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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka lärares förutsättningar att arbeta med krisdrabbade barn 

och ungdomar i grundskolan. För att uppfylla detta syfte valde vi att genomföra kvalitativa 

intervjuer med fem lärare som är verksamma inom olika åldrar i grundskolan. Intervjuerna 

fokuserade på lärarnas uppfattningar om vad en elev i kris är, hur lärarna anser att elever i kris 

bör bemötas samt vilken beredskap lärarna själva anser att de har för att möta elever i kris.  

 

Vårt resultat synliggjorde att lärare har en tämligen bred uppfattning av vad en elev i kris, de 

talade om allt från personliga individuella kriser till stora offentliga katastrofer. Genom 

intervjuerna framkom att lärarna ansåg att elever i kris kan mötas med samtal som bland annat 

går ut på att läraren ska bekräfta eller uppmuntra eleven. Då lärare som undervisar i de äldre 

åldrarna menade att elever i kris kan uppleva svårigheter med skolarbetet ansåg de att 

krisdrabbade elever kunde gynnas av anpassad undervisning. Lärarna påpekade även att 

elever som upplever kriser kan må bättre av att skolan behåller sina vanliga rutiner, de ansåg 

att detta gör att skolan upplevs som en trygg plats där eleverna kan glömma det svåra i deras 

liv och fungera som innan krisen inträffade. Lärarna ansåg att kännedom om krisplanen gav 

en beredskap att möta elever i kris, även stöd från kollegor och skolledning samt lärarnas 

tidigare erfarenheter tycks påverka lärarnas uppfattade beredskap av att arbeta med 

krisdrabbade barn och ungdomar. Lärarna såg även vårdnadshavarna som en faktor som 

påverkar beredskapen att möta elever i kris. 
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1. Inledning  

Lärarens arbete kan inte sägas följa några bestämda regler, utan fokus ligger på lärarens 

förmåga att kunna leva sig in i andra personers situation och visa omsorg. Lärarens omsorg 

för sina elever ses som en grund för elevernas trygghet och mognad. Ingen dag är den andra 

lik i skolan, det är viktigt och nödvändigt med förberedelse och planering, men alla dessa 

förberedelser har sina begränsningar. Det kan inträffa oförutsedda saker varje dag som ingen 

lärare kan gardera sig mot (Bergem 2000). Varje år berörs barn och ungdomar i Sverige av 

dödsfall, övergrepp, skilsmässa eller andra händelser som kan påverka barnet, och kanske 

även omgivningen, på ett traumatiskt och ibland livsförändrande sätt. Under bara det senaste 

året kan händelser som mordet och övergreppet på tioåriga Engla och morden på de två 

syskonen i Arboga nämnas som exempel på sådana tragiska och mycket traumatiska 

händelser som kan drabba barn direkt och påverka andra barn indirekt. Dessa händelser kan 

kännas avlägsna för den individuella pedagogen, men det ofattbara händer inte bara andra. 

Det skulle kunna drabba elever i vår klass och vi har därför börjat fundera på hur vi som 

pedagoger skulle reagera på detta, vad har pedagogen för förutsättningar att möta elever i 

kris? 

 

I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 

finns stöd som kan tolkas som att läraren har en skyldighet att ta särskild hänsyn till de elever 

som har det svårt på grund av till exempel krissituationer. Det hävdas bland annat att 

”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo 94, s 4). Det 

poängteras även att ”skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpo 94, s 4). I Lpo 94:as mål att sträva mot 

framhävs att skolan ska sträva för att alla elever får en känsla av trygghet, att de lär sig visa 

respekt och samspela med andra. Under riktlinjer betonas att alla som arbetar inom skolan ska 

”uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan 

till en god miljö för utveckling och lärande” (Lpo 94, s 12). Vidare påpekas att läraren i sitt 

arbete ska ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Lpo 94, s 12). Därtill 

skall läraren ”hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och därvid 

iaktta respekt för elevens integritet” (Lpo 94, s 14). Även i skolagens andra kapitel 3 § 

uttrycks det stöd för att läraren skall ta hänsyn till elevers särskilda behov. 
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Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

skall ges den omsorg som deras speciella behov kräver ( skollagen 1985:1100). 

 
Birgitta Johansson (2008) påpekar i tidsskriften Barn – tidningen om barnsrättigheter att det 

är en vanlig föreställning att det behövs en kurator eller psykolog för att tala med ett barn som 

befinner sig i sorg, men hon menar dock att de viktigaste personerna för barnet i denna 

situation är de personer som står barnet närmast och som barnet känner sig tryggt med. 

(http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5382). Erfarenheter från till exempel 

diskoteksbranden i Göteborg 1998 samt från Rädda Barnens samtalsgrupper med barn och 

ungdomar i sorg visar på att det bemötandet som barnen eller de unga får från skolan har en 

avgörande betydelse för hur de lyckas bearbeta sin sorg 

(http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5380). Omsorgsmiljön klarar dock inte 

alltid av att tillgodose barnens behov på ett tillfredställande sätt då många lärare och föräldrar 

inte besitter kunskap om de svårigheter och problem som barnen kan brottas med i relation till 

krissituationer och som de efterhand kanske inte lyckas distansera sig från (Dyregrov 2007). 

När en kris inträffar måste skolpersonalen alltså vara beredda att ge stöd till elever när det 

gäller bearbetning av krisen och den fortsatta skolgången. Det är viktigt att läraren kan skapa 

trygghet och finns till för barnen när de behöver det för att möta deras tankar och reaktioner, 

för att uppnå detta krävs då kunskap och förberedelser. Vi har utifrån detta valt att belysa vad 

lärare har för förutsättningar att arbete med elever i kris. 

 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att belysa förutsättningar för lärares arbete med krisdrabbade 

barn och ungdomar i grundskolan. 

För att belysa detta syfte kommer vi att utgå från följande forskningsfrågor: 

• Hur uppfattar lärare innebörden av ”elever i kris”? 

• Hur anser lärare att elever i kris bör bemötas? 

• Vilken beredskap har lärare för att möta elever i kris? 
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2. Bakgrund 

I strävan efter att undersöka vad lärare har för förutsättningar att arbeta med krisdrabbade 

barn och ungdomar ser vi det som relevant att se hur tidigare forskning framställer begreppet 

kris detta för att tydliggöra innebörden av vad en elev i kris kan vara. En litteraturgenomgång 

rörande krisreaktioner kommer dessutom att presenteras, detta eftersom vi anser att det är 

viktigt att vara medveten om de reaktioner som kan följa en kris för att kunna möta en kris på 

ett effektivt vis. Vi kommer även belysa skillnad mellan flickor och pojkars reaktioner då 

detta kan få betydelse för hur flickor och pojkar behöver bemötas i skolan efter en kris. Då 

reaktionerna även får följder för hur krisdrabbade barn och unga fungerar i skolan, både 

kunskapsmässigt och socialt ser vi reaktionerna som viktiga för att belysa lärarens 

utgångspunkter för att möta krisdrabbade elever i skolan. Tillslut kommer forskning kring hur 

skolor som helhet samt individuella lärare kan möta kriser att presenteras, detta ses som 

nödvändigt att vara insatt i för att undersöka lärarnas beredskap. 

 

2.1 Innebörder av kriser 

Vi kommer till en början lyfta fram olika definitioner av begreppet kris som tydliggörs inom 

forskningsfältet, detta för att läsaren ska få en uppfattning av ordets mångsidiga betydelse i 

den fortsatta texten. Kriser kan definieras som ovanliga händelser som ofta inträffar snabbt 

och utan förvarning (Cornell & Sheras 1998, Allen Heath & Sheen 2005, MacNeil & Topping 

2007, Everly, Flannery & Mitchell 2000). Wilson MacNeil och Keith Topping (2007) 

anmärker att dessa händelser har en benägenhet att ge upphov till allvarlig emotionell och 

social oro. Raymond B. Flannery och George S. Everly (2000) ger en annan beskrivning av 

kris, de beskriver en kris som händelser som stör en persons psykologiska homeostasis, 

individens vanliga bemästringsstrategier klarar inte av att återställa homeostasis och krisen 

ger då upphov till psykologisk obalans. George S. Everly, Raymond B. Flannery och Jeffery 

T. Mitchell (2000) påpekar att en individ inte behöver vara direkt inblandad i en kris för att 

påverkas av krisen, man kan reagera på kriser som inträffar i andras liv. En krissituation kan 

involvera förlust eller hota en individs välmående, många gånger kan en kris utgöra en 

vändpunkt i en individs liv.  

 

Lenore C. Terr (1991) definierar barndoms trauma som det mentala resultatet av en eller flera 

yttre påfrestningar, dessa påfrestningar ger upphov till att barnet tillfälligt känner sig hjälplös. 
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Påfrestningarna är även av ett sådant slag att barnets normala bemästringsstrategier inte klarar 

av att kompensera dessa. Terr innefattar inte enbart överraskande händelser i sin definition av 

kris utan hon berör även de situationer som är utdragna och obehagliga. Enligt Terr har alla 

typer av trauma sitt ursprung i omgivningen, inget trauma kan uppstå i barnets sinne utan 

stimuli från omgivningen. Dessa externa stimuli ger upphov till interna förändringar, som kan 

vara långvariga, i barnet eller ungdomen. 

 

Atle Dyregrov (2004) påpekar att ett stort antal barn påverkas av olika typer av kriser varje år. 

Att förlora en förälder, ett syskon, en nära vän eller en lärare är inte ovanligt och kan påverka 

hälsan och vardagen för ett barn och en ung människa under en lång tid. Skilsmässor, våld, 

övergrepp och krig kan påverka barnen både fysiskt och psykiskt menar Dyregrov.  

 

Amanda B. Nickerson och Elizabeth J. Zhe (2004) lyfter i en undersökning fram 

skolpsykologers uppfattningar om vad en kris är. De vanligaste kriser som elever kan 

uppleva, enligt denna undersökning, är fysiskt våld mellan elever, elever med allvarliga 

sjukdomar, dödsfall bland elever och lärare, självmordsförsök, elever som tar med sig vapen 

till skolan, sexuella övergrepp och krig. Mindre vanliga kriser anses vara kidnappning, 

naturkatastrofer, flygplanskrascher, terroristattacker, mord, rån, brand och industrikatastrofer. 

 

 

2.1.1 Krisreaktioner hos barn och unga 

Barn och unga som erfar traumatiska kriser kan uppleva psykologiska effekter både på kort 

och långt sikt. I samband med en krissituation kan barn och ungdom uppleva generell oro som 

kan yttrar sig i att barnet inte vill vara ensam, barnet kan även uppleva en stor rädsla såväl 

som vara mer nervös än tidigare. Påträngande och obehagliga tankar och minnen kring den 

traumatiska situationen samt sömnsvårigheter i form av svåra, obehagliga och ihärdiga 

mardrömmar kan vara vanligt förekommande. I samband med kriser kan det drabbade barnet 

även uppleva koncentrationssvårigheter och svårigheter att återgå till det normala skolarbetet. 

Barnet kan försöka undvika tankar, känslor, platser, personer och samtal som är 

sammankopplade med den traumatiska händelsen. Barn och ungdomar kan dessutom utveckla 

en pessimistisk framtidssyn, de kan alltså känna att det inte finns någon framtid för dem vilket 

kan påverka deras inställning till skolan. Det är även förekommande att uppleva skuldkänslor 

och depressioner i relation till en krishändelse. Den drabbade kan känna sig nedstämd, ha lätt 
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för att börja gråta och sakna initiativ. De kan även uppleva en oro för att den traumatiska 

händelsen skall inträffa ännu en gång eller att liknade händelser ska inträffa. Utåtagerande 

beteende, ilska och irritation förekommer också bland dessa barn och ungdomar (Dyregrov, 

Kristoffersen, Matthiesen & Mitchell 1994, Yule & Gold 1993). Barn som har varit med om 

mycket traumatiska upplevelser som till exempel krig kan ofta känna sig mycket olyckliga 

och vara rädda att förlora någon närstående (Dyregrov, Gjestad & Raundalen 2002).  

 

Kriser kan leda till utvecklandet av en posttraumatisk symptombild, PTSD – Post-Traumatic 

Stress Disorder, utöver depressioner och nervösa störningar (Yule & Gold 1993). Det händer 

dock inte alltid att traumatiserade barn utvecklar PTSD. Forskningen som rör traumatisering 

har dock fokuserat mycket på PTSD och dess inverkningar på kognitiva funktioner och 

påverkan på lärandet. Man har funnit att barn med PTSD uppvisar stora språksvårigheter. De 

kognitiva funktionerna påverkas på ett sådant sätt att det drabbade barnet kan få en störd 

minnesutveckling och svårigheter att hantera information. Barnen förändrar sitt språk och 

pratar ”barnsligare”, de blir även glömska och uppvisar en minskad förmåga att uppfatta det 

som sägs samt att uttrycka sig (Nilsson & Ginsburg 2006). Den störda minnesutvecklingen 

kan utryckas genom att de har svårt att minnas nya saker som de lär sig i skolan, de kan även 

ha svårt att minnas färdigheter som de redan besitter till exempel kan svårigheter med läsning 

uppstå (Yule & Gold 1993). Konsekvenserna av traumatisering varierar med barnets ålder och 

mognad, detta har biologiska, psykologiska och sociala orsaker. Ett äldre barn har, liksom en 

vuxen, livserfarenheter att relatera till, de har en förmåga att filtrera, sortera och associera. 

Dessutom blir man mindre receptiv när man blir äldre (Nilsson & Ginsburg 2006).  

 

Efter traumatiska händelser har forskning påvisat att förekomsten av posttraumatisk stress kan 

vara stor bland de inblandade, detta tydliggjordes bland annat i studier bland ungdomar som 

var involverade i diskoteksbranden i Göteborg 1998. Frekvensen av posttraumatisk stress var 

betydligt högre bland de ungdomar som var föda utanför Sverige och kom hit som flyktingar, 

dessa ungdomar uppvisade även fler och kraftigare posttraumatiska stressymptom. Detta kan 

bero på att dessa flyktingbarn har varit med om trauman tidigare och inte kunnat bearbeta sina 

känslor efter detta på ett tillfredställande vis. När dessa barn och ungdomar möter en ny 

traumatisk kris kan minnen från tidigare upplevda trauman, som till exempel krig, göra sig 

påminda och förvärra de reaktioner som upplevs i relation till den nya krissituationen 

(Broberg, Dyregrov & Lilled 2005). Även invandrar ungdomar som inte är direkt inblandade i 
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en traumatisk situation kan uppleva traumatiska reaktioner på grund av tidigare obearbetade 

trauman (Nilsson & Ginsburg 2006). 

