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Crisis Management in School  
About Students’ Sudden Death 
 

Abstrakt 
 

Detta examensarbete behandlar krishantering i skolan med inriktning på elevers 

bortgång och hur pedagoger hanterar detta. Examensarbetet täcker även 

beredskapsplaner och hur sorgearbete går till i skolan. Examensarbetets fokus är på 

årskurserna förskoleklass till och med sjätteklass.  

 

Metoden som används är semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide som grund. 

Fyra pedagoger blev intervjuade och intervjuerna blev sedan transkriberade. Tre olika 

beredskapsplaner samlades in och resultatet av intervjuerna samt planerna ställdes mot 

den litteratur som bearbetats.  

 

Beredskapsplanerna visade att det endast fanns mindre skillnader mellan två av de olika 

skolorna medan den tredje skolans plan var av en helt annan struktur. Planerna stämde 

mestadels överens med litteraturen inom ämnet, förutom en plan som hade stora 

strukturella skillnader. 

 

Trots att pedagoger som blev intervjuade har varit med om krishantering finns det hos 

dem fortfarande en känsla av att det är ett svårt ämne att tala om med eleverna. Samtliga 

pedagoger uttrycker att det är viktigt och att sorgearbetet ska ha en naturlig plats i 

skolan. De lägger även vikt vid rutiner när det gäller sorgearbete då detta kan skapa 

struktur i elevernas liv efter en kris.  
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1 Inledning 
 

I dagens skola arbetar vi efter olika läroplaner (Skolverket 2011) och skollagen. Den 

svenska skolan är uppbyggd kring att allting fungerar som det ska. Men ibland händer 

saker som ligger utanför styrdokumentens kraft. En elev kan bli allvarligt skadad i en 

olycka eller svårt sjuk vilket kan leda till att eleven avlider. När det kommer till 

krishanteringen måste dessa variationer tas i beaktning. Elever kan också känna sorg när 

en elev blir utvisad, men det är inte alltid lika slutgiltigt som ett dödsfall är. De känslor 

som uppstår vid en klasskamrats död kan visa sig på olika sätt och är någonting som 

även måste bearbetas under skoltid.  

 

Det kommer troligtvis i vårt framtida yrke uppstå en situation där vi blir tvungna att 

sätta oss ner i en grupp med våra andra kollegor och få information om att någon har 

dött, det kan vara en kollega, förälder eller en elev. En beredskapsplan kommer att bli 

framlagd och det förväntas av oss att vi, sakligt, ska kunna ta tillvara på informationen i 

denna och vara stöttande vuxna för alla våra elever. En pedagog har många roller och 

måste kunna behärska sina egna känslor för att vara en professionell person. I 

krissituationer kan det bli extra svårt för pedagogen att hålla känslorna utanför men det 

är också viktigt att pedagogen kan visa empati och sympati för de drabbade. Vi ska 

kunna hantera en krissituation utan att någon träning för sådana situationer har 

genomförts under någon period av vår lärarutbildning. Vi kommer att bli inkastade i 

liknande situationer med endast vår egen erfarenhet, kollegors stöttande och en 

beredskapsplan som våra enda hjälpmedel. Det är vi inte helt nöjda med. Vi kommer 

sannolikt att möta döden på något sätt i vårt yrke och måste därför hjälpa och stödja 

minst en elev med hans eller hennes sorg, ett ansvar som är för stort för att inte ha 

någon teoretisk kunskap om. Detta hoppas vi att vårt examensarbete kan bidra med. 
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2 Bakgrund 
 

26 februari 1999 förändrades livet för eleverna på Rambodalskolan i Norrköping för 

alltid. En minibuss med sju elever, varav sex av dem gick på Rambodalskolan, och två 

pedagoger var på väg till ett äventyrshus där de skulle spendera den sista dagen på 

sportlovet. Minibussen fick sladd på vägen dit och krockade med en lastbil vilket ledde 

till att alla i minibussen dog. Då det var sportlov var det inga elever på skolan under 

dagen. På kvällen öppnades skolans fritidsgård, bemannad med pedagoger och 

socialsekreterare. Både klasskamrater och kompisar till eleverna som avlidit kom dit 

och de vuxna som var där försökte så gott som möjligt trösta de som var ledsna. 

Eleverna pratade om det som hänt och ställde många frågor om olyckan, frågor som de 

vuxna inte hade någon möjlighet att svara på. På lördagen, dagen efter, hölls det en 

minnesstund för de bortgångna eleverna och pedagogerna. Även på måndagen besökte 

elever och pedagoger kyrkan och tände ljus för de bortgångna. Resten av skoldagen 

spenderades genom att prata om det som hänt, rita och skriva till de bortgångna samt 

smycka deras bänkar. Pedagogerna fick arbeta utefter den information de hade och efter 

de omständigheter som var aktuella (Skolverket 2000).  

 

Skolan styrs av flera olika dokument och trots detta finns det knappt något skrivet om 

döden. I läroplanen för grundskolan (LGR11) står, i det centrala innehållet för årskurs 

4-6, att eleverna ska undervisas i “Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och 

vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar” (Skolverket 

2011:189). I hela denna läroplan är detta det enda som nämns om döden. När det 

kommer till skollagen nämns inte ens orden död, kris eller beredskap. Det står alltså 

ingenting i skollagen som binder en skola till att lägga tid och energi på att samordna en 

beredskapsplan. Dock står det i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter att en arbetsplats 

ska ha en beredskapsplan som är anpassad efter den aktuella verksamheteten. Dessa 

planer ska anpassas efter de olika situationer som kan uppstå inom verksamheten och 

det ska finnas metoder för att bemöta dessa situationer på bästa möjliga sätt. Det står 

även att de anställda ska ha kännedom om hur detta arbete är planerat och vad som ska 

göras. Detta betyder att pedagogerna ska ha kunskaper om hur arbetet ska gå till, men 

de behöver inte vara involverade i planeringen av arbetet (Arbetarskyddsstyrelsen 

1999). 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Med detta examensarbete vill vi få en djupare förståelse om krishantering i årskurs F-6 

inom några utvalda skolor. Vi fokuserar i första hand på hur man som pedagog hanterar 

en elevs plötsliga bortgång.  

 

 Hur kan krishanteringsarbetet gå till i några utvalda grundskolor, årskurs F-6? 

 Hur kan man som pedagog, i de tidigare åren, hantera en elevs plötsliga 

bortgång? 
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4 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel kommer vi att sammanfatta olika forskares undersökningar vad gäller 

krishantering i skolan. I huvudsak handlar det om hur pedagoger försöker att förstå och 

hjälpa elever att hantera och bearbeta sin sorg. 

 

Glass beskriver i sin text vikten av att involvera eleverna i en krissituation. De vuxna 

ska inte linda in händelsen i hopp om att skydda eleven från den smärta som den 

permanenta förlusten ett dödsfall innebär. Sorgen påverkar eleverna på alla möjliga sätt 

och under olika lång tid. Den påverkar alltifrån deras lek, till det arbete som sker i 

skolan (1991). Det är viktigt att eleverna får höra sanningen om det som skett och inte 

linda in det i vackra ord. Att gömma sanningen kan leda till att barn inte kan lära sig att 

döden är en naturlig och oundviklig del av livet (Bennett & Dyehouse 2005).  

 

Bennett och Dyehouse skriver vidare att det är viktigt att tänka på att alla människor har 

sitt eget sätt att sörja på och hur detta ska hanteras varierar beroende på den som sörjer. 

Det viktiga är att man får uttrycka sina känslor och ha någon som lyssnar vilket i sin tur 

kan leda till att relationen mellan de båda parterna stärks (2005). Den sorg som eleverna 

kan känna är ingenting pedagogen kan förutspå. Glass skriver att det inte alltid är själva 

dödsfallet som är det en elev sörjer. Avsaknaden av en framtida händelse, så som 

skolavslutningar kan vara en sak som utlöser starka reaktioner hos en elev och 

reaktionerna kan även variera. En elev kan gråta öppet medan en annan uttrycker stor 

ilska. En känsla av att eleverna själva har skuld i den andres död kan även förekomma 

(1991). 
They may feel that they should have spent more time with the loved one, 

not gotten angry with that person, or told the individual that they loved him 
or her. Young adolescents may feel that somehow they were responsible for 

the death, thus bringing on guilt feelings. (Glass 1991:3) 
 

Eleverna kan uppleva att om de inte hade sagt de elaka sakerna så hade inte dödsfallet 

inträffat. De kan också utveckla en stor osäkerhet kring närståendes dödlighet och känna 

rädsla över att bli ensamma kvar (Glass 1991).  

