt de barn som varit 

med om en traumatisk upplevelse inte förstår barnens upplevelser och behov efter att de varit 

med om en krissituation. Hon anser även hennes egna erfarenheter av barn i kris visat att barn 

har både kort- och långsidiga behov av att bearbeta traumatiska händelser.  

3.1.3 Sorg 

Nationalencyklopedin förklarar ordet sorg enligt följande: ”reaktion på förlust, vanligen av en 

avhållen närstående” (ne.se). Sorg beskrivs som en naturlig reaktion, innefattande känslor och 

tankar, på en förlust. Sorg hör oftast samman med dödsfall och skilsmässor men även andra 

händelser som att förlora ett husdjur eller relationsproblem kan utlösa sorgereaktioner. 

(sorg.se)  

3.1.4 Posttraumatisk stress 

Posttraumatisk stress förkortas PTSD och Nationalencyklopedin beskriver PTSD enligt 

följande: ”psykisk störning som kan drabba personer som utsatts för en traumatisk händelse 

långt utöver vanliga mänskliga erfarenheter” (ne.se) 

Dyregrov (1997) skriver att PTSD är en diagnos som används inom psykiatrin för att beskriva 

ett syndrom. Vidare skriver han att vissa kriterier ska vara uppfyllda för att en person ska få 

diagnosen PTSD. Personen som lider av posttraumatisk stress ska själv ha varit med om, eller 

sett, något som gjort att de reagerat med fruktan och hjälplöshet. Dyregrov (1997) nämner 

som exempel om ett barn varit med om ett dödsfall eller kanske själv ha blivit hotad till livet 

kan de utveckla PTSD. Han menar vidare att barnets reaktioner ska varit längre än en månad 

för att få diagnosen PTSD.  

 

 

 

http://www.pedagogiskamagasinet.se/
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Dyregrov & Raundalen (1995) förklarar att PTSD kännetecknas med tre slags reaktioner 

 Att barnen återupplever det som de varit med om i drömmar och tankar.  

 De försöker att undvika situationer som påminner dem om det som de upplevt. Även 

känsloyttringarna som barnet visar påverkas, de kan verka ointresserade av omvärlden 

och upplever och visar inte känslor som de tidigare gjort. 

 Barnen är hela tiden beredda att fly eller kämpa mot något som kan drabba dem. 

Vanliga symtom är sömnsvårigheter, irritation, vredesutbrott och 

koncentrationssvårigheter. 

Enligt Raundalen och Schultz (2007) är tre faktorer som är avgörande för hur den som blivit 

utsatt för en traumatisk händelse kommer att reagera på längre sikt. De menar att graden av 

exponering, vilken hjälp den traumatiserade fick efter krisen samt barnets tidigare 

erfarenheter och personlighet är avgörande faktorer för hur den utsatta kommer att se på 

händelsen den varit med om efter en tid.  

3.2 Barns upplevelser av kris 
En kris innebär att barnet i fråga hamnat i en situation som är svår att bemästra och som oftast 

innebär något dåligt. Fahrman (1993) skriver att krisen kan visa sig på flera olika sätt. Barnet 

kan visa tecken på att vara deprimerad, ha ångest, vara orolig eller visa aggressivitet. En kris 

behöver inte enbart medföra negativa konsekvenser utan att barnet ibland kan gå stärkt ur en 

kris. Avgörande för det menar Fahrman (1993) är om barnet har en stabil grundtrygghet runt 

omkring sig. Hon vidareutvecklar: ”Ju större grundtrygghet en individ har, desto fler 

möjligheter har han eller hon att klara sig i en kris” (Fahrman 1993 s. 9). Men samtidigt så 

påpekar hon att då det kommer till barn så påverkar även andra omständigheter hur de 

reagerar. Andra omständigheter kan vara hur långt i utvecklingen barnet kommit och har de 

börjat utveckla egna identiteter ännu? Utlösande faktorer för barn att hamna i kris är oftast 

plötsliga och oväntade situationer som uppstår runt omkring barnet. Det kan vara en 

familjemedlem som plötsligt dör. Att barnet själv är med om eller bevittnar en svår olycka. 

Fahrman (1993) skriver att barn som upplever en krissituation kan bli extra traumatiserade 

beroende på att deras sinnesintryck är så pass starka. Hon menar att det handlar om syn, 

hörsel, lukt och känselsinnena. Barn som är med om ett trauma som innebär att någon 

närstående dör men att de själva klarar sig utsätts, förutom av förlust av någon de håller kär, 

både för fara för sitt eget liv och för starka sinnesintryck. Hon skriver att det är viktigt att 

förstå vad barnet varit med om och att barnet får en väl anpassad uppföljning efter traumat. 

Ett barn kan även uppleva en kris efter att de fått reda på att föräldrarna ska separera eller att 

ett husdjur som de hållit kärt dött. Barnet blir påverkat av yttre faktorer som de inte själva kan 

rå över vilket kan leda till att barnet visar tecken på att inte må bra. 

Fahrman (1993) skriver att barn uppvisar olika slags reaktioner beroende på vad de varit med 

om. Vid ett väntat dödsfall, då personen som dött varit sjuk en längre tid, visar barnet sin sorg 

genom längtan, ledsamhet och sökande efter den som dött. Hon skriver vidare att barnet 

tillsammans med de närmaste runt omkring, skolpersonal och vänner, oftast klarar av att  
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bearbeta sorgen utan att några traumatiska reaktioner uppstår. Däremot är reaktionerna 

annorlunda om dödsfallet sker plötsligt menar Fahrman (1993).  

Hon skriver att barn vid plötsliga dödsfall kan reagera och uppvisa chockreaktioner. Att 

barnet kan visa tecken på både kortvariga och långvariga chockreaktioner och att det då är 

vanligt att hela nervsystemet hos barnet aktiveras. Det är inte ovanligt att barnet får 

minnesbilder, mardrömmar eller återupplever det som de upplevt igen. Fahrman (1993) 

skriver att barnen kan känna ”ökad ångest och rädsla som följd av den sårbarhet och otrygghet 

som kommit in i tillvaron” (Fahrman 1993 s. 24).  

Precis som Fahrman (1993) är Dyregrov (1997) inne på barns omedelbara reaktioner som de 

uppvisar, och använder sig av, vid en traumatisk situation. Dyregrov (1997) skriver: 

 

När vi utsätts för något vi upplever som ett starkt hot, aktiveras både fysiska och mentala  

överlevnadsmekanismer som hjälper oss i situationen. På det fysiska planet äger det rum en 

mobilisering av olika kroppsfunktioner som möjliggör snabba reaktioner (flykt eller kamp). 

Ökad muskelstyrka och snabbare reaktionsförmåga gör oss redo att möta faran. Om ett barn 

kroppsligen skadas svårt, kan överlevnadsmekanismerna dämpa eller helt blockera smärta så 

att de kan varna andra eller ta sig hem innan smärtan överväldigar dem. Snabba reaktioner 

kan leda till att barnen flyr undan faran eller på annat sätt ökar chanserna att överleva situationen  

       (Dyregrov1997 s. 14). 

Enligt Dyregrov (1997) kan barn som befinner sig i en traumatisk situation oftast blir hjälpta 

av den skärpta sinnesförmågan. Den hjälper barnen att läsa av, och hantera, den uppstådda 

situationen. Barnen kan med hjälp av sin sinnesförmåga avgöra vad som är viktigast att göra 

just nu. En traumatisk kris börjar oftast med att barnet får en chock. Krisen som uppstått runt 

barnet kommer plötsligt och oförberett och det är inte ovanligt att barnet inte förstår vad som 

har hänt. Dyregrov (1997) skriver att en del barn efter en traumatisk upplevelse exakt, med 

detaljer, kan berätta vad de varit med om medan andra inte kan minnas eller berätta något av 

händelsen. Det inte är ovanligt, varken hos vuxna eller hos barn att känslorna kommer efter 

själva händelsen som de varit med om. Han betonar dock att vi inte vet speciellt mycket om 

hur ofta fallet är så med barn. Det är förmodligen är vanligare att barn får känsloyttringar 

redan vid den traumatiska upplevelsen.  

Fahrman (1993) skriver att flyktingbarnen är en grupp som riskerar att få allvarliga psykiska 

problem. De kommer hit med hemska minnen om allt som de har sett och upplevt i sitt 

hemland. Det är nödvändigt att dessa barn tidigt får kontakt med professionellt utbildad 

personal som vet hur de ska bemöta dessa barn. För lärare med flyktingbarn i klassen är det 

bra med handledning från exempelvis kurator och skolpsykolog om hur de ska bemöta de 

flyktingbarn som visar tecken på psykiska problem. Fahrman (1993) skriver att det inte är 

ovanligt att barn som upplevt traumatiska händelser visar tecken på ångest, rädsla, huvud- och 

magvärk eller aggressivitet. Raundalen och Schultz (2007) skriver:  

För de elever som har kommit som flyktingar är skolan den viktigaste institutionen utanför 

familjen, och läraren den viktigaste personen vid sidan av föräldrarna. Skolan representerar 

själva framtidshoppet för krigsbarnen i det fredliga landet, och att hjälpa dem att känna tilltro 

till att det kommer att gå bra för dem är en stor och betydelsefull krispedagogisk uppgift. 

Många av barnen beskriver faktiskt lektionerna i skolan som tryggare och angenämare än 
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rasterna och fritiden. Det hänger antagligen samman med att den vuxenstyrda tillvaro som  

lektionerna representerar innebär en trygghet. (Raundalen & Schultz 2007 s.35). 

BRIS (2007) skriver i sin bok, som de gav ut efter flodvågskatastrofen i Asien, att barn och 

tonåringar ofta försöker tränga bort tankarna på den händelse eller förlust som de upplevt. 

Detta innebär dock inte att barnen inte känner sorg, för det gör de hela tiden. BRIS (2007) 

menar att barnens sätt att förtränga eller förneka det som de upplevt gör att sorgearbetet för 

dem blir mer komplicerat. De menar att barn många gånger inte vill vara utmärkande och 

synas i skolan, vilket de känner att de gör då de varit med om någon hemsk upplevelse. BRIS 

skriver vidare att: 

Barn i sorg – och barn som drabbats av trauma – kan ofta känna sig utpekade, annorlunda, och 

att känna sig annorlunda är verkligen något som barn inte vill. De vill känna sig som alla andra, 

vara normala, och de strävar efter det. Men med så starka känslor av sorg som det faktiskt finns 

under den normala ytan uppstår en svår kluvenhet som också den ska hanteras! På ytan försöker  

barnet/ungdomen ge sken av att inget särskilt har inträffat, att allt är under kontroll. Inte avslöja 

kaoset i det inre! (BRIS 2007). 

 

Liksom BRIS (2007) är Dyregrov (1997) inne på att efter en traumatisk händelse kan barn 

uppvisa ett beteende som vuxna runt omkring dem upplever som oroväckande, vilket enligt 

Dyregrov (1997) är normalt och inte behöver betyda att barnet utvecklat allvarliga problem. 

Reaktionerna är ett sätt för barnen, och deras mentala system, att bearbeta det som de varit 

med om. 

En kris kan även vara individuell – det som ett barn upplever som en kris kanske ett annat 

barn inte alls upplever på samma sätt. Kriser hos barn kan vara allt från de stora kriserna som 

beskrivits ovan till de mindre kriserna, men som ändå påverkar de inblandade barnen. En del 

barn kan uppleva en stor kris om ett husdjur dör medan andra inte alls reagerar på samma sätt. 

