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2 BAKGRUND

Jag var 17 år när min pappa dog. Han var frisk som en nötkärna och ingen av oss
familjemedlemmar kunde ana att någonting så fruktansvärt skulle kunna hända. Hela min
trygga tillvaro vändes upp och ned.

Tiden läker alla sår heter det. Jag kan till viss del hålla med om detta. På det djupa såret som
så brutalt slitits upp bildas det efter hand en skorpa. Det blöder inte lika kraftigt nu, men såret
finns där hela tiden. Efter många års sörjande och bearbetning av det traumatiska kan skorpan
på såret ramla bort, men därunder finns det ärr som aldrig någonsin kommer att försvinna. Det
är viktigt att komma ihåg detta. En person som sörjer behöver inte gråta öppet, personen kan
lida otroliga inre kval, vilket inte omgivningen tydligt kan se.

Sedan min pappa gick bort har jag haft detta med döden aktuellt i mitt medvetande. Jag har
alltid tänkt att jag i framtiden ska arbeta för att barn som drabbas av liknande situationer, som
jag gjorde, inte ska behöva bli behandlade som jag blev. Jag är självklart ledsen över det som
har hänt och jag kan garantera att jag inte blev gladare över att bli behandlad som luft av
kamrater och lärare. Nu i efterhand känner jag en viss förståelse för mina kamraters agerande.
De är uppfostrade i dagens samhälles normer och värderingar. Det känns som att man under
sin skoltid inte har fått den uppfattningen att det är lika naturligt att skratta som att gråta.
Däremot känner jag en stor besvikelse över hur mina dåvarande lärare agerade. För dem var
jag en jobbig elev som för tidigt tog mig till skolan efter pappas död. Något djupare
känslomässigt engagemang hade jag inte förväntat mig av dem men jag trodde i alla fall att de
skulle lägga en hand på axeln och fråga hur jag mådde. Jag trodde fel. Människorna
behandlade mig som luft och det var aldrig någon som frågade hur jag mådde. De tog till och
med avstånd ifrån mig under lektionstid när det gällde pedagogisk hjälp. Detta får bara inte
förekomma enligt min mening. En elev som har mist någon när och kär och har det psykiskt
jobbigt, ska ändå kunna känna att skolan ska fungera som en fristad. Eleven ska känna sig
välkommen till skolan när han eller hon orkar och vill. Vi ska ta emot dem med öppna armar
och visa att vi finns där hela tiden om de behöver oss. Vi som arbetar i skolan måste visa att
vi finns där för ungdomarna. Att ha någon som hela tiden finns till hands och kan lyssna på en
när man är ledsen är guld värt. Att tydligt visa att man som medmänniska finns där för den
drabbade eleven, är ett måste för att eleven ska kunna bearbeta sin sorg på ett bra sätt. Genom
att kontinuerligt diskutera med sina kollegor om hur barn mår och vad de behöver i olika
skeenden i deras liv, hjälper man både sig själv och eleverna till en god arbetsmiljö. Som
lärare ska jag kunna agera i krissituationer, fast de många gånger kan kännas skrämmande och
främmande. Det är en del av lärarens professionalitet. Som lärare jobbar man med enskilda
individer och det är viktigt att komma ihåg att människor inte är några maskiner. Vi kan inte
bara sätta på oss skygglappar och ”tuta och köra” och låtsas som om ingenting har hänt när en
elev mår psykiskt dåligt. Det straffar sig i slutändan. Om vi lyssnar till varje elev och visar att
vi bryr oss, blir klimatet i skolan bättre. A och O i ett fungerande klassrumsklimat är ett
ömsesidigt förtroende och samspel mellan lärare och elever.

När jag började på lärarhögskolan fick jag klart för mig att jag sista terminen skulle göra ett
examensarbete på 10 poäng. Jag visste direkt vad jag ville arbeta med, nämligen barn och
sorg. När jag började titta efter vad det fanns för skrivet material om detta blev jag glatt
överraskad. Det finns mycket litteratur skrivet på det här området men jag märkte att det fanns
ganska lite skrivet om skolans skyldighet till krisplaner vid olycksfall och dödsfall. Jag
beslutade mig därför för att i mitt examensarbete gå ut på fältet och se hur det kan se ut med
olika skolors krisplanshantering. Det finns skolor som har arbetat fram en krisplan för olyckor
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och dödsfall, men det finns än fler skolor som inte har gjort det. Det känns som krisplanerna
har kommit i skymundan en aning för arbetet med mobbningsplaner, vilka har varit aktuella
en tid tillbaka. Båda dessa planer är otroligt viktiga att ha på en skola för att elever och lärare
ska kunna arbeta i en väl fungerande miljö. På många skolor har man höjt frågande på
ögonbrynet när jag har frågat om krisplaner för dödsfall och olyckor. De har frågat en extra
gång om det inte är krisplan för mobbning jag är ute efter.  Jag hoppas av hela mitt hjärta  att
ingen annan elev i framtiden kommer att bli behandlad som jag blev en gång för 6 år sedan.

3 SYFTE

Mitt behov av en stadig grund vad beträffar kunskap om krishantering i skolan är stort. Jag
vill vara ordentligt rustad när jag kommer ut som färdig lärare. Enligt min uppfattning är jag
som lärare skyldig eleverna att ha god kunskap om hur man på bästa sätt kan arbeta fram en
väl fungerande krisplan för olyckor och dödsfall. Därför är examensarbetet ett utmärkt tillfälle
att samla så mycket kunskap som möjligt, för att sedan sträva efter att sprida min kunskap till
de skolor jag kommer att arbeta på.

Skolan är skyldig att ha en utarbetad krisplan. Varför det är så viktigt, förstår de flesta lärare,
den dag då det verkligen händer någonting i skolan och de står där handfallna och inte vet i
vilken ände de ska börja. Att dokumentera tankar skriftligt är ett led i att arbeta på ett mera
professionellt sätt. Det är viktigt att ha ett samlat dokument för att alla lätt ska kunna ta del av
det i olika situationer. En annan viktig anledning till varför man ska få ned handlingsplanen
på pränt är att det lättare går att utvärdera en skriven krisplan.

Syftet med mitt arbete är således att studera och aktualisera skolans skyldighet att ha en
krisplan för olyckor och dödsfall.

4 BESTÄMNING AV UPPGIFT

Min uppgift är att läsa litteratur i ämnet samt granska tre skolors arbete med krisplaner för
olyckor och dödsfall. Efter att ha tittat på hur det kan se ut på fältet ska jag se efter om
skolorna har lyckats med arbetet  att nå målen i Lpo 94, som säger att skolan är skyldig att ha
en krisplan. I min slutdiskussion ska jag binda samman skolornas arbete och läst litteratur till
en subjektiv fiktiv arbetsplan.

5 UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE

Det allra första jag gjorde när jag bestämt mig för att mitt examensarbete skulle handla om
barn och sorg, var att titta på färdiga examensarbeten på ITL. Jag kunde när jag hade tittat
igenom samtliga examensarbeten på området ”barn och sorg” konstatera att det fanns ganska
få arbeten som handlade om skolans skyldighet att ha krisplaner vid olyckor och dödsfall.
När jag bestämt mig för vilken inriktning jag skulle ha på mitt arbete, var nästa steg att i god
tid läsa aktuell litteratur på området. Det finns en hel del litteratur  om ”barn i sorg”, men det
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finns desto mindre skrivet om skolans roll och dess skyldigheter att ha en handlingsplan för
krissituationer. Till en början kände jag behov av att få mera kunskap om barn och sorg i
största allmänhet. Jag valde ut ett par böcker som verkade intressanta. Därefter läste jag Lpo
94 om skolans skyldighet till att ha krisplan.

Samtliga skolor jag tittat på i mitt arbete ligger i Östergötland. I mitt arbete benämner jag
skolorna 1, 2 och 3. Skola 1och 3 är slumpvis utvalda. Skola 2 ville jag titta lite närmare på,
då denna skola  för cirka ett halvår sedan var med om att sju elever och två vuxna ,ur
personalen från skolan, hastigt omkom.

Innan intervjutillfällena förberedde jag frågor som skulle ligga till grund för de olika
intervjutillfällena. Jag antecknade stödord under intervjutillfällena. Direkt efter avslutad
intervju sammanställde och renskrev jag intervjuerna. Vid renskrivningen av intervjuerna har
jag haft intervjufrågorna som mall när jag har strukturerat resultatet.

Jag har gjort tre olika intervjuer på tre olika skolor. På skola 1 intervjuade jag kuratorn. Jag
kontaktade rektorn på skolan och blev av henne hänvisad till kurator. Rektor förklarade att det
var kuratorn på skolan som hade hand om krisplansfrågorna. På skola 2 kontaktade jag rektor.
Rektorn själv är med i krisgruppen och erbjöd sig att avsätta tid för mig. På skola 3
intervjuade jag kuratorn. Jag blev av rektor hänvisad till kuratorn på grund av dennes långa
erfarenhet med krisplansarbete.

Efter att ha gjort de tre intervjuerna och sammanställt dessa, satte jag mig ned och
reflekterade över den information jag nu samlat på mig. Min slutliga uppgift var att sortera all
information från intervjuer och från läst litteratur och reflektera över denna. Jag arbetade
slutligen fram en personlig arbetsplan över hur jag skulle vilja arbeta med krisplaner för
olyckor och dödsfall.