 

Glass skriver vidare att det inte stämmer att ett barn inte kan känna sorg under lika lång 

tid och på liknande sätt som en vuxen. Enligt honom finns det många vuxna som lever i 

tron om att barn snabbt kommer över sin sorg och kan återgå till vardagen efter en kort 

tid. Precis som vuxna måste barnen få lov att känna smärta och sorg och de måste få tid 

på sig att bearbeta detta (1991). Dyregrov gjorde en undersökning om detta där han 

ställde frågor kring elevernas sorg först en månad efter dödsfallet och sedan en gång till 

efter nio månader. I denna undersökning fick han fram att flera av eleverna fortfarande 

kände att dödsfallet negativt påverkade deras egen skolarbete nio månader efter 

händelsen. Han reflekterade över att dessa elever i vissa fall inte hade fått den hjälp de 

hade behövt (1999b). 

 

Thompson skriver i sin artikel om hur en elevs plötsliga död kan påverka de 

efterlämnade eleverna på ett destruktivt sätt. Sorgearbetet kan variera om en elev hade 

omkommit efter en lång tids sjukdom jämfört med en plötslig bortgång, då sorgearbetet 

kan ha påbörjats tidigare. Om eleverna inte får den hjälp de behöver med att hantera 

sina känslor efter sin plötsliga förlust kan de sjunka ner i destruktiva tankar. Det 

förekommer också att de identifierar sig med den person som inte längre finns hos dem 

och dessa saker kan, enligt Thompson, ge en ökad risk för självmord. När det kommer 
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till hanteringen av en elevs självmord måste pedagogen och andra medverkande vuxna 

ha en plan för hur de ska hjälpa eleverna att hantera sina känslor just för att minimera 

risken för fler självmord. Det är viktigt att detta arbete inte bara pågår i ett par dagar 

efter incidenten utan att det fortsätter i flera veckor framöver. Vissa elever kan dock 

behöva månader för att återgå till ett normalt liv (Thompson 1995).  
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5 Teoretiskt ramverk 
 

Hur en krissituation hanteras av skolan beror helt och hållet på vad det är för typ av 

händelse. I vårt arbete har vi valt att fokusera på elevers plötsliga bortgång och hur detta 

hanteras i skolan. Det här kapitlet kommer att ge en översikt av vad litteraturen säger 

om det. Vi har valt att dela upp kapitlet i några olika underrubriker. I förarbete går vi 

igenom vad skolor och pedagoger kan göra för att förbereda sig inför en krissituation. 

När det kommer till underrubriken beredskapsplan behandlar vi hur dessa kan planeras 

och formuleras. Inom avsnittet direkt uppföljning, de första dagarna tar vi upp hur man 

kan agera och bemöta eleverna under de första dagarna efter att en kris har inträffat. 

Under sorg, går vi igenom hur pedagogen kan identifiera sin egen och elevernas sorg. 

Hur pedagogen kan hantera och följa upp sorg- och krisarbetet beskriver vi under 

rubriken uppföljning. 

 

5.1 Förarbete 
 

Dyregrov skriver i sin bok om att vara förberedd på en framtida kris, både på ett mentalt 

och ett praktiskt stadium. Mental förberedelse kan till exempel innebära att skolan 

anordnar en studiedag där pedagoger får information om hur de kan agera och att de 

själva får diskutera hur de kan agera i olika krissituationer. Ett annat exempel är att 

pedagogerna får utbildning i form av kurser om elever och död. De kan också själva 

hålla i liknande kurser för arbetskamrater när de fått kunskaper om detta. När det 

kommer till praktisk förberedelse gäller det saker som att ha en fungerande och 

uppdaterad beredskapsplan (2007). Att de anställda är insatta i planen och att den är 

lokalt anpassad är något som har stor betydelse för hur de hanterar en situation när den 

uppstår (Raundalen & Schultz 2007).  

 

5.2 Beredskapsplan 
 

Bennett och Dyehouse har i sin artikel intervjuat en rektor som beskriver en 

krissituation där skolan inte hade en plan att följa utan reagerade på de situationer som 

uppstod allt eftersom (2005). Men enligt arbetsmiljöverket ska den verksamhet som 

omfattas av arbetsmiljölagen planera ett krishanteringsarbete (Arbetarskyddsstyrelsen 

1999). Dock är den rektor som intervjuades av Bennett och Dyehouse från 

Storbritannien och berörs därför inte av våra svenska lagar. En planering är alltså inte 

alltid nödvändig för ett krisarbete men i Sverige står det bestämt i Arbetsmiljöverkets 

föreskrifter och allmänna råd att skolan ska ha ett planerat krishanteringsarbete.  

 

En beredskapsplan bör innehålla flera olika planer för hur man bör agera i olika 

situationer, till exempel självmord, självmordsförsök, dödsfall och terrorhandlingar, vad 

som finns med här kan variera lokalt. Det är viktigt att beredskapsplanen är kortfattad 

och direkt. Det som står ska kunna läsas översiktligt och informationen ska vara aktuell. 

Den ska ge kortfattade exempel på hur man kan agera i olika situationer men den ska 

inte ge exempel på varje situation som kan ske (Raundalen & Schultz 2007).  

 

Det är viktigt att skolan har en krisgrupp som har ansvar för att planen hålls uppdaterad 

och att den är relevant. Denna grupp kan exempelvis bestå av rektor, ett par pedagoger, 

kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Gruppen har också i ansvar att organisera 

krisarbetet (Dyregrov & Raundalen 1995, Thompson 1995). De kommer bland annat 

fram till vem som ska berätta för eleverna, om det ska göras klassvis eller om det sker i 
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en samling av hela skolan där rektorn håller ett tal.  

 

Nedan följer ett exempel på hur en beredskapsplan kan utformas.  

 Ansvarsfördelning för informationsinsamling, kontakt med personal och media 

 Elev- och föräldrainformation, vad som ska sägas och hur 

 Arbetet i skolan och klasserna 

 Uppföljning och hur denna ska se ut i klassrummet, minneslund, begravning 

 Kontaktinformation, telefonnummer till anställda, elever och vårdnadshavare 

(Dyregrov & Raundalen 1995, Raundalen & Schultz 2007) 

 

Raundalen och Schultz skriver även att det kan vara en fördel för skolan att ha med 

vaktmästaren i krisgruppen då han eller hon har god vetskap om skolbyggnaderna och 

kan tack vare detta hjälpa till med diverse praktiska saker (2007). 

 

5.3 Direkt uppföljning, de första dagarna 

 

Den person i skolan som har närmast kontakt med eleverna är deras klasslärare. De 

känner till stor del till elevernas bakgrund och vet hur de ska kunna förmedla 

information på ett bra sätt. Pedagogen kan alltså ses som en resurs i sorgearbetet men 

det är inte alltid som pedagogen själv klarar av att ta sig an den svåra uppgift som läggs 

på dem i samband med en kris. Pedagogen kan därför behöva stöd för att orka ta sig 

igenom det, antingen av en kollega eller psykolog. Det finns dock tillfällen där det 

kanske inte passar sig att pedagogen har hand om det svåra samtalet då eleverna blir 

informerade om det som skett och då kan en psykolog eller en präst kopplas in för att ta 

hand om detta. Men det kan vara lättare för eleverna att öppna upp sig om de får 

chansen att prata med sin klasslärare istället för en utomstående då de kan känna större 

tillit till sin lärare (Dyregrov 2007) 

 

Efter att en krissituation har skett och eleverna har fått information om den, är det 

pedagogens ansvar att hjälpa eleverna att greppa situationen. Pedagogen ska vara ett 

stöd för eleverna och ska efter bästa förmåga “Dämpa oro, minska osäkerhet och skapa 

trygghet” (Dyregrov 2007). Dyregrov menar att tack vare en bra beredskapsplan och 

förberedelse kan pedagoger finna en professionell säkerhet och agera på ett sätt som 

skänker lugn och skapar tillit (2007). Eleverna kan reagera väldigt olika efter att de har 

fått informationen om det som hänt. Vissa kan visa att de är ledsna och andra att de är 

arga. Dyregrov berättar också att vissa elever kan känna stort tvivel och i princip 

anklaga den som förmedlat nyheten för att ljuga genom att säga att personen har fel. 

Han understryker dock att vissa elever inte visar någon reaktion alls, eller väldigt liten. 

Några av eleverna kanske ber att få gå ut och leka och fortsätter precis som vanligt 

eftersom de inte riktigt tagit in vad som hänt (2007).  