 

De reaktioner som barn och ungdomar kan uppleva i anslutning till en krissituation är inte 

enbart kortsiktiga, utan de kan vara ihållande och påverka barn eller ungdomar under en 

längre tid. Detta har bland annat tydliggjorts vid studier bland barn som varit med om krig 

och som två år efter flykten från krigszonen fortfarande uppvisar en hög grad av de reaktioner 

som sammankopplas med kriser, men dock inte alltid med samma intensitet som tidigare 

(Dyregrov, Gjestad & Raundalen 2002). Ytterligare stöd för detta ger Atle Dyregrov, Rolf 

Gjestad, Anne Marie Bie Wikander och Synne Vigerust (1999b) som genom undersökningar 

har konstaterat att 20 % av elever som upplevt att en klasskamrat dött fortfarande var mycket 

oroliga nio månader efteråt. Dessa långvariga posttraumatiska symptom kan påverka barnen 

och ungdomarnas fortsatta personliga utveckling (Dyregrov, Gjestad & Raundalen 2002). 

  

2.1.1.1 Flickor och pojkars reaktioner 

Det förekommer vissa skillnader i hur flickor och pojkar reagerade och hanterade sina känslor 

efter en traumatisk händelse, detta har observerats av Atle Dyregrov, Jakob Inge 

Kristoffersen, Stig Berge Matthiesen och Jeffery T. Mitchell (1994) som har undersökt 

ungdomars reaktioner efter deras lärares plötsliga död. Flickor tycks uppleva kraftigare 

rektioner efter trauma och dödsfall än vad pojkar gör. Flickor verkar även ha större 

sannolikhet att utveckla depressioner, känna oro samt uppleva svåra minnesbilder och tankar. 

Undersökningar utförda av Anders G. Broberg, Atle Dyregrov, Ann-Margret Frykholm, 

Ingvar Holmberg och Lars Lilled (2003) bland ungdomar som var med om diskoteksbranden i 

Göteborg 1998 indikerar att flickorna var signifikant med deprimerade än pojkarna. Pojkarna 

verkar i en högre grad än flickor försöka undvika att tänka på svåra händelser dessutom verkar 

pojkar även i stor utsträckning försöka förtränga de känslor som de kan uppleva i samband 

med en kris. Flickorna i undersökningen uppvisar fler och starkare symptom som tyder på 

PTSD än vad pojkarna gör. 

 

Flickor tycks i större utsträckning än pojkar tala med personer i sin omgivning om 

traumatiska händelser, tre gånger fler pojkar än flickor rapporterade i en studie att de hade 

talat för lite med sina vänner om det inträffade. Flickor påpekar även ofta att de funnit stöd i 

sin sorg genom att tala om den traumatiska händelsen med sina vänner (Dyregrov, 

Kristoffersen, Matthiesen & Mitchell 1994). Stöd för detta återfinns även av undersökningar 
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utförda av Broberg m. fl (2003), som även betonar att flickor har oftare fler närmare vänner 

som de kan tala med och på så sätt bearbeta sina känslor än vad pojkarna har. Dessutom 

tenderar flickor, enligt Dyregrov m.fl. (1994) att tala mer med sina vårdnadshavare och resten 

av familjen om svåra och traumatiska upplevelser än vad pojkar gör. Broberg m. fl (2003) 

påpekar att mer än hälften av flickorna som deltog i deras studie önskade att deras lärare hade 

talat mer om det inträffade än vad de gjorde. För pojkarna var motsvarande antal ungefär en 

tredjedel. Det förekom ingen skillnad i flickorna och pojkarnas uppfattningar om mängden 

information de fått angående händelsen men pojkarna uttryckte åsikter om att de ansåg att 

skolorna inte hade gett dem utförlig information angående vanliga reaktioner under och efter 

en krissituation. Dyregrov m.fl. (1994) menar att pojkarna även tycks ha svårare än flickorna 

att uttrycka sina känslor muntligt, pojkar verkar dessutom ha svårare att uttrycka sina känslor 

i skrift.  

 

Broberg m.fl. (2003) lyfter fram vikten av att lärarna är medvetna om de skillnader som kan 

förekomma i flickor och pojkars reaktioner under och efter en krisartad händelse för att kunna 

ge det bästa stödet. Dyregrov m.fl. (1994) betonar att det på grund av att det förekommer 

sådana skillnader mellan flickor och pojkars reaktioner kan det vara nödvändigt att utforma 

olika interventionsmetoder ur ett genusperspektiv. Dyregrov m. fl (1999b) påpekar att samtal 

som interventionsmetod är bäst lämpade för flickor medan samtal kombinerat med någon 

form av aktiviteter är den interventionsmetod som lämpar sig bäst för pojkar. 

 

 

2.2 Att möta skolan efter en kris 

Lärandet påverkas av en mängd omständigheter för en traumatiserad elev. 

Traumatisering gör att det går mycket mentalenergi åt att bara hålla sig upprätt och 

hålla undan tankar. Tålamod, tid och tillit är viktigt. För barn som är traumatiserade 

är, trots allt, i första hand barn – som barn är mest. (Nilsson & Ginsburg 2006, s 41) 

 

För elever som befinner sig i kris är det viktigt att skolan kan bli en plats för kontinuitet och 

trygghet. Skolan är enligt skolförfattningen skyldig att erbjuda eleverna stöd även i de fall där 

elevens problem inte är kunskapsrelaterade, skolan bör utgå från en helhetssyn på elevens 

skolsituation. När en elev behöver särskilda stödåtgärder har rektorn ansvar för att utarbeta ett 

åtgärdsprogram. Efter en kris behöver eleverna stöd för att klara av sin skolsituation, i 

skolverkets rapport som undersökte skolornas krishantering efter tsunamin i Sydostasien 2004 
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framkom att det vanligaste förekommande stödet som elever i kris får från skolan är samtal. 

Samtal ansågs av de intervjuade lärarna vara det stöd som eleverna behövde mest både på kort 

och långt sikt (Skolverket 2005). Andra undersökningar har visat att lärare upplever en väldig 

divergens i elevers behov efter en krishändelse, en del elever klarar sig bra och verkar inte 

behöva någon hjälp medan andra uppvisar ett stort behov av stöd (Dean, Jaycox, Kataoka, 

Langley, Stein & Wong 2008). Det är därför viktigt att lärarna är öppna och lyhörda på 

elevernas signaler och på så sätt kunna uppmärksamma de elever som är i behov av stöd i 

efterdyningarna av en kris (Skolverket 2005). Eric M. Vernberg, Annette M. La Greca, 

Wendy K. Silverman och Mitchell J. Prinstein (1996) har i undersökningar utförda bland barn 

som upplevt naturkatastrofer tydliggjort att ett gott socialt stöd från lärare och klasskamrater 

efter katastrofen har en signifikant positiv påverkan på den drabbades psykologiska 

välmående. Klassrumsmiljön kan alltså vara viktig för hur väl barn och unga lyckas återhämta 

sig efter svåra krissituationer. 

 

William Yule och Anne Gold (1993) påpekar att det är mycket vanligt att barn och ungdomar 

upplever svårigheter med koncentrationen i samband med kriser, detta har en direkt inverkan 

på skolarbetet. Stöd för detta återfinns i Brobergs m.fl (2005) undersökningar bland några av 

de ungdomar som upplevde diskoteksbranden i Göteborg där ungdomarna själva ger uttryck 

för att de anser att deras skolarbete påverkades negativt på flera olika sätt. 23 % av 

ungdomarna berättade att de antingen hade hoppat av skolan eller varit tvungna att gå om 

klasser. Endast 13 % av ungdomarna som deltog i studien ansåg att skolan hade blivit 

viktigare för dem efter den traumatiska händelsen. Ungdomarna påpekar konsekvent att de 

upplever att skolarbetet har blivit svårare, att de presterar sämre på prov och får lägre betyg. 

Många av de direkt inblandade i en traumatisk händelse kan uppleva svårigheter när det gäller 

att återgå till normalt skolarbete på grund av att de upplever starka, påträngande minnesbilder 

och mardrömmar som kan störa koncentrationen och försvåra inlärningsförmågan. De 

allvarligaste negativa effekterna av traumatiska upplevelser på skolprestationer kunde 

upptäckas i de ämnen som kräver mycket koncentration som till exempel matematik och fysik 

(Broberg, Dyregrov & Lilled 2005). Att elever upplever svårigheter att klara av skolarbetet 

efter en kris tydliggörs även genom studier utförda av Atle Dyregrov, Anne-Marie Bie 

Wikander och Synne Vigerust (1999a), dessa upptäckte att 1/3 av eleverna som förlorat en 

klasskamrat nio månader tidigare upplevde att skolarbetet hade blivit svårare, även i denna 

studie uppgav elever att de upplevde att de hade svårigheter att koncentrera sig på grund av att 
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de inte kunde fokusera sina tankar på skolarbetet. Resultatet från denna studie indikerar att 

skolsvårigheter som elever kan uppleva i relation till en kris kan vara ihärdiga.  

  

Eftersom studier tyder på att en stor andel av de barn och ungdomar i kris upplever att det är 

svårt att koncentrera sig i skolan, vilket i sin tur leder till att det blir svårt för eleven att återgå 

till den vanliga skolrutinen, är det viktigt att lärare tar hänsyn till detta när krisdrabbade elever 

återvänder till skolan. Anders G. Broberg, Atle Dyregrov och Lars Lilled (2005) betonar att 

det därför är av stor vikt att skolan och lärarna hittar en balans mellan de normala 

skolrutinerna och stödåtgärder för de elever som behöver detta för att klara av skolgången. 

Efter en allvarlig traumatisk händelse kan skolorna välja att försöka underlätta den svåra 

situationen för eleverna genom att inte tvinga eleverna att återgå till den normala skolrutinen 

alltför snabbt. Skolan kan anordna olika typer av ceremonier som ger eleverna en chans till 

eftertanke och en möjlighet att sörja. Det kan även vara bra att skolan anpassar schemat till 

situationen och inte är för hårda med närvaron eftersom många elever har svårt att klara av en 

normal skolsituation när de befinner sig i kris.  

 

 

2.3 Skolans krisberedskap 

När skolan står inför en krissituation är det viktigt att snabbt försöka skapa ordning 

(Skolverket 2000), det kan vara krävande för skolans personal att möta de fysiska och 

psykologiska behov som elever kan uppleva i samband med krissituationer (Allen & 

Ashbaker 2004). En kris ställer skolan inför en problematisk situation, skolan måste försöka 

balansera det pedagogiska uppdraget med det faktum att många elever behöver mycket hjälp 

med att bearbeta traumatiska upplevelser för att kunna fungera i skolan igen (Ko, Ford, 

Kassam-Adams, Berkowitz, Wilson, Wong, Brymer & Layne 2008). Det är därför av stor 

betydelse att skolorna har en krisplan som beskriver hur personalen ska agera och bemöta 

olika potentiella krishändelser (Skolverket 2000, Dyregrov 2004), då denna kan ge skolan 

bättre förutsättningar att förse eleverna med det stöd som de behöver (Broberg, Dyregrov, 

Frykholm, Holmberg och Lilled 2003). Detta stöds av Dewey G. Cornell och Peter L. Sheras 

(1998) som framhåller att krisplaner är en viktig förutsättning för att bemöta kriser på ett 

lyckat sätt, dessutom måste lärarna vara medvetna om krisplanen och kunna följa den. På 

varje skola bör det även finnas en krisledningsgrupp som organiserar arbetet när en 

krissituation inträffar. Huvudansvaret för denna grupp vilar på rektorn som ska ha överblick 
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och planera för framtiden, det är viktigt att ha en påtaglig ledare när en krissituation inträffar 

(Skolverket 2000).  

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att alla krissituationer är unika och att även den mest 

utförliga krisplanen inte kan förutse alla potentiella scenarion och effekter som en kris kan ha 

på en skola. Det är trots detta ett faktum att planering och förberedelser inför potentiella kriser 

kan underlätta mycket när det gäller skolors strävan att möta kriser på det effektivs vis. Tack 

vare genomtänkta metoder kan skolans personal erbjuda stöd till de drabbade (Knox & 

Roberts 2005).  Utöver dessa allmänna metoder bör det även finnas specialiserad intervention 

för de allvarligaste drabbade eleverna. Det faktum att många elever upplever långvariga 

problem på grund av olika typer av kriser gör att det viktigt att utforma interventionsmetoder 

som kan hjälpa eleverna över en längre tidsperiod och som även individanpassas till den 

aktuella eleven (Dyregrov 2004).  

 

Cornell och Sheras påpekar att kriser kan ibland till en början endast beröra en elev men 

urarta och tillslut beröra många elever på skolan. De hävdar även att skolans personal ibland 

kan misslyckas med att identifiera krissituationer, dessa krissituationer kan då på grund av att 

de inte bemötes förvärra den existerande krisen. Ett tidigt ingripande kan förhindra eller 

reducera de svårigheter som kriser kan föra med sig. Omedelbar hjälp till de som drabbas av 

en kris är mycket viktigt för att den drabbade och även andra indirekt drabbade ska kunna 

klara av krisen och anpassa sig till den nya situationen. Det omedelbara stödet underlättar 

sorgprocesser och ger individer en större möjlighet att anpassa sig till sin förlust. De som får 

detta omedelbara stöd i samband med krissituationer har lägre tendenser att uppleva 

missanpassning senare i livet.  Allen och Ashbaker lyfter fram undersökningar genomförda av 

Terr bland barn som fyra år tidigare varit med om en traumatisk upplevelse fann man att 

flertalet av dessa barn upplevde fortsatta emotionella svårigheter. Dessa barns ihärdiga 

problem tros bero på det faktum att barnen inte fick något omedelbart stöd i anknytning till 

deras upplevda krissituation (Allen & Ashbaker 2004). För att underlätta för elever i kris har 

skolor några alternativ som till exempel är anpassad studiegång, stöd i form av att anställa 

resurslärare eller assistenter, åtgärdsprogram samt undervisning i hemmet (Skolverket 2005). 

 

En krissituation som inträffar under skoltid kan ge upphov till stor panik och förvirring, 

skolans harmoni och den förtrolighet som eleverna och vårdnadshavare kan känna gentemot 
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skolan riskerar då att bli hotad. Eleverna förlitar sig till att de vuxna runt omkring dem ska 

inge dem med en känsla av stabilitet och försäkran i en krissituation, detta innebär att skolans 

personal måste vara beredd att ge sina elever det stöd som de behöver, eleverna behöver veta 

att de vuxna finns där för dem. Samarbete mellan kollegor är mycket viktigt när skolan ska 

bemöta olika krisändelser på ett bra sätt. Genom samarbete kan skolan reda ut det kaos som 

kan uppstå när en stor krissituation drabbar skolan, samarbetet kollegor emellan underlättat 

lärarnas strävan att skapa ordning och återetablera skolans rutiner (Allen & Ashbaker 2004). 