Dyregrov (2006) skriver att ”Det råder stora individuella skillnader mellan barns 

krisreaktioner. Vuxna ska därför vara ytterst återhållsamma med att beteckna vissa reaktioner 

som onormala” (Dyregrov 2006 s.10). I detta arbete finns några av de krissituationer som kan 

uppstå på skolan nämnda, men det är viktigt att tänka på att det finns flera andra tänkbara 

situationer som kan leda till att barn tvingas genomgå en kris.  

3.3 Kriser och skolan 
Dyregrov (2006) menar att skolorna i dag är bättre förberedda, och pålästa, om krishantering. 

De flesta skolor har numera rutiner för hur ett krishanteringsarbete ska gå till. Tidigare var det 

inte alls ovanligt att barn lämnades ensamma med sina tankar och känslor. En anledning till 

att det blivit bättre är enligt Dyregrov (2006) att vi fått större kunskaper om hur barn påverkas 

av kriser. De utarbetade krishanteringsplaner som finns i dag förhindrar att barnen utsätts för 

onödig smärta och kan förebygga senare psykologiska och pedagogiska problem. Dyregrov 

(1997) tar upp att det inte finns så mycket undersökningar som visar hur trauman påverkar 

elevernas skolprestationer. Han skriver att William Yule, engelsk psykologiprofessor, gjort en 

viktig studie om hur elevernas skolprestationer påverkas efter att de varit med om en 

traumatisk händelse. I studien har Yule och Gold (1993) kunnat påvisa hur några engelska 

flickors studieresultat försämrats efter att de varit med om en traumatisk båtolycka där en 
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person omkom. I dag har flera andra forskare också gjort studier om kopplingen mellan 

försämrade skolprestationer hos elever som varit med om en traumatisk händelse och de har 

precis som Yule och Gold (1993) kommit fram till att trauman påverkar elevernas 

skolresultat. Studierna visar att sänk-ta betyg, koncentrationssvårigheter, oro och ökad 

frånvaro inte är ovanligt hos barn som varit med om ett trauma. Även Raundalen och Schultz 

(2007) tar upp förhållandet mellan barn som genomgått en kris och skolprestationer. De 

skriver att ”Kriser påverkar elevens förutsättningar för lärande som därför måste anpassas till 

omständigheterna” (Raundalen & Schultz 2007 s.41). Vuxna kan slitas mellan två motstridiga 

uppgifter då det kommer till att ta hand om barn i krissituationer. Dels ska de vara trygga, 

omtänksamma och stödjande mot de utsatta barnen men samtidigt så ska de hjälpa barnen att 

komma vidare efter en krissituation. Det är viktigt att lärarna har goda kunskaper om barns 

reaktioner efter ett trauma då de flesta barn antagligen går i förskolan eller i skolan. 

Kunskaperna som lärarna bör ha innefattar både direkta och reaktioner som kommer en tid 

efter händelsen. Även Dyregrov (2006) tar upp sambandet mellan skolprestationer och kriser. 

Precis som Raundalen och Schultz (2007) påpekar han att kriser kan ge pedagogiska 

konsekvenser hos barn bland annat så påverkas minnet och koncentrationsförmågan då en kris 

uppstår. Därför är det viktigt att lärarna är uppmärksamma på vilka tecken eleverna visar. 

Vidare menar han att elever, efter en krissituation, kan uppfatta vanliga förväntningar som 

pressande och jobbiga vilket i sin tur kan leda till försämrade skolprestationer. Därför är det 

viktigt att skolan anpassar uppgifterna och utmaningarna som eleverna får efter att en 

situation uppstått. Det inte är ovanligt att eleverna upplever att lärarna enbart tar hänsyn till 

direkta reaktioner i samband med att krisen uppstår, att de inte visar lika stor förståelse en tid 

efter krisen. Detta är enligt Dyregrov (2006) något som alla lärare borde ta till sig och tänka 

på.  

Dyregrov och Raundalen (1995) anser att skolorna bör ha en policy som de följer då en 

krissituation uppstår. De har, baserat på erfarenheter, tagit upp några punkter om vad som är 

viktigt för skolorna att tänka på när en krissituation uppstått.  

 Ha en aktuell och uppdaterad handlingsplan där det står vem som är ansvarig för vad. 

Vem som ska kontakta vem så att inte onödig förvirring uppstår. 

 Se till att information finns tillgänglig och att det är korrekt information som lämnas 

till de berörda. 

 Om krisen är av sådan art att övriga elever bör underrättas ska det bestämmas om det 

ska ske genom gemensam information där alla är närvarande samtidigt eller klassvis. 

 Behövs annan professionell hjälp tillkallas se till att kurator, skolsköterska och 

eventuell präst finns närvarande på skolan. 

 Låt skolan vara en plats där eleverna får visa, och samtala om, sina känslor. Se till att 

kunnig personal, som vet hur barnen ska bemötas, finns tillgänglig. 

 Skolans ledning har även ansvar för att lärare och övrig personal på skolan får den 

hjälp som de behöver för att bearbeta sina egna känslor och tankar. 

 Om krisen är av sådan karaktär att massmedia ska hanteras bör en person utses att 

sköta all kontakt med media. Övrig personal skall då inte göra några uttalanden till 

media. 
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 Informera föräldrar om vad som hänt och hur de kan stötta sina barn i krishanteringen.  

Även Myndigheten för skolutveckling (2006) framhåller vikten av att skolorna får bättre 

kunskaper om hur kriser påverkar eleverna och deras skolprestationer. Det är nödvändigt att 

skolorna har en beredskapsplan och strategi för hur eleverna ska bemötas direkt i samband 

med en kris, men att det även finns uppföljningshjälp till eleverna i planen: 

Det krävs en krispedagogisk strategi som kan anpassas efter händelser, antingen de är små 

eller stora. Den krispedagogiska strategin bör bestå både av terapeutiska element som syftar 

till att reducera ångest, lindra sorg och visa att vi bryr oss och därmed utveckla barnens  

empati. Men också av pedagogiska element som gör det möjligt för barnen att behålla sin 

lärandepotential och få möjlighet till mänsklig utveckling genom det som har hänt  

             (Myndigheten för skolutveckling 2006 s. 115) 

En god krisberedskap gör att skolans personal är mer förberedd om det värsta händer. Sedan 

är det viktigt att tänka på att alla situationer inte går att förbereda sig på och att det inte går att 

följa beredskapsplanen till exakthet utan att lärare ibland måste vara beredda på att handla 

instinktivt, och anpassat, efter just den specifika krissituation som uppstår. I arbetet som lärare 

gäller det att kunna vara flexibel i alla lägen, både då det handlar om krissituationer eller 

vanliga händelser som utspelar sig i skolan. 

Även Raundalen och Schultz (2007) tar upp det faktum att kriser och trauman kan påverka 

elevernas skolprestationer negativt. Kriserna kan vara av större eller mindre karaktär, det är 

inte det som är avgörande utan hur pass påverkat barnet är av situationen som uppstått. De 

skriver vidare att man vet att kriser som skilsmässor, sjukdomar, olyckor och dödsfall kan 

påverka elevens skolprestationer i negativ riktning. Även naturkatastrofer och krig framhåller 

de som orsaker till att eleverna kan prestera sämre skolresultat. 

3.4 Krispedagogisk modell 
Raundalen och Schultz (2007) presenterar en krispedagogisk modell som är indelad i fyra 

huvudfaser – uttrycksfasen, faktafasen, handlingsfasen och uppföljningsfasen – och som 

sammanlänkar elevernas psykiska och pedagogiska behov i en krissituation. Den 

krispedagogiska modellen kan vara en hjälp för lärarna i bemötandet av elever i en 

krissituation. Nedan följer en kort presentation av den krispedagogiska modellens fyra faser. 

 

 

 

 Uttrycksfasen 

Läraren är en trygg punkt och låter eleven komma till tals. Tid ska ges så att eleven 

kan samtala om sina tankar och känslor om det som inträffat. Uttrycksfasen 

kännetecknas av samtalet där framför allt eleverna för samtalet. Lärarens främsta 

uppgift är att lyssna men genom att ställa frågor om vad eleverna tänkte och hur de 

reagerade kan de få fram reaktioner och upplevelser från eleverna.  

 Faktafasen 

Då en kris uppstår är det inte ovanligt att olika rykten uppstår. Detta är något som kan 

förvärra elevernas upplevelse av situationen. I faktafasen är det viktigt att läraren ger 
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eleverna rätt information så att inte förvirringen och osäkerheten som många elever 

känner efter en kris ökar. Lärare bör inte informera eleverna om något som inte är 

pålitlig förstahandsinformation. Skolan och läraren har en viktig uppgift i faktafasen 

och måste vara säkra på sina uppgifter innan de förs vidare till eleverna. Eleverna 

behöver lärarens hjälp att sortera de fakta som framkommer för att förstå situationen. 

 Handlingsfasen 

I handlingsfasen fortsätter eleverna bearbetningen av det inträffade. Eleverna ges även 

möjlighet att utföra eventuella ritualer som ljuständning, minnesstund, diktläsning 

eller något annat som de själva kommit fram till att de vill göra. Om en klasskamrat 

dött är ljuständning på den omkomna kamratens bänk en möjlighet för eleverna att 

tillsammans få visa sin sorg och saknad. 

 Uppföljningsfasen 

I den här fasen har lärarna en stor roll där de ska följa upp och vara uppmärksamma på 

eventuella tecken som visar på att en elev behöver ytterligare stöd och hjälp för att 

komma vidare i sin bearbetningsprocess. Om läraren upptäcker att en elev behöver 

mer hjälp är det viktigt att professionell hjälp av psykolog, kurator eller annan 

vårdpersonal kallas in utifrån.  

Raundalen och Schultz (2007) skriver vidare att det är olika, beroende på hur nära barnet 

upplever sig stå krissituationen, hur länge varje barn befinner sig i de olika faserna i den 

krispedagogiska modellen. Vissa barn behöver ett mer individuellt anpassat upplägg med 

professionell och terapeutisk hjälp för att klara av krissituationen, men enligt Raundalen och 

Schultz (2007) så är det tillräckligt för de flesta barn att följa den krispedagogiska modell som 

presenteras ovan.  

3.5 Om en klasskompis dör 
Lärare kan få uppleva att en elev dör till följd av sjukdom eller genom olycka. Ekvik (1993) 

anser att läraren har en viktig roll för eleverna i klassen om en klasskompis blir svårt sjuk och 

avlider. Läraren och eleverna går tillsammans igenom klasskompisens sjukdomstillstånd och 

sista tid i livet. Läraren bör ha en kontinuerlig kontakt med den sjuka elevens familj så att 

klasskompisarna hela tiden hålls underrättade om den sjukes tillstånd.  Enligt Ekvik (1993) 

har det förekommit fall där eleverna inte alls fått veta hur klasskompisen mått, för att sedan 

plötsligt få beskedet att eleven har avlidit till följd av sjukdomen. Ärlighet och regelbunden 

information menar Ekvik (1993) är viktigt för klasskamraternas möjligheter att bearbeta och 

förstå den situation som uppstått. Alla skolor bör enligt Dyregrov (2006) ha en 

beredskapsplan att ta till då en krissituation uppstår. I en beredskapsplan finns råd och 

riktlinjer för lärarna att följa då en krissituation uppstår. Tänkbara krissituationer som kan 

uppstå på skolan är enligt Dyregrov och Raundalen (1995) 

 Elev som avlider efter sjukdom eller olycka. 

 En elevs förälder eller syskon omkommer efter olycka eller sjukdom. 

 Andra allvarliga händelser där elev utsätts för fara. 

 Förälder eller syskon utsätts för fara. 