 

De samtal som sker i klasserna eller i mindre grupper efter en krissituation är ofta 

väldigt bra för eleverna då de får chansen att uttrycka sina känslor, de får veta hur andra 

känner och hur de har upplevt situationen. Eleverna kan på detta sätt lära sig mer om 

vad som hänt och pedagogen kan rätta faktafel i det eleverna fått veta. Det är dock 

viktigt att pedagogerna sätter upp ett par regler för samtalen som sker. Ett par bra regler 

kan vara att det som sägs och reaktioner hos sina klasskamrater stannar i gruppen och 

inte sprids vidare på rasterna. Detta lär eleverna att respektera varandra och att man inte 

hånar eller skrattar åt det någon säger eller hur de reagerar utan att alla reaktioner är 

tillåtna. Det kan vara bra att poängtera att alla får föra sin egen talan och att ingen talar 

för någon annan (Dyregrov 2007). 
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Dyregrov och Raundalen skriver att eleverna, efter att ha fått information om händelsen, 

kan få rita teckningar eller skriva dikter om sin avlidna klasskamrat. Dikterna kan sedan 

läsas upp och teckningarna kan bli placerade vid elevens bänk. Det kan vara bra att 

placera ut ett levande ljus på bänken för att visa sorg och saknad. Att hissa flaggan på 

halv stång kan vara en passande handling samt att ha en gemensam minnestund i aulan 

eller gymnastiksalen. Eftersom detta kan behöva organiseras väldigt snabbt är det en bra 

idé att ha en plan för hur den ska genomföras (1995). Dyregrov och Raundalen skriver 

också att dessa “symboliska uttryck ger ett mer direkt uttryck för elevernas känslor än 

vad som är möjligt med hjälp av ord” (1995). 

 

5.4 Sorg 
 

Enligt Gustafsson har vuxna problem med att förstå att barn, precis som vuxna, känner 

sorg. Eleverna har tankar och funderingar som de vill ha besvarade och att säga till 

eleven att gå ut och leka eller att de inte ska tänka på det är att underminera deras sorg 

och deras önskan om förklaring. Det är viktigt att istället hålla sig till sanningen och 

prata om det som hänt (Skolverket 2006). Att pedagogen berättar allt som hänt för 

eleverna är viktigt för att berättelsen inte ska bli värre med tiden utan att eleven får veta 

allt på en gång istället för att riva upp gamla sår (Raundalen & Schults 2007). En tanke 

som kan vara bra att ha i bakhuvudet är att om eleven är så pass stor att han eller hon 

kan fråga om det som hänt är de också så stora att de kan hantera ett ärligt svar 

(Dyregrov 1999a). 

 

Som nämnt tidigare i texten reagerar eleverna olika vid tillfället då de får informationen 

om det som har hänt. Detta gäller också när det kommer till reaktioner som kommer 

senare och dessa kan vara väldigt viktiga att hjälpa eleverna att bearbeta. Dyregrov och 

Raundalen tar upp flera exempel på vilka reaktioner som kan framkomma vid sorg och 

några av dessa är ångest, sömnproblem, skuld, skolproblem och självförebråelser. Det är 

vanligare att eleven riktar sin ängslan mot sina föräldrar men den kan visas genom att 

eleven vägrar att gå till skolan. Elever kan få sömnproblem och 

koncentrationssvårigheter eftersom de distraheras av minnen och fantasier om personen 

och/eller om det som skett. Detta påverkar också skolan då eleven kan få brist på energi 

och dagdrömma istället för att koncentrera sig på lektionerna. De kan även anse att 

allting är meningslöst och därför inte längre bryr sig om skolan. Dessa problem kan 

pågå under en väldigt lång tid, ofta längre än vad pedagogen tror att de ska göra (1995). 

Beroende på det som hänt kan eleven vara i detta tillstånd “både ett och två år innan 

arbetskapaciteten åter kommer upp på en mer normal nivå” (Dyregrov & Raundalen 

1995). Vissa elever kan få en känsla av att det är deras fel att krissituationen uppstått. 

De kan känna skuld och förebrå sig själva för det som hänt även om de inte har någon 

faktisk grund till att känna på detta sätt. Magiskt tänkande, som att om eleven inte hade 

blivit ovän med kompisen hade inte kompisen dött, kan också förekomma (Dyregrov 

1999).  

 

5.5 Uppföljning 
 

Enligt Dyregrov och Raundalen är det viktigt att pedagogen poängterar för eleverna att 

de i efterhand får ta kontakt med honom eller henne om det är något de vill prata om 

eller något de vill fråga om krissituationen. Pedagogen är också en av de personer som 
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måste bedöma om eleven borde få hjälp genom att gå till kurator eller psykolog, 

självklart i samråd med elevens föräldrar (1995).  

 

Det borde göras möjligt för eleverna att se olycksplatsen om någon sådan existerar och 

om eleverna vill. Detta kan, för de flesta elever, vara en positiv upplevelse då de får 

möjlighet att “konfrontera och bearbeta det som har skett, samtidigt som de får ett bättre 

begrepp om själva händelsen” (Dyregrov & Raundalen 1995). Eleverna får då en chans 

att visa känslor öppet på ett annat sätt och en möjlighet att hedra personen som gått bort 

genom att exempelvis lämna en blomma på platsen. 

 

Vissa elever kan också uttrycka en önskan om att få träffa den döda elevens föräldrar. 

Detta kan vara mycket känslosamt för föräldrarna. Därför är det viktigt att pedagogen 

har nära kontakt med dem så att det inte uppstår några missförstånd om de vill att 

elevens klasskamrater ska hälsa på dem eller inte. Att upprätthålla kontakten med 

föräldrarna kan vara problematiskt eftersom det kan vara svårt att veta vad som ska 

sägas. Men att ta kontakt och visa att man känner medlidande och beklagar det som hänt 

är enligt undersökningar som Dyregrov och Raundalen gjort, enbart positivt. Detta ger 

en möjlighet att fråga om föräldrarna vill att andra elever från skolan ska komma till 

begravning eller om det enbart ska vara för den närmsta familjen (Dyregrov & 

Raundalen 1995). 

 

Raundalen och Schultz påpekar dock att uppföljningen trappas ner alltför kort tid efter 

att krissituationen varit och därmed kan vissa elever lämnas att själva bearbeta sina 

känslor (2007). Som sagts tidigare kan vissa elever påverkas av det som skett en mycket 

lång tid efteråt och därför är det viktigt att inte bara släppa det som hänt och förvänta sig 

att alla elever kommer att börja fungera som vanligt. Att plantera ett träd kan agera som 

en markering för en persons bortgång (Dyregrov & Raundalen 1995). Det är dock 

viktigt att komma ihåg att träd vissnar under vinterhalvåret och att det är skolans uppgift 

att se till att det ser bra ut (Bennett & Dyehouse 2005).  

 

När det kommer till den bortgångne elevens bänk anser Dyregrov och Raundalen att den 

ska lämnas i klassrummet för att visa att eleven inte har glömts bort. Om bänken sedan 

ska tas bort inför nästa läsår eller termin är något som ska diskuteras med klassen. Vid 

läsårets slut och vid elevens dödsdag är det en god idé att hedra minnet av eleven genom 

att tala om det som hänt och om saknaden man känner (1995). Det är inte meningen att 

eleven ska glömmas bort bara för att han eller hon inte längre finns i livet.  

  



  
 

12 

6 Teorianknytning 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för Håkan Jenners teorier. Håkan Jenner är 

professor inom missbruks- och beroendevård på Linnéuniversitet. Vi har valt att 

använda oss av Jenner då hans syn på relationer poängterar vikten av pedagogens roll 

och hur sammanhanget påverkar denna. Även hans syn på kompetens är relevant inom 

sorgearbete då han ställer teori mot praktik.  

 

Jenner skriver om relationer och hur dessa skapas i mötet mellan två eller fler parter. 

Detta är något som sker inom skolan i mötet mellan elev och pedagog. Det är 

pedagogen som har den ledande rollen i relationsskapandet och han eller hon måste vara 

professionell. Med detta menar Jenner att pedagogen ska se till att de båda parterna 

möts på en lika nivå vilket är pedagogens ansvar då han eller hon sitter i en 

maktposition. Det är viktigt att tänka på att pedagogen ska försöka förstå eleven och inte 

tvärtom (2004).  

 

Att se eleverna i sitt sammanhang är något som Jenner poängterar. Med sammanhang 

menas både hur eleven har det i sitt liv men även hur mötet med pedagogen ser ut. Om 

det är en stressad situation ute i hallen eller om mötet sker i ett lugnt grupprum är detta 

något som påverkar mötet. Det går inte alltid att förstå hur en elev känner sig men det är 

inte heller det som är viktigt. Det är viktigt att pedagogen visar en vilja till förståelse 

medan den fulla förståelsen är mindre värd (2004).  

 

När det kommer till kompetens inom ett ämne menar Jenner att man inte endast har 

erfarenhet eller att man inte endast har teori om ämnet (2004). I möten med elever som 

är i sorg efter att en klasskamrat till dem har dött är det troligt att pedagogen inte alltid 

har teoretisk kunskap om hur han eller hon ska hantera detta. En beredskapsplan kan 

finnas och det kan finnas en bok som kan läsas för eleverna som handlar om döden på 

något sätt men det är inte tillräckligt mycket för att ge faktiskt kompetens inom ämnet. 