 

Cornell och Sheras (1998) har undersökt hur lärare och skolledning på ett antal skolor har 

reagerat och möt eleverna efter en krissituation, de fann då flera brister i detta bemötande. 

Lärare tycks ibland stå handfallna i en krissituation då det inte finns en klar bild av vem det är 

som ska ta ansvar för situationen eller vem som ska göra vad. Det verkar enligt Cornell och 

Sheras även finnas en tendens att skolor anser att det är polis, psykologer, föräldrar eller andra 

instanser som ska ta ansvar för krissituationen. Andra undersökningar kring detta ämne 

påvisar dock att det från skolornas sida kan förekomma en motvilja till att låta psykologer 

hjälpa elever som befinner sig i kris. En möjlig anledning till detta kan vara att skolledningen 

känner ett behov av att försöka återfå den normala vardagen i skolan efter en krissituation och 

att de då känner att psykologer skulle försvåra denna strävan (Dean, Jaycox, Kataoka, 

Langley, Stein & Wong 2008). Skolverket (2005) rapporterar att det förekom motstridiga 

uppfattningar bland rektorer efter tsunamikatastrofen när det gällde att söka stöd utifrån 

skolan, många uppskattade dock det stöd som Svenska kyrkan kunde erbjuda när det gällde 

krishantering. Utifrån Cornell och Sheras resonemang tycks alltså lärarens förutsättningar att 

möta kriser försämras när det inte finns en välutvecklad krisplan, detta för att den individuella 

läraren då inte vet vad han/hon har för ansvar vilket inverkar på lärarnas förmåga att arbeta 

sig genom krisen som ett effektivt team. 

 

2.3.1 Lärarens möte med barn i kris 

Nickerson och Zhe (2004) har i sin undersökning lyft fram skolpsykologers åsikter angående 

hur lärare bör agera i bemötandet av elever i kris. Lärare ska enligt 91 % av dessa sträva efter 

att bibehålla de normala rutinerna, 87 % av skolpsykologerna betonar att lärarna ska försöka 

hjälpa eleverna att bearbeta händelsen, 64 % anser att läraren ska utforma aktiviteter för 

eleverna för att på så sätt avleda elevernas uppmärksamhet från krishändelsen. 
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Alla lärare och även övrig personal på skolan måste vara beredd att ge stöd åt elever som 

befinner sig i kris. Eleverna spenderar en stor del av sin tid i skolan och de förväntas komma 

till skolan även om de upplever personliga problem. I en krissituation kan det för lärarna 

uppstå svårigheter när de på ett effektivt sätt dagligen kan behöva balansera sitt pedagogiska 

uppdrag med ansvaret att möta eleverna på det emotionella vis som de kan behöva efter en 

krissituation. I en krissituation är det även viktigt att skolans personal informerar elever och 

övriga lärare om vad som inträffat (Allen & Ashbaker 2004), något som även betonas i 

Skolverkets rapport då intervjuade rektorer framhävde vikten av att snabbt gå ut med korrekt, 

tydlig och utförlig information till elever, vårdnadshavare och personal efter en krissituation. 

Denna information visade sig ha en lugnande effekt och kunde på ett effektivt sätt motverka 

spridandet av felaktiga och missvisande rykten (Skolverket 2005). Cornell och Sheras (1998) 

påpekar att när skolan försöker tysta ned en krissituation som berör eleverna kan detta, från 

elevernas synvinkel, uppfattas som att skolan inte tar hänsyn till elevernas känslor. En 

krisartad situation kan då förvärras på grund av detta beteende från skolans sida, 

skolledningen kan mena väl och försöka minska oron bland skolans elever men detta 

handlande kan alltså, enligt Cornell och Sheras, få den motsatta effekten. När eleverna inte 

har några ansvarsfulla vuxna att tala med vid en krissituation kan de endast tala med och få 

information från sina jämnåriga vilket kan leda till ryktesspridning som i sin tur ökar oron. 

Skolans agerande när det gäller att bemöta kriser kan alltså ha en stark inverkan på elevernas 

reaktioner och bearbetning. 

 

När en kris har inträffar är det viktigt att skolans personal lyckas behålla sitt lugn. När läraren 

är lugn och talar lugnt och stilla till eleven kan läraren lyckas dämpa elevens oro och stress. 

Eleven behöver känna att någon finns där för henne eller honom och att det inte är något fel i 

att bli upprörd och orolig (Allen & Ashbaker 2004). I en krissituation vill eleverna, enligt 

undersökningar, att deras lärare ska vara stabil, när allt är ett kaos ska läraren ändå kunna 

hjälpa och stöta eleverna. Detta innebär dock inte att det inte är bra för läraren att visa att 

han/hon också tycker att det är svårt, läraren ska vara stark men även kunna visa känslor. 

Eleverna tycks även uppskatta det faktum att alla lärare på skolan, och inte enbart 

klassföreståndaren, är förstående och visar omsorg i samband med att elever erfar en kris, 

något som dock undersökningar tyder på inte alltid är fallet bland lärarna. Alla lärare som 

kommer i kontakt med den berörda eleven bör samordna sina insatser för att eleven ska se ett 

sammanhang i lärarnas omsorg och handlande (Dyregrov, Bie Wikander & Vigerust 1999a). 

Lars H. Gustafsson (2006) hävdar att det finns en vuxen tystnad gentemot barn och unga i 
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sorg och kris. Orsakerna till denna tystnad är den inbillade omsorgen för barnet och 

osäkerheten kring hur barn tänker. De flesta är idag likväl medvetna om att det är viktigt att 

tala med barn och unga när något svårt har inträffat. Dock finns det fortfarande en osäkerhet 

kring vad som händer när man talar med barnet. Lärare kan fundera över ifall de verkligen är 

tillräkligt professionella och har tillräklig utbildning för att klara av dessa svåra samtal. Vid 

samtal med barn och unga i sorg är det viktigt att inte krångla till det, enkelhet och tydlighet 

är av stor betydelse. Det behövs raka frågor som till exempel: vad var det som hände 

egentligen?, var fanns du då?, hur har du det nu?,  det är även bra om läraren försöker ge så 

tydliga besked som möjligt. Att tala om traumatiska händelser i skolan tycks dock enligt 

Dyregrov m.fl. (1994) inte nämnvärt minska elevers posttraumatiska reaktioner. Men detta 

kan även tyda på att lärare är dåligt förberedda och inte har tillräklig kunskap för att klara av 

dessa samtal på ett tillfredsställande vis. Det är därför viktigt att vuxna lär sig att tala med 

barn och unga efter en traumatisk händelse. Vuxna inom skolans värld tycks, enligt Dyregrov 

m.fl. (1994), ta lite initiativ till att stimulera ett gott samtalsklimat med elever i förbindelse 

med svåra händelser, vissa lärare kan även försöka undvika dessa samtal. Det motsatta 

förhållandet tydliggörs i skolverkets rapport där samtal med krisdrabbade elever av lärarna 

lyftes fram som en självklarhet (Skolverket 2005). 

 

Det som emellertid är värre än tystnaden från de vuxna för barn och unga i kris och sorg är 

det tanklösa tröstandet från de vuxnas sida. Den som försöker trösta kan använda uttryck som: 

du har tur ändå – det kunde vara värre eller det blir nog bättre ska du se. Individens 

personliga sorg måste få vara hennes egen, gränslös och ojämförbar. Det är ingen tröst för ett 

barn som förlorat en förälder att få höra att det finns barn som har förlorat båda sina föräldrar. 

Det är även svårt att ta emot budskap om att det kommer bli bättre med tiden när sorgen är 

total. Sorg ska inte betraktas som en sjukdom som måste botas så fort som möjligt. Den tröst 

som barn och unga behöver är att veta att någon finns där, någon som lyssnar noggrant och 

uppmärksamt utan att avbryta. De behöver även veta att denna person kommer vara 

närvarande inte bara för tillfället utan även i framtiden (Gustafsson 2006). Tålamod, tid, tillit, 

öppenhet och flexibilitet är viktigt hos lärarna när de ska möta barn och unga i kris och sorg 

(Nilsson & Ginsburg 2006).  

 

2.3.1.1 Möjliga effekter av lärarens bemötande 

Läraren som möter det traumatiserade barnet har ett pedagogiskt uppdrag och blir samtidigt 

en viktig vuxen (Nilsson & Ginsburg 2006). Lärare och övrig personal på skolan verkar dock 
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få bristfällig utbildning i förståelse för hur trauma påverkar elever samt hur de kan hjälpa 

elever att bearbeta kriser och undvika att elevernas skolprestationer försämras (Ko, Ford, 

Kassam-Adams, Berkowitz, Wilson, Wong, Brymer & Layne 2008). Dyregrov (2004) 

påpekar att de skolproblem som eleverna utvecklar i samband med en kris genom 

undersökningar har visats utvecklas parallellt med elevernas rapportering att lärarna inte har 

förståelse för dem och de svårigheter som de uppvisar. En bra krisplan inom skolan hjälper 

ofta lärarna att sörja för att eleverna får ett bra omedelbart stöd vid en krissituation. Men 

krisplanen garanterar inte att eleven kommer att få det långvariga stöd som han/hon kan 

behöva. Erfarenheter från studier tyder på att många barn och unga som drabbats av en kris 

inte får full förståelse för det inträffade och inte heller lyckas bearbeta händelsen förrän flera 

månader och ibland år senare. Vid denna tidpunkt har läraren kanske sedan länge glömt att 

eleven har varit med om en traumatisk händelse. Läraren tenderar alltså, enligt Dyregrov, att 

vara mycket tillmötesgående och stödjande i direkt anslutning till krissituationen för att sedan 

vara frånvarande när eleven senare börjar uppleva svårigheter. Elever som har genomgått 

svåra kriser har i undersökningar dessutom påstått att lärarna med tiden började betrakta dem 

på ett negativt vis på grund av de problem som eleverna uppvisade i skolan.  Dyregrov m. fl 

(1999b) visar på att det bland barn som förlorat en klasskamrat fanns en del som upplevde 

symptom på PTSD nio månader efter dödsfallet. Detta belyser vikten av att lärarna är 

medvetna om att vissa elever kan påverkas av traumatiska händelser en längre tidsperiod. 

Lärarna på skolan var beredda att bemöta händelsen när den inträffade, men verkade inte vara 

medvetna om hur eleverna kunde påverkas i ett längre tidsperspektiv.  

 

Dyregrov (2004) påpekar att det i skolorna ständigt finns elever som upplever personliga 

kriser som kan ge upphov till post-traumatisk stress. Lärarna kan ofta missa dessa elever 

eftersom deras kriser inte är spektakulära och berör många som en katastrof gör. Detta får till 

följd att eleverna kan uppvisa sådana skolproblem som hör ihop med en kris utan att lärarna 

lyckas göra den kopplingen och eleverna får då kanske inte den hjälp som de skulle behöva. 

Det är därför viktigt att lärarna är medvetna om vad som pågår i elevernas liv.  

 

När en kris som påverkar flera elever på skolan inträffar, som till exempel när en elev dör, är 

det viktigt att lärarna är öppna för att det inte enbart behöver vara den drabbade klassen som 

kan behöva stöd detta belyses av Dyregrov m.fl. (1999a). De påpekar i studien att elever som 

inte gick i samma klass som den avlidna eleven inte upplevde att de fick samma stöd, 

möjligheter att delta i ritualer eller samma möjligheter att tala kring det inträffade som 
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eleverna i den direkt drabbade klassen fick, detta trots att den avlidna elevens närmaste vänner 

inte gick i samma klass som han. Det är därför viktigt att lärarna har kunskap om vilka elever 

som påverkas av en krissituation för att undvika att elever upplever att de inte får stöd från 

skolan, utan att de blir förbisedda, och att de känner att de är ensamma i sin svåra situation. 

Broberg m.fl. (2003) lyfter fram Terrs (1999) framställning att det inte är enbart de direkt 

berörda av den traumatisk händelse som kan uppleva kris reaktioner. Detta uppmärksammar 

även Agneta Nilsson & Bengt Erik Ginsburg (2006) då de påpekar att det i samband med 

arbetet med ungdomar efter diskoteksbranden i Göteborg uppdagades att det inte enbart var 

elever som hade anknytning till branden som påverkades. Dessa elevers traumatiska 

upplevelser hade dock varit osynliga för de flesta lärarna, som koncentrerade sig på de som 

var direkt berörda av branden. Skolprestationerna hos dessa elever var dock lika ”dåliga” som 

de elever som var med om branden.  

 

När eleverna själva får bedöma skolans bemötande gentemot dem efter traumatiska händelser 

som till exempel diskoteksbranden i Göteborg åskådliggjordes flera skilda åsikter. I de skolor 

där det fanns många avlidna och skadade elever ansåg 76 % av eleverna att skolans stöd var 

bra och tillräckligt. Men i andra skolor var antalet nöjda elever betydligt lägre. Ett vanligt 

klagomål hos eleverna var att skolan inte insåg att eleverna behövde mer stöd och även stöd 

som utformades på andra sätt än vad skolan erbjöd. Eleverna efterfrågade mer stöd från 

skolans sida när det gällde att klara av skolarbetet. Ett annat vanligt klagomål var att skolan 

förväntade sig att allt skulle bli som vanligt bara några månader efter den svåra händelsen. 

Anledningarna som skolorna kan ge till detta handlande kan vara att de anser att det är bäst 

för eleverna att återgå till den strukturerade vardagen så snabbt som möjligt och inte tänka för 

mycket på det svåra som inträffade (Broberg, Dyregrov, & Lilled 2005). En del elever kan 

dock uppskatta att återgå till den normala skolvardagen efter en krissituation eftersom det 

hjälper dem att komma över krisen (Dyregrov, Bie Wikander och Vigerust 1999a), men detta 

gäller inte för alla. 

 

2.3.2 Ritualers betydelse för bearbetning 

När någon dör eller en annan svår händelse inträffar kan det uppstår ett behov av att markera 

händelsen. Genom deltagande i ritualer kan barnet och ungdomen tillsammans med andra få 

ge uttryck för de känslor som kan uppstå i relation till en krissituation. Ritualerna kan hjälpa 
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barnen att lyckas göra det ofattbara verkligt. Eleverna kan ofta uppleva ritualerna som mycket 

värdefulla (Dyregrov, Bie Wikander och Vigerust 1999a). 