Jag kan sammanfatta mitt genomförande genom tre punkter:

• Läst litteratur på området
• Intervjuat personal  som är engagerade med krisplansarbete
• Tittat på tre skolors handlingsplaner för krissituationer

Avslutningsvis har jag bearbetat all den information jag har inhämtat under arbetets gång i
diskussionsdelen. Jag har med Lpo 94 som utgångspunkt tittat på hur skolorna uppfyller
målen. Jag har också dragit paralleller mellan skolornas arbete och vad som står i litteraturen.
Till detta har jag lagt subjektiva kommentarer.
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6 LITTERATURGENOMGÅNG

I min litteraturgenomgång kommer jag att ställa upp ett antal rubriker som jag anser är
övergripande för mitt arbete. Under dessa rubriker kommer jag att behandla litteraturen jag
läst. Efter att ha läst en hel del litteratur, har jag använt mig av den litteraturen jag tyckte var
mest intressant.

I Sverige dör 90000 människor varje år.  2000 av dessa människor begår självmord och 4000
människor dör i olyckor. Detta innebär att risken att ett barn dör är stor. Vi vet att vi alla en
dag ska dö, men det känns onaturligt och orättvist när ett barn berövas livet. Detta är
ingenting vi kan rå på. Istället för att låtsas som att detta inte kan inträffa är vi vuxna skyldiga
att rusta oss med kunskap om barns sorgereaktioner och barns behov vid sorgearbete (Monika
Fahrman, 1993).

6.1 Sorgereaktioner

6.1.1 Kriser och deras förlopp
Kriser är någonting som alla människor förr eller senare kommer att komma i kontakt med.
En del kriser som vi kommer att drabbas av i livet förorsakas av att någon avlider eller är med
om en olycka (E Karlsson, 1997). En kris uppstår när vi ställs inför sådana problem, som vi
inte kan lösa på ett naturligt sätt. Den uppstår när en obalans mellan problemet och vår egen
förmåga att nå fram till en lösning  sker. Följden blir då att vi blir pressade, känner ångest och
blir förvirrade. Man ska då komma ihåg att detta inte rör sig om ett psykiskt sjukdomstillstånd
utan om mänskliga reaktioner (C-O Hammarlund, 1995).

Oavsett vad som förorsakar krisen följer krisen ett visst mönster. Det är bra att känna till det
här förloppet. Det är då lättare att som medmänniska se var i krisen personen man vill stötta
befinner sig, och man kan på ett lättare sätt hjälpa personen i sin svåra situation. Man brukar
dela upp krisen i fyra naturliga faser. De här krisfaserna får inte vara någon stel modell, utan
endast ett hjälpmedel att orientera sig i krisens olika skeenden (S. Jonsson).

Här nedan kommer jag att beskriva olika faser under ett krisförlopp. Många författare har i
den litteratur jag läst gjort snarlika indelningar av krisförloppet. Följande faser här nedan har
beskrivits i ”Livs- och krisfrågor” av Stig Jonsson.

1. Chockfasen:
Denna fas kan vara allt från ett kort ögonblick upp till två dygn. De drabbade har under den
här fasen en känsla av overklighet. Man kan inte förstå vad som har hänt. Allting är som en
enda lång mardröm och man intalar sig själv att man snart vaknar upp ur den. De drabbade
kan uppfattas som bedövade och okänsliga. Även om de på ytan kan verka lugna upplever de
ett inre kaos. Det är vanligt att de efter hand har svårt att redogöra för vad som har hänt. Detta
tillstånd är lätt att missförstå. Andra människor kan tolka det som att den drabbade tar det bra.
I själva verket är personen i stort behov av stöd och hjälp när denne nu befinner sig i ett
chocktillstånd.

Vissa kan reagera med förvirring och förtvivlan. De agerar öppet och känner att de inte riktigt
har kontroll över sig själva.
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Det är sällan den drabbade grips av panik. Det kan inträffa om t.ex. man har varit med om
livshot kombinerat med tidspress (brand). Man ska då isolera dem som drabbats av panik.
Detta gör man för att de andra i gruppen som varit med om samma sak inte ska bli ”smittade”.
Det är också viktigt att arbeta för att bekämpa rykten och sprida sann information.

Många drabbas av en förändrad tidsuppfattning. Man tycker att det som händer tar en väldig
lång tid. Detta kan motverkas genom att man ger information till personen som är chockad.
Man upplyser hela tiden det händer någonting, eller om det kommer att hända någonting
snart. Olika fysiska reaktioner kan inträda under chockfasen t.ex. hög puls, hjärtklappning,
muskelspänningar, yrsel, darrningar, skakningar och man kan känna sig svimfärdig. Ofta är
det tankar och känslor inför sin egen reaktion som gör att det tar tid att komma över kriser.
Frågor dyker upp som varför kände jag inte mera sorg? Chockens symptom är avstängdhet
och chockens försvar är förnekande och förträngning.

2. Reaktionsfasen
Den här fasen pågår vanligtvis någon eller några månader. Den drabbade förstår nu vad som
har hänt och nu är det vanligt att de starka sorgereaktionerna kommer. Många har svårt att
skilja på vad som är verkligt och overkligt. Det är också vanligt att ångesten under den här
fasen tar upp en stor plats i den sörjandes liv. Man blir mera sårbar och man är rädd att det ska
hända flera olyckor. Det är också vanligt att man inte känner något hopp inför framtiden. Man
är också hela tiden på spänn inför nya saker som man tror ska inträffa. Man reagerar på
minsta lilla ljud. Krissituationer sätter så gott som alltid spår i skolsituationen. Man kan också
få starka minnesbilder ifrån olyckstillfället. Man kan få syn, hörselintryck och man kan känna
lukter och smaker. Koncentrationsförmågan försvåras och det är vanligt med sömnproblem.
Många upplever också en sänkt livskvalitet.

Skam och skuld är i den här fasen mycket vanlig. Det är också vanligt att känna ilska mot
människor runt omkring en. Det kan vara ilska mot den/de döda, mot den eller de som sökt
hjälpa. Isolering kan förekomma. Det är inte bra, känslor behöver få komma fram. Sorgen
genomarbetas i och med isoleringen på ett ohälsosamt sätt. Den sörjande kan också få fysiska
problem såsom sänkt immunförsvar. Det är vanligt att de existentiella frågorna som handlar
om livet och döden blir vanliga hos den sörjande. I denna fas är det vanligt att man känner en
hopplöshet inför livet och självmordsförsök är inte ovanligt här.

3. Bearbetningsfasen/reparationsfasen
Den här fasen pågar från några månader upp till ett halvår eller ännu mera. Den sörjande
börjar nu att vända blicken framåt. Man accepterar mer eller mindre det inträffade och börjar
se möjligheter i livet. Det är viktigt att man inte förskönar bilden av hur livet såg ut innan
olyckan.

4. Nyorienteringsfasen
Den här fasen har inte direkt någon avslutning. De drabbade lever nu med det som har hänt
som ärr som kommer att finnas kvar som en del i deras liv. Saknaden och minnen finns kvar,
men det är ingenting som hindrar att man kan leva ett normalt liv.
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6.1.2 Barns sorgereaktioner
I vårt samhälle har vi svårt att prata om döden med barn. Det är lättare att prata om när djur
och äldre personer dör, men när syskon, barn och föräldrar dör blir det genast svårare att prata
öppet med barn. I 5-6 års åldern är barn väldigt nyfikna på det existentiella. Frågor om livet
och döden är här vanliga. Vi vuxna tycker många gånger att det är svårt att prata om detta
med barn. Barnen har vid den här åldern inte kommit så långt i sitt abstrakta tänkande och det
kan därför vara svårt för oss att få barnen att förstå. Ofta rör sig barnens funderingar om
praktiska och konkreta saker. Det vi vuxna då bör tänka på är att vi inte ska trassla till
förklaringarna, utan vara så tydliga och raka som möjligt (Fahrman, 1993).

Döden uppfattas inte som något beständigt för barn under 5 år. När dessa barn leker kan de
leka att de dör en stund för att efter en stund vakna igen. Det är så små barn uppfattar döden.
Barn i den här åldern ställer frågor som har samma nivå som dennes intellektuella mognad.
Det kan handla om att ett barn frågar om de får ta med sig en leksak i kistan när de dör. Det
gäller att vi vuxna inte förlöjligar eller bagatelliserar barnets funderingar, utan bemöter barnet
på samma nivå som frågan ställdes. Barnet kan bli klängigt och söker efter tröst. Barnet sover
ofta dåligt och får problem med maten (Fahrman, 1993).

Den abstrakta förståelsen av vad döden är för något kommer i 9-10-årsåldern. Vid den här
åldern blir frågorna om döden vanliga. Barn funderar mycket över vad som händer efter
döden. Barnet förväntar sig fortfarande konkreta svar på sina frågor. Istället för att krångla till
det måste vi vuxna vara klara med att vi hjälper barnet på bästa sätt genom att vara så raka
och tydliga som möjligt. Istället för att säga att någon har dött brukar vi säga att någon har
”gått bort” eller ”somnat in”.  Ett litet barn som får höra att någon de känner har somnat in
kan reagera starkt nästa gång någon pratar om att det är dags att somna. Barnet tror då att man
inte kommer att vakna igen. För oss vuxna är ordet död ofta laddat på många olika sätt, men
det är det inte för ett litet barn (Fahrman, 1993).

Hur barnet reagerar på ett dödsfall har mycket att göra med vem som dör. Självklart blir
barnet ledset om farmor och farfar dör, men det är ändå mera acceptabelt för barnet än om
någon av föräldrarna eller något syskon dör. Familjen är barnets trygghet och dör någon
familjemedlem rubbas hela deras tillvaro. Det är också vanligt att om någon i familjen dör så
är de kvarvarande familjemedlemmarna inte fullt så stabila som de brukar vara och ett litet
barn som då behöver mycket stöd och förklaringar kanske inte får det (A Dyregrov, M
Raundalen, 1995).