Det pedagogen har är kännedom om eleverna och en professionell relation till dessa 

som förhoppningsvis underlättar sorgearbetet.  

 

Jenner skriver dock att man ska vara försiktig och inte bara anta att de rutiner som finns 

alltid fungerar bäst. Att inte kunna motivera varför man arbetar på ett visst sätt kan 

försätta en i svåra situationer, vare sig det gäller på ett teoretiskt eller praktiskt plan. 

Detta är något som inte enbart gäller pedagoger utan även de personer som har påstådd 

kompetens. Att ha massor av kunskap men aldrig ha använt den eller att ha massor av 

praktisk träning men ingen teori gör att personer som behöver hjälp kan missas. Som 

reflekterande praktiker är det viktigt att skaffa sig både erfarenhet och kunskap för att 

kunna utveckla sin kompetens och kunna hjälpa så många som möjligt på bästa möjliga 

sätt (2004).   
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7 Metod 
 

I detta kapitel går vi igenom vårt valda arbetssätt, de intervjuer som har genomförts och 

beskriver varför intervjuer valdes. Pedagogerna som intervjuades har alla på något sätt 

erfarenhet kring dödsfall i arbetslivet, något som behandlas ytterligare i texten. 

 

Vi valde att utgå efter ett hermeneutiskt arbetssätt. Med detta menas att författaren 

fokuserar på helheten för att sedan gå in i texten och analysera delarna. Vi hade viss 

förförståelse om ämnet och detta ses inte som ett hinder inom en hermeneutisk 

synpunkt. Tvärtom ger det en fördel då vi kan anpassa intervjuerna och därmed göra en 

kvalitetssäkran på det fortsatta arbetet. Självklart finns det aldrig några garantier när 

man arbetar med tänkande individer men chansen att få bra svar är större än om vi inte 

hade haft någon tidigare erfarenhet. Tolkningen av intervjuerna är subjektiv då det är 

svårt att inte bli emotionellt engagerad i det ämnet. Detta är dock inte heller ett hinder 

inom hermeneutiken då det är sett som en stor fördel att kunna känna empati med den 

person som intervjuas. Intervjuaren och intervjupersonen är två individer som 

tillsammans skapar gemensam förståelse (Patel & Davidson 2003). 

 

7.1 Val av teknik för informationsinsamling 
 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med en intervjuguide som stöd eftersom 

målet var att det ska bli en konversation mellan de båda parterna där intervjupersonen 

får utrymme att uttrycka sina tankar kring ämnet. Då intervjuerna blir mer som samtal 

kan svaren från intervjuerna skilja sig åt eftersom det läggs fokus på olika frågor. Detta 

är en av de nackdelar som finns med att ha denna typ av intervjuer. Men den lämnar 

även utrymme för följdfrågor och uppföljning på det intervjupersonen säger, vilket 

kräver att intervjuaren är en skicklig lyssnare (Cohen, Manion & Morrison 2011). 

Intervjuer valdes då vi vill få en djupare syn på hur krishanteringsarbete kan gå till och 

hur pedagoger känner inför detta. Vi vill inte skapa någon form av regel för hur det ser 

ut utan få syn på hur det kan gå till och sedan ställa det empiriska materialet mot 

litteraturen för att få en koppling mellan praktik och teori. 

  

7.2 Utformning av intervjuguide 
 

Vid utformningen av intervjuguiden (se bilaga A) utgick vi från vårt syfte och 

frågeställningar och funderade på hur vi kunde få så väsentlig information som möjligt 

genom intervjuer. Efter detta lästes de artiklar som valts ut som grund till den tidigare 

forskningen och dessa tillsammans med frågeställningarna låg till grund för formulering 

av intervjuguidens frågor. Frågorna diskuterades tillsammans med vår handledare och 

förändrades utefter de förslag som kom upp. 
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7.3 Urval och intervjupersonsbeskrivning 

 

Valen av intervjupersoner skedde genom bekvämlighetsurval. Kontakten skedde genom 

att rektor kontaktades på två av skolorna för att få kontaktinformation till berörda 

pedagoger. En pedagog kontaktades direkt då kontaktinformationen fanns tillgänglig på 

skolans hemsida. 

 

 

De personer som intervjuades var pedagoger i klasser från de tidigare åren i tre olika 

skolor. Intervjugruppen består av tre kvinnliga pedagoger och en manlig pedagog. Tre 

av pedagogerna arbetar i årskurs 4-6. En av de kvinnliga pedagogerna arbetar i årskurs 

1-3.  

 

Två av pedagogerna, mannen (Intervjuperson A) och en kvinna (Intervjuperson B) har 

arbetat på samma skola under en längre tid och har arbetat som lärare under större delen 

av sina liv. Båda dessa pedagoger arbetar efter sin pension då de nu har fyllt 67 år. 

Denna skola kallar vi Äppelskolan. I denna skola var det nyligen en lärare som gick 

bort, därför var krishanteringsarbetet ett aktuellt ämne.  

 

En annan av pedagogerna (Intervjuperson C) som blev intervjuad är en 64-årig kvinna 

som arbetat inom skolan i över 40 år. Just nu är hon klasslärare för årskurs 6 i 

Päronskolan tillsammans med en annan kvinnlig pedagog. Den erfarenhet hon har av 

döden i sitt arbetsliv är genom en kollega som dött tio år tidigare, elever vars föräldrar 

gått bort och även en elev som inte gick i hennes klass. 

 

Den sista av pedagogerna (Intervjuperson D) är 64 år gammal och har arbetat som lärare 

i 43 år, alltid i årskurs 1-3. Hon har arbetat på flera olika skolor, mestadels 

landsbygdsskolor. Nu arbetar hon i en stadsskola som vi kallar Kiwiskolan och har 

arbetat där i cirka 20 år. Hon har varit med om flera krissituationer i skolan. Tre av de 

kriser som drabbat hennes klasser genom åren har varit föräldrars bortgång.  

 

7.4 Genomförande 

 

Vi har sökt litteratur i form av facklitteratur och vetenskapliga skrifter och sedan skrivit 

ett teoretiskt ramverk om ämnet. Detta har ställts i relation till den empirin som samlats 

in. 

 
7.4.1 Intervjuer 

 

Den första intervjun genomfördes med båda skribenterna. Före intervjuerna berättade vi 

för personerna vad intervjuerna skulle användas till. Båda de två 67-åriga (A & B) 

pedagogerna var delaktiga samtidigt under denna intervju. Intervjun transkriberades 

därefter för att med enkelhet kunna ta del av informationen utan att hela tiden leta 

igenom ljudfiler. De andra två intervjuerna delades upp mellan oss då den ena intervjun 

skulle hållas i Skåne. Dessa intervjuer transkriberades också kort efter att de 

genomförts. Efter det att intervjuerna genomförts frågade vi om vi fick ta del av skolans 

beredskapsplan om det fanns någon. En av planerna mottogs direkt vid intervjun, en via 

mail av intervjupersonerna och den sista via mail efter kontakt med rektorn på skolan.  

 



  
 

15 

7.4.2 Bearbetning och analys 

 

När samtliga intervjuer var transkriberade sammanställdes dessa. Vi jämförde och 

letade efter likheter och skillnader mellan pedagogernas svar. Exempel på likheter i 

intervjuerna är synen på ärlighet gentemot eleverna och de ansåg alla att de kunde 

hantera elevernas frågor på ett bra sätt. Intervjuerna tolkades sedan i analysen 

tillsammans med vår teori. Vi tittade också på de olika beredskapsplanerna som samlats 

in och skrev en kort beskrivning om hur dessa var formulerade och deras innehåll. 

 

7.5 Tillförlitlighet och äkthet 
 

Det negativa med att arbeta med en kvalitativ metod är att eftersom det är vi som väljer 

ut vilken information som ska vara med i arbetet så kan detta påverka hur resultatet ser 

ut, denna kritik kan dock speglas mot en kvantitativ metod. I jämförelse med dessa två 

är det just den kvalitativa som valdes eftersom den person som blir intervjuad kan 

lämna sina svar öppna för tolkning och kan även återges med känsla på ett annat sätt än 

vad en kvantitativ studie kan göras. Men eftersom det är vi som tolkar informationen 

och det är vi som har tillgång till de ursprungliga källorna så kan den informationen inte 

kvalitetssäkras. Eftersom det är två skribenter i examensarbetet kan tolkningarna skilja 

sig från varandra då erfarenheterna är olika. Cohen, Manion och Morrison menar att det 

inte betyder att någon av våra tolkningar är fel då verkligheten inte kan tolkas på ett 

enda rätt sätt (2011).   