 

Atle Dyregrov, Anne Marie Bie Wikander, Synne Vigerust (1999a) har undersökt hur elever 

uppfattade stödet från skolan i samband med en klasskamrats död. I denna studie framkom det 

att de elever uppskattade möjligheten att delta i olika typer av ritualer, som till exempel att 

tända ljus, vara med på begravningen, besöka kyrkogården, skriva brev och dikter till 

föräldrarna. Det var även uppskattat att skolan hade en bild av den döda pojken på ett bord 

och att eleverna fick möjlighet att lämna blommor vid denna bild. Skolverket (2005) lyfter 

fram ytterligare exempel på ritualer som kan användas i skolan kan vara en tyst minut, 

kondoleansböcker, minnesstund eller plantera träd. I klassen kan eleverna även skapa 

minnesböcker eller låta den döda elevens bänk stå kvar ett tag. Utöver en krisplan har många 

skolor efter naturkatastrofen i Sydostasien en akutlåda med till exempel ljus, musik och dikter 

för att kunna bemöta eleverna på ett fridfullt vis när en krissituation inträffar. Ritualer kan 

alltså vara ett effektivt sätt för skolan som helhet eller individuella lärare att hjälpa elever att 

bearbeta kriser. 
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3. Metod  
I detta kapitel kommer vi att beskriva och motivera val av metod i föreliggande studie. Vi 

kommer därefter att redovisa hur vi gått tillväga i vår studie när det gäller urval av 

intervjupersoner, utarbetande av intervjuguide samt genomförande av intervjun. Vi kommer 

även att behandla studiens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis kommer vi beskriva hur vi 

bearbetat vårt datamaterial samt vilka forskningsetiska övervägande vi gjort.   

  

3.1 Metodval 

Då vår studie syftar till att undersöka hur lärare uppfattar innebörden av elever i kris, hur 

lärare anser att elever i kris bör bemötas och vad de har för beredskap att möta dessa elever, 

anser vi att en kvalitativ metod lämpar sig bäst. Jan Trost (1993/2005) poängterar att en 

kvalitativ metod bäst lämpar sig för att försöka förstå människors sätt att resonera eller 

reagera. Om frågeställningen handlar om att försöka förstå eller hitta mönster bör man göra en 

kvalitativ studie. Annika Eliasson (2006) menar att kvalitativa metoder passar för att komma 

åt sammanhang som kräver förståelse. En fördel med kvalitativa metoder är att de är flexibla 

då de går att anpassa efter situationen och hur undersökningen utvecklas. Den kvalitativa 

metodens styrka är att den ger möjligheter att gå på djupet i frågeställningarna, något som 

kvantitativa metoder inte gör i lika stor utsträckning. Kvantitativa metoder lämpar sig bäst när 

man önskar sätta siffror på undersökningsmaterialet och när man vill mäta utbredningen av 

attityder och förhållanden i en grupp, vilket vi inte är ute efter i vårt syfte.  

 

3.1.1 Kvalitativ intervju 

Vi har vidare valt att använda oss av intervjumetoden, då vi anser att denna metod lämpar sig 

bäst för vårt syfte, intervjusamtalets styrka enligt Steinar Kvale (1997) är att fånga flera olika 

personers uppfattningar kring ett ämne och ge en bild av en mångsidig värld. Vidare anser 

Idar Mange Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) att den kvalitativa intervjun är en 

värdefull metod då undersökningssituationen påminner om en vardaglig situation och ett 

vardagligt samtal. Den kvalitativa intervjun ses enligt Kvale (1997) som en halvstrukturerad 

intervju som innebär att det varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat 

frågeformulär. Ett alternativ till intervju är observation som Repstad (1988/2007) beskriver 

skall syfta till att undersöka människors naturliga möten och hur de beter sig i dessa 

situationer.  Eftersom vi är ute efter lärarnas uppfattningar passade inte observationer, då det 
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är svårt att observera deras uppfattningar och hur de gör när en krissituation uppstår, då detta 

inte inträffar varje dag. 

 

3.2 Reliabilitet och validitet 

Inom forskning används begreppen reliabilitet och validitet som uttryck för hur god kvalitet 

den aktuella forskningen har. Reliabiliteten handlar undersökningens pålitlighet, hur väl 

mätinstrument har fungerat, hur pålitlig information man har fått fram samt om analysen har 

genomförts utan brister. Validitet handlar om undersökningens giltighet, om man har lyckats 

mäta det som man vill mäta (Repstad 1988/2007). Eliasson (2006) påpekar att en god validitet 

kräver en bra reliabilitet, därför kan inte validiteten bli bättre än reliabiliteten. Kvale (1997) 

poängterar att validiteten måste genomsyra hela arbetet och inte enbart vara en granskning 

som genomförs i projektets slutfas. Vi kommer att ha dessa två begrepp i åtanke under hela 

undersökningen. 

 

 

3.3 Urval av undersökningspersoner 

Utifrån vårt syfte framgår det att de personer som var aktuella för vår studie var lärare i 

grundskolans tidigare och senare år. Vi ställde inga krav på att lärarna behöver ha konkret 

erfarenhet av att jobba med krisdrabbade barn och ungdomar då vi vill belysa de 

förutsättningar som lärarna anser att de har när det gäller att möta elever i kris. Detta faktum 

ledde till att vi var fria att kontakta vilka skolor vi ville. Vi tog kontakt med flera olika skolor 

i en medelstor svensk kommun, samt tre mindre svenska kommuner via e-mail med ett 

bifogat informationsbrev (se bilaga 1). Genom dessa utskick fick vi kontakt med två personer 

som kunde tänka sig att medverka i föreliggande studien. Eftersom detta utskick inte fick det 

genomslag som vi önskade var vi tvungna att vända oss till våra egna kontakter inom skolans 

värld, dessa personer fick ett personligt e-mail samt samma informationsbrev som de övriga. 

Med detta tillvägagångssätt fick vi kontakt med ytterligare tre personer som ville medverka i 

studien. Pål Repstad (1988/2007) varnar generellt för att intervjua vänner, bekanta eller 

kollegor då lojalitetsband, konkurrens eller andra faktorer kan störa forskningen. Samtidigt 

betonar Repstad att det kan finnas fördelar med att vara bekant med undersökningspersonerna 

eftersom detta kan få till följd att undersökningspersonerna har lättare att öppna sig för 

intervjuaren. I föreliggande undersökning har två bekanta personer intervjuats, vi anser inte 

att detta har påverkat vårt resultat då vi menar att det inte förekommer några lojalitetsband 
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eller någon konkurrens som kan påverka vår bedömning av undersökningspersonernas 

uttalanden. Vi anser därför att undersökningens reliabilitet inte påverkades på grund av detta. 

 

3.3.1 Beskrivning av undersökningspersonerna 

Lärare 1 jobbar på en 4-9 skola och är verksam i skolåren 7-9, i en medelstor kommun. Lärare 

1 har medverkat i en krisgrupp under sin tid som lärare, dock inte på sin nuvarande skola. 

Lärare 2 jobbar på en 6-9 skola i en mindre kommun. Lärare 3 arbetar i en f-9 skola i en 

medelstor kommun och är verksam i de yngre åldrarna. Lärare 3 är även arbetsledare och 

ingår i skolans stödgrupp. Lärare 4 är verksam i en f-9 skola i de yngre åldrarna och ingår i 

skolans krisgrupp, i en medelstor kommun. Lärare 5 är även verksam i en f-9 skola i de äldre 

åldrarna, läraren har även arbetat som speciallärare, i en medelstor kommun. Ingen av lärarna 

är verksamma på samma skola. Lärare 1, 3 och 4 har varit verksamma lärare i många år 

medan lärare 2 och 5 är yngre och har en kortare tid som verksamma lärare. 

 

 

3.4 Genomförande av intervjustudien 

Repstad (1988/2007) poängterar att platsen och lokalen kan påverka om resultatet av en 

intervju blir bra eller dåligt. Intervjun bör äga rum på en plats där man får vara ostörd det bör 

även vara en neutral plats där undersökningspersonen kan känna sig hemma. Han menar 

vidare att det är bra att intervjua på undersökningspersonens arbetsplats. Vi genomförde 

intervjuerna på lärarnas arbetsplats eftersom vi ville att de skulle befinna sig i en miljö som de 

känner sig bekväma i och för att vi inte ville uppta för mycket av deras tid. Intervjun med 

lärare 5 ägde dock rum i lärarens hem, detta på grund av att läraren var hemma för vård av 

sjukt barn under en längre tidsperiod. Vid intervjun med lärare 5 förekom en del störande 

ljudliga moment och det inträffade två avbrott under intervjun. Vi ser dock inget problem med 

detta då intervjupersonen kunde vidhålla det tidigare resonemanget och ta upp tråden igen. I 

intervjuerna med lärare 2 och 3 förekom även där störande ljudliga moment, vilket påverkade 

lärarens koncentration till viss del. Vi tror dock inte att detta har en inverkan på intervjuns 

resultat eftersom lärarna lätt kunde ta upp tråden igen, så det borde ej påverka reliabiliteten 

och validiteten. 

 

Repstad (1988/2007) menar att det är en fördel att använda ljudband vid kvalitativa intervjuer 

eftersom det är viktigt att få med informanternas egna ord i analysen. Vi valde att använda oss 
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av bandspelare vid intervjuerna eftersom vi ansåg att vi lättare skulle kunna analysera det 

insamlade datamaterialet och även kunna använda oss av citat. Ytterligare ett skäl till att vi 

valde att använda oss av bandspelare var att vi ville koncentrera oss på vad 

undersökningspersonerna sa utan att behöva tänka på att anteckna samt för att öka 

undersökningens reliabilitet. Repstad (1988/2007) påpekar att det är lättare att engagera sig i 

en intervju och fånga upp lösa trådar i svaren eller komma med uppföljningsfrågor när man 

inte antecknar. Repstad säger fortsättningsvis att en nackdel med användandet av bandspelare 

är att en del personer kan motsätta sig att bli inspelade, detta tänkte vi på och bad därför om 

undersökningspersonernas tillstånd att spela in samtalet innan intervjun startade. Vid 

intervjun med lärare 1 inträffade tekniska problem då bandspelaren inte fungerade korrekt. På 

grund av det inträffade valde vi att utföra ytterligare en intervju för att få ett tillförlitligare 

resultat och öka studiens reliabilitet och validitet. 

 

Innan intervjuerna inleddes informerades undersökningspersonerna om studiens syfte, de 

försäkrades anonymitet och informerades om att intervjun kunde avslutats när de önskade. 

Medgivande till användandet av bandspelare togs även upp i detta inledande samtal. 

Dessutom fick undersökningspersonerna tillfälle att ställa frågor till oss angående den 

föreliggande studien. Intervjuerna tog mellan 30-45 minuter. Efter intervjuerna informerades 

undersökningspersonerna om hur de kan ta del av forskningen. Vid intervjuerna var vi båda 

närvarande, det var dock en som utförde intervjun medan den andra förde stödanteckningar. 

Vi diskuterade för- och nackdelar med detta i relation till Repstad (1988/2007) som 

poängterar att det kan finnas fördelar med att vara två intervjuare, där den ena kan ha 

huvudansvaret för att intervjuguiden följs och den andra kan ställa spontana 

uppföljningsfrågor. Efter intervjun kan de två intervjuarna diskutera sina tolkningar och 

uppfattningar av intervjun. Repstad menar dock att det även kan vara en nackdel att vara två 

intervjuare då undersökningspersonen kan uppleva sig vara i minoritet. Vi drog dock 

slutsatsen att det kunde vara bra att vara två, detta fick vi även konstaterat vid intervjun med 

lärare 1 då vi till viss del har kunnat rekonstruera samtalet med hjälp av stödanteckningar 

samt minnen från intervjun som antecknades strax efter intervjun då felet uppdagades. Kvale 

(1997) påpekar dock att det kan vara begränsande att lita enbart på minnet. Repstad 

(1988/2007) menar att reliabiliteten i forskningen blir lidande när forskaren behöver lita på 

sitt minne i stor utsträckning för att återskapa intervjusamtalet. Intervjun med lärare 1 

kommer att ingå i vårt datamaterial men vi kommer inte att citera denna lärare i resultatdelen. 

När intervjuerna genomfördes utgick vi från två forskningsfrågor men efter intervjuernas 
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genomförande ansåg vi att ytterligare en forskningsfråga behövdes för att behandla det 

material som vi samlat in. Den nya forskningsfrågan som formulerades var Hur anser lärare 

att elever i kris bör bemötas? 

 

3.4.1 Utarbetande av intervjuguiden 

När intervju används som metod är det bra att utforma en intervjuguide. I intervjuguiden har 

vi en översikt över de ämnen som vi önskar behandla under intervjun samt förslag på frågor 

som Kvale (1997) menar att en intervjuguide till en halvstrukturerad intervju skall innehålla.  

 

Enligt Kvale (1997) bör intervjufrågorna bedömas både tematiskt och dynamiskt. Tematiskt 

ska intervjufrågorna relateras till de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 

undersökningen. Dynamiskt ska intervjufrågorna stimulera till ett positivt samspel, detta för 

att få ett naturligt samtalsflöde och för att undersökningspersonen ska känna sig motiverad att 

tala om sina erfarenheter och känslor. Då våra forskningsfrågor inte lämpar sig som 

intervjufrågor har vi därför omformulerat dessa till tematiska och dynamiska intervjufrågor 

(se tabell 1). Intervjufrågornas relevans har kontinuerligt betraktats i förhållande till studiens 

syfte och forskningsfrågor. Efter den första intervjun fann vi att samtliga intervjufrågor inte 

upplevdes som relevanta för uppfyllandet av syftet, intervjuguiden reviderades då genom att 

en icke relevant fråga togs bort. Dessutom omstrukturerades intervjuguidens upplägg, detta 

för att erhålla ett bättre flyt i samtalet (se bilaga 2). 

Tabell 1: Relationen mellan forskningsfrågor och intervjufrågor. 

 Forskningsfrågor Intervjufrågor 

 

Hur uppfattar lärare  

Innebörden av ”elever i kris” 

 

Hur anser lärare att elever i   

kris bör bemötas? 

 

Vilken beredskap har läraren för 

att möta elever i kris? 

 

Vad tänker du på när vi säger ”elever i kris”? 
 
Har du upplevt att elever som inte är direkt inblandade i en krisartad händelse ändå 
kan uppleva en personlig kris? 
 
Hur upplever du att elevers skolarbete påverkas i samband med kris? 
 

Vad har du för erfarenhet av att arbeta med elever i kris? Hur agerade du då? 
 