När ett barn får reda på ett dödsfall är det vanligt att det inte riktigt förstår innebörden av
budskapet. Det är inte många barn som omedelbart reagerar med gråt vid ett dödsbud. Det tar
ett tag för ett barn att förstå innebörden av döden. När världen rasar samman för ett barn är det
också vanligt att de redan planerade aktiviteterna blir än viktigare. Det blir en slags trygghet
att ägna sig åt aktiviteter av olika slag, det håller ihop tillvaron för barnet. En så stark och
laddad nyhet som att mamma har dött kan också vara svårt för ett barn att ta in på en gång.
Oftast behöver barnet tid att ta in detta bit för bit. För ett barn är det naturligt att förneka en
traumatisk händelse. Fortsätter förnekandet under lång tid måste man uppmärksamma detta.
Det är svårt att se ett barn i sorg men det är än värre att undanhålla fakta och information för
barnet om dödsfallet. Man gör barnet en björntjänst genom att inte prata med barnet om det
svåra. Om man ser till att ha en öppen kommunikation med barnet om det svåra som har hänt
är chansen större att barnet tar sig igenom de olika sorgefaserna på ett bra sätt (Fahrman,
1993).
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Många gånger uppfattar vuxna att barn inte sörjer alls. Ett barn fungerar inte på samma sätt
som en vuxen på grund av att barnet inte har kommit lika långt i den emotionella och
intellektuella utvecklingen. Barnet kan på många sätt utveckla symptom av olika slag, t.ex.
avvikande beteende, ångest och avbrott i utvecklingen, stagnerande eller tillbakagångar. En
vanlig sorgereaktion hos barn är starka minnen. Barnet försöker att hålla kvar starka minnen i
sitt inre för att på det viset kunna hålla kvar den döda i sitt medvetande. Sömnrubbningar är
en annan vanlig sorgereaktion. Drömmar speglar vårt inre, därför är det vanligt att den ångest
och sorg som barnet klarar av att hålla ifrån sig i vaket tillstånd, under sömnen kommer över
barnet. Vi kan under drömmen inte styra över vad vi ska drömma om. Det kan bli mycket för
barnet på en gång att inte kunna styra över sina känslor och tankar under sömnen. Många barn
vill därför inte sova alls. Ett barns förmåga att sakna en nära anhörig som har dött är en viktig
faktor i sorgearbetet. Barnet behöver hjälp av en vuxen att kunna känna igen och hantera den.
Ett barn kan också känna en stor vrede över att någon de tyckt mycket om har lämnat
honom/henne. Vi vuxna har inställningen att man inte pratar illa om de döda. För barnet är det
naturligt att öppet visa ilska över att någon har lämnat dem i sticket. Barnet känner sig sviket
och övergivet. Ilskan är en följd av att barnet mår psykiskt dåligt. En del barn blir väldigt arga
och utåtagerande. Denna vrede kan vara ett sätt att synas. Andra barn blir istället passiva och
sluter sig (Fahrman, 1993).

Om ett syskon dör kan barnet känna skuldkänslor. Det är inte ovanligt och heller inte
onaturligt att syskon önskar livet ur varandra. Avundsjuka mellan syskon kan leda till att ett
barn någon gång har tänkt tanken att det skulle vara bra om syskonet dog. Dör sedan syskonet
kan väldiga skuldkänslor hos barnet uppstå. Skolsituationen för ett barn i sorg kan bli
mödosam. Dels har barnet tankarna på annat håll och har svårt att koncentrera sig och sedan
kan det mellan varven kännas smärtsamt att höra om kompisarnas lyckliga familjesituation.

Psyke betyder själ och soma betyder kropp. En själ som befinner sig i kris kan yttra sig i
kroppsliga symptom. Magvärk, huvudvärk och illamående är vanliga reaktioner hos barn som
befinner sig i ett sorgarbete (Fahrman, 1993). Regression är vanligt hos ett barn som sörjer.
Barnet blir litet och behövande. Barnet kan börja kissa på sig eller suga på tummen. Forskaren
John Bowlby har studerat barns reaktioner vid förlust av närstående. Han menar att barnet
tränas i att sörja när föräldrar-barn separerar korta stunder från varandra. Bowlby menar att ett
öppet sätt att visa sin sorg vid förlust av anhörig är ett sunt beteende. Hur barnet blir bemött i
sin sorg av vuxna har stor betydelse för barnets personlighetsutveckling (Fahrman, 1993).

Det är också vanligt att barnet blir mera beroende av vuxna. Barnet kan bli klängigt och det
tror ofta att de andra i familjen också ska försvinna. Som vuxen är det viktigt att man låter
barnet få agera så här en tid, det hör till sorgearbetet. När barnet känner sig tryggt igen, tar
utvecklingsprocessen fart och barnet vågar släppa taget om familjen och söka sig nya
kontakter med andra vuxna och jämnåriga (C-O Hammarlund, 1995).

Att som sörjande må psykiskt dåligt under en längre tid är inte nyttigt. Är man liten och inte
får hjälp med sin depression kan det resultera i att man får återkommande depressioner som
vuxen. Ju mindre man är när man hamnar i en depression, desto allvarligare är det. Att bli
apatisk är ett allvarligt tillstånd. Det betyder att man har gett upp. Det är mera hälsosamt att
vid sorg reagera på ett aggressivt och utåtagerande sätt. Så länge barnet visar omvärlden sina
känslor är det lättare att se vad barnet behöver för hjälp. Det är viktigt att vuxna i barnets
närhet tydligt visar att man har förståelse för barnets ilska och bitterhet. Det är det
utåtagerande barnet som oftast får uppmärksamhet och det passiva tysta barnet som lätt glöms
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bort, trots att det är det sorgetillståndet som är mest allvarligt. Dessa barn kan vara svåra att
hjälpa. Ibland kan man behöva professionell hjälp för att kunna nå barnet. Ett sätt man brukar
använda sig av för att hjälpa de apatiska barnen i sin sorg, är att man använder sig av
lekterapi. Man bearbetar sorgen genom lek. Har en pojke t.ex. förlorat sin pappa i en
trafikolycka kan det passa att pojken får möjligheten att leka bilolycka. Självklart måste man
se till varje enskilt fall och se till vad just det här barnet behöver för hjälp ( Fahrman, 1993).

Att som vuxen känna en sak och visa en annan gör ett barn kluvet. Den vuxna är den person
som barnet ser upp till. Visar då den vuxna att det inte är naturligt att gråta kommer barnet att
få den inställningen att man inte ska visa sina känslor. Ofta tänker vi att vi inte vill visa barnet
vad vi känner , av välmening.  Många barn har behov av att ha kvar ägodelar från den döde.
För barn är det viktigt att ha tillgång till de olika ägodelarna. De fungerar som minnen och
dessa saker är nödvändiga för barnen i deras sorgearbete. En försenad sorgereaktion är aldrig
att rekommendera. Anledningen till en sådan är många gånger att det är så många praktiska
göromål som måste ordnas med så man stänger ute tankar och känslor. En annan anledning
till att man inte låter sig själv sörja, kan vara omgivningens syn på sorgereaktioner. I många
fall anses det bra att hålla lugnet och inte gråta. Man lever upp till omgivningens
förväntningar och stänger känslor ute (C-O Hammarlund, 1995).

På senare år har det blivit allt vanligare att barn får vara med på begravningar. Forskningen
säger att det är bra även för småbarn att vara med på begravningen. Att vara med på
begravningen blir för barnet något konkret som det kan ha nytta av för att gå vidare i sitt
sorgearbete. Familjen får dessutom någonting gemensamt som de har upplevt och kan
använda detta som en gemensam startpunkt för sorgebearbetningen. För en del barn kan det
låta skrämmande att gå på begravning och de vill helst slippa. Som vuxen ska man då komma
ihåg att det kan vara bra att förklara för barnet att det är bra att gå på begravning. Går man
inte kan det vara någonting man senare i livet ångrar. Självklart ska man komma ihåg att man
inte kan tvinga ett barn med på begravning. Förbereder man barnet på hur en begravning går
till och ser till att det finns en person vid barnets sida hela tiden under akten, känns oftast
begravningen inte som något skrämmande för barnet (E Karlsson, 1997).

6.2 Skolans ansvar

6.2.1 Skolans ansvar för barn som varit med om en traumatisk händelse
Den främsta uppgiften skolan har är att arbeta för att få barn och ungdomar att känna
förståelse och tillförsikt för varje enskild individ. Varje människa är unik, har egenvärde och
frihet. Skolan är en social mötesplats och har därmed i uppgift att se till att barn och
ungdomar från olika kulturer kan mötas och få förståelse för varandras tankar och
värderingar. Skolan ska förbereda ungdomarna i att deltaga i ett demokratiskt samhälle. För
att klara av det krävs det att man lär sig att få insikt om att vi alla är olika, men att man ändå
ska kunna känna förståelse och tillförsikt för andra människors tankar och värderingar.
Eleverna ska fostras i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och
västerländsk humanism till generositet, rättskänsla, ansvarstagande och tolerans. Skolan ska
vara ett komplement till hemmets ansvarstagande för elevernas fostran. Det är därför viktigt
att det mellan skola och hem finns en regelbunden kommunikation. Läraren har skyldighet att
ha kunskap om den enskilde elevens helhetssituation. Rektors ansvar ligger i att varje elev får
den speciella hjälp han eller hon behöver. Rektor har också ansvar för att ge eleverna en
grundläggande kontakt mellan skola och hem. Skolan har ansvar att ge eleverna en grund i att
ha förståelse för att varje enskild individ. I ett demokratiskt samhälle får man tycka vad man
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vill. Samtidigt som barnen och ungdomarna ska ha vetskap om detta måste de också förstå att
alla människor tycker olika, men att man då måste acceptera andras tankar och åsikter.
Läraren har också i uppgift att utgå ifrån varje elevs speciella förutsättningar och behov.
Läraren ska handleda, stimulera och ge särskilt stöd till de elever som befinner sig i ett utsatt
och trängt läge (Lpo 94).