 

Tack vare att alla pedagogerna har erfarenheter av dödsfall, då antingen elevers, 

föräldrars eller kollegors gör det att det de säger kommer från hur de har agerat i dessa 

situationer, vilket i sin tur betyder att det är något som praktiskt använts och i vissa fall 

fungerar bra på den enskilda elevgruppen. Detta styrker pedagogernas trovärdighet. Det 

är viktigt att tänka på att när personer, barn och deras reaktioner studeras går det sällan 

att direkt applicera samma metod eller övning på en annan barn- eller persongrupp. Det 

finns även en risk att de som intervjuas eller undersöks hittar på den information som 

delas eller att viss information utelämnas som förändrar resultatet. Detta går att till viss 

del kontrollera med hjälp av följdfrågor då intervjuguiden lämnar utrymme för sådana. I 

en kvantitativ studie är det ofta enkäter som används och därför kan den informationen 

ses som mer tillförlitlig, på grund av mängden deltagande, och även tillhandahållas på 

ett annat sätt än en kvalitativ studie kan (Cohen, Manion & Morrison 2011). 

 

7.6 Forskningsetik 
 

I forskning är det viktigt att ta hänsyn till etik. Hur denna ses på kan variera och det 

finns olika sorters etik. Etik mot forskningen, det vill säga att ens eget arbete 

presenteras och att det inte fuskas med data. Det finns etik mot det ämne som forskas 

mot, i vårt fall människor, specifikt pedagoger och deras agerande. Här är det viktigt att 

tänka på att de medverkar frivilligt och vet vad deras medverkan innebär.  

 

Då vi har genomfört intervjuer har det varit tvunget att få personernas medgivande att 

medverka. När intervjupersonerna tillfrågades om de ville medverka så förklarades 

också ämnet för dem. Detta gjordes för att personerna skulle veta vad de gav sig in på. I 

mötet med dem förklarades även hur informationen skulle användas, att det var ett 

examensarbete och att arbetet kommer att publiceras men att själva transkriberingen av 

intervjuerna inte kommer med i arbetet. Genom detta fick vi ett “informed consent” 
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(Cohen, Manion & Morrison 2011:77) när intervjupersonerna gick med på att 

intervjuas.  

 

Anonymitet är också en viktig del när det gäller personstudier. Att man inte kan spåra 

upp den som sagt en viss sak i förtroende under intervjuer eller liknande situationer. Vi 

har valt att utelämna alla namn som förekommer i intervjuerna och gett skolorna fiktiva 

namn för att kunna skilja dem åt i examensarbetet.  

 

7.7 Metodkritik 

 

Intervjuerna som genomförts och informationen som mottagits har varit innehållsrik, 

lärande och har till stor del passat examensarbetets syfte.  

 

Vi delade upp två av intervjuerna emellan oss då den ena intervjun skulle vara nere i 

Skåne och dessa två intervjuer hölls dagarna efter varandra. Det positiva med detta är att 

det sparat både tid och pengar för oss och det negativa är att vi båda då missade 

upplevelsen av en intervju var. De känslor som kom fram och det kroppsspråk som 

användes under intervjun hade kunnat ge mer djup och förståelse till just det som sades 

då våra tolkningar skiljer sig åt. Nu blev den andres tolkningar endast synliga under 

läsandet av de transkriberade intervjuerna där kroppsspråket saknas.  

 

Det vi anser är att vi saknat en pedagog under 60 år och att det skulle varit intressant 

med en till manlig pedagog. Vi frågade en yngre man om han ville ställa upp på intervju 

men det gick inte. Detta ville vi ha med i vår studie för att få se om det finns någon 

skillnad på hur ämnet ses beroende på genus, ålder och erfarenhet.  

 

En del tekniska problem gjorde att en av intervjuerna inte kunde transkriberas i sin 

helhet. Ingenting av det som sades i intervjun har ändrats och den kan fortfarande 

användas. Resultatet påverkades inte nämnvärt då intervjun transkriberades kort efter att 

den genomfördes. Tack vare detta kunde dessa delar skrivas ut efter minne utan att 

förändra pedagogens budskap. 

 

En av intervjuerna som hölls var med två pedagoger samtidigt. Det kan ha gjort att de 

påverkades av varandras svar och kanske även anpassade sina svar för att inte säga emot 

den andra pedagogen. Det som är positivt med att bägge intervjuades samtidigt var att 

tid sparades. Annars anser vi att det inte fanns några andra positiva aspekter. När vi kom 

till skolan för att genomföra intervjun med intervjuperson B följde A också med. Det 

var inget som var förbestämt men bägge pedagogerna var tillfrågade om de ville ställa 

upp på en intervju. 

 

Den information som samlats in via intervjuer är svår att fastställa tillförlitligheten på, 

detta hade kunnat underlättas genom att komma tillbaka ut till intervjupersonerna och 

ställa liknande frågor igen eller be dem beskriva hur de skulle agerat i en viss situation. 

Vi hade även kunnat dela ut resultatet av undersökningen till dem och observerat deras 

reaktioner (Cohen, Monion & Morrison 2011). Vi valde dock att inte göra det på grund 

av både tiden det hade tagit och att det tär på den tillit som finns mellan intervjuperson 

och skribent.   
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8 Resultat och analys 
 

I det här kapitlet går vi igenom de resultat vi fått ut från våra intervjuer. Under varje 

underrubrik går vi igenom vad empirin säger om ett visst ämne och jämför denna med 

litteraturen. De underrubriker vi valt att dela in kapitlet i är samma som de i vårt 

teoretiska ramverk. Detta för att underlätta kopplingen av litteraturen och skapa en röd 

tråd genom arbetet. 

 

8.1 Förarbete 
 

De ansvarsområden som finns inom skolan när det kommer till krishantering kan 

variera avsevärt beroende på om pedagogen är med i krishanteringsgruppen eller om 

eleven som avlidit gick i pedagogens klass. Intervjuperson D har aldrig varit med i en 

krishanteringsgrupp och har inte heller haft en elev i sin klass som avlidit. Hon hade 

kunnat tänka sig att sitta med i en krishanteringsgrupp men anser att det är försent nu då 

hon snart ska gå i pension. Vid frågan om hur hon tror att hon skulle känna sig för att 

hålla i en krishanteringsprocess svarade hon: 

 
Det är ju, det är ganska laddat. Det har ju vid tre tillfällen haft föräldrar som har 

gått bort och det är ju… *suck* Det är tungt är det. Det är tungt och det är svårt 

inför barnen åh, att inte bli känslosam utan att man är saklig… (Intervjuperson D). 

 

Enligt de erfarenheter hon då haft om krishantering har hon alltså tyckt att det varit 

betungande att hantera både sina egna och elevernas känslor. Detta är någonting som 

Dyregrov (2007) menar att hon hade kunnat få en mental förberedelse för, genom att 

skolan arrangerat någon form av studiedag kring ämnet för att kunna få insikt om hur de 

skulle kunna agera.   

 

Intervjuperson A och B har båda varit med i en krishanteringsgrupp och det de berättade 

om arbetet i gruppen var att de höll beredskapsplanen uppdaterad så länge som det inte 

inträffade en kris. Skulle en kris inträffa skulle de antagligen ha fler ansvarsområden 

inom krishanteringsgruppen men de gick inte in djupare på det. Detta var då den enda 

arbetsuppgift krisgruppen hade om det inte inträffade någon krissituation. Dyregrov 

(2007) skriver att krisgruppen hade kunnat hålla i föreläsningar eller praktiska övningar 

för och med sina kollegor men detta är då ingenting som var aktuellt för denna skola. 

 

Intervjuperson A berättade också att han som klasslärare har ett ansvar för elevmötet. 

Vissa elever behöver bli tröstade och de ska då få utrymme till detta. Intervjuperson C 

tog upp att även föräldrarna har ett visst ansvar här. 

 
Det är väldigt bra tycker jag när föräldrar berättar så att man inte börjar skälla på 

barnet när man egentligen ska kramas. Det är viktigt. Det kan ju vara så att ett 

husdjur har dött och det kan vara litet för oss men för barnen kan det vara att det är 

första gången de möter döden (Intervjuperson C). 

 
8.2 Beredskapsplan 
 

Alla intervjupersoner utom D visste var de kunde få tag i skolans beredskapsplan om 

den behövdes. Hon visste dock att de hade en plan men inte helt hur den såg ut då den 

uppdateras nyligen men den fanns tillgänglig hos skolans rektor. Raundalen och Schultz 

skriver att det är viktigt att alla de anställda är insatta i planen samt att den är lokalt 
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anpassad (2007). Från vad vi kunde se var planerna lokalt anpassade men pedagogerna 

var inte speciellt insatta i planernas innehåll.   