Vilket stöd upplever du att du har från kollegor och skolledning när det gäller att 
möta elever i kris? 
 
Vad känner du till om krisplanen? 
 
Hur pass beredd känner du dig för att ge stöd till elever ifall någon krissituation 
skulle inträffa på skolan eller utanför? 
 
Vad krävs för att du ska känna dig mer förberedd att möta en elev i kris? 

Hur uppfattar du som lärare att du bäst kan hjälpa barn och ungdomar i kris? 
 
Hur gör du som lärare för att hjälpa eleven vidare i skolarbetet? 
 
Hur upplever du att elever behöver bemötas ur ett genusperspektiv? 
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Vidare påpekar Kvale (1997) att intervjufrågorna ska vara tydliga, korta och inte innehålla 

akademiskt fackspråk, detta har vi haft i åtanke när intervjufrågorna formulerades. Vi har 

dessutom undvikit att ställa frågor som kan besvaras med ”ja” eller ”nej”, detta på grund av 

att Trost (1993/2005) påpekar att man som forskare inte får någon kunskap utifrån frågor av 

detta slag. Trost lyfter även fram vikten av att låta en fråga vara en fråga och inte två, även 

detta har vi haft i åtanke när intervjuguiden utarbetades.  

 

Genom att datainsamlingen genomfördes i intervjuform gavs möjligheten att direkt i stunden 

be om förtydligande för att undvika missförstånd. På detta sätt ökade förutsättningen att förstå 

meningen i det sagda, vilket både stärkte reliabiliteten och validiteten (Kvale 1997). 

 

 

3.5 Databearbetning och analys 

De inspelade banden från intervjuerna har transkriberats ordagrant, något som Repstad 

(1988/2007) påpekar är en huvudregel vid transkribering. Efter transkriberingen lyssnade vi 

på inspelningarna ännu en gång samtidigt som vi läste utskrifterna, detta för att försäkra oss 

om att vi inte hade missat något väsentligt som kan påverka undersökningens reliabilitet och 

validitet. Vi har valt att presentera resultatet med hjälp av kategorier, detta för att Kvale 

(1997) anser att kategoriseringar gör ett datamaterial överskådligt. Vid analysen av vårt 

insamlade datamaterial har vi inspirerats av den fenomenografiska ansatsen, som Staffan 

Larsson (1986) menar handlar om att söka olika sätt att uppfatta omvärlden. Utifrån de 

uppfattningar som vi fann i det transkriberade datamaterialet har kvalitativt skilda kategorier 

utformats, samtliga kategorier ska fungera som svar på våra forskningsfrågor. Dessa 

kategorier var ej självklara till en början utan har omformulerats under analysens gång. I 

kategorierna kommer citat att presenteras, dessa syftar till att stärka förståelsens av kategorins 

innebörd (Larsson 1986). Dessa citat kommer att presenteras i talspråk, detta för att vi anser 

att det finns en risk för att vi förändrar någon innebörd i lärarens uttalande om vi gör om det 

till skriftspråk.  

 

3.6 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet 2005) ställer fyra krav på forskningen som vi behöver ta i åtagande i vår 
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studie. Det första är informationskravet som anger att forskaren ska informera alla 

undersökningsdeltagare om studiens syfte och vad deras medverkan kommer att innebära för 

studien. Undersökningspersonerna ska även informeras om villkoren för deras deltagande, 

detta innebär att undersökningspersonerna ska veta att deras deltagande är frivilligt och är 

möjligt att avbryta vid önskemål.  

 

I samtyckeskravet betonas vikten av att forskaren behöver undersökningsdeltagarnas samtycke och att 

de medverkande själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Undersökningspersonerna ska när 

som helst kunna avbryta sin medverkan utan några negativa följder. I vår studie fick 

undersökningspersonerna denna information skriftligt vid intervjuförfrågan samt muntligt i 

samband med intervjun. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personer som deltar i en undersökning ska ges största 

möjliga konfidentialitet, personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Detta krav tar vi i betänkande genom att inte skriva ut några namn på 

personer, skolor eller ort. De inspelade banden förvaras på en säker plats och kommer att 

förstöras när de inte behövs längre. Under en intervju uppdagades ett fall som uppfattas vara 

så utpekande att skola, lärare och elev skulle kunna identifieras om detta exempel togs upp 

alltför ingående i studien.  

 

Det insamlade material kommer att utnyttjas i enlighet med nyttjandekravet, detta innebär att 

materialet enbart får användas i forskningsändamål. Då vi kommer att förstöra det insamlade 

materialet anser vi att detta krav är uppfyllt. Vidare bör forskaren även fråga 

undersökningspersonerna om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten 

kommer att publiceras för att på så sätt kunna ta del av forskningsresultaten. Detta har 

undersökningspersonerna informerats om i anslutning till intervjuerna. 
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4. Resultat 
I detta kapitel belyser vi hur lärare uppfattar innebörder av ”elever i kris”, hur lärare anser att 

elever i kris bör bemötas samt vilken beredskap lärare har för att bemöta elever i kris. 

Lärarnas uppfattningar presenteras i kvalitativt skilda beskrivningskategorier. 

 

4.1 Hur uppfattar lärare innebörden av ”elever i kris”? 

Kategori 1: Lärare menar att innebörden av att eleven är i kris är att han/hon befinner 

sig i en förändrad livssituation. 

Under intervjusamtalen med lärarna tydliggjordes att lärarna läser in mycket i begreppet 

”elever i kris”, de talar om allt från de stor offentliga kriserna till personliga individuella 

kriser. Det framkommer dock att samtliga lärare anser att kriser, oavsett ursprung, ger upphov 

till en förändrad livssituation för eleven. Vilket konkretiseras i lärare 2 uttalande: 

”I kris då tänker jag på elever som har en livssituation som har blivit totalt förändrad…” 

(Lärare 2). 

 

Vidare ger lärare 3 uttryck för samma innebörd av ”elever i kris” då läraren ger exempel på 

förändrade livssituationer. Lärare 3 säger: 

 

Det är barn som någonstans har råkat utför någonting utöver det vardagliga då som gör att 

de är ledsna, arga, ilskna och det kan ju handla om dödsfall familjen, mamma, pappa, 

syskon, farmor, farfar, katt, hund, kompis, vänner, bekanta du har mycket där de stora 

traumana, sen har du otrohet, skilsmässa där barnen kan bli inblandade det kan vara att det 

har flyttat från en annan skola på grund av föräldraras arbete så att där har du ju mycket det 

inringar jättemycket […] Ja sen har vi barn som är utsatta för andra saker det är också en 

kris som är oerhört traumatiskt, oerhört svårt att ta på oerhört svårt att anmäla det är nästan 

dödsfall är inte trevligt alltså men de här barnen som är sexuellt utsatta är oerhört, oerhört 

svårt (Lärare 3). 

 

Även lärare 5 nämner dödsfall och olyckor som händelser som kan ge upphov till en 

förändrad livssituation för elever men denna lärare anser även att mobbing kan upplevas som 

en kris för eleven då detta av eleven kan upplevas som en förändrad livssituation, detta berör 

ingen av de övriga lärarna.  
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Ja det kan vara mycket olika saker kan det ju vara, det är ju om någon har dött till exempel 

någon förälder eller någon närstående mormor eller farmor kan det också vara som 

påverkar eller om det har hänt någon olycka det kan ha hänt någon bussolycka och sådana 

där saker också […] sen kan det ju vara att en elev som är mobbad också kan vara i kris och 

på högstadiet gör dom så mycket dumheter att dom lägger ut sig själva på nätet på bilder 

med knappt några kläder och sen när de ser konsekvenserna av det så blir det inte så kul och 

det är också en kris kan man ju tycka sen beror det ju på vad man ser som kris (Lärare 5). 

  

När lärare 1 ombeds berätta om vad han/hon tänker på när uttrycket ”elever i kris” uttalas 

berör lärare 1 också förändrade livssituationer så som de stora katastroferna där eleven 

förlorat närstående, som till exempel tsunamin, och elever som flytt undan krig berörs också. 

 

Lärare 5 talar om att elever kan uppvisa tecken på att befinna sig i en förändrad livssituation 

utan förekomsten av en för läraren tydlig orsak. Även lärare 3 talar om att det kan vara svårt 

att identifiera orsaken till varför en elev mår dåligt och uppvisar krisreaktioner. 

 

 

Kategori 2: Lärare menar att innebörden av elever i kris är att han/hon berörs av andra 

människors förändrade livssituation. 

Flera av de intervjuade lärarna anser att elever som inte är direkt inblandade i en krissituation 

kan uppleva reaktioner som kan förknippas med kris. Lärarna uppfattar att elever kan reagerar 

på andras förändrade livssituation. Lärare 3 berättade att många av eleverna i klassen 

påverkades när en elevs förälder omkom plötsligt, detta kom till uttryck genom att barnen 

under en lång tid var oroliga över att deras föräldrar också skulle dö.  

 

Lärare 1 anser att speciellt flickor tycks ha en tendens att reagera på kriser där de själva inte är 

direkt berörda. Läraren menar att detta beror på att flickor har lätt att leva sig in i andras 

situationer och reagera starkt på detta. Detta faktum att flickor har lätt att sätta sig in i andra 

personers situation och reagera starkt berörs även av lärare 5 i följande uttalande: 

… men alltså tjejer som i tonåren som inte mår bra i sig själva dom tar ofta till sig sådana här 

saker dom, dom blir till sig när Britney Spears har gjort självmordsförsök eller vad som helst 

liksom och blir deppiga och dom är väldigt sådär i sitt lilla gäng med det där håller ihop, 

muckar du med mej så muckar du med alla liksom så händer det någon så är det allas 

angelägenhet (Lärare 5). 
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Lärare 4 menar att stora offentliga kriser som behandlas mycket i media kan påverka barnen 

och utlösa krisreaktioner, läraren tar upp World Trade Center som ett exempel och talar om 

att denna händelse gav upphov till många frågor från elevernas sida. Detta berörs även av 

lärare 2 som berättar om hur hysteri utbröt bland eleverna på skolan när ett experiment som 

skulle undersöka universums uppkomst blev känt, runt detta experiment förekom mycket 

spekulationer i media om att experimentet kunde orsaka jordens undergång. Läraren berättar 

att flera av eleverna tog till sig dessa spekulationer och reagerade mycket starkt på detta, 

samtidigt betonar läraren att det är ovanligt att samtliga elever reagerar på andras kriser. 

 

Kan eleverna uppleva en personlig kris när de hör talas om en kris? (Intervjuare)  

 

”Jo men det tycker jag kanske inte en hel klass samtidigt men visst vissa elever kan verkligen 

känna åhh och bli ledsna och tänka på det... det tycker jag nog men kanske inte en hel klass 

sådär” (Lärare 2).  

 

 

Kategori 3: Lärare menar att innebörden av elever i kris är att han/hon upplever en 

förändrad skolsituation. 

Samtliga lärare anser att kriser har en inverkan på elevers skolsituation men det finns dock 

skilda uppfattningar mellan lärarna hur detta kommer till uttryck. Vi kunde se en divergens i 

hur lärare i de yngre åldrarna och lärare i de äldre åldrarna ser på krisernas påverkan på en 

elevs skolsituation. Den påverkan på elevers skolsituation som lärarna berör mest gäller 

elevers skolprestationer. En åsikt som synliggjordes av en av lärarna var att skolan kan bli 

viktigare för eleverna efter en kris, då skolan kan komma att representera den trygghet som 

eleven kan känna att han eller hon saknar i övrigt. En del elever kan då prestera bättre i skolan 

än tidigare. Flera lärare betonar att eleverna kan reagerar på det motsatta viset och upplever en 

förändrad skolsituation i form av att de upplever skolarbetet som svårare än tidigare. En av 

lärarna påpekar att det verkar som skolan ha förlorat sin betydelse för dessa elever. 

 

Båda lärarna som undervisar i de yngre åldrarna menar att barnens skolsituation förändras då 

elevernas skolarbete påverkas av en kris. Lärarna anser dock att betydelsen av krisers 

inverkan på skolarbetet inte får stora efterverkningar, då eleverna arbetar i sin egen takt och 

har tillräkligt med tid för att lyckas ta igen det som de har missat. Det finns krav på vad 

eleverna ska uppnå i skolan men lärarna som undervisar i de yngre åldrarna talar inte i termer 
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av att eleverna ”kommer efter”. Utifrån detta resonemang verkar lärarna i de yngre åldrarna 

anse att elevers skolsituation förändras men att dessa förändringar inte ska ses som drastiska, 

vilket tydliggörs av lärare 3 nedan. 

 

Då har vi så pass låga åldrar runt det här och dom hinner ta ikapp om dom skulle, det är 

inget som är bråttom du har målen du börjar i tvåan som kommer göras i trean på nått sätt 

känns det som vi har tre år på oss, sen beror det ju på när det inträffar men det är klart att 

det påverkar barnen och då är det ingen idé att hålla på med något annat då lägger man bort,  

det är som att jobba ihop med en grupp innan man har en grupp det är ingen ide att börja 

med nästa grej innan alla är trygga och det känns bra, det är liksom a och o annars kan man 

stå där och mala på och ingen lyssnar i alla fall, det går inte in (Lärare 3). 

Denna lärare har dock en annan uppfattning när det gäller hur äldre elevers skolsituation kan 

påverkas av kriser, här tycks implikationerna av kriser, enligt läraren, bli mer allvarliga. 

Läraren uttrycker även att de yngre eleverna har lättare att ge uttryck åt att de behöver hjälp 

när de befinner sig i kris. Detta skulle kunna vara en konsekvens av att det kan förekomma en 

annan typ av närhet mellan lärare och yngre barn. 

 

Där tror jag även att ju äldre du är ju mer drabbad blir du så det tror jag att där kommer det 

att påverkas vi har ju mycket längre tid att göra vissa saker så enkelt tror jag att det är men 

kommer du upp till femman, sexan, sjuan, åttan, nian kanske det är svårt att uttrycka då att 

du behöver hjälp på ett annat sätt, så tror jag inte att du orkar (Lärare 3). 

 

Lärarna uttalar en förståelse för att kriser kan påverka elevernas förmåga att koncentrera sig 

på skolarbetet eftersom det finns mycket annat som pågår runt omkring dem som stör deras 

tankar. Detta belyses i följande yttrande: 

 

”Ja dom tar ju med sig sina känslor till skolan dom kan ju inte lämna dom utanför… dom kan 

ju inte koncentrera sig på samma sätt som när man e lugn å harmonisk…” (Lärare 4).  