Det är viktigt att skolorna arbetar fram en krisplan där det finns riktlinjer för vem som ska
göra vad vid krissituationer. Det bör också finnas tillgängligt material som handlar allmänt
om hur man som pedagog bör handla för att hjälpa drabbade elever på bästa sätt. Det är
viktigt att man på skolan redan innan det händer någonting arbetar för att bilda ett fungerande
nätverk med olika instanser ute i samhället så som polis, brandkår och kyrkan (Dyregrov,
1997).

Målsättningen med en beredskapsplan är att ha en beredskap för händelser som utlöser kris.
Vid en kritisk händelse som berör en skola ska skolan kunna hantera situationen på ett sådant
sätt att fysiska och psykiska skador på människor minskas (Johnsson). Varje skola bygger upp
en plan efter förutsättningar och behov som finns. Målsättningen med en beredskapsplan ska
vara att hjälpa lärare och elever i krishantering. Man ska också kunna känna att man på skolan
ska kunna ge uttryck för sina känslor och tankar. Det ska vid en krissituation vara naturligt att
vara tillsammans på skolan och tala öppet om det inträffade (Dyregrov, 1997).

Under många år har man trott att barn inte påverkades i samma grad som vuxna, av en
traumatisk händelse. Många vuxna har den uppfattningen än i dag att man hjälper barnet på
bästa sätt genom att hålla tyst och inte prata om det svåra. Under senare år har forskning på
området kommit fram till att barn liksom vuxna har behov att öppet få tala om sin sorg och de
behöver få den tid det tar för att få sörja. En avskärmning från fakta kan göra mera skada än
nytta hos barn (Dyregrov, 1997 ).

Många elever som idag finns i skolan har eller kommer att uppleva ett trauma under sin
skoltid. Vi pedagoger har därför en viktig roll när det gäller att ställa upp för eleverna och visa
att vi finns där för dem och lyssnar och stöttar. Barns upplevelse av sorg märks i skolan,
vilket i sin tur påverkar läraren. Lärare bör ha kunskap, inte bara om barn och ungdomars
reaktioner direkt efter den traumatiska händelsen och en tid senare, utan de behöver också ha
kunskap om hur de kan hjälpa eleverna genom det svåra (Hammarlund, 1995).

Som vuxen måste man ha förståelse för att en elev som varit med om en traumatisk
upplevelse inte kan åstadkomma lika mycket i skolan som tidigare, (Johnsson). Det finns inte
så mycket undersökningar om sambandet mellan trauman och skolprestationer. William Yule,
en engelsk professor i psykologi, är en av de få som har forskat om detta. Han har genom sin
forskning påvisat hur ett trauma kan påverka skolprestationerna för en drabbad elev i negativ
riktning. Yule följde upp en grupp engelska ungdomar som överlevt en dramatisk båtolycka i
Medelhavet. Ingen av flickorna omkom vid olyckan, men de blev vittnen till att en från
räddningspersonalen omkom. Yule kunde genom denna undersökning påvisa att dessa
ungdomar, som före olyckan haft betydligt högre betyg än genomsnittet, året efter olyckan
fick sina betyg sänkta till medelnivå. (Dyregrov, 1997). I flera undersökningar om
krissituationer med dödsfall, ser man att skolproblemen är vanliga. Det kan handla om
problem med uppmärksamhet, koncentration och förändringar i beteendet. Yule skriver i sin
rapport att en av de vanligaste anledningarna till att många elever får problem i skolan är att
eleverna tappar motivationen för skolarbetet. Ungdomarna i båtolyckan hade en väldigt
negativ inställning till framtiden efter olyckan. De kände att det inte var lönt att arbeta i
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skolan för man kunde dö när som helst. I många fall är det så att ungdomarnas
framtidsvisioner ändras och ibland släcks helt och hållet efter det att de varit med om en
traumatisk upplevelse (Dyregrov, 1997).

När man är ledsen blir man ofta mindre koncentrerad och detta leder sedan i sin tur till att det
går sämre med skolarbetet. Många elever som varit med om någonting svårt hindras i sitt
skolarbete av ständiga återkommande minnesbilder. Detta gör att koncentrationsförmågan
försämras drastiskt hos eleven. Det som händer hos ett barn som varit med om en traumatisk
händelse är att det sker en konstant aktivering i nervsystemet för att fånga upp nya
farosignaler. Detta gör att eleven blir mera okoncentrerad. En del försöker att ha så mycket
som möjligt att aktivera sig med för att hålla de obehagliga minnena på avstånd. Genom att
stänga ute känslor och tankar blir barnet hämmat. De blir som en följd av detta
okoncentrerade. Barnen blir också oroliga och detta för med sig en okoncentration hos barnet.
(E. Karlsson, 1997).

På en skola är det en mängd olika människor som arbetar, och dessa människor har i sin tur
anhöriga. På skolan måste man på något sätt begränsa sitt ansvarsområde. Händer det en elevs
syskon och föräldrar någonting, får man som pedagog göra det man kan för att visa den
drabbade eleven att man finns till hands. Om det däremot händer en elev någonting i skolan,
har läraren ett större ansvarstagande vad gäller uppföljning. För det första får man nu i första
hand fokusera på de eleverna som går i den drabbade elevens klass. Den drabbade elevens
klass sätts automatiskt i första hand i fokus, men vi pedagoger har även ett stort ansvar när det
gäller att se till om det kanske i någon annan klass går en bästis till den drabbade eleven.
Dessa elever glöms ofta bort och vi uppmärksammar dem inte förrän eleven ifråga mår
väldigt dåligt och känner sig bortglömd ( Dyregrov och Raundalen, 1994).

 När det hänt en eller flera elever någonting på en skola är det också viktigt att se till den
specifika situationen och se om det kanske behövs en större samling på skolan där man
informerar om det inträffade. Genom att göra det kan man undvika ryktesspridning. Här får
man inte glömma att man innan kontaktar den drabbade elevens föräldrar och diskuterar fram
en åtgärd. Om skolan drabbats av en större olycka där flera personer är inblandade krävs det
att hela skolan samarbetar och följer upp det inträffade.  Som lärare måste man också ha
förståelse för att ett sorgearbete kan ta väldigt lång tid. Barn förlitar sig till oss vuxna, därför
måste vi behandla dem som vi själva skulle vilja bli behandlade vid en traumatisk händelse
(Dyregrov och Raundalen, 1994)

 Det finns händelser som är lättare än andra att förbises i skolans värld. Exempel på sådana är
elever som drabbas utanför skolan, händelser som sker under längre lov, elever som under en
längre tid ligger på sjukhus, reaktioner hos sörjande elever som finns kvar under en längre tid
men också traumatiska, ständigt återkommande minnesbilder som eleven måste hantera. Det
är viktigt att vi lärare vid dessa olika tillstånd tar vårt ansvar. Genom inställningen ”borta från
öga, borta från sin”, gör vi oss själva och eleven bara en björntjänst. Mår en elev dåligt och
man struntar i att bearbeta detta, kommer det någon gång i framtiden bubbla upp till ytan och
då istället explodera och bli svårare att hantera (Dyregrov, 1997).

Som förälder har man ett ansvar att så fort som möjligt kontakta skolan när det hänt en
traumatisk händelse. Personalen får då chansen att sätta sig in i situationen och vara väl
förberedda när eleven kommer tillbaka till skolan. När det händer en elev någonting måste
skolan få reda på exakt vad som har hänt för att kunna arbeta pedagogiskt. De måste dels få
reda på vad som har hänt men också hur eleven i fråga var involverad i händelsen. Det är
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också viktigt att skolan får reda på hur den aktuella situationen ser ut och hur föräldrarna har
tänkt att skolsituationen ska se ut framöver (Dyregrov, 1997).

Det är viktigt att föräldrar, elev och lärare diskuterar elevens situation. Även om barnet är
yngre ska lärare och föräldrar inte prata över huvudet på barnet. Det är viktigt, även om man
själv är ledsen, att visa att man värdesätter barnets tankar och synpunkter. Barnet måste själv
säga när han eller hon är redo att komma tillbaka till skolan. Hur man, som lärare, informerar
övriga i klassen bör den drabbade eleven också vara med och bestämma. Det är viktigt att
man strävar efter att skola och hem har nära och täta kontakter med varandra när något
traumatiskt inträffat.

En  orsak till skolproblem, hos de drabbade eleverna, kan vara att rollerna i hemmet förändras
i och med att familjen varit med om någonting traumatisk. Barnen kan ibland ta över de
vuxnas roll. De får på detta sätt inte vara barn och genom att hjälpa övriga familjemedlemmar,
måste de hela tiden vara aktiva och på så sätt håller de tankar och känslor på avstånd
(Dyregrov, 1997).

För en elev som varit med om någonting svårt, blir hemmet mycket viktigt. Stödet hemifrån
är grunden för att en elev klarar av den svåra tiden efter ett trauma. Har ett dödsfall i familjen
inträffat kan det vara svårare för eleven att få det här stödet hemifrån. Skolan blir då ett viktigt
stöd för eleven. Eleven har ett behov av att känna att denne har stöd från de vuxna i skolan.
Som lärare måste man visa eleven att man finns till hands och att man gärna lyssnar. Det är
viktigt att personalen samarbetar med eleven i skolan för att få en bild av hur eleven har det i
hemsituationen. Vissa elever får mera stöd än andra hemifrån. De som inte får det måste vi
uppmärksamma lite extra. Skolan är viktig för eleven, det är en plats som bör symbolisera
trygghet och stabilitet. Det är inte ovanligt att lite äldre elever inte vill ta emot hjälp från
vuxna. De känner ofta större samhörighet och större förtroende för kompisarna. Det man som
vuxen i det läget kan göra är att ge mera allmänna tips och råd till eleven, så han eller hon får
möjligheten att känna efter hur den önskade hjälpen ska se ut ( Hammarlund, 1995).