 

Hur krisgrupperna såg ut varierade mellan skolorna. Äppelskolan hade i sin plan 

namnen på krisgruppernas medlemmar och kontaktinformation till dessa. I denna skola 

var medlemmarna rektor, skolsköterska, skolvärdinna, administrativ assistent och tre 

pedagoger. Gruppen ska enligt planen träffas en gång per termin för att se över planen 

och arbetet. I planen finns det nummer till bland annat lokal vårdcentral, lasarett och en 

präst. Den större delen av planen beskriver ett antal olika situationer och dessa ska 

hanteras, en av dessa är dödsfall i elevgrupp. Här står olika parters ansvar. Ledningen 

ska sammankalla personalen och informera om händelsen, klassläraren har ansvar för att 

eleverna får tala om händelsen, att skolans krislåda används, kontakt med föräldrar samt 

information om begravning. De övriga pedagogerna ska ge sina elever tid för att prata 

om händelsen och frågor som kan uppkomma.  

 

Päronskolans har två olika krisgrupper beroende på vad det är som hänt. De nämner 

dock inte namnen på personerna som suttit med och gjort beredskapsplanen men i den 

ena krisgruppen som hanterar krisen om det sker en bussolycka innehåller bland annat 

cheferna för de olika bussbolag som skolan har samarbete med. Beredskapsplanen 

revideras varje år och är den samma på alla de olika skolorna som är i samarbete med 

Päronskolan. I denna plan står det skrivet att det ska finnas en elevlista och akutväska 

på expeditionen. Det finns också olika telefonnummer till personer som kan kallas in 

beroende på vad som behövs. Dessa nummer täcker alltifrån skolchef till präst. Precis 

som Äppelskolan har de även exempel på olika situationer som kan inträffa och planer 

på hur dessa situationer ska bemötas på bästa sätt. 

 

I Kiwiskolans plan finns det med vad ledningen ska göra, bland annat att informera 

personal och berörda föräldrar. Det står också att all mediakontakt ska skötas av rektor 

eller förvaltningskontoret. Det finns en kontrollpunkt där det står att alla elevgrupper 

ska ha en vuxen de känner. På klassnivå står det att pedagogen ska informera eleverna, 

men endast om det pedagogen vet om situationen. Pedagogen ska hålla sig till fakta och 

vara observant på hur eleverna upplever händelsen. Skolan har en låda där det finns ljus, 

duk och lite litteratur som behandlar svåra situationer och döden. De personer som är 

med i krisgruppen finns i en bilaga som vi tyvärr inte fått se men det står i planen att 

gruppen ska träffas en gång per termin.  

 

Det framgick inte i någon av beredskapsplanerna om vaktmästaren var med i 

krisgruppen eller om han eller hon skulle kallas in vid en kris, vilket är något som 

Raundalen och Schultz menar är en fördel (2007). Annars följer de planer vi har fått ta 

del av bra med det som står i litteraturen. I vissa av planerna finns det med fler exempel 

på situationer. Planerna var uppdaterade men en av skolorna hade en krishanteringsplan 

som inte var uppdaterad. Vi vet dock inte om detta är en plan som används eller om den 

endast glömts bort.   

 

8.3 Direkt uppföljning, de första dagarna 
 

Som sagt tidigare beskriver intervjuperson D att det kan vara jobbigt att hantera inte 

enbart sina egna känslor utan även elevernas känslor. Enligt Dyregrov ligger det dock i 

pedagogens ansvar att med hjälp av sin professionalitet hjälpa eleverna att hantera det 

som hänt och inge lugn och trygghet (2007). Hade intervjuperson D fått ta del av 

förberedelse genom studiedagar så hade hennes förkunskaper om ämnet kunnat hjälpa 
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henne att hantera situationerna på ett professionellt sätt. Självklart hade situationerna 

ändå kunnat vara jobbiga. Hon anser dock att pedagogen inte ska hymla för eleverna 

utan alltid vara ärlig och rak när det gäller information om det som hänt. När det 

kommer till exempelvis sjukdomar kan pedagogen säga till eleverna som det är, de 

förstår det. Även intervjuperson C betonar vikten av ärlighet mot eleverna. Detta är 

något som Glass tar upp i sin artikel om ämnet och han säger att det är viktigt att 

involvera eleverna och inte försöka lindra smärtan som ett sådant besked kan innebära 

(1991). Det är viktigt att säga vad det är som har hänt och inte dölja något. Dyregrov 

berättar dock att eleverna kan reagera på olika vis. Vissa blir arga och ledsna medan 

andra inte visar någon reaktion alls (2007). 

 

Intervjuperson C understryker vikten om hur viktigt det är med stöd efter att en 

krissituation inträffat, både för eleverna och för pedagogerna. Stödet ska då komma från 

exempelvis rektorn, präst eller kurator. De har på den skolan även ett samarbete med en 

organisation som heter hälsoringen. Intervjuperson A och B sade att när det kommer till 

känslomässigt stöd har de ett väldigt bra arbetslag på deras skola och om de skulle 

behöva ytterligare stöd finns Previa, företagshälsan, som kan hjälpa dem vidare. Även 

intervjuperson D kände att hon hade bra stöd från sina kollegor om något skulle 

inträffa.  Dyregrov menar att det är viktigt att pedagogerna ska ha tillgång till psykiskt 

stöd om det behövs (2007) och detta stämmer väl överens med hur det såg ut ute på 

skolorna.  

 

Vid frågan om det alltid är en präst som ska kopplas in som stöd svarade intervjuperson 

C att om det är en annan andlig ledare som borde kopplas in ska det självklart göras 

försök att hitta en person som passar till den påverkade elevens religion om det är 

väsentligt. Intervjupersoner A och B beskrev situationen om andliga ledare att det är 

något som ska göras endast om det finns någon elev som vill det. Dyregrov skriver att 

en präst kan kopplas in för att underlätta pedagogernas arbete, men han nämner också 

att det kan vara svårare för eleverna att öppna upp sig för en utomstående på grund av 

brist på tillit (2007).  

 

8.4 Sorg 
 

Intervjuperson D berättade om ett tillfälle där en elevs förälder hade dött efter långvarig 

sjukdom och eleven visade inte många känslor eller en önskan om att bli tröstad. Vid 

det tillfället blev hon pressad av skolsköterskan att få eleven att prata om det som skett 

men hon ansåg själv att eleven redan hade så mycket sorg och elände i hemmet. Därför 

kunde skolan få vara ett ställe där eleven hade roligt och kunde leka utan att tänka på 

hur det var hemma, skolan var en fristad för eleven. Dyregrov och Raundalen beskriver 

att de reaktioner som eleverna får senare kan behöva uppmärksammas och att dessa är 

något som eleverna kan behöva få särskild hjälp med för att kunna bearbeta (1995). 

Även om en elev inte visar på en reaktion precis när situationen inträffat, får pedagogen 

inte släppa eleven helt och hållet utan hålla ögonen öppna för andra reaktioner på sorg 

som kan komma senare. Glass skriver dock i sin artikel att det kan vara svårt att som 

pedagog förutspå hur en elev kommer att känna sorg. Det är inte alltid att sorgen 

handlar om att personen är död utan det kan vara att personen som är död inte kommer 

att vara med om framtida händelser, så som skolavslutningar (1991).  

 

Alla intervjupersonerna verkar känna sig säkra att prata om döden och att det inte är 

något konstigt. Intervjuperson D säger att de pratar öppet om döden och begravningar i 

klassen och att när detta kommer upp finns det ofta någon elev som tar upp något som 
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hänt. Intervjuperson A nämner att döden är ett viktigt ämne och att det pratas om det lite 

då och då. Intervjuperson D poängterar att pedagogen ska vara saklig då eleverna ofta är 

sakliga i sina frågor. Detta är något som Dyregrov stärker i sin bok genom att säga att 

om eleven är så pass stor att han eller hon kan fråga om det som skett är han eller hon 

redo för ett ärligt svar (1999a).  

 

Intervjuperson C tar upp att en del elever inte vågar ställa frågor därför kan det vara bra 

att ha en frågelåda där eleverna kan vara anonyma och att ju yngre eleverna är desto 

konstigare frågor kan komma upp. Detta är något som kan hjälpa de elever som 

skuldbelägger sig själva för det som hänt och motarbeta magiskt tänkande, något som 

Dyregrov och Raundalen tar upp (1995). Om eleverna anonymt kan få delge sina tankar 

som sedan tas upp för hela klassen kan det fungera som ett helande moment att få höra 

klasskamraternas åsikter om det som de skrivit på lappen. Även intervjuperson A 

beskriver att det går att rita bilder och skriva texter som senare kan ges till den 

bortgångnes familj för att hjälpa både eleverna och föräldrarna genom sorgen. Att möta 

den bortgångnes familj kan vara känsligt enligt Dyregrov och Raundalen men de skriver 

att det är väldigt bra att skolan visar medlidande (1995). Intervjuperson A presenterar 

ovan bra tips på hur detta kan göras.  

 

I och med att det kan vara så känsligt för den bortgångnes familj kan det vara svårt att 

arrangera att eleverna får vara med på begravningen. Intervjuperson A anser dock att det 

kan vara bra för eleverna att få vara med på begravningen då det blir som ett avslut. 