 Lärare som avlider efter sjukdom eller olycka. 
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Dyregrov och Raundalen (1995) skriver ”Gemensamt för alla krishändelser är att de hotar 

eller skadar oss, att de ofta innebär förluster av olika slag och att de oftast medför starka 

sinnesintryck” (Dyregrov & Raundalen 1995 s. 122). Vilka åtgärder som sätts in för att hjälpa 

eleverna med bearbetningen avgörs från fall till fall. Om en elev på skolan avlider är det inte 

ovanligt att krisåtgärderna ser olika ut i olika klasser. Omfattningen av åtgärder blir naturligt 

större i den avlidnes klass medan skolans övriga klasser kanske inte behöver lika omfattande 

krisåtgärder. Dyregrov (2009) anser att det är viktigt att barn får uttrycka sina känslor och 

tankar i nära anslutning efter att en krissituation uppstått. Som exempel på sätt för barnen att 

få möjlighet att visa sina känslor efter det att en klasskompis dött nämner han minnesstund, 

ljuständning och diktläsning. Dyregrov (2009) påpekar att det är en fördel om skolorna i sina 

krisplaner har en plan för hur en minnesstund organiseras. Om det finns förberett så blir man 

inte tagen på sängen när det värsta inträffar menar han. Vidare säger han att många elever 

behöver rituella markeringar som ljuständning och flaggan på halv stång i skolan för att bättre 

klara av bearbetningen av förlusten. Eleverna behöver en konkret plats att sörja på och det bör 

ges tid och möjlighet för eleverna att uttrycka sina känslor om det som inträffat i antingen tal 

eller skrift menar Dyregrov (2009). Det är viktigt att tänka på att alla sörjer på olika sätt och 

att inget sätt är mer rätt eller fel än andra. En del barn visar sina känslor öppet medan andra 

elever väljer att sörja på ett mer inbundet sätt. Dyregrov (2006) betonar vikten av att skolan 

vidtar omedelbara insatser direkt efter det att en kris uppstått. Han skriver:  

Viktigast under de omedelbara insatserna är att barnen känner att de omges av omsorg, värme 

och trygghet. I ett varmt klimat där de även informeras om vad som har inträffat och vad som 

kommer att ske i fortsättningen får de förutsättningar att själva uttrycka vad de har upplevt eller 

hur de upplever situationen (Dyregrov 2006 s.29). 

Eleverna behöver få en ärlig, nödvändig och åldersanpassad information om, i detta fall, 

dödsfallet. Dyregrov och Raundalen (1995) menar att vilka åtgärder som behöver sättas in 

måste avgöras av den enskilda händelsen. Om det är en situation som berör hela skolan så bör 

alla elever på skolan bli informerade om det som skett samt delta i de samlingar som skolans 

ledning och personal upprättat. Om det som inträffat är sådan att alla inte direkt berörs så kan 

det räcka med att sätta in insatser i den klass som berörs. Det är viktigt att skolans personal 

utvärderar varje enskild situation som inträffar och utifrån det sätter in de insatser som är 

nödvändiga. Varje situation är unik och det går inte att följa någon mall fullt ut menar de, utan 

alla lärare måste läsa av situationen och agera utifrån det. För som Dyregrov (2006) och 

många med honom påpekar så är det viktigt för lärare att vara flexibla och anpassningsbara 

och det gäller inte bara vid krissituationer utan det ingår i det dagliga arbetet för lärare.  

4 Metod 

4.1 Metodval 

Jag har i min undersökning valt att genomföra kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju 

innebär att både intervjuaren och intervjupersonen deltar aktivt i samtalet. Vid intervjuerna 

valde jag att ställa öppna frågor för att få ut så mycket som möjligt av svaren. Vid 

intervjutillfällena fördes anteckningar under samtalets gång samtidigt som jag med 

intervjuobjektets tillstånd spelade in intervjun på band. Patel och Davidson (1994) skriver att 
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vid ett kvalitativt arbetssätt är det en fördel att föra minnesanteckningar om tankar och känslor 

som vi får under arbetets gång. De menar att det är bra att ha anteckningarna att gå tillbaka till 

när intervjuerna senare ska sammanställas och bearbetas.”Ju längre tid som förflyter innan vi 

påbörjar analysen desto svårare är det att få ett `levande’ förhållande till sitt material (Patel & 

Davidson 1994 s. 101).  

Långström och Viklund (2007) skriver att det är viktigt att vara väl förbered och påläst inför 

intervjutillfället. Genom att förbereda sig noga menar de att man får ut mer av intervjun. 

Innan genomförandet av intervjuer är det viktigt att ha klart för sig vad man vill ha ut av 

intervjuerna. I min undersökning valdes kvalitativa intervjuer vilket enligt Långström och 

Viklund (2007) innebär att få fram intervjupersonernas upplevelser, känslor och förståelse. 

Syftet var att få fram vilka upplevelser, tankar, känslor och den förståelse lärarna har inför 

mötet med barn i skolan som hamnat i en krissituation. De kvalitativa intervjuer som  

genomfördes blev väldigt personliga och känslomässiga då lärarna öppet delade med sig av de 

erfarenheter de har haft med barn i olika krissituationer. Jag har själv, från VFU och vikariat, 

erfarenhet från flera av de situationer som respondenterna tar upp under intervjuerna och jag 

har sett hur respondenterna bemött och agerat tillsammans med barnen som hamnat i kris. Det 

var en av anledningarna till att jag valt att skriva om barn i kris. 

4.2 Urval 
I urvalsprocessen inför intervjuerna användes ett strategiskt urval. Ett medvetet val att 

intervjua lärare varit med om en krissituation i skolan. Vid en kvalitativ intervju bör man 

intervjua någon som har erfarenhet av det som undersöks. Lärarna som deltar i studien arbetar 

på två olika skolor i samma kommun. En skola är en F – 9 skola och på den andra skolan 

finns det klasser mellan årskurs F – 6. 

 Nedan följer en kort presentation av lärarna som jag valt ut att intervjua. Alla namn är 

fingerade. 

Gunilla: Lågstadielärare. Har arbetat som lärare i snart 40 år.  

Karin: Lågstadielärare. Har arbetat som lärare i 22 år. 

Anna: Grundskollärare årskurs 1-6. Har arbetat som lärare i fyra år. 

Sofia: Grundskollärare årskurs 1-6. Har arbetat som lärare i 15 år. 

4.3 Etiska principer 
Vetenskapsrådet tar upp de krav som de anser att forskning ska utgå ifrån. Det handlar om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Bakgrunden till Vetenskapsrådets krav är att de som medverkar i undersökningen ska känna 

tillit och trygghet att delta i undersökningen. Ett annat syfte med kraven är att skapa en god 

etik i mötet mellan intervjuare och intervjuperson. De lärare som deltar i min undersökning 

har alla blivit personligt kontaktade av mig och informerats om vad jag vill få fram. 

Deltagande lärare har även fått ett informationsbrev där jag formulerat mina tankar med 

arbetet. I brevet får respondenterna information om hur de kan nå min handledare vid 

universitetet. De deltagande lärarna blev även informerade om att alla platser och personer 
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som de nämner i intervjuerna kommer att bli avidentifierade så att det inte går att identifiera 

de intervjuade lärarna. Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna att de är fria 

att avbryta och ställa frågor om undersökningen samt att de kan välja att avbryta intervjun om 

de inte anser att det känns rätt. Johansson och Svedner (2001) menar att genom att informera 

deltagarna om sina rättigheter följer undersökaren de forskningsetiska anvisningar som finns 

för forskningsetik samt att man visar respekt för de personer som deltar i undersökningen. 

Genom att visa deltagarna respekt vinner undersökaren deras förtroende och därmed ökar 

motivationen hos de medverkande i undersökningen. 

4.4 Genomförande  
Intervjuerna genomfördes i respektive lärares klassrum och anledningen till att genomföra 

intervjuerna i klassrummet är att det är en miljö där respondenterna känner sig trygga och 

bekväma. Intervjuerna tog mellan 30 minuter och 60 minuter beroende på hur mycket 

intervjupersonen hade att berätta om sina erfarenheter kring bemötande av barn i kris. Vid 

intervjutillfället spelades hela samtalet in samtidigt som jag förde lite stödanteckningar så att 

det skulle bli enklare att komma ihåg vad som sägs under intervjun. 

Alla intervjupersoner kändes avslappnade och bekväma under intervjutillfället. En styrka med 

undersökningen är att alla intervjuade lärare har erfarenhet av området som undersöks och att 

de var villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Svagheter kan vara att intervjupersonerna 

inte alla gånger är helt ärliga i sina svar utan vill framställa sig själva i bättre dager. 

Intervjuerna genomfördes med några dagars mellanrum vilket gav möjlighet att transkribera 

intervjuerna var för sig. Det insamlade materialet transkriberades tätt in på intervjuerna för att 

mitt minne från samtalet skulle vara så färskt som möjlig vilket gör att riskerna till förlorat 

data minimeras. Materialet från intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon och jag 

spelade upp intervjuerna flera gånger i korta stycken så att transkriberingen skulle bli 

ordagrann. Inspelningarna finns sparade i fall de behövs användas igen för klargöring av 

eventuell text. Efter att intervjuerna återgetts i skrift läste jag igenom dem noggrant. Utifrån 

respondenternas svar försökte jag utläsa och besvara studiens frågeställningar om lärares 

bemötande av barn i kris, vilka erfarenheter respondenterna har av krissituationer i skolan och 

vilka kunskaper om barn i kris de anser är viktiga samt hur de tillförskaffat sig dessa 

kunskaper? Jag sökte även efter likheter och skillnader i respondenternas upplevelser och 

erfarenheter från krissituationer. Detta för att kunna redovisa resultatet av studien på ett 

tydligt sätt. 

4.5 Tillförlitlighet 
Genom att strategiskt välja och intervjua lärare med erfarenhet av barn i kris är 

tillförlitligheten av min undersökning hög. Tillförlitligheten är hög då intervjufrågorna till 

respondenterna innehållit frågor som rör respondenternas erfarenheter, bemötande och 

kunskaper om barn i olika krissituationer. Genom användandet av frågor om barn i blir även 

svaren trovärdiga vilket stärker undersökningens relevans. Även giltigheten på studien får 

anses relativt hög då frågorna handlar om studiens frågeställningar.  
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4.6 Metodkritik 
Kritiken mot intervjuer som undersökningsmetod kan vara att respondenterna genom sina svar 

på frågorna kan framställa sig själva i bättre dager. Jag kan inte kontrollera att svaren på 

frågorna är korrekta fullt ut. Forskarens uppfattning av respondenternas svar kan ha betydelse 

för studiens resultat. Jag har i denna undersökning försökt hålla mig objektiv till 

respondenternas svar men studiens resultat kan ha påverkats av vilka svar jag har valt att 

framhålla. Genom att använda sig av strategiskt urval styr jag undersökningen på så sätt att 

jag vet att respondenterna har erfarenheter av barn i kris vilket innebär att studien inte går att 

generalisera.  
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5 Resultat 
Nedan följer det resultat som framkommit genom intervjuerna. Resultatet är uppdelat i tre 

huvudkapitel: Lärares erfarenheter av möten med barn i kris, vad lärare ska tänka på vid 

bemötande av barn i kris samt vilken utbildning och vilka kunskaper om barn i kris har 

lärarna fått? 

5.1 Lärarnas erfarenheter av möten med barn i kris 
Respondenterna har erfarenheter av att enskilda elever har upplevelser som på olika sätt 

inneburit kriser för dem.  Flera av respondenterna tar upp att de har erfarenhet av barn som 

upplevt misshandel i hemmet. En respondent har varit med om att ena föräldern till en elev i 

klassen hamnat i fängelse. Hon har också erfarenhet av barn som vuxna förgripit sig på.  