 

Lärarna som undervisar i de äldre åldrarna verkar uppleva de skolsvårigheter som kan uppstå i 

relation till elevernas förändrade skolsituation som ett större problem. I de äldre åldrarna finns 

det en stor fokusering på målen i undervisningen och betygen som påverkar elevernas 

möjligheter till högre utbildning. Det finns ständigt krav på eleverna att nå målen, det som de 

presterar i skolan måste enligt lärarna ses i relation till vad som uttrycks i målen, oavsett ifall 

de upplever svårigheter i sin skolsituation. Två av lärarna som undervisar i de äldre åldrarna 
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menar att elever som har det jobbigt ofta inte kommer till skolan överhuvudtaget eller så 

kommer de till skolan antingen utan att gå på lektionerna eller går på lektionerna men gör 

ingenting. Detta kan tolkas som att det blir svårt för lärarna att avgöra ifall eleven har uppfyllt 

målen. 

Ja att det inte blir något skolarbete, dom jag kan tänka på som har haft ja nån form av 

krissituation för sig själv även om det inte har varit dödsfall eller så, så är det ändå så att dom 

orkar inte jobba med skolarbetet, tjejer tycker jag ofta är hemma dom kommer inte till skolan 

medans killar går dit men går aldrig på lektionerna eller så gör de ingenting på lektionerna. 

Så att ja det blir inget skolarbete så de kommer ju efter i skolan (Lärare 5). 

 

”Ja en del sitter ju där bara dom sitter av tiden å en del blir istället stökiga och slåss och 

springer omkring och sådär...” (Lärare 5) 

 

”... har svårt att sitta still och väldigt orolig i klassrummet så han har ofta inte man kan säga i 

nian då var det inte ofta han var i skolan, inte i klassrummet...” (Lärare 2). 

 

4.2 Hur anser lärare att elever i kris bör bemötas? 

Kategori 1: Lärare anser att elever i kris bör bemötas med samtal. 

Lärarna ger uttryck för att det bästa sättet att bemöta de svårigheter som elever kan uppleva i 

relation till en kris är samtal. Dessa samtal kan handla om att läraren försöker bekräfta eleven 

på olika sätt, detta för att eleven ska förstå att läraren finns där och är medveten om att eleven 

har det svårt just nu, vilket tydliggörs av lärare 5: 

 

… man måste försöka visa förståelse för det dom känner även om man kan tycka att det är 

konstigt att det tar sig i uttryck på fel sätt så måste man bekräfta det dom känner och sen gå 

vidare utifrån deras rädsla för att det är ju livsviktigt för dom även fast det inte är det för 

oss, alltså jag tror alltid på samtal och visa att man har tid (Lärare 5). 

 

Lärare 4 påpekar att krissituationer har en tendens att väcka frågor hos eleverna, det är viktigt 

att samtala med eleverna och försöka besvara dessa frågor eller komma med tröstande ord. 

Samtliga lärare i föreliggande undersökning ansåg att det inte finns någon skillnad i hur 

flickor och pojkar som drabbats av en kris behöver bemötas i skolan, den allmänna 

uppfattningen är att de först och främst är elever. Denna ståndpunkt tydliggörs av lärare 4: 



 29 

 

”Ja alltså som jag tänker när vi jobbar i skolan här då, då tänker jag att man inte ser pojkar 

och flickor så utan man ser elever fram för sig, alltså barn tycker jag” (Lärare 4).  

 

Vidare påpekar lärare 5 att det är viktigt att elever som befinner sig i kris kommer till skolan, 

detta för att läraren anser att det är betydelsefullt att eleven har en möjlighet att samtala med 

vuxna utanför familjen. Läraren ser samtalen som en möjlighet för eleverna att börja bearbeta 

det som de har upplevt och kunna gå vidare. Även lärare 3 anser att samtal kan användas som 

ett sätt att hjälpa elever att bearbeta olika typer av kriser. Läraren menar att man genom att 

lyfta fram olika orosmoment, som till exempel skilsmässa, i undervisningen kan hjälpa eleven 

vidare genom att föra en öppen diskussion i mindre lärarleda grupper. Dessa samtal menar 

lärare 3 syftar till att eleven ska få förståelse för att han/hon inte är ensam om att känna på det 

vis som de gör. 

 

Lärarna betraktar de samtal som de kan föra med elever som upplever skolsvårigheter i 

samband med kriser som en god möjlighet att peppa och uppmuntra eleverna för att på så sätt 

försöka hjälpa eleverna vidare i skoarbetet. 

 

Jo man underlättar ju med det man kan och det är ju mycket med det med samtal och låta 

eleven förstå att vi vuxna finns och vilja hjälpa[…] peppar dom att göra så gott dom kan… 

(Lärare 4). 

 

Även lärare 5 menar att samtal är ett sätt att försöka motivera eleverna till att försöka prestera 

i skolan. 

Ja då får man påminna, påminna och gå fram och fråga och sådär vad som händer även där 

så att man om man ser att det är så under en tid får man ju ta ett samtal liksom med eleven 

enskilt tycker jag och kolla av hur är det och vad är det som händer och sådär men 

samtidigt samma väg där man får ju prata med hemmet då efter ett tag det är svårt och det 

enda man kan göra som lärare är ju att man visar på att man ser att dom inte får nånting 

gjort och att man uppmuntrar dom till att jobba (Lärare 5).  

 

Lärare 2 talar om sina erfarenheter av en elev som förlorat sin pappa och hur lärarna genom 

samtal försökte peppa denna elev så att han skulle klara av de nationella proven. 
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Sista veckorna fick vi peppa honom pusha honom i de nationella proven för där är det ju en 

chans att visa att man kan dom kriterierna som man har för godkänt och då hade vi jätte 

långa samtal med honom om att om du håller dej fräsch och går och gör dom här proven 

liksom sikta in dej på dom och om det är så att du missar nånting där så hjälper vi dej och 

tränar in det och gör ett vanligt prov på det och så ser vi att du är godkänd så att du kan 

söka till dom program du vill. Och speciellt engelskan hade han jätte problem med för den 

läraren var lite kantig sådär mot honom men han fixade sina nationella dom här svenska 

engelska matte och så några betyg till så det var så mycket samtal och stöttning och så 

(Lärare 2). 

 

  

Kategori 2: Lärare anser att elever i kris bör bemötas med anpassad undervisning. 

Under samtalen med lärarna uttryckte lärarna som undervisar i de äldre åldrarna att de 

bemöter elever i kris med anpassad undervisning. Detta tyder på att lärarna har en förståelse 

för att eleverna kan ha det kämpigt att få skolarbetet utfört på samma sätt som tidigare när de 

befinner sig i en kris.  

 

Lärare 5 talar om sina personliga erfarenheter när det gäller att anpassa undervisningen till 

elever som har det svårt i samband med en kris och därför kan behöva extra stöd från skolans 

sida. Läraren berättar om arbetet med elever som blivit kraftigt mobbade och på grund av 

detta inte har klarat av att stanna kvar i klassen. Dessa elever har då kunnat komma till 

speciallärare där de har kunnat få mer hjälp och stöd i sitt skolarbete, men även tala om det 

som de känner att de behöver tala om. Läraren berättar även om hur hon personligen bemötte 

en elev som verkade befinna sig i en kris och på grund av detta inte gick på den vanliga 

undervisningen. 

 

… så sen har jag haft en tjej i våras som inte gick till skolan för att hon orkade inte hon 

mådde inte bra jag kan inte sätta fingret på vad det var, det vet hon inte själv heller men hon 

fick… hon flyttade hon bytte skola till nian och då handlade det om att ringa hem till henne 

så att hon kom och sen kom hon på eftermiddagarna så att ingen annan i klassen fick se 

henne så satt bara hon och jag och jobbade och så pratade vi om hennes gamla skola och 

gamla kompisar (Lärare 5). 

 

Båda lärarna som är verksamma i de yngre åldrarna menar att man kan anpassa 

undervisningen genom att underlätta i skolarbetet. Lärare 3 anser att det inte är någon vits att 

fortsätta med den ordinarie undervisningen för en elev som befinner sig i kris. Detta på grund 
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av att eleven inte kan tillägna sig kunskap när eleven mår dåligt och känner sig otrygg, när 

eleven känner på detta vis kan det vara bättre att göra något annat en period utanför 

klassrummet. Läraren påpekar även att det är möjligt att underlätta elevens skolsituation 

genom att ta bort läxor. 

 

När eleverna i de äldre åldrarna upplever svårigheter i skolarbetet och läraren upplever att 

eleven hamnar på efterkälken ger lärare 5 uttryck för att man som lärare kan förenkla och ta 

bort arbetsuppgifter för att underlätta elevens skolgång. Men läraren betonar att det är viktigt 

att eleven och föräldrarna ger tillstånd till detta handlande eftersom detta kan påverka elevens 

betyg. Eleven kan dock uppvisa kvalitéer för ett högre betyg, även om det är färre uppgifter.  

… utifrån målen men det är ju klart att man försöker ju jag är inte sådär att det handlar inte 

om kvantiteten det handlar ju om kvaliteten och det är ju klart att man får se till att de får 

göra det minsta möjliga att man förenklar så mycket det går men att dom ändå kan behålla 

den nivån dom har haft men det beror ju på (Lärare 5). 

 

Att minska arbetsbördan för eleven kan vara ett alternativ för att eleven överhuvudtaget skall 

orka med skolan, och lärare kan se mellan fingrarna till en viss del. Men lärare 5 poängterar 

att det inte är helt rätt att släppa vidare en elev till gymnasiet om den inte klarar de väsentliga 

målen. Det går därför inte att se genom fingrarna allt för mycket för elevens eget bästa. 

 

Kategori 3: Lärare anser att elever i kris bör bemötas med rutiner. 

Vid intervjuerna framkom att lärare anser att det kan vara en god idé att möta elever som varit 

med om kriser med rutiner, detta för att det kan anses underlätta elevens bearbetning av 

krisen. En av lärarna som undervisar i de yngre åldrarna anser att man i skolan ska bemöta 

elever i kris med rutiner. Läraren menar att man ska försöka sträva efter att jobba vidare med 

det vanliga arbetet, för att det kan vara skönt för eleverna att tänka på något annat.  

 

När det är lektion ska man försöka jobba för många gånger är det skönt och få ha rutiner att 

dom vet att när det är lektion så ska jag jobba och då är det ju så att man kan komma bort 

från de här tankarna också, även vi vuxna som är kommer i kris så kan det vara skönt och 

komma till jobbet för då skingrar man sina tankar lite så är det ju för barnen också men att 

man finns där och att man vet att man behöver finnas vid barnets sida lite mera (Lärare 4).  

 

Lärare 5 ger uttryck för att de på skolan brukar bemöta kriser genom att agera som vanligt, 

läraren menar att skolan tycks anse att skolan tycker att rutiner kan hjälpa eleverna att gå 
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vidare och dessutom minska onödigt prat kring kriser från elevernas sida. Läraren bedömer att 

det på skolan finns många lärare som anser att kunskapsuppdraget är det viktigaste i lärarens 

arbete och att det därför är viktigt att bibehålla rutinerna för att eleverna inte ska bli 

distraherade av kriser så att de inte klarar av den ordinarie skolan. 

 

”Det är en tendens på vår skola att man lägger locket på” (Lärare 5). 

 

4.3 Vilken beredskap har läraren för att möta elever i kris? 

Kategori 1: Lärare uttrycker att krisplanen utgör e n beredskap för att möta elever i 
kris. 

Samtliga skolor där de intervjuade lärarna är verksamma har en krisplan, de intervjuade 

lärarna hade kännedom om var krisplanen finns när de behöver den, men alla lärare hade inte 

kunskap om innehållet.  

 

Det mesta tror jag i den men jag kan inte den utantill men däremot vet jag hur jag ska 

hantera den var telefonnummer finns var jag kan söka material få konakt med präst polis 

kuratorer ambulans ja så (Lärare 3). 

 

Lärare 1 var med och arbetade fram en krisplan och talar om att man genom detta arbete kan 

utveckla en större beredskap för att bemöta kriser eftersom man då noggrant går igenom olika 

potentiella kriser som en skola kan råka ut för.  

 

Lärarna uttrycker att krisplanen ger en trygghet när det gäller att bemöta kriser av olika slag 

som berör skolan. De anser att det är bra att ha en konkret och tydlig krisplan då denna 

informerar lärarna om hur de kan gå tillväga och vilka de bör kontakta när de står inför en 

krissituation. Detta belyses av lärare 5 samt lärare 4. 

 

”… krisplanen är tydlig så då vet man ju ändå hur man ska gå tillväga rent tekniskt… ” 

(Lärare 5). 

 

Men det kan ju hända imorgon dag och då har vi en krisgrupp på skolan och vi har en 

krispärm som finns i alla arbetslag och där man kan gå in då och checka av rent praktiskt 

såhär vilka man tar kontakt med om det är en stor katastrof till exempel vilka man tar 

kontakt med och telefonnummer dit och en checklista som vad man gör (Lärare 4). 
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Lärare 3 talar om hur krisplanen gav kollegorna på skolan en grund för att vägleda andra 

kollegor och planera bemötandet gentemot några elever som tragiskt förlorat en förälder i en 

brand. 

 

… allt var ju nedbrunnet så då det här var på lördagskvällen så hade vi hela söndagen för att 

göra en beredskap för klasserna och resten av personal hur man skulle göra det var därför jag 

tog fram den krispärmen där det står mycket hur man kan göra hur man kan gå 

tillväga…(Lärare 3). 

 

Lärare 5 anser att krisplanen ger ett bra stöd när det gäller att möta kriser på skolan eftersom 

krisplanen har en tydlig ansvarsfördelning, det uttrycks tydligt vem som ska göra vad när till 

exempel en olycka inträffar. Denna tydlighet som finns i krisplanen kan ge upphov till en 

trygghet när situationen känns kaotisk. Krisplanen upplevs av lärare 5 även ge en trygghet då 

den utöver tillvägagångssätt vid krissituationer även berör hur uppföljning av kriser kan 

utformas. 

 

Eftersom krisplanen av lärare uppfattas vara viktig för beredskapen att möta kriser är det 

viktigt att hålla krisplanen levande och aktuell, detta betonas även av flera av de intervjuade 

lärarna, men detta efterföljs dock inte på samtliga av de aktuella skolorna. Lärare 4 talar om 

att krisgruppen uppdaterar krisplanen några gånger per termin. Medlemmarna i krisgruppen 

informerar sedan kollegorna, men det är även all personals ansvar att ta del av informationen i 

krisplanen. Detta uttalande från lärare 4 kan tolkas som ett effektivt sätt att hålla krisplanen 

levande då även lärare 3 har erfarenhet av arbeta med krisplanen på detta sätt och lärare 5 ger 

uttryck för att vilja ha det så. 