“Han ligger där och nu kommer jag aldrig mer att få se honom” (Intervjuperson A).  

 

8.5 Uppföljning 
 

Alla intervjupersoner var eniga om att det var viktigt att eleverna fick gå tillbaka till 

vardagliga skolrutiner så snabbt som möjligt. Intervjuperson D säger att det är självklart 

att det som skett kommer att påverka hela första dagen och att pedagogen sedan måste 

vara observant i dagarna efter och ge eleverna utrymme att ställa frågor om det som 

hänt. Intervjuperson C anser att det finns en risk att situationen förvärras om man inte 

går tillbaka till de vanliga rutinerna så snart som möjligt. 

 
Jag tror att det är ganska bra att man går tillbaka rätt så direkt. /.../ Sen tror jag att 

det är ganska bra att jobba på som vanligt. Om man håller på för länge så kan man 

förvärra situationen på något sätt. Man får ta och man får känna in och det finns 

inget rätt eller fel. Utan det gäller att se hur barnen mår (Intervjuperson C). 

 

Intervjuperson A säger att det inte finns någon bestämd tid för hur länge sorgearbetet 

ska pågå i skolan. Det får ta den tid det tar men det är ändå viktigt att gå tillbaka till 

rutinerna snabbt och om det i efterhand kommer upp frågor får dessa hanteras då. Här 

ställer sig de pedagoger vi intervjuat mot Raundalen och Schultz. Raundalen och 

Schultz menar att uppföljningsarbetet trappas ner för fort och att på grund av detta kan 

några elever lämnas efter (2007).  

 

När det kommer till den avlidna elevens plats i skolan är pedagogerna även här överens 

om att den ska förbli orörd till åtminstone nästa termin. Intervjuperson C säger att om 

klassrummen är organiserade så att eleverna sitter två och två. Man får då organisera om 

platserna i klassrummet så att ingen sitter ensam men att bänken ändå får stå tom. 

Intervjuperson A påpekar att om det är platsbrist i klassrummet går det att ta upp ämnet 

i klassrummet så att alla får delge sin åsikt om hur bänken ska hanteras. Detta stämmer 



  
 

21 

väl överens med det Dyregrov och Raundalen skriver. Bänken ska finnas kvar för att 

visa att eleven inte glömts bort och det bör diskuteras om elevens plats i slutet av 

terminen eller läsåret (1995).  

 

När det kommer till uppföljning anser varken intervjuperson A eller B att man ska ha 

någon sådan förutom precis efter händelsen. De anser att den bortgångne elevens 

dödsdag inte bör uppmärksammas. Detta är dock något som intervjuperson D inte håller 

med om. Hon säger att även om en person är död finns ju han eller hon ändå kvar i 

minnet. Det går att spara ett foto och någonting bra som han eller hon har gjort så att 

eleverna kan titta på det och tänka på saker man minns om personen och att “det blir 

ljusa minnen för det är egentligen det man vill. Man vill ju att sorgen ska gå över och 

att de ljusa minnena är kvar” (Intervjuperson D). Dyregrov och Raundalen håller inte 

heller med intervjuperson A och B och anser att det är en bra idé att uppmärksamma den 

bortgånge elevens årsdag och även att hedra minnet av eleven vid läsårets slut (1995). 
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9 Diskussion 
 

9.1 Resultatdiskussion 
 

Genom det material vi samlat in i form av intervjuer och beredskapsplaner har vi fått 

insyn i hur krishanteringsarbetet kan gå till i årskurs F-6 och även hur pedagoger kan 

hantera en krissituation och det efterarbete som det innebär. Vi har hittat både likheter 

och skillnader mellan empiri och teori och kommer nedan att diskutera dessa samt lägga 

in personliga åsikter.  

 

Dyregrov (2007) skriver om hur viktigt det är med teoretisk och praktisk kunskap om 

krishanteringsarbete för att så smidigt som möjligt hantera en kris, detta kan göras 

genom studiedagar och föreläsningar. Ingen av de pedagogerna som intervjuats har 

någon erfarenhet av föreläsningar eller studiedagar dedikerade till ämnet. Men genom 

intervjuperson D fick vi ta del av hur erfarenhet och intuition har hjälpt henne genom 

det arbete hon har ställts inför. Vi tror att en av anledningarna till att intervjuperson D 

klarade av att hantera de situationer som uppstod i skolan var att hon tidigt i sitt 

personliga liv kom i kontakt med döden. Detta skulle då ha gett henne erfarenhet om 

hur eleverna känner sig och hon kunde hjälpa dem på ett empatiskt sätt. Vi vet dock inte 

hur hon har påverkats av detta eller om hon behövt professionell hjälp för att kunna 

hantera det hon varit med om. 

 

Vi anser att det inte skadar att ha både teoretisk och praktisk kunskap men att det är 

viktigt att kunna lägga undan alla protokoll och arbeta efter sin magkänsla. För att 

kunna göra detta krävs det att man är säker i sin roll och klarar av att lägga undan sina 

egna känslor för en stund. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla inte reagerar på 

samma sätt, det gäller elever så väl som pedagoger. Det arbetssätt som passar oss 

kanske inte passar en annan grupp och det är därför det är viktigt att ha 

beredskapsplaner som förbereder oss för det som kan hända.  

 

Att vara med i en krishanteringsgrupp innebär ett stort ansvar, något som kan vara för 

stort för en nyutexaminerad pedagog. Kunskaper om skolan han eller hon arbetar på kan 

vara bristfälliga och det kan vara att personen inte heller är säker i sin lärarroll än. Detta 

gör att arbetet med att sitta med i krishanteringsgruppen kan vara för krävande och vi 

anser att det är någonting man får överväga senare i sin karriär.  

 

Beredskapsplanerna har varit utformade av de krisgrupper skolan har, därför ser ingen 

av planerna likadana ut. Vi vet inte om de har följt en mall från någon litteratur men vi 

anser att det hade varit bra med en officiell mall från skolverket eller annan myndighet 

för hur en beredskapsplan kan vara utformad. Dock ska skolan kunna få utforma en 

beredskapsplan som de vill om de anser att de har tillräckliga kunskaper för detta.  

 

Att ha fått ta del av beredskapsplanerna från de olika skolorna har gett oss en positiv 

syn på den förberedelse skolor har inför kriser. De har gett oss en förståelse för hur 

förberedd en skola måste vara och faktiskt är. En krissituation utan någon som helst 

förberedelse skulle kunna lämna alla handfallna och skapa kaos. Vi har dock sett att 

flera av pedagogerna inte är insatta i de planer som finns utan endast vet var de finns 

tillgängliga. Detta anser vi är fel och något som rektor eller krishanteringsgrupper bör 

arbeta bättre med. När vi börjar arbeta som pedagoger kommer vi vilja att våra elever 

tar del av hur beredskapen på skolan fungerar. Detta för att skapa trygghet hos eleverna 
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att allting inte bara är lämnat åt slumpen utan att det finns en plan och skolan är 

förberedd. Eleverna skulle också kunna involveras i krishanteringsarbetet genom att få 

små arbetsuppgifter tilldelade om något skulle hända. Till exempel, att se till att ljuset 

på den bortgångne elevens bänk tänds och släcks.  

 

När det kommer till mötet med eleverna efter en kris anser vi att ärlighet är ett av de 

viktigaste momenten. Det är vårt ansvar som pedagoger att ge eleverna ärliga svar och 

dela med oss av den information vi har. Detta är en tanke som delas med flera 

intervjupersoner och litteraturen. Det kan vara bra att involvera eleverna i arbetet, så 

länge som de vill vara delaktiga. Det är något som pedagogen måste diskutera med 

eleverna. En av oss tror att hon skulle kunna acceptera och bearbeta sorgen bättre 

genom att få ta ansvar och att överhuvudtaget ha något att säga till om när det kommer 

till hur vi gemensamt i klassen ska hantera vår sorg.  

 

Skulle en elev i vår framtida elevgrupp avlida hade det varit skönt att ha kunskap om 

vart vi skulle vända oss för att få hjälp med vår sorg och få kunskap om hur vi kan 

hjälpa våra elever. Alla intervjupersoner utom intervjuperson D nämnde att de kunde få 

utomstående hjälp av andra organisationer för att hantera sin sorg. Dock kände alla att 

de kunde vända sig till sina kollegor för att få stöd. Vi tror att anledningen till att 

intervjuperson D inte sade någonting om organisationer som kan hjälpa pedagogerna är 

för att hon saknar kunskap om det. Enligt informationen har inte den skolan en lika 

utarbetad beredskapsplan som de andra skolorna.  