Atle Dyregrov (1997) skriver att det är bra att man i handlingsplaner för krissituationer har
riktlinjer nedskrivna för hur man kan ordna med samlingar, praktiska göromål och ritualer.
Det kan vara bra att ha ett litet förråd med biblar, ljus och annat som man kan ha användning
av om det skulle hända någonting.

Samtidigt som man på en skola ska ha krisplaner måste man komma ihåg att man inte stannar
vid detta, utan istället sträva efter att hela tiden skaffa sig ny kunskap på området. Det
kommer hela tiden nya rön och forskningsresultat som man i skolan bör ta del av. Pedagoger
bör samla på sig kunskap i att få förståelse för hur barn kan reagera vid traumatiska händelser.
Man måste ha en aning om hur barn reagerar, för att den gången det verkligen händer
någonting inte vara helt bortkommen.  Man får aldrig glömma att man inte är mera än
människa. Man kan inte ta åt sig för mycket, utan man måste känna efter var ens egen
förmåga är och sedan lämna över vissa delar till expertishjälp. Vi i skolan behöver följa upp
eleven och dennes situation en bra bit efter det inträffade. Många får nämligen depressioner
en lång tid efter (Dyregrov, 1997).

Lärarens roll är viktig för eleven på grund av att han/hon kan påverka klimatet i klassen så att
kamratstödet ska bli så bra som möjligt, det är mycket viktigt. Detta kan göras genom att man
i klassen t ex. diskuterar vanliga reaktioner efter en krissituation. Pratar man om att alla
människor reagerar på olika sätt och hur många reagerar får eleverna förståelse för att deras
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kompis kanske beter sig lite annorlunda ibland. Att ge eleverna förståelse för det här är viktigt
för att de ska våga ta sig an sin kompis som kommer tillbaka till skolan. Barn och ungdomar
är mycket bättre på den här biten än vad vuxna är.

En annan sak en lärare bör tänka till på en gång extra, är vad man på lektionstid planerar att
diskutera i helgrupp. Självklart måste man i skolan diskutera vissa bitar, även om just det
området ligger nära den drabbade elevens traumatiska upplevelse. Det man då kan göra är att
man innan det här lektionspasset förbereder den aktuelle eleven på vad som komma skall
(Dyregrov och Raundalen, 1994).

6.3 Handlingsplan vid kris

6.3.1 Att göra en krisplan för olyckor och dödsfall, på en skola.
På det här området finns det inte mycket litteratur. Jag har plockat ut några få källor som jag
ansåg behandlade stoffet på ett bra sätt.

 Det är skolans skyldighet att finna riktlinjer för vad som ska göras om någonting händer på
skolan, (Dyregrov, 1997). Någonting som är av stor betydelse är att man som pedagog
erkänner att krissituationer som olyckor och dödsfall faktiskt kan inträffa på en skola.  Man
måste som lärare vara införstådd med att barns sorgereaktioner är lika många och varierande
som vuxnas.

På en arbetsplats där man arbetar med barn och ungdomar bör man i kollegiet sätta sig ned
och diskutera vilka krissituationer som skulle kunna inträffa på en skola. Det är nyttigt att
man har aktualiserat det på skolan innan någonting verkligen inträffar. Tänkbara
krissituationer skulle kunna vara att en elev omkommer av en sjukdom, självmord, mord eller
olyckshändelse. Det kan också vara så att en elevs föräldrar eller syskon omkommer av
sjukdom, olycka, mord eller självmord. Andra tänkbara situationer kan vara att en av lärarna
på skolan omkommer. Vad man vid de olika situationerna bör göra beror självklart på den
specifika händelsen. Varje situation är i sig unik, men för att undvika  att personerna på
skolan ska stå precis lamslagna bör man alltså för både personalens och elevernas bästa ha en
krisplan (Dyregrov och Raundalen, 1994).

För att personalen på skolan på ett bra sätt ska kunna handla rätt vid krissituationer bör de ha
kunskap om krisreaktioner och krishantering. På detta område finns det mängder av litteratur
och fortbildningskurser. Skolan behöver också ha kunskap om vilket ledarskap krisen kräver
och vilket ledningens ansvar är. Det är viktigt att ha kunskap om hur barnen kan reagera vid
en traumatisk händelse, men det är nog så viktigt att ha förförståelse för hur ens kollegor kan
reagera på en traumatisk upplevelse. Det är viktigt att man på skolan har betonat betydelsen
av ritualer. Någonting som skolan också bör tänka på, som i sorgens stund kan vara lätt att
glömma bort, är att någon på skolan måste ha ansvaret för hanteringen av massmedia. Dessa
grundstenar är viktigt att man på en skola bygger upp. Detta görs inte på en dag, men det är av
stor betydelse att ledningen på skolan ser till att man på skolan aktivt arbetar för att få
personalen kunnig på området (Dyregrov, 1997).

Ett handlingsplansarbete bör inledas med att man kartlägger samtliga anställdas roller. Man
bör också utveckla övningsprogram för personalen som har till syfte att man får tränas i att
hantera telefonsamtal under och efter det inträffade. Seminarier för samtlig personal kan vara
bra att anordna. En enkel men ändå så viktig del kan vara att, innan någonting inträffar, letar
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fram användbar litteratur på området (skönlitteratur och faktaböcker om kriser och
traumatiska situationer). En stor och viktig uppgift för krisgruppen är att arbeta fram
beredskapsplaner för olika händelser. Det är också viktigt att man inte glömmer att samarbeta
över instanser och grannskolor. Vid en krissituation kan man vara i behov av extra hjälp och
stöd. Då kan det var bra om man, innan en eventuell händelse, har träffat personer och skapat
ett kontaktnät.

6.3.2 Deltagare i krisgrupper
Dyregrov (1997) anser att personalen på en skola bör organisera en grupp människor som
fungerar som krisgrupp. I samband med kris och katastrofsituationer uppstår ofta ett kaos.

 Som en naturlig reaktion frågar man sig vem som har ansvaret för vad. Genom att man har en
grupp människor som har det yttersta ansvaret går arbetet smidigare vid en situation som i sig
är kaotisk.
Krisgruppen bör bestå av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, en eller ett par
lärare, vaktmästare, fritidspedagog och skolpräst. Rektorn bör vara med i krisgruppen för att
denne är den självklara ledaren. Rektorn är chef över enheten och har koll på det mesta.
Hon/han har också ansvar för verksamheten. Biträdande rektor kan vara bra att ha med för att
denne när som helst kan bli ombedd att ta över rektors arbete. Biträdande rektor behöver
därför vara insatt i krisgruppens arbete.

Kurator är i den här situationen beteendevetaren. Hon/han är i de flesta fallen den person på
skolan som känner eleverna bäst. Kuratorn bär på viktig kunskap och erfarenheter om vem
eller vilka elever som behöver mer stöd än andra. Kuratorn är ofta den som har koll på hur
den enskilda eleven blir bemött när han/hon kommer hem. Skolsköterskan har ofta flera roller
på skolan. Dels har hon/han den medicinska kompetensen och dels har hon vetskap om hur
man i akuta situationer ska handla. Liksom kurator känner hon eleverna väl. Elever vänder sig
ofta till skolsköterskan om de har problem. Detta är viktigt att ha i åtanke om en eventuell
krissituation skulle uppstå på en skola.

Läraren är pedagogen som har erfarenhet och kunskap om elevers behov av att uttrycka sig på
olika sätt. Läraren har ofta kunskap om hur barn och ungdomar i olika åldrar uttrycker sin
sorg och reagerar på olika sätt. Vaktmästaren kan vara en mycket värdefull människa att ha
med i en krisgrupp. Han känner skolan. Vaktmästaren känner till allt det praktiska. Han vet
var allting finns och klarar av att ta ansvar för det praktiska och tekniska vid arrangemangen.
Han/hon är ofta känd av eleverna som den trygge och praktiske fixaren. Detta inger förtroende
och trygghet.

Fritidspedagogen är den personen som eleverna lär känna utanför klassrummet. Han/hon
fungerar lite som vaktmästaren, är fixaren som klarar av det mesta. Eleverna anförtror sig ofta
till fritidspedagogen om de har problem. Prästen är en given resurs i gruppen. Prästen har god
kunskap om de existentiella frågorna, som vid krissituationer alltid blir aktuella. Prästen är
också den som finns med i hela sorgeprocessen, från det att sorgebudet kommer till långt efter
begravningen (Johnsson). Lärarna och fritidspedagogen bör bytas ut efter cirka två år i
gruppen. Dessa personer bör se till att det etableras en kontakt med PBU eller BUP på skolan.
Dessa personer bör, som tidigare nämnts, sätta sig ned och se över vilka tänkbara
krissituationer skolan skulle kunna drabbas av. Någonting som är en grund för arbetet i en
krissituation är att det på skolan finns aktuella telefonlistor/adresser till elevens närmaste
anhöriga. Personerna i krisgruppen behöver efter att detta har genomarbetats sätta sig ned i
lugn och ro och utveckla en åtgärdsplan.
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När krisgruppen ska utforma en handlingsplan bör man specificera vem som ansvarar för
informationen. Det bör också bestämmas vem som ska samla, kontakta och informera
personalen. Speciellt utsedda personer måste ha ansvar för vem som informerar och tar hand
om massmedia, någon annan måste organisera åtgärderna och en tredje får ha som uppgift att
underrätta berörda parter.