Alla respondenterna är eniga om att elevernas bästa alltid ska komma först. En respondent 

säger: 

Det är viktigt att vara stöttande, förstående och trygg tillsammans med barnen som hamnat 

i kris. Att se till barnets bästa är det första vi lärare måste göra det andra får komma senare 

            (Karin).  

Karin berättar att för några år sedan så dog en elevs pappa efter en tids sjukdom. Flickan som 

var med under hela pappans sjukdomsförlopp var inte så gammal då detta inträffade. Hon 

berättar: 

Då sjukdomsförloppet varade under cirka två års tid och där pappans tillstånd hela tiden försämrades 

hann jag förbereda mig lite på vad som komma skulle. Jag fick handledning av kurator, skolsköterska 

och ledning om hur jag på bästa sätt skulle bemöta flickan då hon kom tillbaka till klassen efter 

pappans bortgång. Jag hann även förklara för de andra eleverna i klassen. För mig var det viktigt att de  

andra barnen förstod varför flickan var ledsen (Karin). 

Respondenten anser att när eleverna är så pass små som de var i det här fallet är det viktigt att 

tänka på som lärare att informationen ges på ett förståligt och åldersanpassat sätt. Eleverna 

bör även ges tillfälle att ställa frågor som de har. Då döden många gånger kan kännas 

skrämmande och farlig för barn måste de få tillfälle till eftertanke och frågor. Karin säger:  

Jag tror väldigt mycket på att vara rak mot eleverna. Att man inte lindar in det som hänt i något 

bommullsliknande tillstånd för att man är rädd för barnens reaktioner. Barns sorg är mer naturlig 

än vuxnas och därmed så reagerar de också naturligare än vad många vuxna gör.  Vuxna har en  

tendens att överdramatisera. Det gör inte barn, därför ser de heller inga konstigheter i varför flickan 

ibland är ledsen (Karin). 

Karin menar att då barnen tillbringar en stor del av dagen i skolan tillsammans med lärarna är 

det viktigt att lärarna runt omkring eleven som hamnat i en kris är informerade om elevens 

situation. Som lärare måste du kunna läsa av en uppkommen situation och se vad som passar 

bäst just här och nu. Karin säger: 

Som lärare har jag en viktig roll då ett barn hamnat i kris. Barnen spenderar så pass mycket tid 

i skolan och med mig, det är därför viktigt att barnet känner sig tryggt när det är här. Eleverna  

ska känna att de kan få en tröstande kram om det vill och behöver det. Som lärare har du till  

uppgift att läsa av vilken status det krisdrabbade barnet har just i dag. Lärare måste ge eleverna 

tid och utrymme att sörja (Karin). 
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Karin är nöjd med den uppbackning och stöttning som hon fick från ledningen och hon säger 

”Jag fick den handledning och den hjälp som jag känner att jag var i behov av”(Karin). 

Flera av respondenterna har erfarenhet från situationer där föräldrar missbrukat både alkohol 

och droger. Respondenterna är överens om att missbruk alltid kommer fram förr eller senare 

och en respondent menar ”Som lärare märker du om ett barn inte mår bra. Ofta klagar de på 

huvud- och magont och det är inte ovanligt att skolresultaten blir lidandet. (Karin). 

Respondenten fortsätter och berättar ”Jag började misstänka att något var fel då eleven hela 

tiden pratade om att mamma och pappa var fulla” (Gunilla). En annan respondent menar att 

”När en elev pratar om att pappa slår mamma höjs varningsflaggan hos mig” (Sofia). 

Två av respondenterna har frågat föräldrarna på utvecklingssamtalen om de missbrukar och i 

båda fallen har hela historierna uppdagats för respondenterna då. Den tredje respondenten 

valde att gå via rektorn som anmälde fallet vidare. Alla fyra respondenterna är överens om att 

det är viktigt att ha ledningens förtroende och stöd när man misstänker att ett barn hamnat i 

kris till följd av missbruk hemma. Karin säger: 

Handledning om bemötande av barn i kris är viktig i alla slags krissituationer. Det kan handla 

om de stora kriserna som innebär död hos närstående, men den kan även handla om mindre kriser 

för oss vuxna men som är stora för barnen. Vissa barn får en kris vid föräldrars skilsmässa medan 

andra barn inte alls reagerar med en kris. Det är viktigt att tänka på tycker jag (Karin). 

Karin har erfarenhet av traumatiserade flyktingbarn. Hon berättar: 

Efter alla hemskheter som dessa barn varit med om tidigare så mådde de bäst av att följa den  

lilla fyrkant som finns inom skolan och där inget stack ut från de vanliga rutinerna. Hände saker 

som de inte var förberedda på blev de ofta väldigt oroliga och rädda. Ibland kunde det räcka med    

att de hörde ett flygplan för att de skulle gömma sig under bänkarna (Karin). 

Karin arbetade med skolbarnen på en flyktingförläggning i en stad i Sverige. Hon anser att 

hon fått bra handledning inför jobbet med flyktingbarnen men visst var det tufft ibland. Hon 

säger vidare ”Att utan den uppbackning, handledning och stöd som jag fick hade jag nog tyckt 

att det var ännu jobbigare än vad jag nu gjorde (Karin). Respondenten berättar att eleverna 

på skolan fick rita och måla mycket. Hon menar att det är en viktig del i terapin av vad de 

varit med om. Karin berättar även att de samtalade mycket runt det som eleverna målat. Hon 

säger: ”Det var inte ovanligt att teckningarna innehöll mycket vapen, bomber och 

blod”(Karin). Respondenten berättar att målandet var viktigt för de elever som inte kunde, 

eller ville, samtala om det som de upplevt. Hon berättar även att det inte var ovanligt att 

flyktingbarnen blev rädda och gömde sig om de hörde exempelvis flygplan. Respondenten 

menar att det var viktigt att prata med barnen och försöka förklara för dem att det inte är 

farligt och att de kan känna sig trygga. Hon säger: ”Det var inte lätt alla gånger att förklara 

att flygplan automatiskt inte innebar bomber”(Karin). Karin påpekar även vikten av att be 

andra om hjälp. Hon säger: ”Som lärare måste du ha kompetensen att se när du ska be om 

någon annans kompetens”(Karin). 

Flera av respondenterna har erfarenhet av dödsfall i klassen. Sofia har erfarenhet av att elever 

omkommit efter olycka. När tsunamikatastrofen inträffade var många inte beredda på den 
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omfattning som katastrofen innebar. Sofia menar att beredskapen för den här sortens katastrof 

fanns inte och många kände sig handlingsförlamade. Hon säger: 

Precis som alla andra blev jag chockad av det som inträffade i Asien den där julen då tsunamin 

slog till. Men inte kunde jag tro att två elever från skolan som jag jobbade på var bland de döda. 

Tanken slog mig aldrig då jag såg alla bilder från Thailand på tv:n. Sedan brakade helvetet lös. 

Allt hände så himla snabbt och jag var inte riktigt medveten om vad vi egentligen gjorde. Det  

är först i efterhand som jag reflekterat över det. (Sofia). 

Hon berättar vidare: 

I första skedet var allt bara en enda stor röra. Men efter hand kände jag att vi blev mer effektiva. 

Det som var så speciellt här var att vi egentligen inte visste hur många elever som varit i Thailand 

på lovet. Så vi hade ingen koll alls på hur många elever det kunde vara som var omkomna eller  

skadade. Jag tycker dock att vi fick bra handledning, med tanke på situationen, om hur vi skulle 

bemöta eleverna när de kom tillbaka till skolan (Sofia). 

Sofia berättar att de vid handledningarna blev påminda om att kontinuerligt informera 

eleverna om vad som händer men att aldrig ge eleverna information som inte var bekräftad 

och sann. Hon säger:  

Om eleverna fått information baserad på alla rykten som gick hade det gjort betydligt mer skada 

än nytta. Jag var väldigt noga med att kolla med ledningen innan jag berättade för eleverna (Sofia). 

Sofias upplevelser är väldigt speciella med tanke på hur omfattande katastrofen var samt att 

det var svårt att få fram information som var helt tillförlitlig och sann de första dagarna. Hon 

säger: ”Jag har lärt mig väldigt mycket av det som inträffade, både som människa och som 

lärare och jag känner att jag hela tiden haft stöd från ledningen” (Sofia). 

Två av respondenterna, Gunilla och Anna, har varit med om likartade händelser där en elev i 

klassen dött till följd av sjukdom. Båda berättar om reaktioner som de andra eleverna i klassen 

fått i samband med en klasskompis död. En respondent säger: 

Ingen dag är den andra lik. Vissa dagar kan gå jättebra medan andra dagar kan vara jättejobbiga 

och det är inte säkert att eleverna har sina jobbiga dagar samtidigt (Karin) 

I Gunillas fall så var eleverna mer förberedda redan från början att deras klasskamrat inte 

skulle lyckas besegra sjukdomen. Hon berättar att de tidigt fick information från pojkens 

föräldrar att sjukdomen var obotlig och att Kalle skulle dö av den. Hon säger: 

Vi hade tid att förbereda oss inför vad som skulle komma. Både jag och eleverna hann med att  

prata mycket redan innan Kalle dog men visst var det jobbigt den dag som det verkligen hände.  

Några elever reagerade med ilska mot sjukdomen som tagit deras kompis liv men framför allt  

så grät vi tillsammans. (Gunilla) 

Gunilla anser att hon och eleverna tillsammans klarade av situationen på ett bra sätt. Klassen 

fick stöd av kurator, skolsyster och en präst som fanns med framför allt den första veckan. 

Hon säger: 

Jag saknade att rektor kom och frågade mig vad jag behövde för stöttning och hjälp. Väldigt mycket 

av min energi gick åt till att hjälpa eleverna och jag hade verkligen behövt någon som hjälpte mig vet 

inte om de anser att jag borde ha varit så förberedd då vi vetat om en längre tid att Kalle skulle dö. 
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Med facit i hand nu flera år efter händelsen så hade jag aldrig accepterat att bli behandlad så av  

ledningen i dag. Det har säker med erfarenhet att göra. (Gunilla). 

Gunilla berättar att det hon mest av allt hade behövt just då var någon att luta mig mot och bli 

tröstad av och hon säger ”Jag anser att det är rektorns uppgift att vara stöttande då en 

krissituation uppstår. Då spelar det ingen roll om krisen är akut eller väntad”(Gunilla) 

Anna som relativt nyligen varit med om att en elev i klassen dött har lite andra erfarenheter 

jämfört med Gunilla. I det här fallet var inte eleverna lika förberedda. Förutsättningarna för 

klasskamratens utgång ändrades under resans gång och det var något som eleverna inte var 

förberedda på. Hon säger: 

Från början såg Saras prognos god ut. Informationen till eleverna var att hon var svårt sjuk men  

att hon skulle överleva. Under vägen ändrades sedan alla förutsättningar. Innan sommarlovet såg 

allt bra ut men när eleverna började skolan igen efter sommaren var det helt annorlunda. Sara var  

försämrad men eleverna fick informationen om att hon skulle överleva med hjälp av mer  

medicinering (Anna). 

Det blev en väldigt jobbig situation för många elever. Från att ha gått till sommarlov med en 

relativt pigg klasskamrat kom de tillbaka till skolan och fick veta att tillståndet försämrats 

avsevärt. Det var en jobbig situation och att flera elever blev chockade av de nya beskeden. 