 
 

Kategori 2: Lärare uttrycker att stöd från kollegor  och skolledning utgör en beredskap 
för att möta elever i kris. 

Lärarna uttrycker generellt att de upplever att de har stöd från kollegor och skolledningen när 

det gäller att hantera olika krissituationer i skolan. Detta stöd ger upphov till en teamkänsla 

som kännetecknas av trygghet och stabilitet vilket av lärarna upplevs vara viktigt när det 

gäller den upplevda beredskapen gentemot kriser, lärarna behöver aldrig känna att de står 

ensamma.  
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”Vi har varandra och stötar varandra i arbetslaget alla skulle ju ställa upp om det hände 

någonting och det är ju också en trygghet att veta det faktiskt” (Lärare 4). 

 

När lärare 3 talar om vad det är som gör att han/hon känner sig beredd att möta kriser säger 

läraren följande: 

 

Joo jag tror jag känner mej beredd det tror jag, man ha jobba så länge och vi har ett oerhört 

bra arbetslag vi är trygga med varandra och det är också viktigt skulle jag floppa ur och 

känna att jag inte klarar av det här för så var det här när den där mamman dog det var det 

tredje barnet vi hade för hon hade jag känt i 9 år så man blir ju även ledsen själv inuti och 

ibland när man ska prata om vissa saker att man har stöd och att då går vi undan och då tar 

någon annan över och sen är det ju jätteviktigt för barnen och kunna se att jag är också 

ledsen och man får vara ledsen att det är tillåtande och göra det, så arbetslaget är oerhört 

viktigt sen kan du få hjälp och stöd av kuratorer och psykolog, elevhälsoteam, böcker, 

filmer vad som helst men det är här i verkligheten som du står sen kan du få tips men det är 

väldigt viktigt att du har det tryggt runt dej och att du litar på dina kollegor[…] jag tror att 

det är a och o (Lärare 3). 

 

När skolledning och kollegor inte stödjer individuella lärares syn på hur elever i kris ska 

bemötas kan läraren känna sig ensam i sitt arbete vilket påpekas av lärare 5, detta kan leda till 

en större arbetsbörda då du inte har någon att dela dina tankar med och det är upp till varje 

lärare att själv lösa problemen. Lärare 2 uttrycker ökad arbetsbörda på grund av dåligt stöd 

från stödteamet, speciellt från kurator och specialpedagog. Utifrån detta resonemang 

förtydligas innebörden av att ha stöd från kollegor och skolledning för att erhålla en god 

beredskap när det gäller att möta kriser. 

 
Flera av lärarna nämner att kollegor, skolledning och stödteamet kan vara en viktig resurs när 

läraren känner sig rådvill och behöver handledning, denna handledning anser bland annat 

lärare 3 kan bestå av tips och råd som gäller hur man som lärare kan samtala med och bemöta 

elever som befinner sig i kris. Vidare påpekar lärare 3 att samarbetet mellan kollegorna kan 

underlätta för lärarna när det gäller att identifiera barn som varit utsatta för övergrepp under 

en längre tid, lärarna kan då tillsammans med lärare som undervisat barnet tidigare resonera 

kring den svåra situationen och om en anmälan är nödvändig. Även lärare 5, som tidigare 

talade om ett bristande stöd från skolledningen, tar upp handledning som en positiv kvalitet 

när det gäller samarbete mellan andra kollegor på skolan: 
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Sen har vi ju jätte jättebra kurator båda kuratorerna så man kan om jag själv behöver liksom 

handledning hur ska jag göra så kan jag få det och det är ju bra och de är också kollegor i 

och för sig och specialpedagog har vi också jättebra som man kan fråga hur man ska göra 

(Lärare 5). 

 

Lärare 3 betonar att det är viktigt att lärare meddelar varandra vid överlämnandet av elever 

från ett stadium till ett annat vilka elever som har upplevt kriser, detta för att gamla kriser kan 

återvända senare i livet och orsaka svårigheter. Lärarna uttrycker här en förståelse för att det 

kan ta lång tid för eleverna att bearbeta en kris ordentligt och att det är viktigt att de nya 

lärarna har information om vad eleven har gått igenom. Denna information kan ses som en 

möjlighet för de nya lärarna att bemöta skolproblem och beteendeproblem som elever kan 

komma att uppleva på ett mer precist vis eftersom de känner till orsakerna. Även lärare 1 

lyfter fram betydelsen av att lärare informerar varandra om vilka elever i klassen som har 

genomlevt traumatiska kriser, detta för att öka lärarens beredskap att möta eleven på ett 

medvetet sätt och ta hänsyn till elevens upplevelser. Lärarna tar upp att det förekommer 

skillnader i att arbeta med elever i kris beroende på om man är klassföreståndare eller 

ämneslärare. Detta på grund av att klassföreståndaren är den som har mest information om 

vad elever i kris har gått igenom medan lärare som inte träffar eleven ofta inta alltid har fått 

den informationen. Detta tydliggör hur viktig kommunikationen mellan lärare är för lärares 

individuella beredskap att möta elever i kris. Lärare 1 belyser detta med ett exempel där en 

lärare på lektionen uttryckt sig på ett sådant vis att en flicka som förlorat en förälder upplevde 

en kraftig reaktion på det sagda, denna lärare var inte informerad om vad flickan hade 

upplevt. Lärare 2 påpekar att det även är lätt att glömma att en elev har upplevt en kris när 

man är ämneslärare och därför inte träffar eleven ofta. 

 

Den beredskap som kan erhållas tack vare kollegor gör att lärarna kan känna sig tryggare när 

de ska möta elever i kris. Något som bidrar till denna trygghet är lärarnas möjlighet att 

delegera problem vidare till andra inom skolan när läraren märker att han/hon inte klarar av 

att stödja eleven själv på ett tillfredsställande sätt. I föreliggande studie uttrycker samtliga av 

de lärare som undervisar i de äldre åldrarna positiva tankar kring möjligheten för lärare att 

delegera vidare till kollegor som är bättre rustade och har med expertis att bemöta de 

svårigheter som eleven kan uppvisa. Vikten av att delegera vidare belyses av lärare 5: 
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… sen måste man delegera vidare till dom som ska ha hand om det […] och sen gäller det 

ju att efter det här inledande då man har pratat med eleven och så, så måste man ju veta vart 

man ska dirigera vidare om de behöver hjälp om det är föräldrarna eller om det är via det 

här elevhälsoteamet till någon annan liksom för man ska ju inte ta på sig att vara både 

förälder och kurator och allt det där som man gärna gör (Lärare 5). 

 

 

Kategori 3: Lärare uttrycker att tidigare erfarenhe ter av elever i kris utgör en 

beredskap för att möta elever i kris.   

Genom de tidigare erfarenheterna uttrycker lärare att de erhållit en förståelse för vad som 

krävs för att möta elever i kris, vilket utgör en beredskap. De tidigare erfarenheterna ger 

lärarna kunskaper om vad som har fungerat förut i mötet med krisdrabbade barn och 

ungdomar, detta ger en beredskap för att möta nya kriser. Även erfarenheter av vad som 

fungerat sämre kan ge lärarna en bättre beredskap att möta nya kriser. Lärare 4 talar utifrån 

sina erfarenheter att det är viktigt att man som lärare inte tar något för givet när det gäller 

elever i kris. Utifrån tidigare erfarenheter vet lärarna att elever i kris behöver närhet och 

empati. Lärare talar även om att ritualer, enligt deras erfarenheter, kan ha en lugnande effekt 

på krisdrabbade elever. 

 

Utifrån sina tidigare erfarenheter uppvisar lärarna även en förståelse för att elever kan uppvisa 

ett förändrat beteende och reagera på flera olika sätt i respons på en krissituation. En kunskap 

om hur en elev kan reagera i samband med kris kan ses som en beredskap att möta nya kriser i 

skolan. En majoritet av lärarna påpekar att de ofta observerar utåtagerande beteende hos 

elever som befinner sig i kris, detta belyses av lärare 2 i följande uttalande:  

  

... hon är ju också i nån sorts kris hon bor i ett missbrukar hem hon klär sig svart målar sig svart 

hänger håret såhär och sitter såhär och är väldigt utåtagerande skriker härjar och slår i dörrar ja 

gör lite som man vill (Lärare 2). 

 

Som en kontrast till det utåtagerande beteendet som vi utifrån lärarnas uttalanden kan förstås 

vara ett vanligt beteende till följd av kriser, nämner en lärare utifrån sina egna erfarenheter att 

elever kan bli mer reserverade i samband med kriser. Läraren beskriver en flicka som efter en 

förälders död slöt sig i sig själv och var svår att nå. 
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Samtliga lärarna framhåller att kriser ofta följs av rädsla eller oro bland eleverna. När det har 

skett en olycka påpekar lärare 3 att eleverna kan uppleva rädsla över att det skall hända igen, 

de kan uppleva denna rädsla långt efteråt. Efter en kris kan elever ha svårigheter att hantera 

sina känslor och aggressioner, vilket lärare 4 påpekar kan leda till konflikter och mobbing i 

skolan. Lärarna har vid tidigare arbete med krisdrabbade elever observerat att flickor och 

pojkar kan reagera på olika sätt, vilket belyses av lärare 5: 

 

... dom uttrycker sig på olika sätt killar som mår dåligt blir ju oftast stökiga och liksom 

jamen slåss och håller på och drar runt och inte går på lektionerna och sådär medans tjejer 

också i och för sig kan dra runt och inte går på lektionerna men dom är liksom mer sådär att 

dom kommer och verkligen visar med miner och gester och sådär att jag mår skit dom på 

nåt sätt det är lättare att se att tjejerna behöver hjälp medan killarna alltså dom som slåss 

och härjar kan man först tycka att dom är störiga innan man ser vad som ligger bakom och 

alla lärare ser ju inte vad som ligger bakom det gör det i och för sig inte på dom tjejerna 

som har det så heller och tjejer det är oftare tjejer som inte kommer till skolan som ligger 

hemma (Lärare 5). 

 

 

Kategori 4: Lärare uttrycker att samarbete med vårdnadshavare utgör en beredskap 

för att möta elever i kris.   

Lärare talar om att det är viktigt att samarbeta med elevens vårdnadshavare när en elev 

befinner sig i kris. Information från föräldrarna anser lärarna även är viktig för att förstå att en 

elev upplever en personlig kris detta för att läraren ska vara förbered att möta eleven på 

lämpligt sätt i skolan. Lärare 4 tycker att kontakten med hemmen är positiv och nyttig. 

 

… vi lyssnar ju på föräldrar också om det någonting speciellt som vi behöver tänka på i 

olika situationer och så, så att det är ju mer kontakt mellan hem och skola idag än vad det 

var förr då var det mera separerat såhär och det tycker jag känns bra det tycker jag känns 

jättebra att det är så (Lärare 4). 

 

 

 

4.4 Sammanfattning av resultatet 

Lärarna i denna undersökning har en bred uppfattning av vad en elev i kris är, de uttrycker 

även en kunskap om att det inte enbart behöver vara den direkt berörda av krisen som 
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påverkas. Lärarna uttrycker även en förståelse för att elevers skolarbete kan påverkas av 

krissituationer och att en elev i kris därför är i behov av stöd från lärarens och skolans sida. 

Samtal, anpassad undervisning och rutiner anges av lärare som möjliga strategier för att 

effektivt bemöta de krisdrabbade eleverna i skolan och hjälpa dem bearbeta kriser på ett 

effektivt sätt. Krisplanen, kollegor, vårdnadshavare och de tidigare erfarenheterna ses som 

viktiga faktorer för lärarnas beredskap att möta kriser, då dessa uppfattas som stöd. Stödet 

från krisplanen, kollegor och vårdnadshavare utgörs i en trygghet att den individuella läraren 

inte behöver stå ensam och att det finns riktlinjer för hur man kan agera. De tidigare 

erfarenheterna erbjuder även de en form av trygghet då läraren genom dessa har förskaffat sig 

en kunskap om vad som fungerar och inte fungerar i mötet med krisdrabbade elever. De 

tidigare erfarenheterna förser även lärarna med en beredskap när det gäller hur elever i kris 

kan reagera. 
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5. Diskussion 
Syftet med vår uppsats har varit att undersöka vad lärare har för förutsättningar att arbete med 

krisdrabbade barn och ungdomar i grundskolan. I detta kapitel kommer vi att diskutera 

resultatet från vår undersökning i relation till den presenterade bakgrunden. 

 

Lärarens förståelse av elever i kris 

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att lärare i vår undersökning i stora drag har en 

gemensam uppfattning av vad en elev i kris är. Det förekommer dock vissa skiljaktigheter. 

När lärarnas uppfattningar om vad en kris är ses i relation till hur Cornell & Sheras (1998), 

Allen Heath & Sheen (2005), MacNeil & Topping (2007), Everly m fl (2000) definierar kriser 

kan en markant skillnad åskådas. De talar om kriser som ovanliga händelser som inträffar 

snabbt och utan förvarning. Lärarna i vår studie talar delvis om dessa typer av kriser men de 

berör även kriser som passar mer in på Flannery och Everly (2000) definition av kriser. Dessa 

författare talar om kriser som händelser som stör en individs psykiska balans. Samtliga lärare 

alternerar mellan dessa två definitioner i sina uttalanden då lärarnas uppfattningar om vad en 

kris är sträcker sig från naturkatastrofer som tsunamin till individuella kriser som mobbing. 

Everly m fl (2000) talar om att det inte enbart behöver vara de som är direkt inblandade i en 

kris som upplever krisreaktioner, detta finner vi även stöd för i vår studie då lärarna menar att 

barn och unga inte behöver vara vittnen till en händelse för att reagera på den. Då lärarna i vår 

studie uppvisar en sådan bred uppfattning och förståelse av vad en elev i kris är anser vi att 

lärarna har goda möjligheter att upptäcka de elever som kan befinna sig i kris detta i sin tur 

tolkar vi som att lärarna verkar ha goda förutsättningar för att kunna arbeta med barn och 

unga i kris. 