Informationen till elever och vuxna är en stor, tung och viktig del. Detta bör vara en del i
beredskapsplanen som behandlas. Man måste förbereda detta noga, så att inga onödiga
problem uppstår. Den eller de personer som har hand om detta måste se till det speciella fallet
och besluta om eleverna ska informeras klassvis eller om alla barn på skolan ska informeras
på en gång. Frågan här är också om det behövs assistans utifrån. Föräldrarna måste också
underrättas. Ibland kan det vara bra med ett personligt möte och ibland kan det räcka med en
skriftlig information (Dyregrov och Raundalen, 1994).

Olika åtgärder krävs vid olika händelser. Beredskapsplanen bör ta upp olika typer av åtgärder.
Det finns många typer av åtgärder t.ex. klassrumssamtal, ritualer i klassrummet, symboliska
uttrycksformer (jordfästning), individuell uppföljning eller i grupp, kontakt med hemmet och
PBU eller BUP-mottagningar. Åtgärdernas omfattning varierar beroende på vad som har hänt.
Beredskapsplanen kan innehålla en vink om, vad som på skolan vid en krissituation, bör
prioriteras. Det kan också vara tryggt att det i beredskapsplanen finns en lista över i vilken
ordning aktiviteterna bör genomföras (Dyregrov, 1997).

I en krissituation bör skolan inta en öppen attityd. Skolan kan vara en plats där eleverna får
känna att de kan uttrycka sina tankar och känslor. Genom att visa att vi vuxna finns där och
stöttar finns det en större chans att eleverna ger sig hän, anförtror sig och litar på skolan. Även
om skolan varit med om något traumatiskt och svårt är det viktigt att man snart återgår till
vardagliga rutiner. Det som är viktigt att avsätta tid för samtal och ritualer för eleverna.

Rektorn ansvarar för att personalen på skolan får hjälp till att bearbeta sina tankar efter en
krishändelse. Rektorn måste ge personalen en förberedelse på hur tung den tiden efter en
krishändelse verkligen är. Läraren måste ta hand om föräldrar och massmedia som kommer
att ringa och fråga.

6.4 Hjälpare

När jag läst litteratur på det aktuella området har jag flera gånger stött på ordet hjälpare.
Benämningen kan sammanfatta den roll som vi pedagoger har då någon eller några av våra
elever har varit med om något traumatiskt. Jag tycker det känns viktigt att betona den
skyldighet vi pedagoger har att hjälpa elever i svåra stunder. Samtidigt som vi ska uppfylla
kraven att fungera som hjälpare, måste vi träna oss i att känna efter hur vi själva mår. Jag
kommer här att behandla pedagogens viktiga roll som hjälpare och vad vi bör tänka på i det
arbetet. Dyregrov och Hammarlund är de författare jag känner har bemött ämnet på ett
intressant sätt. Jag kommer utifrån deras litteratur diskutera hjälparens roll.

Arbetar man med barn som har genomlevt någonting svårt kan det lätt bli så att det personliga
engagemanget blir väldigt stort. I många fall kan det räcka med att man som hjälpare visar att
man finns till hands och vill lyssna. Det är lätt att känna sig hjälplös i många situationer. Man
är inte mera än människa och arbetar man med barn som har varit med om obehagliga saker,
blir det automatiskt så att känslorna väller över en, om inte direkt så efter en period. Man kan
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själv få känslan av att det ska hända en eller ens anhöriga någonting. När man möter barn som
har upplevt någonting svårt spricker illusionen om att det händer andra och inte mig. Genom
att illusionen om att ingenting kan hända mig, vänds upp och ned, kan också tron på livet
sättas på prov. Vrede och raseri kan också bli följder av att arbeta med barn i trauma. Man
tycker att allting annat runt omkring verkar bagatellartat. Påträngande bilder är vanligt
förekommande hos pedagoger som lyssnat till barnens berättelser om det inträffade. Inre
bilder spelas kontinuerligt upp i ens huvud och det är inte onormalt att man i och med detta tar
till gråten.

Skuldkänslor är vanligt förekommande hos hjälparna. Man tycker inte att man räcker till och
att det man gör ingenting är värt. Oavsett allt svårt och psykiskt påfrestande som man som
hjälpare utsätts för, är det många positiva upplevelser som hjälparen får vara med om. Många
hjälpare kommer genom sitt arbete till insikt om hur kort livet är och hur viktigt det är att vi
tar tillvara på den tid vi har här på jorden. Man uppskattar sina anhöriga mera och sätter större
värde på livet i största allmänhet ( Hammarlund, 1995).

6.5 Debriefing

6.5.1 Uppföljning av hjälppersonerna
Det kan vara svårt att vara professionell lärare och sedan lämna jobbet bakom sig för att gå
hem, släppa allt och bara slappna av. För att psykiskt överleva måste man som lärare ha som
mål att klara av situationen, även om det är svårt. Så länge man på jobbet har mycket att ta itu
med, håller man egna tankar och känslor på avstånd. Sätter man sig sedan ned och slappnar
av, efter en dag med arbete med barn i trauma, kommer känslorna över en. Det är viktigt för
läraren, för dennes överlevnad, att inte ta på sig för mycket.

Läraren måste med jämna mellanrum ventilera upplevelser och tankar med sina kollegor.
Någon form av debreifing är bra att ha om man på en skola har upplevt någonting psykiskt
påfrestande som t ex. en olycka eller ett dödsfall. Emotionell debriefing är en slags
psykologisk genomgång eller känslomässig avlastning. Genom att använda sig av detta kan
man bearbeta starka negativa och omvälvande upplevelser. Genom att ha varit med om
någonting traumatiskt byggs det automatiskt upp en psykisk stress inom individen
(Hammarlund, 1995). Även om man för stunden efter en traumatisk upplevelse känner sig
stark, kan det efter en tid bli jobbigt. För att förhindra utbrändhet hos lärare bör man använda
sig av någon typ av debriefing. Detta är bra för att man tvingas att bearbeta sina intryck man
fått under dagen. Det är nyttigt att dela egna erfarenheter med andra (Dyregrov, 1997).

6.5.2 Faser i debriefing
Det finns olika faser i en debriefing. I den första fasen tar man fram och synligör själva
händelsen. Den som är debriefingledare har till uppgift att få fram varje enskild individs
personliga syn på händelseförloppet. Har man debriefingen en kortare tid efter händelsen
pratar man muntligt om det inträffade. Om man däremot träffas en längre tid efter händelsen
kan det vara på sin plats att uppsöka platsen, titta på foton mm.

I den andra fasen utforskar man sinnesintrycken. Ledaren vid tillfället kan ställa frågorna: vad
såg, hörde luktade du? Han eller hon kan också fråga om de starkaste intrycken hos de olika
personerna i gruppen.
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Den tredje fasen skulle man kunna kalla för den ”inre världen”. Ledaren ska här fråga
personerna om emotioner. Utifrån sina egna sinnesintryck ska man förklara hur det var att se,
höra och lukta. Ledaren ska också arbeta för att hos deltagarna få fram kognitioner (vad
försiggick inom dig just då?). I den här fasen ska också jaget bearbetas genom att ledaren tex.
frågar hur det var att vara sig själv just då.

I den sista fasen ska man aktualisera minnet. Här ska man reflektera över om man tidigare
varit med om någonting liknande.

Om man på en skola inför debriefing som en åtgärd för att få personalen att må så bra som
möjligt, bör man ha vissa mål för sin verksamhet. Det är viktigt att genom debriefing söka
rent kurativt ta hand om det som skett och lindra de psykiska och kroppsliga problemen.
Genom debriefingen kan man ha som mål att sträva efter att minska verkningarna för
yrkesmässig psykisk stress och utbrändhet. Man kan genom den här metoden skapa ett
naturligt sätt att bearbeta svåra upplevelser. Det är bättre att ta den obehagliga reaktionsfasen
på ett tidigt stadium i krissituationen i en debriefing. En anledning till detta är att chansen är
större att den sörjande ej stannar kvar i chocktillståndet ( Hammarlund, 1995).

Med debriefing kan man återuppleva eller leva sig in i händelseförloppet genom tanke och
samtal. Genom metoden kan man också lyfta fram känslor och upplevelser från det inträffade,
som personen förträngt (Dyregrov, 1997).

Statistiken visar att personer som gått igenom en svår upplevelse är mer sårbara. Personer
som varit med om katastrofer, stora olyckor och dödsfall blir, om de inte bearbetar det de har
gått igenom, mer sjukskrivna i framtiden. Förutom det lidande som den utsatta personen får
genomlida, leder ett bristfälligt uppföljande av det traumatiska till mycket stora kostnader för
samhället med t ex. långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Av både etiska och
ekonomiska skäl är det alltså att föredra en omedelbar uppföljning av en traumatisk händelse
(Hammarlund, 1995).

6.5.3 Debriefing på olika nivåer
Debriefing kan genomföras på olika nivåer beroende på hur allvarlig händelsen varit. På nivå
ett är det kamratstöd eller "defusion” som gäller. Defusion är ett avlastande samtal enligt en
viss struktur. Detta äger rum i en grupp med någon ur kollegiet som fungerar som ledare.

Nivå två kan man kalla för formell debriefing. Det är ett gruppsamtal lett och organiserat av
en utbildad debriefingledare. Han eller hon får inte har någon anknytning till den aktuella
händelsen. Debriefingen genomförs enligt metodens riktlinjer.

Nästa steg är nivå tre. Formell debriefing där omständigheterna är sådana att man kan räkna
med att uppföljning troligtvis kommer att behövas. Särskild debriefingledare med stor
kompetens och erfarenhet krävs här. Om man genomfört debriefing på en lägre nivå och man
inte tycker att resultatet är bra, kan man anordna en ny debriefing på högre nivå. Det är bra
om man då anlitar en helt ny debriefingledare (Hammarlund, 1995).
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6.5.4 Checklista för debriefing
1 Fast strukturerad del

♦ Introduktionsfas. Här går man igenom regler, tystnadsplikt utanför gruppen och att det
inte  ska ske under tvång. Här presenterar man sig också med namn, befattning och
uppgift.