Hon fortsätter:  

Allt gick så otroligt fort nu och olika saker hände hela tiden. Förutom att Sara blivit så mycket  

sämre så kom även jag in som klasslärare för klassen då deras tidigare lärare fått andra arbets- 

uppgifter. (Anna). 

Eleverna i klassen utsattes under den här perioden för stor påfrestning. Trots det anser Anna 

att de klarade av skolarbetet bra. Eleverna arbetade på och Anna menar att det i detta skede 

inte märktes av några försämrade skolresultat. Respondenten är däremot kritisk till att 

eleverna inte fick ärlig information. Med det menar hon att eleverna någon gång borde ha 

informerats om att klasskamratens sjukdom kan leda till döden. Hon säger: 

Nu i efterhand kan jag känna mig lite kritisk mot att inte ens sjuksköterskan tog upp det faktum 

att Sara kunde dö. Informationen till eleverna var fortfarande att hon skulle överleva med hjälp 

av mer behandlingar och mer medicinering (Anna). 

Till skillnad mot Gunillas fall där både hon och eleverna hann förbereda sig inför 

klasskompisens död så hade Anna och hennes elever inte alls den möjligheten. Någon gång 

under sjukdomsförloppet kunde hon känna att exempelvis sjuksköterskan som besökte dem 

kunde ha tagit upp att en del dör till följd av sjukdomen så att eleverna någon gång fått höra 

att det faktiskt kan bli så. Nu blev det mer som en chock när dagen för Saras död verkligen 

kom. Hon säger ”Man kan faktiskt säga att dessa elever levde i en ständig kris i ett och ett 

halvt år”(Anna). Anna menar att eleverna förutom sin oro för en sjuk klasskamrat och den 

information som de fick om klasskamraten också tvingades byta lärare och hon säger 

”Klasskamraterna levde med tron att utgången för Sara skulle komma att bli bra” (Anna). I 

och med att allt nu gick så fort upplevde läraren det som att eleverna inte riktigt hängde med 

att ta in allt som hände runt omkring dem. Hon berättar: 
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Från det att vi fick veta att Sara inte skulle överleva till det att hon dog det två dagar. Jag hann inte 

med. Eleverna hann inte med. Det blev en chock för flera av oss. Men tillsammans lyckades vi att  

ta oss igenom de närmsta dagarna och jag känner nu så här en tid efter händelsen att det stärkte 

gemenskapen och banden mellan oss rejält (Anna). 

Två av respondenternas upplevelser om stöd från ledningen skiljer sig helt åt. Gunilla menar 

att hon inte hade det stöd som hon önskat från ledningen medan Annas upplevelse och 

uppfattning är raka motsatsen. Hon säger: 

Jag känner att jag fick det stöd från ledningen som jag behövde. Jag fick också handledning om  

hur jag skulle bemöta eleverna. Jag kan inte säga att jag saknade något och behövde jag  prata av 

mig så fanns det alltid någon tillgänglig (Anna). 

Respondenterna tydliggör hur viktigt det är för klasskamraterna att kunna förbereda sig, och 

vara beredda, då möjlighet till det finns. Är den uppkomna krisen plötslig finns inte de 

möjligheterna men båda lärarna är överens om att ärlig information till eleverna är viktig i 

sammanhanget. I intervjuerna framkom även att de bägge lärarna upplevt stödet från 

ledningen olika. Gunilla är besviken på att hon inte fick mer hjälp och stöttning medan Anna 

anser att ledningen hanterat situationen på ett bra och tillräckligt sätt. Gunilla nämner att hon 

så här flera år efter händelsen fortfarande känner en bitterhet gentemot ledningen då hon inte 

tycker att de gav henne det stöd som hon känner att hon behövt. Hon säger: 

Med tanke på de reaktioner jag får inom mig nu när vi pratar om det här så har jag nog inte gjort 

det. Jag känner mig fortfarande besviken men i dag då jag har mer erfarenhet än jag hade då detta 

hände hade jag nog vågat kräva mer av rektorn. Tror jag i alla fall (Gunilla). 

Gemensamt för lärarna är att de hela tiden sett till elevernas bästa, oavsett vilka 

omständigheterna har varit. Tre av lärarna känner att de haft det stöd som de haft behov av 

från ledningen då de haft barn i klassen som hamnat i kris. En respondent känner att hon inte 

fått de stöd och uppbackning som hon behövt. 

Efter intervjuerna kan jag se att alla fyra lärarna är eniga om att elevens bästa alltid ska tas 

hänsyn till i bemötandet av barn i kris. Lärarna är också överens om att kriser kan vara allt 

från det lilla till det stora samt att det är väldigt individuellt hur olika elever reagerar. En del 

elever behöver mer i bemötandet från lärarna medan andra kan känna att det räcker nu. Som 

lärare gäller det att hitta den alltid lika viktiga balansgången så att alla elevers behov kommer 

fram. 

De är alla överens om att som lärare kommer man långt med erfarenhet. Med erfarenhet 

menar flera respondenter att det handlar om hur de är, och agerar tillsammans med eleverna. 

Karin menar att erfarenhet inte behöver handla om att de varit med om situationerna tidigare. 

Hon menar att man ska ta vara på det som man lär sig under tiden och hon säger ”Erfarenhet 

är något som du skaffar dig varje dag och som du sedan omvandlar till handling då det 

behövs” (Karin). Finns inte erfarenheten innan så skaffar man sig den under tiden. En av 

respondenterna menar att det inte är de kunskaper som utbildningen ger genom litteratur som 

varit avgörande för henne då hon bemött barn i kris utan hon säger ”För mig är erfarenhet a 

och o. Utan erfarenheten hade jag nog haft svårt att klara många jobbiga situationer i 

skolan”(Gunilla). 
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Det finns skillnader i respondenternas upplevelser om barn i kris. Tre av respondenterna har 

mött enstaka elever som hamnat i kris och två av respondenterna har erfarenheter av kriser 

som drabbat hela klassen. Genom intervjuerna kan jag inte direkt få fram skillnader i deras 

bemötande av eleverna förutom att de som haft hela klasser i sorg haft mer tillgång till 

professionell hjälp från kurator, skolpsykolog och skolsköterska.  Klasserna i kris har även på 

ett annat sätt haft gemensamma samtal om det som inträffat än vad som har förekommit då 

det handlat om enskilda elever som hamnat i kris. Ett problem, som dock ingen respondent 

tog upp, kan vara att när en enskild elev hamnat i kris kan de övriga klasskompisarna efter en 

tid uppleva det som jobbigt och irriterande att den krisdrabbade eleven slipper att delta eller 

göra allt som övriga klassen gör. När en hel klass hamnar i kris kan det vara så att 

irritationsmoment inte uppstår på samma sätt, då de flesta eleverna går igenom samma sak 

samtidigt. Att hela klassen hamnat i kris är dock ingen garanti för att irritationen uteblir då 

elever tar olika lång tid på sig i varje bearbetningsfas.  

5.2 Vad lärare ska tänka på vid bemötande av barn i kris 
Respondenterna är eniga om att läraren har en viktig roll för elever som hamnat i kris. Trots 

att respondenterna inte uttryckligen säger att de använder sig av någon speciell 

krispedagogisk modell i sitt bemötande av elever i kris så kan man genom intervjusvaren 

utläsa att de omedvetet följer den krismodell som innehåller uttrycksfasen, faktafasen, 

handlingsfasen och uppföljningsfasen och som Raundalen och Schultz (2007) förespråkar. 

Resultatet som framkommer i studien genom respondenternas intervjusvar kommer att 

presenteras enligt den krispedagogiska modellens fyra faser. I uttrycksfasen är respondenterna 

eniga om att samtalen med elever i kris är viktiga. Anna berättar att de tillsammans i klassen 

samtalat mycket kring det som har hänt. Förutom klassläraren har även kurator, skolsköterska, 

skolpsykolog och en präst varit inkopplade i klassen. Anna säger: 

Samtalen har varit både gemensamma och individuella. Alla elever har fått möjlighet att ensamma 

få prata med exempelvis kuratorn. En del har gjort det medan andra har valt att avstå. Prästen har 

pratat med eleverna om döden och reaktionerna har varit lite blandade. Alla har naturligtvis varit 

ledsna och vi har gråtit tillsammans både nu och då (Anna). 

Anna anser att hennes relation till klassen stärkts mycket av det som de tvingats gå igenom 

tillsammans. Hon säger vidare att ”Vi har verkligen fått starka band tillvarandra både jag och 

barnen”(Anna). Respondenterna menar att det är viktigt att ge eleverna den tid som de 

behöver i uttrycksfasen så att de verkligen kan få fram sina tankar och känslor. Respondenten 

berättar att den första tiden ägnades mycket åt samtal. Klassen pratade gemensamt och enskilt 

med läraren eller annan professionell personal. Den första veckan efter att klasskompisen dött 

var skolprästen och samtalade med eleverna flera gånger. Respondenten berättar att 

skolprästen under minnesstunderna samtalade med eleverna om döden och vad den innebär. 

Respondenten berättar att sorgebearbetningen för klassen fortfarande pågår. Hon poängterar 

dock att det hela tiden går framåt och att hon märker att eleverna återhämtat sig relativt bra 

samtidigt så påpekar hon ”Men visst kommer det dagar som är jobbiga och det måste det få 

göra. Det hör till processen som eleverna går igenom” (Anna). 

Ingen av respondenterna anser att det varit svårt att samtala med barnen som varit med om en 

kris. Trots det så uppgav två av respondenterna att de velat ha mer kunskaper om hur man bör 
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samtala med barn som upplevt en krissituation. En respondent menar att samtalen blivit en 

naturlig del efter att en kris uppstått. Hon fortsätter och säger att ”Jag var väldigt tydlig med 

att tala om för barnen att de alltid kunde komma till mig om de behövde prata” (Gunilla)  

Flera av respondenterna säger att de under samtalen har låtit eleven bestämma takten. Med det 

menar de att de låtit eleven leda samtalet framåt. En respondent menar att det är en 

förutsättning att låta eleven bestämma takten och innehållet i samtalet för att det ska vara ett 

givande och gott samtal. En annan respondent säger att hon ibland fått styra eleven under 

samtalen för att de överhuvudtaget ska komma framåt. Hon säger att ”Utan min lilla styrning 

i samtalen skulle bearbetningen inte alls gå framåt men det gäller att inte lägga orden i 

munnen på barnen”(Gunilla). 

De tre respondenter som haft hela klasser som hamnat i kris har olika erfarenheter av hur 

bemötandet av eleverna gick till i direkt samband med att dödsfallen inträffade. En respondent 

säger att de hade en minnesstund och att klassen samlades för att umgås och prata med 

varandra. Så mycket mer var det inte menar respondenten. Den andra respondenten har helt 

andra upplevelser och jag uppfattar det som att hon är mer tillfreds med hur bemötandet i 

direkt samband med dödsfallet gick till. Hon berättar att samma dag som de fick veta att Sara 

inte skulle överleva började hon agera. Hon berättar: 

Samma dag som beskedet kom började vi förbereda. Vi plockade fram dukar, minnesböcker,  

ljus och annat som vi visste att vi skulle behöva när dagen kom. Jag förberedde även ett bild- 

spel på Sara och de övriga eleverna i klassen. Jag ringde även runt och informerade föräldrar  

till övriga barn i klassen. Samtidigt så gav det mig en chans att förbereda mig inför vad som  

som skulle komma (Anna). 

Respondenten berättar att så fort de fått beskedet om att flickan dött så kallades resursteamet 

in. De ringde runt till alla föräldrar i klassen och berättade vad som hänt samtidigt som de 

bjöd in eleverna och föräldrarna i klassen till en minnesstund på eftermiddagen. För 

respondenten och ledningen på skolan var det viktigt att agera direkt.  