 

Vi anser vidare att en kunskap om de reaktioner som kan uppstå i förbindelse till en kris är en 

förutsättning för lärarna att möta krisdrabbade elever på ett effektivt sätt. Detta för att vi anser 

att det är viktigt att läraren kan koppla de reaktioner som en elev kan uppvisa i skolan till att 

eleven kan uppleva en kris och därför behöver stöd. Vi tror att det kan finnas risk för att 

läraren kan tolka elevens beteende som att eleven bara är allmänt besvärlig ifall läraren saknar 

kunskaper om hur kriser kan komma till uttryck hos barn och unga. Dyregrov m fl (1994) 

samt Yule & Gold (1993) talar om att barn och unga som upplever en kris kan uppvisa 

utåtagerande beteende och uppleva koncentrationssvårigheter. När eleven på lektionerna inte 

klarar av att koncentrera sig på det som ska göras tror vi att det är lätt att läraren drar en snabb 
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slutsats att eleven är lat och besvärlig. Detta betonar vikten av att lärare har förståelse av de 

möjliga effekter som kriser kan ha, det är viktigt att lärarna kan se bakom elevernas 

beteenden. I den föreliggande studien uppvisar samtliga lärare en god förståelse för de 

reaktioner som krisdrabbade elever kan uppleva, detta torde förse läraren med en god 

utgångspunkt när det gäller att bemöta eleverna på ett tillfredsställande vis. Lärare påpekar 

dock att det ibland kan vara svårt att tolka de beteendemönster som elever kan uppvisa, detta 

förekommer bland annat när det har gått en tid sedan krisen upplevdes aktuell från lärarens 

sida. Vi anser därför att det är viktigt att ha i åtanke att kriser kan påverka barn och ungdomar 

under en längre tidsperiod, något som berörs av Dyregrov m fl (2002) samt Dyregrov m fl 

(1999b). Samtliga intervjuade lärare ger uttryck för denna förståelse men somliga menar att 

det kan vara lätt att glömma bort vad elever har gått igenom. 

 

Tidigare forskning visar på att det förekommer skillnader i hur flickor och pojkar reagerar på 

kriser, i denna studie utryckte endast två lärare att de upplevda att flickor och pojkar reagerar 

på olika sätt i förhållande till krissituationer. Vidare menar samtliga lärare att flickor och 

pojkar i kris bör bemötas på samma vis, när detta sätts i relation till Dyregrov m fl (1994) 

samt Dyregrov m fl (1999b) som utrycker att det kan vara betydelsefullt att utforma olika 

strategier för bemötande som grundar sig i kön, kan en markant differens skönjas. För de 

lärare som inte tycks anse att elever kan uppleva olika reaktioner ur ett genusperspektiv vid en 

kris menar vi saknar förutsättningar för att förstå att flickor och pojkar kan behöva olika 

bemötande. Trots att de två lärare som ser skillnader i reaktioner torde ha förutsättningar att 

förstå att olika interventionsmetoder kan vara nödvändiga förefaller detta dock inte vara fallet. 

Det faktum att samtliga lärare anser att flickor och pojkar måste bemötas på samma sätt tror vi 

beror på att lärare strävar efter att behandla alla elever jämlikt oavsett kön, lärare vill se 

eleven som en individ med specifika behov. Vi tolkar lärarnas uttalanden som att de ser att 

elever har olika behov i samband med krissituationer och att lärarna strävar efter att möta 

elevernas individuella behov oavsett kön. Vi anser att det är viktigt att se varje elev som en 

individ och utgå från denna elevs behov men att det även är viktigt att ta hänsyn till de åsikter 

som forskningen betonar, nämligen att det kan förekomma skillnader i hur flickor och pojkar 

behöver bemötas. Enligt forskningen verkar det främst vara pojkar som har en tendens att 

hålla känslorna inom sig vilket kan leda till att det kan vara svårt att uppfatta elevens behov. I 

föreliggande studie har det framkommit att även flickor kan reagera på detta sätt, vilket 

innebär att det finns undantag. 
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Genom föreliggande studie framkom att alla lärare som intervjuades ansåg att kriser kunde ha 

en inverkan på hur elever presterar i skolan. Samtliga ansåg att koncentrationsförmågan hos 

eleverna kunde försämras till följd av en krissituation. Detta finner vi även stöd för i tidigare 

forskning då Broberg, Dyregrov och Lilled (2003) samt Dyregrov, Bie Wikander och 

Vigerust (1999a) konstaterar att barn och unga som upplevt kriser kan erfara svårigheter med 

koncentrationen då de inte kan fokusera tankarna, detta har en negativ effekt på elevernas 

inlärning. Enligt forskningen tycks få elever uppleva att skolan blir viktigare för dem efter en 

kris, i vår undersökning var det endast en lärare som ansåg att skolan får en större betydelse 

för eleven. En anledning till att detta endast berörs av en lärare tror vi kan bero på att det 

kanske inte är så vanligt att barn och ungdomar reagerar på detta vis, dessutom tror vi att det 

för lärarna kan vara svårare att uppmärksamma eleverna som reagerar på detta sätt, dessa 

elever som sköter sig, kan lättare undgå lärarens uppmärksamhet. 

 

Lärarens bemötande av elever i kris 

Under intervjuerna framkom att lärare anser att det kan vara värdefullt för elever i kris att 

behålla sina rutiner då dessa kan uppfattas som en säkerhet när det övriga livet kan befinna sig 

i ett kaos. För eleverna kan skolan då komma att bli en trygghet. Nickerson och Zhe (2004) 

påpekar att 91 % av de skolpsykologer som de undersökt anser att det är bra om lärare sträva 

efter att bibehålla de normala rutinerna när en kris har inträffat. Stöd för detta ger Dyregrov m 

fl (1999a) då de påpekar att elever menar att den normala skoldagen kan hjälpa dem att 

bearbeta kriser. Det motsatta uttrycks dock av Broberg m fl (2005) som påpekar att elever kan 

uppleva att det är svårt att återgå till den normala skolvardagen alltför snabbt efter en 

krissituation.  

 

Lars H. Gustafsson (2006) påpekade att vuxna ofta möter barn och unga som befinner sig i 

kris med tystnad, en tystnad som grundar sig i omtanke för barnet samt en osäkerhet kring hur 

man talar med barn och unga i kris. En av lärarna i vår undersökning påpekade att man på 

skolan hade en tendens att lägga locket på för att undvika alltför mycket snack från elevernas 

sida, vilket kan tolkas som ett uttryck för Gustafssons uttalande. Cornell och Sheras (1998) 

påpekar att en tystnad från lärarnas sida kan leda till att eleverna tror att läraren inte bryr sig 

om deras känslor. De påpekar även att skolans försök att tysta ner en krissituation för att 

undvika skvaller ofta kan få negativa följder. Dyregrov m fl (1994) anmärker att vuxna som är 

aktiva inom skolan ofta inte försöker skapa ett samtalsklimat där barn och unga i kris kan tala 
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om vad de har upplevt och sina känslor för detta. Detta fann vi dock inte vara fallet i vår 

studie då samtliga lärare ansåg att samtal kring kriser kan vara ett effektivt sätt att möta 

krisdrabbade elever och försöka hjälpa dem att bearbeta sina upplevda kriser. Lärarna fann det 

betydelsefullt för eleverna att i ha en möjlighet att tala om vad de gått igenom med en vuxen 

som inte är direkt inblandad. Vi finner stöd för lärarnas uttalanden i forskningen, i en rapport 

från Skolverket (2005) fann man att samtal var den form av stöd som skolor ansåg att elever 

är i störst behov av när något svårt har inträffat. Lärarna i vår studie ansåg att samtal med 

elever är viktigt eftersom kriser ofta ger upphov till många frågor. Lärarna ser även samtalen 

som en möjlighet för läraren att försöka trösta eleverna och som en möjlighet att peppa och 

uppmuntra eleven. 

 

Lärarna i studien ansåg att krisdrabbade elever kan gynnas av anpassad undervisning i då de i 

samband med kriser kan uppleva en problematisk skolsituation. Lärarna ger här uttryck för en 

förståelse för att elever kan uppleva det som mycket svårt att återgå till den normala 

skolvardagen efter en svår upplevelse och att de därför kan behöva extra stöd från skolans 

sida. När det gäller den anpassade undervisningen finner vi en samstämmighet mellan de 

intervjuade lärarnas uttalanden och vad som kommer till uttryck i forskningen. Dyregrov 

(2004) påpekar att det är av stor vikt att skolan utformar interventionsmetoder som är 

individanpassade då elever kan reagera på så skilda vis. Även i skolverkets rapport från 2005 

lyfter fram skolans skyldighet att erbjuda elever stöd även när problemen inte är 

kunskapsrelaterade. Ytterligare stöd för anpassad undervisning som finner vi i Brobergs m fl 

(2005) då de poängterar att det kan vara bra att skolor underlättar den svåra situationen som 

elever kan befinna sig i genom att inte tvinga eleverna att återgå till den vanliga skolrutinen 

för snabbt.  

 

Lärarens beredskap att möta elever i kris 

Skolverket (2000), Dyregrov (2004), Broberg m fl (2003), Knox och Roberts (2005) samt 

Cornell och Sheras (1998) påpekar att en krisplan med välgenomtänkta metoder är av stor 

betydelse när det gäller skolans och lärarnas förmåga att möta kriser på ett effektivt sätt. 

Lärarna i vår studie såg krisplanen som en trygghet då denna kunde tillhandahåll läraren med 

konkreta förslag på hur han/hon kan agera i en krissituation. Krisplanen betraktades av flera 

av lärarna som ett värdefullt stöd då den även innehåller en ansvarsfördelning över vem som 

ska göra vad vid en krishändelse, denna organisation upplevs inge en trygghet när skolan står 
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mitt i ett kaos. Cornell och Sheras (1998) påpekar även att det är viktigt att samtliga lärare på 

skolan är insatta i krisplanen och kan genomföra den vid behov. I den aktuella studien ansåg 

sig en majoritet av lärarna vara insatta i krisplanens innehåll, medan några enbart visste var 

den fanns ifall det skulle behöva den. Vi anser att en kännedom om krisplanens innehåll är 

viktigt för lärarnas beredskap, detta på grund av att vi menar att det är svårt att veta hur man 

kommer att reagera själv vid en kris och att det då kan kännas tryggt att ha en krisplan som 

man är insatt i. Vi upplevde att de lärare som hade en större inblick i krisplanen innehade en 

påtagligare beredskap att arbeta med krisdrabbade elever än vad de övriga lärarna hade. 

Samtliga lärare uppvisade dock en kännedom om vikten av att vara medmänniska när man 

möter elever i kris, något som även Gustafsson (2006) och Nilsson & Ginsburg (2006) menar 

då de påpekar att elever i kris behöver lärare som är närvarande och har en förmåga att lyssna. 

Då Cornell och Sheras (1998) och Allen & Ashbaker (2004) framhåller att det direkta 

bemötandet i samband med en kris är viktigt för elevers bearbetning av kriser tror vi att de 

lärare som är insatta i krisplanen kan ha kunskaper som behövs för att ge detta direkta 

bemötande. Vi ser dock att samtliga lärare i studien har goda förutsättningar att förse 

krisdrabbade elever med ett gott direkt bemötande då de alla uppvisar medmänskliga 

kvaliteter då de utifrån tidigare erfarenheter påpekar att elever i kris behöver närhet och 

empati. 

 

Under intervjuerna framkom att lärarna ansåg att de kunde finna en säkerhet i kollegors och 

skolledningens stöd när det gällde att arbeta med krisdrabbade elever. De ansåg att detta 

samarbete ingav dem en känsla att de var en del av ett team. Denna teamkänsla tillför lärarna 

en känsla av trygghet och stabilitet då de känner att de inte behöver stå ensamma i en kris. 

Allen och Ashbaker (2004) talar även de om att samarbete mellan kollegor är viktiga när det 

gäller beredskapen att möta kriser på ett effektivt sätt. Vidare menar dessa författare att lärare 

och skolans som helhet måste klara av att inge elever en känsla av lugn och stabilitet i en 

krissituation. Vi anser att lärare behöver känna sig trygga i sin roll för att klara av att göra 

detta i en svår situation, det kan då vara viktigt att den individuella läraren känner att han/hon 

har stöd från sina kollegor. Vi ser därför kollegor, jämte krisplanen, som en viktig faktor som 

påverkar lärarnas upplevda beredskap och förutsättningar att möta elever i kris. 

 

Då denna studie inte är omfattande kan vi inte dra några generella slutsatser utifrån vårt 

resultat, vi kan dock urskilja tendenser. De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att lärare 
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har goda förutsättningar att möta elever i kris, men att dessa kan utvecklas. Man blir aldrig 

fullärd men vi anser att samtliga lärare i vår studie har en god grund att bygga på. 
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BILAGA 1: Intervjuförfrågan 

Hej! 

Vi är två studenter från lärarutbildningen vid Örebro universitet som heter Jennica Lundberg 

och Sylvia Norberg. Under denna termin skriver vi ett examensarbete i kursen pedagogik med 

didaktisk inriktning C. Vårt examensarbete fokuserar på lärarens förutsättningar att arbeta 

med krisdrabbade barn och ungdomar i grundskolan.  

 

Vi är angelägna av att komma i kontakt med lärare som är intresserade av att delta i denna 

studie. Ert deltagande sker i form av en intervju som är tänkt att ta cirka 30-45 minuter. Ni får 

bestämma tid och plats, men vi skulle vilja att intervjuerna sker under veckorna 46-47. Då vi 

är intresserade av lärarens uppfattningar och tankar kring krisdrabbade barn och ungdomar är 

konkret erfarenhet inte nödvändig. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas utan några 

problem. Intervjun kommer att spelas in på ljudband för att underlätta analysarbetet. 

Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer efter uppsatsens 

godkännande att förstöras. 

 

Kontakta oss vid intresse av att medverka i denna studie eller om ni har några frågor. 

XXX@student.oru.se eller tel.nr 073-XXXXXXX 

XXX@student.oru.se eller tel.nr 073-XXXXXXX 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Jennica Lundberg  Sylvia Norberg 
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BILAGA 2: Intervjuguide 

 

Vad tänker du på när vi säger elever i kris? 

 

Vad har du för erfarenheter av att arbete med elever i kris? Hur agerade du då? 

 

Hur uppfattar du som lärare att du bäst kan hjälpa barn och ungdomar i kris?  

 

Hur upplever du att elevers skolarbete påverkas i samband med kris? 

 

Hur gör du som lärare för att hjälpa eleven vidare i skolarbetet? 

 

Hur har du upplevt att elever som inte är direkt inblandade i en krisartad händelse ändå kan 

uppleva en personlig kris? 

 

Hur upplever du att elever i kris behöver bemötas ur ett genusperspektiv? 

 

Vilket stöd upplever du att du har från kollegor och skolledning när det gäller att möta elever i 

kris? 

 

Vad känner du till om krisplanen? 

 

Hur pass beredd känner du dig för att ge stöd till elever ifall någon krissituation skulle inträffa 

på skolan eller utanför skolan?  

 

Vad krävs för att du ska känna dig mer förberedd att möta en elev i kris?  