♦ Faktafas: Här går man grundligt igenom händelseförloppet. I tur och ordning får man höra
de enskilda individernas berättelse.

2 Gruppdynamisk del

♦ Sinnesintryck och tankefas: vad såg, luktade, hörde och tänkte du?
♦ Reaktions och symptomfas: inre världen bearbetas, man pratar om olika individers minnen

och olika reaktioner och känslor vid det inträffade.

3 Fast strukturerad del

♦ Undervisningsfas: Här pratar man i gruppen om att alla reagerar olika. Man kan också se
olika mönster i olika personers reaktioner. Det är också bra att vid det här tillfället belysa
förväntade reaktioner hos andra människor.

♦ Återkopplingsfas: Nu är det dags att sammanfatta debriefingtillfället. Ledaren kan här
hänvisa till olika hjälpinstanser om det skulle behövas. Här måste gruppen som helhet
känna efter om behöver träffas igen (Hammarlund, 1995).

6.5.5 Att leda debriefing
Rummet där man ska träffas och ha bearbetningsprocessen bör ligga ostört. Inga syn- och
hörselintryck får distrahera personerna i gruppen. Ledaren måste också tänka på att göra allt
för att gruppen inte på något sätt ska behöva bli störda. Det kan vara bar att sätta upp en skylt
på dörren som påvisar att gruppen inte får störas. Det är viktigt att se till att telefoner och
personsökare är avstängda. Deltagarna ska vara placerade så att de sitter i en cirkel i rummet,
utan något föremål framför eller emellan sig (ex. bord). Reglerna under en debriefing ska
följas.

Passet ska genomföras först efter eventuell polisförhör och försäkringsfrågor. Deltagarna ska
inledningsvis presentera sig. Under tillfället ska det bara vara personer som är direkt berörda
till det inträffade i rummet. Man ska aldrig blanda patienter och anhöriga med insatspersonal.

Det är viktigt att ledaren betonar tystnadsplikten som råder. Det är viktigt för tryggheten i
gruppen. Varken anteckningar eller inspelningar får under tillfället göras. Det som är så
speciellt med debriefing är att man enbart fokuserar sig vid egna upplevelser, tankar och
känslor. Debriefingen genomförs utan rast.

Ledaren har i uppgift att inledningsvis förklara vad som komma skall under tillfället.
Nämligen inledningen, de olika faserna och avslutningen. Det är viktigt att ledaren betonar att
var och en i gruppen får chans att prata utan att bli avbruten. Deltagarna måste också få klart
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för sig att man hela tiden riktar sig till ledaren och inte till de övriga deltagarna i gruppen.
Genom att ha de så förebygger man skuld och spänning.

Det är viktigt att följa den fast strukturerade faktafasen, och tanke- och känslofasen.
Undervisningsfasen, det vill säga gruppens egna tankar och erfarenheter, bör utgöra den
största biten av undervisningen. Återkopplingen och avslutningen är också viktiga delar att
alltid ha med.

Ingen människa får tvingas till debriefing och ingen får heller utsättas för påtryckningar av
något slag från gruppen. När man fungerar som ledare vid en debriefing är det viktigt att
komma ihåg att det är som medmänniska, inte som expert, man leder gruppen. Målet är att
varje människa som deltar ska känna sig hörd, bekräftad, respekterad och delaktig vid
träffarna. Som ledare är det viktigt att från början ta ledningen på ett lugnt sätt och  hålla
ögonkontakt med deltagarna. Man ska inte ha bråttom, utan varje person som deltar måste få
den tid den behöver när det är deras tur att prata. Man får heller inte gå ifrån principen att gå
laget runt. Detta är viktigt för deltagarnas trygghet. De vet att de oavsett vad som kommer upp
under träffen, kommer att få komma till tals. Tryggheten ökar i och med att de är medvetna
om när det är deras tur. Efter debriefingen kan det vara skönt för ledaren att få prata lite grand
om hur han eller hon tycker att det kändes att leda processen. Som ledare ska man tänka på att
inte prata i onödan, inte tolka, inte kommentera, inte sammanfatta och inte visa att man är
nyfiken. Däremot ska ledaren vara en aktiv lyssnare som styr processen. Det är viktigt att
komma ihåg att alla känslor hos medlemmarna är tillåtna, ingen känsla är ”fel” (Hammarlund,
1995)

För att minska riskerna för att man som hjälpare inte ska gå in i väggen gäller det att hålla fast
vid vardagliga rutiner, minska alkohol och koffeinförtäring (Dyregrov, 1997). Droger
snedvrider vår bearbetningsförmåga. Alkohol gör att vi pratar mer, men bearbetar mindre
(Hammarlund, 1995).

Att  använda sig av avslappning för att lösa upp spänningar är ett annat sätt att bearbeta
situationen. Det är naturligt att undvika det som väcker obehag. Att man undviker att ta tag i
och bearbeta sina känslor kan ha sin grund i obearbetade känslor av skam, skuld, dödsångest
och aggression. Det stora problemet för en individ som varit med om en traumatisk händelse
är att erkänna behovet av krisbearbetning (Hammarlund, 1995). Man kan också göra det man
kan för att ta reda på vad som verkligen har hänt vid olyckstillfället. Att få klarhet rent
faktamässigt kan vara väldigt tryggt. En sak som är nyttig att göra är att skriva ned sina tankar
på pränt, men det som är det kanske mest viktigt är att man inte sluter sig och sina tankar för
sig själv. Man ska prata med andra om det man känner och upplever. Det kan vara skönt att
prata med någon som är i samma situation som en själv.

A och o för att man som hjälpare ska kunna överleva är att man strukturerar upp sitt arbete
och sätter upp tydliga gränser för vad man tillåter sig att göra och inte. Man måste lära sig att
säga nej. Familj och vänner är viktiga stöttepelare mot stress. Den pedagog som i skolan
fungerar som hjälpare kan inte överta den sörjande människans smärta, men han/hon kan visa
att de finns till hands (Dyregrov, 1997).
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7 INTERVJUER OCH HANDLINGSPLANER

Jag kommer här att redovisa mina intervjuer från de tre olika skolorna. Jag kommer att
behandla var skola för sig för att få en helhetsbild över hur skolorna arbetar med krisplaner,
hur de prioriterar dessa och vad man har för syn på skolans uppgift och roll när oförutsedda
saker inträffar. Vid de tre olika intervjutillfällena hade jag stödfrågor med mig. Jag hade
samma frågor som bas vid alla tre intervjuerna för att man rättvist ska kunna dra paralleller
och jämföra skolornas arbete. Jag har valt att sammanfatta varje intervju i en
sammanhängande text för att på ett bra sätt få fram budskap och fakta på ett rättmätigt sätt.
Vid de olika intervjuerna har jag och den personen jag har intervjuat fört ett öppet samtal om
detta område. Jag har under intervjuns gång prickat av när de olika stödfrågorna behandlats.
Genom detta arbetssätt kändes intervjutillfället naturligt.

På skola 1 satt jag och kuratorn på hennes mottagning på skolan och genomförde intervjun..
Intervjun med skola 2 hölls på rektorns kontor. Den tredje intervjun hölls på kuratorns kontor
på den aktuella  skolan.

Skola 1 och skola 3 är som jag tidigare nämnt rent slumpmässigt utvalda, medan skola 2 inte
är det. Skola 2 har varit med om en stor olycka där både elever och personal omkom. Jag
kände därför ett intresse av att se hur den skolan har klarat av arbetet med olyckan, med eller
utan krisplan. Skola 2:s intervju blir av naturliga skäl mera ingående i beskrivningen om
olyckan och skolans arbete med detta.

När jag valde ut de här olika skolorna för intervju visste jag inte om skolorna hade något
fungerande krisplansarbete överhuvudtaget.

7:1 Intervju med kurator på skola 1

På den här skolan har jag intervjuat kuratorn. Detta gjorde jag för att jag av den övriga
personalen blev hänvisad till kuratorn, när jag kontaktade skolan. Hon har arbetat som kurator
sedan 1991. Hon tog då tjänst som skolkurator på denna aktuella skola. Hon har alltså jobbat
på skolan i nio år. I grund och botten är kuratorn sjuksköterska. Efter att ha arbetat som
sjuksköterska i flera år valde hon att läsa olika kurser så att hon till slut blev behörig
skolkurator.

På den här skolan går det cirka 600 elever. Det är en skola med årskurserna 4-9. Övervägande
del av eleverna på skolan bor i områdena nära skolan. Detta bostadsområde består till
övervägande del av hyreshus. En stor del av eleverna har invandrarbakgrund och många av
dessa hemmen präglas av arbetslöshet och dålig ekonomi. På den här skolan finns det också
musikklasser. De elever som går i dessa klasser har sökt speciellt för att komma in genom
intagningsprov. Dessa elever kommer övervägande del från villaområden i utkanten av
staden. Dessa elever har ofta två yrkesverksamma föräldrar i hemmet.