Efter uttrycksfasen där eleverna uttryckt sina tankar och känslor kommer faktafasen. 

Respondenterna menar att det är mycket viktigt att kolla upp den information som kommer 

om det inträffade så att inte eleverna ges felaktig information vilket en respondent menar kan 

förvärra situationen avsevärt. Samma respondent berättar hur hon bemötte eleverna efter att 

deras klasskamrat dött. För henne var det viktigt att vara tydlig och ärlig i sin information till 

eleverna. Respondenten gav inte barnen någon information som inte var bekräftad och hon 

säger ”Det var så mycket olika rykten i samband med dödsfallet. För mig var det viktigt att all 

information var bekräftad innan jag gav den till eleverna”(Anna). Respondenten påpekar 

flera gånger att ”Det är viktigt att eleverna får ärlig och rak information så de inte blir tagna 

på sängen” (Anna). 

En respondent har erfarenhet från tsunamikatastrofen och hon berättar att det var svårt att få 

tag i pålitlig information i början och att det hela tiden kom massa nya rykten. Hon säger 

Ett tag visste jag inte alls vad jag skulle säga till eleverna. Tv och radio framkom hela tiden 

med nya uppgifter och bilder från katastrofen. Den ena värre än den andra. Ett tag kände jag 

mig helt villrådig. Vad ska jag säga till eleverna och vad har de sett på tv? (Sofia) 
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Efter faktafasen följer handlingsfasen där eleverna ska fortsätta att bearbeta det som hänt. En 

respondent berättar att hon låtit eleverna vara delaktiga i beslut som handlar om den 

omkomne klasskamratens saker i klassrummet. Som exempel nämner hon att eleverna fått 

vara med och bestämma om kompisens bänk. När ska böckerna plockas ur bänken? När ska 

bänken tas ut ur klassrummet? När ska namnlappen som suttit på bänken plockas bort? 

Respondenten berättar att de tillsammans kom fram till att julavslutningen var ett bra tillfälle 

att ta ut bänken. Hon berättar att några elever, de som ville, hjälpte henne att bära ut bänken. 

Respondenten menar att det är viktigt att få avslut och bänkutplockningen var ett av många 

avslut som klassen gjorde tillsammans.   

Alla respondenterna tar upp att på skolorna där de arbetar finns det utarbetade handlingsplaner 

för krissituationer. I handlingsplanerna finns riktlinjer för hur ett krisarbete bör gå till. I 

handlingsplanerna står det även vem som har hand om vad när en kris uppstår. En respondent 

säger att ”Krisplanen fungerade jättebra som vägledning då en elev på skolan omkom. Alla 

visste vad de skulle göra vilket jag anser är viktigt” (Gunilla) 

Flera respondenter säger att det i handlingsplanerna även finns förberett med brev till 

föräldrar där det informeras om vad som hänt. Sofia anser att det är bra att handlingsplanerna 

är relativt detaljerade. Hon tror att hennes uppfattning kan ha att göra med de upplevelser som 

hon har från tsunamikatastrofen. Hon säger: 

Då tsunamikatastrofen kom hade vi på skolan ingen handlingsplan vilket jag tror hade gjort 

arbetet mycket enklare för oss. Alla hade vetat vad de skulle göra och onödiga misstag hade 

gått att undvika på ett bättre sätt. Nu visste vi inte vad den andra gjorde och vissa saker gjordes 

dubbelt medan andra helt föll i glömska (Sofia). 

Flera av respondenterna menar att det är viktigt att lärare tar reda på vilken kondition eleven 

befinner sig i och med det menar de att lärare har som uppgift att se vad eleven orkar med just 

nu och sedan efter de förutsättningarna planera elevens skolarbete. Karin säger ”Det är viktigt 

att läsa av vad eleven klarar av för tillfället. Orkar det inte det som jag har tänkt låt dem då 

göra något annat”(Karin). Tre av respondenterna menar att eleverna måste ges tid och 

tillfälle att sörja. En lärare anser dock att sorgen inte får ta överhand och hon säger ”Visst kan 

eleverna vara ledsna men det får inte ta över” (Gunilla). De andra respondenterna är av lite 

annan uppfattning och en respondent säger ”Vi måste ge eleven tid och utrymme att 

sörja”(Karin.) Respondenten menar även att ”Som lärare måste du respektera elevernas 

beteende som ibland framkommer till följd av sorgen” (Karin). 

Efter handlingsfasen följer uppföljningsfasen. I den fasen har lärarna en stor och viktig roll. 

De ska vara uppmärksamma på och följa upp eventuella tecken som visar att en elev behöver 

ytterligare hjälp och stöd. Alla fyra respondenterna är eniga om att läraren har en viktig roll 

när en elev hamnat i kris. Två av respondenterna anser att livserfarenhet är helt avgörande för 

hur lärare bemöter barn i kris medan de andra två anser att erfarenhet är något som man får 

under resans gång. Karin säger: 

Även om du är relativt ny som lärare när en kris inträffar i din klass så är jag övertygad om att 

du löser eventuella problem vart efter de uppstår. Det finns inget som säger att en lärare som  

jobbat 30 år längre skulle hantera situationen bättre. (Karin). 
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Även Anna är inne på samma linje. Hon säger: 

Trots att jag bara varit lärare i fyra år så anser jag att jag klarade av den krissituation som jag 

precis gått igenom med mina elever på ett bra sätt. Vi är långt ifrån klara med bearbetningen 

men tillsammans har vi kommit en bra bit på väg och jag anser att jag har fått ett mycket  

starkare band till eleverna nu än vad jag hade innan (Anna). 

En respondent påpekar vikten av att våga be kollegor om hjälp och hon säger ”Be om hjälp 

om du inte klarar av situationen själv. Be professionell personal hjälpa dig” (Karin). Med 

professionell personal menar respondenterna personal som är utbildad för att möta elevernas 

behov. Som exempel nämner de kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolpräst. Tre av 

fyra respondenter är nöjda med den handledning som de fått. De är nöjda med den 

information som ledning, kurator, präst och skolsköterska gett dem då de behövt. Samtidigt 

påpekar flera av respondenterna att handledning är en sak och verklighet en annan men om 

man ser handledningen som en vägledning så har det oftast fungerat bra även i verkligheten. 

Flera av respondenterna har erfarenhet av försämrade skolprestationer hos elever som hamnat 

i kris. En respondent berättar: 

Det märktes tydligt att skolprestationerna blev sämre efter att flickans pappa dött. Dels så var 

hon ofta orolig och hade ont i magen eller huvudet. Jag kunde också tydligt märka att hennes 

minne blev sämre. Det visade sig genom att hon efter genomgångar inte komihåg vad hon  

skulle göra. Jag vet inte om det är vetenskapligt bevisat men man säger att resultaten som  

ett krisdrabbat barn gör på tester inte är relevant på två år. Sorgeperioden varar i två år sägs  

det. Det är viktigt att vi lärare tar hänsyn till det i bedömningar (Karin). 

Samma respondent menar att lärare här står inför en stor utmaning då det gäller att hitta en 

balans som fungerar för barnet som hamnat i kris. En annan svårighet kan även vara de andra 

elevernas reaktioner då en elev slipper göra saker som de upplever som jobbiga. Det kan ge 

upphov till irritation och avundsjuka hos eleverna. 

5.3 Vilken utbildning och vilka kunskaper om barn i kris har lärarna fått? 
Ingen av de fyra respondenterna kan minnas att de fått någon särskild utbildning om barn i 

kris då de gick på lärarutbildningen. En respondent hade velat ha mer undervisning om 

krishantering under lärarutbildningen. Hon säger: ”Med mer utbildning tror jag att jag hade 

varit bättre förberedd” (Sofia) 

Två av respondenterna kan inte direkt säga vad de velat ha för utbildning om barn i kris på 

lärarutbildningen. Den ena respondenterna menar att hon själv tar reda på det som hon 

behöver veta för att kunna bemöta barn i olika krissituationer och hon säger ”Är det något jag 

vill veta söker jag fram litteratur som handlar om det och läser på”(Karin). 

De andra två respondenterna anser att kunskaper om samtal med barn i kris är något som de 

velat få på lärarutbildningen.  

Respondenterna är eniga om att det är viktigt att det finns någon som kan stötta dem i 

krissituationer. Med stöd menar respondenterna att de haft möjlighet att samtala med någon 

annan professionellt utbildad person. Karin nämner som exempel att hon under jobbiga 

perioder, som när en elevs förälder dog, regelbundet samtalade med kuratorn och 
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skolsköterskan. Två andra respondenter menar att samtalen varit viktiga för dem. De anser att 

samtalen hjälpt dem framåt i krisprocessen samt att de fått mycket hjälp av framför allt 

kurator och skolsköterska om hur de ska bemöta eleverna. Karin säger: 

För mig har det varit viktigt att det funnits någon att prata med. Och det har det gjort då jag  

behövt det. Jag har pratat med skolpsykolog, kurator och ledning. Jag har fått tips och råd 

på hur jag ska hantera situationen. Som lärare är det viktigt att du känner att du har stöd 

från andra då det är jobbigt. Jag känner att jag haft det stödet från alla. Det är även bra att 

prata med någon som har erfarenhet av det som jag just nu går igenom. Det hjälper verkligen (Karin). 

Respondenterna har lite olika uppfattning om vikten av undervisning om barn i kris på 

lärarutbildningen. Medan Sofia anser att hon hade behövt mer anser Karin att det räckte som 

det var. Ingen av respondenterna vidareutvecklar vad det var som de saknade på 

lärarutbildningen. Gunilla menar att det är så otroligt länge sedan hon gick utbildningen att 

hon inte minns hur undervisningen om barn i kris såg ut 

5.4 Resultatsammanfattning 
Resultatet av min studie visar att respondenterna har erfarenheter av möten med barn i kris. 

Respondenternas upplevelser av möten med barn i kris skiljer sig inte nämnvärt utan de delar 

många erfarenheter från olika krissituationer. Respondenterna anser att deras bemötande av 

barn i kris är en viktig del i arbetet som lärare. Det finns likheter i respondenternas bemötande 

av barn i olika krissituationer. Den gemensamma nämnaren är de alla framhåller elevens bästa 

först. Respondenterna anser att det är viktigt för bearbetningen att eleven känner sig trygg 

med läraren samt att eleven ges tid och utrymme för att sörja. 

I undersökningen framkommer det att två respondenter har erfarenhet av kriser som påverkat 

en hel klass. De två andra respondenterna har lärdomar från bemötande av enskilda elever 

som hamnat i kris. Resultatet visar att respondenterna anser att bemötandet av barn i kris är 

viktigt men samtidigt svårt. Vad som är rätt för en elev kan vara helt fel för en annan. 

Respondenterna betonar att alla elever reagerar olika i kris. Gemensamt är dock att alla går 

igenom de steg som finns i en bearbetningsprocess. Respondenterna uttrycker inte direkt att 

de arbetar efter en krismodell men omedvetet arbetar de utifrån ett upplägg som påminner om 

Raundalen och Schultz krispedagogiska modell. I modellen ingår uttrycksfasen då 

respondenterna genom samtal låter eleverna komma till tals och uttrycka sina känslor. I 

faktafasen tar respondenterna reda på sann information som de sedan informerar eleverna om. 

I uppföljningsfasen är respondenterna uppmärksamma på eventuella tecken som eleven 

uppvisar och som innebär att de behöver hjälp av professionell personal. En av 

respondenterna går just nu igenom bearbetningsfasen tillsammans med sina elever. 