 

De flesta skolorna hade på något vis ett samarbete med den svenska kyrkan och den 

lokala prästen kunde kallas in för att hjälpa till med krisarbetet om behovet fanns. Detta 

är något som vi anser är bra men vi anser också att andra andliga ledare ska kopplas in 

om det finns en önskan om det. Skolornas planer har inte haft med någon 

kontaktinformation till en annan andlig ledare än präster och det anser vi är fel då 

dagens skolor oftast är mångkulturella.  

 

Vi kan inte styra hur eleverna hanterar sin sorg utanför skolan men innanför skolans 

väggar ska alla få en chans att känna och uttrycka sin sorg. Efter att ha fått ta del av 

intervjuperson D:s berättelse om eleven som förlorat en förälder anser vi att det är minst 

lika viktigt att tillåta en elev andrum som att låta han eller hon få dela med sig av sin 

sorg. Att visa att man är där för eleven om han eller hon vill prata kan i många fall vara 

tillräckligt. Även att ha, som intervjuperson C berättade om, en låda där de kan få ställa 

frågor kan vara en viktig del i sorgearbetet. Hur man lägger upp sorgearbetet måste 

varje enskild pedagog bestämma då elevgrupper alltid reagerar olika men det är viktigt 

att man tar del av andras erfarenheter då de kan appliceras på ens egen elevgrupp med 

små förändringar. Därför är det så viktigt att pedagogen känner sin elevgrupp om en kris 

skulle inträffa. Detta kan skapa problem för en pedagog eller vikarie som precis kommit 

in i en ny elevgrupp. Här krävs det att kollegor och rektor är uppmärksamma och hjälper 

den nya pedagogen att hantera eleverna.  

Precis som pedagogerna vi intervjuat anser vi också att det är bra att gå tillbaka till 

skolarbetet snabbt. Anledningen till detta är att det är viktigt att elever får känna sorg 

men skolan är i grund och botten ändå en institution för att förmedla kunskap och 

rutinerna kan hjälpa eleverna att få struktur i sina liv igen. Det går inte att dra ut på 

sorgearbetet och detta kan i många fall göra mer skada än nytta, precis som 

intervjuperson C säger. Litteraturen anser dock att pedagogen måste vara öppen för 

elevernas känslor eftersom det kan ta lång tid innan arbetskapaciteten är på samma nivå 

som tidigare. I Dyregrovs undersökning så ser han att vissa elever fortfarande påverkas 
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negativt flera månader efter att en klasskamrat har gått bort (1999b). Vi anser att 

rutinerna är viktiga då eleverna kan känna en trygghet och stabilitet i dessa men det är 

också väldigt viktigt att pedagogen håller sin elevgrupp under uppsikt och vet att elever 

kan vara påverkade av en kris länge.  

 

När det kommer till den bortgångne elevens bänk i skolan är intervjupersonerna även 

här överens med varandra och med oss. Den ska lämnas kvar och kan användas som ett 

temporärt minnesmärke i klassrummet. Intervjuperson A säger att när det börjar närma 

sig att bänken borde plockas bort skulle han involvera de andra eleverna i klassen och 

fråga om deras åsikt. Anledningen till detta kan vara att han inte vill att eleverna ska se 

det som en auktoritär handling att ta bort bänken utan att det är ett gemensamt beslut.  

 

Några av intervjupersonerna ansåg att elevens dödsdag inte skulle uppmärksammas, 

detta kan dock ha påverkats av deras kollegas nyliga bortgång och att det var den de 

syftade på. Det kan vara viktigt för vissa personer att ha denna uppföljning och om 

osäkerhet kring om den ska uppmärksammas eller inte uppstår, kan det lösas genom 

demokrati eller genom att ha en minnesstund som är frivillig. Vi anser att ingen ska 

känna att deras sätt att sörja är fel utan alla sätt är rätt och om man inte vill gräva upp 

känslorna kring detta igen så ska ingen tvingas till det. 

 

Efter att ha undersökt litteratur och praktiken kring området krishantering har vi hittat 

både likheter och skillnader. Enligt empirin finns det ingen situation där en elev råkats 

lämnas efter. Det kan bero på flera saker till exempel att detta utelämnades i 

intervjuerna eller att vi undersökte för få individer som hade erfarenhet om det. Vi anser 

dock att både teori och praktik stämmer väl överens förutom när det kommer till 

tillbakagång till rutiner där vi skulle vilja ge eleverna mer tid till sorg om det behövs än 

vad som beskrivs i praktiken. Rutiner må vara viktiga men det är ändå elevernas 

mentala tillstånd som måste respekteras. Mår eleverna inte bra får de troligtvis ingenting 

ut av skolarbetet men rutinerna kan ändå ge eleverna en trygghet.  

 

9.2 Metoddiskussion 
 

Metoden vi valt anser vi oss vara nöjda med och vi har fått ut ett bra resultat. Genom 

intervjuer har vi fått pedagogernas egna tankar och känslor nedskrivna på ett sätt som är 

svårt med en annan metod. Om vi valt att genomföra observationer på en skola som var 

mitt uppe i krishantering så hade vi troligtvis fått en bra insyn på hur arbetet går till men 

det blir då svårare att se personers känslor. Det är även praktiskt svårt att lyckas med 

denna typ av observation då det inte går att veta när en kris ska uppstå samt att det kan 

finnas känslomässiga hinder från skolans sida. Något som hade kunnat ge ett bredare 

och mer generaliserat resultat hade varit fler intervjupersoner med större skillnader i 

både ålder och erfarenhet. Om kvantitativ studie med enkäter hade valts hade vi kunnat 

få många fler svar och åsikter än de vi har fått nu. Dock tror vi inte att det hade blivit 

samma djup i svaren men det skulle gett ett mer generaliserat resultat.  

 

Vi anser att det endast är ett fåtal saker som vi skulle gjort annorlunda om möjligheten 

hade uppstått. Vid genomförandet av intervjuerna hade vi inte skrivit någonting på 

metoddelen och var därför inte helt insatta i metoden. Vi hade gärna sett att fler 

intervjuer genomförts och att intervjun med två pedagoger varit uppdelad i två 

intervjuer. Fler intervjuer hade gett ett bredare resultat och uppdelning av 

dubbelintervjun skulle också bidragit till det då intervjuperson A tog mycket plats i 

intervjun vilket medförde att intervjuperson B:s åsikter kan ha fallit bort. Vid det första 
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intervjutillfället så var vi endast delvis pålästa inom ämnet och det kan ha påverkat vår 

förmåga att komma med relevanta följdfrågor. Vi ville inte vänta för länge med att 

genomföra intervjuerna då slutet av terminen kan vara väldigt stressig för pedagoger när 

betyg och bedömningar ska skrivas och utvecklingssamtal är aktuella. Det är också för 

vår egen skull då vi inte ville känna tidspress på oss i skrivprocessen. På grund av det 

genomfördes inte fler intervjuer. 

 

9.3 Avslutning 
 

Efter avslutat arbete anser vi att vi har fått en djupare förståelse för hur en pedagog i 

årskurs F-6 kan agera och möta elever vid en krissituation men att det inte blev så 

fokuserat på en elevs plötsliga bortgång. Vi har fått många exempel på hur pedagoger 

kan agera i situationer där en elev är påverkad av exempelvis en förälders eller lärares 

bortgång. Detta har vi sedan försökt att koppla till hur en pedagog kan agera när en elev 

går bort, för att försöka binda det till vår frågeställning. Vi har också fått en inblick på 

hur en skola kan förbereda sig inför kriser och hur deras beredskapsplaner ser ut.  

 
9.3.1 Tips på fortsatt forskning 

 

Examensarbetet har gett oss svar på våra frågor men det har samtidigt väckt nya frågor hos 

oss. Nedan ger vi ett par exempel på fortsatta forskningsfrågor för intresserade. 
  

 Ser beredskapsplaner ut likadant oavsett var i landet skolan finns?  

Det kan vara intressant att se på de geografiska skillnaderna på dessa planer då de ska 

vara utformade efter olyckor som kan inträffa.  

 

 Hur känner sig nyutbildade pedagoger inför att hantera en kris och bemöta 

elever eller barn? 

Vi anser att detta kan vara viktigt för att vi själva inte var insatta i hur arbetet med kriser 

går till och inte heller våra studiekamrater känner sig insatta i detta.   
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I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Intervjuguide 
 

Har skolan en krishanteringsplan?  

- Hur ser den ut? 

- Varför inte? 

 

Vad har du för ansvarsområden vid en kris? 

- Vad är din roll? 

 

Hur känner du inför att hålla i krishanteringsprocessen? 

 

Hur känner du dig inför att möta elevers frågor angående situationen? 

 

Vilket sorts stöd skulle du vilja ha om en sådan här situation uppstod?  

- Vems ansvar är detta? 

 

Vilket sorts stöd anser du att eleverna ska ha?  

 

Hur snart anser du att man ska gå tillbaka till skolarbetet? 

 

Hur anser du att man ska hantera den bortgångna elevens plats i skolan? (Bänken, mm) 

 