Studien visar att elevernas skolprestationer kan påverkas av en kris. En respondent berättar 

om ett konkret fall som hon upplevt där skolprestationerna påverkades negativt under två års 

tid. En annan respondent är fortfarande inne i bearbetningsprocessen och kan inte ännu säga 

något om hur elevernas prestationer påverkats av klasskompisens död. Det är så pass nytt att 

de ännu inte kommit till fasen då skolprestationerna påverkas. Tre av fyra respondenter anser 

att det är viktigt att eleverna ges tid och utrymme för att sörja. Den fjärde har uppfattningen 
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att sorgearbetet inte får störa skolarbetet allt för mycket. De är eniga om att kriser kan vara 

allt från det lilla till de stora kriserna – och att det är väldigt individuellt hur eleverna reagerar.  

Resultatet visar att respondenterna har erfarenhet från dödsfall av anhörig, dödsfall av elev till 

följd av sjukdom eller olyckshändelse, missbruksrelaterade upplevelser där eleverna hamnat i 

kris på grund av föräldrars missbruk, skilsmässor och vårdnadstvister som skadat barnen, 

misshandel i hemmet. Studien visar att respondenterna har stor erfarenhet av olika 

krissituationer som barn kan hamna i och att kriser är något som de allra flesta lärare kommer 

att uppleva i skolan. Resultatet påvisar även vikten av att lärare har kunskap om hur de på 

bästa sätt bör bemöta barn i kris. 

Respondenterna är eniga om att de fått erfarenheterna om hur barn i kris bör bemötas genom 

yrkes- och livserfarenhet. Ingen av respondenterna anser att kunskaper om bemötande av barn 

i olika krissituationer framkommit genom studier på lärarutbildningen. En av respondenterna 

anser att kompetensen och erfarenheten kommer med åldern medan de andra tre anser att man 

skaffar sig erfarenheten och kompetensen genom att vara med om olika krissituationer. 

Tre av fyra respondenter är nöjda med den handledning, stöd och uppbackning de fått från 

ledningens håll vid de krissituationer som de har erfarenhet ifrån. Den fjärde respondenten 

menar att hon inte fick det stöd som hon ville och behövde. 
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6 Analys och diskussion 
Det finns likheter i respondenternas bemötande av barn i olika krissituationer. Den 

gemensamma nämnaren är att de alla sätter elevens bästa först. De anser att det är viktigt för 

bearbetningen att eleven känner sig trygg med lärarna samt att eleven ges tid och utrymme för 

att sörja 

6.1 Skolan och kriser 
Respondenternas svar beskriver olika möten med barn som hamnat i olika krissituationer. 

Lärare behöver kunskap om hur de ska agera vid olika krissituationer. Fahrman (1993) menar 

att en människa hamnat i kris när de upplever en situation som är dålig och svår att hantera. 

Vad som är kris för en människa kanske inte alls försätter en annan i kris. Krissituationer är 

väldigt individuella och behöver inte alltid vara plötsliga eller akuta enligt Dyregrov (1997). 

Även respondenterna är inne på att det är viktigt att bilda sig en uppfattning om hur eleven 

som de vet varit med om en krissituation mår samt vad barnet orkar med just för tillfället.  

Flera av respondenterna tar upp vikten av att elever som varit med om kriser måste ges tid och 

utrymme för att bearbeta sina tankar och känslor. Vidare säger de att handledning, från 

kurator, skolsköterska eller annan professionell personal till lärarna som ska bemöta barnen i 

kris, också är viktig. Dels för sin egen del som lärare men också så att de får kunskaper om 

hur eleven bör bemötas. Samtidigt menar de att handledningen ska ses som en utgångspunkt 

och att man sedan som lärare måste använda sin erfarenhet och sitt sunda förnuft för att se vad 

som är bäst för just den här eleven här och nu. Dyregrov (2006) anser att skolorna i dag är 

mycket bättre än tidigare på krishantering. En anledning till det är att det numera finns mer 

kunskaper om barns reaktioner i samband med olika krissituationer. Samtidigt påpekar 

Dyregrov (2009) att det går att bli ännu bättre men då förutsätts att lärarna får ta del av de nya 

forskningsrön som kommer om barns reaktioner vid kriser, något som även respondenterna 

håller med om. 

Gemensamt för respondenterna är att de inte fått kunskaper om bemötande av barn i kris på 

lärarutbildningen. De anser att de själva har läst sig till sina kunskaper. Framför allt så 

påpekar de att erfarenheten som de har från yrket varit till stor hjälp för dem vid bemötandet 

av barn i kris. Dyregrov (2009) menar att om lärare inte kontinuerligt uppdateras på 

forskningen så får kanske inte heller eleverna de allra bästa förutsättningarna att hantera en 

kris i skolan.  

Myndigheten för skolutveckling (2006) påpekar att vardagen i skolan för lärare innebär möten 

med elever som består av både glädje och sorg, vilket i sin tur medför att lärarna måste vara 

förberedda att bemöta eleverna i de olika situationerna. Under intervjuerna påpekar flera 

respondenter att det är viktigt att be om varandras kompetens. Som lärare får du inte vara rädd 

för att be andra om hjälp.  

På respondenternas skolor finns handlingsplaner för krissituationer. Flera forskare, däribland 

Dyregrov (2006), påpekar vikten av att det finns handlingsplaner på skolorna. Både Dyregrov 

(2006) och respondenterna anser att handlingsplanerna ska ses som vägledning vid 

krissituationer. Det är viktigt att det finns riktlinjer och att personalen på skolan vet vem som 
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ska göra vad då en kris uppstår. Samtidigt så påpekar både författaren och respondenterna att 

varje situation är unik och att man måste utgå ifrån vad som är bäst just här och nu. En 

respondent säger i intervjun: ”Min uppgift är att läsa av barnets status och se hur mycket det 

orkar just i dag”. Dyregrov (1997) anser dessutom att eleverna slipper utsättas för onödig 

smärta genom att det i dag finns utvecklade krisplaner på de flesta skolor.  

Dyregrov (2009) föreslår att eleverna i en klass där en klasskompis avlidit bör få genomgå 

några ritualer. Dels att det är ett sätt för eleverna att ta avsked av en vän samtidigt som det är 

en bra början av det sorgearbete som eleverna kommer att genomgå. Som exempel  

minnesstund, ljuständning och diktläsning. Men att det även är bra om eleverna tillsammans 

kommer överens om hur de ska göra med den avlidne klasskamratens bänk. Ska bänken vara 

kvar, ska de ha ett ljus på bänken och så vidare. Flera av respondenterna har liknande 

erfarenheter som de Dyregrov (2009) föreslår. Tre respondenter har haft minnesstund och 

ljuständning i samband med att en elev i klassen avlidit. En respondent har även haft en 

minnesbok där elever, föräldrar och lärare kunde skriva eller måla något till den omkomne 

elevens minne. En respondent har precis som Dyregrov (2009) föreslår tillsammans med 

klassen kommit överens om hur de ska göra med den döde klasskamratens bänk. Här är 

författaren och respondenterna eniga om att det är viktigt att eleverna får vara med och 

bestämma. Respondenten ser det som ett viktigt steg i elevernas sorg- och 

bearbetningsprocess. Dyregrov (2009) menar att rituella markeringar är att föredra då många 

elever kan ha svårt att sätta ord på sina tankar och känslor. De rituella markeringarna kräver 

inte ord av eleverna vilket författaren anser kan vara en stor hjälp för många elever vilket ger 

stöd för flera av respondenterna som menar att en del elever verkligen haft hjälp av teckningar 

och dikter för att få fram sina tankar och känslor. 

6.2 Kriser och skolprestationer 
I litteraturen tar Dyregrov (1997) upp att det inte finns så många undersökningar som kan 

påvisa hur trauman eller kriser påverkar elevers skolprestationer. I de 

forskningsundersökningar som jag tagit del av har forskarna Yule och Gold (1993) kommit 

fram till att trauman och kriser påverkar elevernas skolprestationer. Även respondenterna 

säger att de sett tecken på att elevernas skolprestationer försämrats efter att de varit med om 

en krissituation. Forskarna och respondenterna menar att tecken för elever i kris kan vara 

koncentrationssvårigheter, oro, huvud- och magvärk, ökad frånvaro samt sänkta betyg. Karin 

berättar att flickan vars pappa avled tydligt visade på försämrade skolresultat. Hon var orolig 

och hade ofta ont i magen men framför allt så påverkades minnet hos flickan. Även Dyregrov 

(2006) samt Raundalen och Schultz (2007) tar upp att elevers minne kan påverkas vid en kris. 

De säger att eleven kan få svårigheter att minnas det som händer runt omkring dem vilket i sin 

tur påverkar skolprestationerna då de inte minns vad de lärt sig. 

En respondent menar att sorgeperioden varar i två år och att de resultat som det krisutsatta 

barnet då gör på olika tester inte ska räknas som relevanta. Elever som varit med om en 

krissituation kan reagera på olika sätt. En del elever kan efter krisen uppfatta saker som de 

aldrig tidigare upplevt som jobbiga som pressande och ansträngande. Det kan i sin tur leda till 

försämrade skolresultat. Raundalen och Schultz (2007) är inne på samma linje även om de 

inte uttalat säger att sorgeperioden varar i två år så menar de att kriser kan ge pedagogiska 
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konsekvenser för eleven. De anser att lärarens uppgift är att anpassa utmaningar och uppgifter 

som de ger till elever i kris. Författarna är väl medvetna om att det är en stor utmaning för de 

flesta lärare, något som respondenterna tar upp i flera sammanhang. En respondent menar att 

det kan vara väldigt svårt att veta hur mycket eleven klarar av och att hitta balansen för hur 

man ska bemöta eleven. Samtidigt som det är viktigt med deltagande så får det inte gå till 

överdrift. Som lärare har du till uppgift att försöka få till ett så fungerande vardagsliv som det 

bara går för eleverna menar en av respondenterna. Raundalen och Schultz (2007) skriver att 

vuxna runt omkring ett barn som hamnat i kris ofta slits mellan att vara trygga och 

omtänksamma mot barnen samtidigt som de ska hjälpa barnen att gå vidare efter krisen. 

Respondenternas uppfattning överensstämmer med författarnas om att det är en utmaning och 

en svår balansgång. 

Ingen av respondenterna nämner att de medvetet arbetat efter någon krispedagogisk modell då 

de haft barn i kris i klassen. Raundalen och Schultz (2007) förespråkar användande av den 

krispedagogiska modellen som baseras på fyra faser – uttrycksfasen, faktafasen, 

handlingsfasen och uppföljningsfasen – och även om respondenterna inte nämner modellen i 

sitt arbete med barn i kris så talar mycket för att de arbetar på ett medvetet sätt som liknar 

Raundalen och Schultz (2007) krispedagogiska modell. 

6.3 Krisreaktioner 
Som tidigare nämnts så säger Fahrman (1993) att en kris innebär en situation som är dålig och 

svår att få grepp om. För barn kan krisreaktioner visa sig på olika sätt och som exempel 

nämner hon depression, oro, ångest, rädsla och aggressivitet. Det är inte heller ovanligt att 

barn inte visar någon reaktion alls i samband med att en kris uppstår. Uteblivna reaktioner kan 

även vara ett tecken på att barnet hamnat i kris. Dyregrov (2007) förklarar att barn inte alltid 

visar de sorgetecken som vuxna runt omkring dem förväntar sig att de ska göra. Då många 

barn spenderar en stor del av dagen i skolan är det viktigt att lärarna är kunniga om vilka 

tecken krisdrabbade elever kan uppvisa. Raundalen och Schultz (2007) anser att lärare bör ha 

kunskaper om hur barn kan reagera. De säger att eleverna kan visa upp både direkta 

reaktioner i samband med att krisen uppstår eller reaktioner som kommer efter en tid. Lärare 

bör enligt författarna ha kunskaper om både och. Även respondenterna menar att kunskaper 

om reaktioner är viktiga för dem så att de vet hur de ska bemöta elever som hamnat i kris. 

Respondenterna har erfarenhet av de krisreaktioner som Fahrman (1993) tar upp, och som jag 

skrivit om ovan i det här arbetet. Precis som författarna menar respondenterna att det kan vara 

småsaker som utlöser en krisutsatt elevs ilska. Det är inte helt ovanligt att de är något som de 

ser eller hör som får dem att ilska till. Saker som de aldrig tidigare reagerat på. En av 

respondenterna har en elev i klassen som såg en flicka som påminde om deras avlidna 

klasskamrat vilket gjorde henne alldeles ursinnig.  

Dyregrov (2007) menar att sorgereaktioner hos barn många gånger kan förvirra vuxna då 

barnens reaktion är annorlunda mot vad de vuxna runt omkring förväntar sig. Det är inte 

heller anmärkningsvärt att reaktioner ibland uteblir hos barnen. Anledningen till uteblivna 

reaktioner är enligt Dyregrov (2007) att barn söker sig till det vanliga och välkända när 

världen som finns runt omkring dem blir kaotisk. Flera av respondenterna tar också upp att de 

har erfarenhet av uteblivna sorgereaktioner. Att eleven de haft fortsatt som om ingenting har 
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hänt vilket har gjort henne väldigt undrande. Dyregrov (2007) menar att även lärarens oro 

över utebliven reaktion är helt normal. Vuxna förväntar sig en reaktion och blir förvirrade när 

reaktionen uteblir, något som Dyregrov (2007) menar är helt normalt.  

6.4 Lärarnas kunskaper om barn i kris 

Ingen av respondenterna menar att de på lärarutbildningen fått någon speciell utbildning om 

hur lärare bör bemöta barn i kris. Samtidigt så kan två respondenter inte direkt säga vad de 

saknade medan de andra två menar att de velat ha mer kunskaper om hur samtal med barn i 

kris bör gå till. Bøge och Dige (2006) menar att en pedagogisk utbildning inte med automatik 

innebär att de som går den får kunskaper om hur de kan hantera situationer där barn hamnat i 

sorg. De konstaterar att det inte är ovanligt att lärare inte vet vad eller hur de ska göra då de i 

skolan möter barn i kris. Författarnas synpunkter stämmer inte riktigt överens med 

respondenternas erfarenheter då ingen av dem menar att de inte visste vad de skulle göra då 

en krissituation uppstod. En respondent anser att man ska göra det som känns rätt just då. Hon 

påpekar även att som lärare får man inte vara rädd för att agera och att göra misstag. Med det 

menar hon att man lär sig av att göra misstag och att så länge misstagen inte skadar barnet 

mer är det ingen fara. Flera respondenter tycker att det är viktigt att våga samtala och ställa 

frågor till barnet. Samtidigt påpekar en respondent att läraren måste visa respekt och acceptera 

om barnet inte vill prata. Två respondenter anser att det är just konsten att kunna samtala med 

barn i kris som de velat få mer utbildning om. Bøge och Dige (2006) säger att det inte är 

ovanligt att barn i kris upplever att vuxna bemöter dem med tystnad. Författarna är av den 

uppfattning att okunskapen om hur vuxna ska bemöta barnet gör att de istället för att samtala 

väljer att vara tysta. En av respondenterna är inne på samma linje och menar att hon själv för 

många år sedan valde tystnaden som utväg istället för att samtala med en elev som hamnat i 

kris. Respondenterna är eniga om att erfarenhet har stor betydelse för att få till ett bra samtal 

med ett barn i kris. Respondenterna menar att erfarenhet inte är något man får via 

lärarutbildningen, där får du kunskaper som du sedan ska omvandla till erfarenhet. 

6.5 Erfarenhet 
Gemensamt för alla respondenterna är att de lägger stor vikt vid erfarenhet. En respondent 

menar att erfarenhet är något du får med tiden och har man inte erfarenhet av det som händer 

just nu så får man inte vara rädd att be om kollegornas hjälp och erfarenhet. En respondent 

menar att som lärare måste man ha fingertoppskänsla, vara lyhörd för elevens behov men 

samtidigt inte vara rädd för att begå misstag. Hon menar att alla kan begå misstag, även den 

mest erfarna för det handlar om människor som vi möter. Alla elever behöver olika hjälp 

menar respondenten och som exempel nämner hon att en del elever behöver en tröstande 

kram för att orka dagen medan andra behöver professionell hjälp av kurator eller 

skolsköterska för att orka med. 

I litteraturen betonas inte erfarenhetens betydelse lika mycket som respondenterna gör. Trots 

det så kan jag ana en undermening där författarna anser att erfarenhet är viktig i bemötandet 

av barn i kris.  
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6.6 Uppföljning 
Respondenternas uppfattningar överensstämmer med litteraturen om att uppföljning av barn i 

kris är viktigt. Dyregrov (2009) förklarar att krisreaktioner kan komma lång tid efter själva 

händelsen. Dyregrov (2009), och flera författare har liknande uppfattning, de skriver att lärare 

måste vara uppmärksamma på eventuella tecken som elever som blivit utsatta för en 

krissituation kan visa. Flera av respondenterna har elever som vid krissituationer visat tecken 

på oro, ångest, rädsla, mag- och huvudvärk, aggressivitet samt försämrade skolresultat. Även i 

litteraturen som jag läst betonar författarna vikten av uppföljning. Dyregrov (2006) menar att 

elever som hamnat i kris många gånger upplever att lärare bara tar hänsyn till reaktioner i 

samband med att krisen uppstått, att lärare inte alls har samma förståelse en tid efteråt. Lite 

skrämmande anser jag då litteraturen är väldigt tydlig med att krisreaktioner både kan vara 

direkta eller komma en tid efteråt. Flera av respondenterna har erfarenhet av elever som visat 

reaktioner en tid efter att situationen uppstått. Som exempel på reaktioner tar respondenterna 

upp aggressivitet och ilska. En respondent har erfarenhet av elev som en tid efter sin 

klasskamrats bortgång visade tydliga tecken på ilska. Enligt respondenten kunde det räcka att 

eleven såg eller hörde något som påminde om den avlidna kamraten. Alla respondenter 

menar, vilket har stöd i litteraturen, att uppföljning är viktigt och nödvändigt då en 

krissituation uppstått.  

6.7 Avslutande tankar 
Genom denna undersökning har jag fått en inblick i vad litteraturen och respondenterna anser 

är viktigt vid bemötandet av barn i olika krissituationer. För mig är det viktigt att vara 

införstådd i vikten av lärares handlingar och agerande tillsammans med elever. Barn 

tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan. Lärare och skola finns med eleverna i alla 

situationer, både i glädje och i sorg. Därför anser jag att det är viktigt att ha kunnande om alla 

delar som hör ihop med skolan. Förutom att eleverna ska ges tillfälle till ett livslångt lärande, 

ska de bli bemötta och respekterade utifrån det förhållande som de just då befinner sig i. 

Som lärare är det en svår balansgång när elever hamnar i kris. Hur stöttande och ömkande ska 

en lärare vara och hur fort ska processen framgå? För lärare gäller det att hitta en balansgång 

som passar den individuella eleven utan att den känner sig stressad och pressad. Samtidigt har 

lärare till uppgift att försöka få vardagen runt omkring barnet att fungera så normalt som 

möjligt.  

Ibland tror jag att vissa lärare kan se det som ett personligt misslyckande om de måste be 

någon annan lärare om hjälp för att klara av en situation vilket jag anser är helt fel. För vad 

kan vara bättre än att samla den kompetens som finns på skolan och tillsammans försöka lösa 

de kriser som uppstår?  

Genom att välja att undersöka om barn i kris hoppas jag att detta arbete hjälper mig då jag för 

första gången ställs inför uppgiften, att som lärare bemöta ett barn som hamnat i kris.  

7 Metoddiskussion 
Genom att välja ut och intervjua respondenter med olika erfarenhet av bemötande av barn i 

krissituationer visste jag redan innan intervjuerna att jag skulle få användbart material till min 
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undersökning. Däremot kan man aldrig veta innan intervjuerna hur mycket lärarna vill berätta.  

Jag upplever att mina fyra respondenter var avslappnade och mycket öppna vid 

intervjutillfällena. Trots att det var jobbigt för dem att berätta så gjorde de det. Jag ska ärligt 

medge att intervjun med Anna var den som var jobbigast känslomässigt. Det har att göra med 

att det inte är så länge sedan hennes elev dog till följd av sjukdom och att både hon och 

eleverna fortfarande genomgår bearbetningsprocessen. Den var också extra känslosam 

eftersom Anna verkligen öppnade upp sig och berättade om sina tankar, upplevelser och 

erfarenheter som hon gjort i samband med den uppkomna krissituationen. Långström & 

Viklund (2007) menar att tanken med kvalitativa intervjuer är att få fram intervjupersonernas 

tankar, känslor och upplevelser. Jag upplever att alla mina intervjuer med respondenterna 

innehöll mycket tankar och upplevelser, men framför allt så innehöll de känslor. Jag anser att 

jag fick fram mycket bra och användbar information, samt att både jag och respondenterna var 

avslappnade under samtalet.  
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  Bilaga 1 Intervjufrågor        
 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vilken utbildning har du? 

 Har du någon särskild utbildning om krishantering, eller barn som hamnat i kris, på 

skolan? 

 Vad betecknar du som kris? 

 Vilka personliga erfarenheter har du av barn som hamnat i en situation? 

 Om du mött barn i kris – hur bemötte du dem då? 

 Vad gjorde ni i klassen? 

 Vilka sorts kriser hade de barn som du mött i skolan varit med om? 

 Hur ser du på din roll som lärare då det kommer till barn i kris? 

 Hur ser du på skolans roll då det gäller bemötande av barn i kris? 

 Hur har du fått dina kunskaper om hur du ska bemöta barn i kris? 

 Vilken sorts utbildning/vidareutbildning skulle du vilja ha om bemötandet av barn i 

kris? 

 Vad finns/fanns det för stöd för dig som lärare att hantera en krissituation på skolan? 

 Vad saknar du (på skolan) då det handlar om lärarens bemötande av barn i kris? 

 Vad anser du är svårast då det handlar om bemötandet av barn i kris? Varför? 
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Bilaga 2 

                   Informationsbrev 

Hej! 

Jag är en student på Linnéuniversitetet i Växjö som läser sista terminen på lärarutbildningen 

med inriktning mot de tidigare åren. I mitt examensarbete ska jag undersöka hur lärare agerar 

och bemöter barn som hamnat i en krissituation. En krissituation kan vara dödsfall i familjen, 

annan nära person som omkommit, dödsfall i klassen eller på skolan, om barnet varit med om 

en olycka, skilsmässa eller annan orsak som bidragit till att eleven hamnat i kris. Jag vill med 

den här undersökningen även få fram om det är utbildning eller erfarenhet som är avgörande 

för lärarens bemötande av de barn som hamnat i kris. 

Alla personer och skolor kommer att avidentifieras i mitt arbete. 

Som handledare till detta arbete har jag Gunilla Sunesson. Om ni har några frågor till Gunilla 

kan ni nå henne på gunilla.sunesson@lnu.se eller på nr: 0470/708243 

 

Om det är något ni undrar över kan ni nå mig på: 

malin.brunby@telia.com 

073/8157410 
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