Skolan har ingen utarbetad krisplan för olyckor och dödsfall. Kuratorn förklarar att en
bidragande anledning till att det är så är att man sedan 1991 har haft det problematiskt med
rektorer. Man har haft en mängd olika rektorer under denna nioårsperiod och det har varit
svårt att få någon struktur på skolledningen på skolan. Hon själv har flera gånger lagt fram
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förslag på att man ska sätta sig ned och arbeta fram en krisplan. Detta har försvårats genom att
ledningen hela tiden har ändrats. Hon förklarar också att de på skolan inte har någon
krisgrupp. Detta är också ett resultat av skolans instabila ledning. Hon förklarar för mig att
detta inte är bra och att de i framtiden måste försöka att arbeta fram en krisplan. Hon berättar
att hon med möda fick igenom en mobbningsplan på skolan för ett par år sedan. Detta var
svårt av samma anledningar som nämnts ovan. Hon känner sig stolt över det, men hon säger
att de på skolan måste inom en snar framtid arbeta fram en krisplan. Denna skola är inget
undantag vad gäller olyckor och dödsfall. Under den nio årsperiod hon har varit verksam på
skolan har det inträffat flera incidenter. Jag undrade självklart om detta inte varit svårt att ta
itu med när det varken finns krisgrupp eller krisplan på skolan. Kuratorn är medveten om att
skolan är skyldig att ha en krisplan för olyckor och dödsfall, men hon insisterar att man på
skolan har en så bra sammanhållning mellan kollegorna att det vid oförutsedda händelser har
fungerat bra ändå.

Skolans personal är uppdelade i olika arbetslag, ett av dessa kallas för elevvårdslaget. Det
består av rektor, kurator, skolsyster, två speciallärare, syokonsulent och en fritidsledare.
Kuratorn förklarar att detta arbetslag ibland träffas extra om det har hänt något speciellt på
skolan. Detta är , menar hon, en början till ett krisgruppsbildande.

Kuratorn visar för mig ett texthäfte som hon förklarar är mycket bra för varje skola att ha. Det
heter ”Beredskapsplan för skolan” av Atle Dyregrov. Den har hon på sin expedition att bistå
med till sina kollegor om de skulle vilja läsa om skolans arbete i krissituationer.

Kuratorn menar att varje enskilt fall måste ses som något specifikt. När olyckor och dödsfall
inträffar elever eller personal på skolan måste skolan ta ett stort ansvar. Däremot måste skolan
begränsa sig vad gäller engagemang när t ex anhörig till elev dör. Självklart måste man
bearbeta det i klassen, men det måste vara begränsat. Kuratorn har många synpunkter hur man
vid olika situationer bör handla i skolan.

Vid dödsfall av elev tycker hon att man ska lägga all undervisning på hyllan och istället
samlas för att prata känslor  och tända ljus. Hon menar också att det måste vara en balansgång
mellan föräldrar och klassen. Hon poängterar att de vid sina incidenter på skolan saknat
krisplan , men ännu inte arbetat fram någon. Kuratorn har om det hänt någon elev någonting i
en klass kontaktat klassläraren och frågat hur han eller hon mår. Detta gör hon också med den
eller de drabbade eleverna, kontinuerligt.

7.2 Intervju med kurator på skola 2

Rektorn har arbetat som lärare i många år men har de senaste 9 åren arbetat som enhetschef
vid den aktuella skolan.

Skolan är belägen i utkanten av en större stad. I området finns det mest villor och radhus, men
under de senare åren har en del hyreshus byggts. På skolan går det 270 elever från
förskoleklass till år 7.

Skolan har en utarbetad krisplan. Den arbetades fram 96/97 i och med att
internkontrollpärmarna kom ut i skolorna. Den har reviderats en gång under 1997.
Internkontrollpärmen är ett dokument som innehåller att antal olika flikar där det står fastställt
vad en skola är skyldig att ha i sin verksamhet t. ex mobbningsplan, krisplan. I och med att
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man på enheten beslutade sig för att arbeta fram en handlingsplan för krissituationer, bildade
man en krisgrupp. Krisgruppen består av rektor, kurator, skyddsombud och en fritidsledare.
Personalen på enheten beslutade att de här personerna var de i personalen som naturligt blev
mest berörda vid en krissituation. Personerna i krisgruppen kände sig motiverade att sätta sig
ned och arbeta fram en krisplan. De träffades en gång i månaden i ett halvårs tid. Personalen i
krisgruppen är beständig. Man byter bara personal om någon slutar eller har önskemål om att
ej vara med.

Krisgruppen har inte gått någon speciell utbildning för att skriva krisplanen, men de har haft
speciell litteratur som grund för sitt arbete. Barn i kris och Beredskapsplan gör skolan är två
böcker krisgruppen hade som underlag för sitt krisplansarbete.

Handlingsplanen finns tillgänglig för alla intresserade utanför rektorns rum. Någon allmän
information om krisplanen förekommer inte. Det är upp till var och en att ta reda på hur
handlingsplanen är formulerad. Är man nyanställd får man av rektor veta var handlingsplanen
finns. Samtligt material bakom flikarna i internkontrollpärmen ska revideras en gång om året.

Det var inte slumpmässigt jag valde att intervjua rektorn på den här skolan. Personal och barn
från skolan har varit med om en traumatisk händelse då två personal och sju barn omkom i en
bussolycka. Jag blev intresserad av att höra mig för lite hur en skola som varit med om en
större krissituation arbetade med sin krisplan och hur de har följt upp arbetet efteråt.

Rektor berättar vid intervjutillfället att skolan haft en mycket svår tid efter olyckan. Vid
intervjutillfället var det ungefär 7 månader sedan olyckan ägde rum. Det har varit en tung och
arbetsam tid för både elever och personal.

Olyckan inträffade sista fredagen på ett sportlov. Två vuxna och sju barn från skolan hade
hyrt en minibuss för en endagarstur. Bussen kom aldrig tillbaka till skolan…Rektorn och
några till ur personalstyrkan befann sig på skolan när de nåddes av ett telefonsamtal som
bekräftade att det var skolans minibuss som var inblandad i en olycka. Rektorn kontaktade
genast de anhöriga via telefon. Ingen visste i nuläget olyckans omfattning, så rektorn bad de
anhöriga att komma till skolan så snart som möjligt. Rektor, kurator och skolpräst var på plats
när de anhöriga anlände till skolan. Efter en tids väntande kom det ödesdigra samtalet som
bekräftade att samtliga passagerare hade omkommit. Efter att katasrofbeskedet nådde skolan
tog det inte lång tid förrän flera präster och kuratorer slöt upp på skolan. Det anordnades ett
möte där all professionell personal beslutade hur man skulle gå till väga. Det bestämdes att
skolan skulle hållas öppen för de närmast anhöriga och att kyrkan i området skulle hållas
öppen för allmänheten. De drabbade familjerna fick omedelbart en egen personlig
kontaktperson från landstinget. Skolan höll öppet dygnet runt de närmaste dagarna. Präster
och kuratorer från kommunen arbetade dygnet runt. Eftersom skolan, redan innan olyckan,
haft nära arbete med kyrkan var det inget onaturligt för barnen att prästerna fanns i
klassrummen på måndagen efter lovet.

På söndagen träffades all personal på skolan för att tillsammans besluta om hur man på
måndagen skulle bemöta eleverna. Rektorn hade inför skolstarten på måndagen ringt TT och
begärt att de skulle lämna skolan ifred. Vid den här träffen bestämdes det att krisgruppen och
samverkansgruppen (en person från varje arbetslag som annars träffas varje måndagsmorgon)
tillsammans skulle träffas en gång varje dag en tid framöver.
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 På måndagen samlades alla elever och all personal för att tillsammans gå till kyrkan för en
minnesstund. Under minnesstunden fanns det många ljus tända och det spelades hela tiden
olika psalmer. Prästen pratade inte så mycket utan det viktigaste, förklarar rektorn, var att
man kände att man hade varandra att gråta ut hos. Prästen förklarade kort att det som hänt var
fruktansvärt och oförklarligt. Hon sa också att man i sådana här stunder inte behöver prata
eller söka finna lösningar, utan det kan räcka att hålla någons hand och bara få känna
bekräftelsen på att det finns någon där som bryr sig. Avslutningsvis hade man en tyst minut
för de omkomna och så spelade man Tryggare kan ingen vara.

En speciell krisgrupp inrättades av rektor i och med olyckan. Den bestod av rektor själv,
kommunledningen, kusthälsan, psykologer, och kuratorer. Skolprästen fick i uppdrag att gå
runt i klasserna och prata om hur en begravning går till. Polisen gick också runt i samtliga
klasser och pratade om hur olyckan hade gått till. Eleverna hade många frågor som de ville ha
besvarade av prästen och polisen.

Efter olyckan hade eleverna ett stort behov av att uttrycka sin sorg i ord. I varje klassrum fick
barnen skriva ner sina tankar och känslor på whiteboarden. På de omkomnas bänkar lades
teckningar och man tände ljus. Man såg till att det fanns vuxna i varje klassrum och sedan fick
eleverna fritt gå mellan klassrummen. Hela våren stod de omkomnas bänkar kvar i
klassrummen och efter sommarlovet fanns det istället för bänken en plats i klassrummet som
fungerade som minnesmärke för den omkomne. En tid efter olyckan gick prästen också ut i
klasserna och pratade om känslor, sorg, liv och död. Ibland hade man de här lektionspassen på
kyrkogården, vid de omkomnas gravstenar.

På skolavslutningen hade skolan i samråd med de omkomnas familjer beslutat att det skulle
planteras ett minnesträd på skolgården. Vuxna och barn samlades runt trädet vid
skolavslutningen och sjöng, läste dikter och en elev från varje klass vattnade sedan trädet. Vid
trädet finns en sten där de omkomnas namn står ingraverat. I skolan har man också inrett en
glasmonter med foton på eleverna, personliga tillhörigheter som anhöriga lämnat, och en
kondoleansbok där många människor skrivit  sitt namn för att visa sin delaktighet i det som
hänt.

Vid ettårsdagen av olyckan arrangerades en minnesstund vid minnesträdet. Man tände
facklor, prästen pratade och man sjöng. På eftermiddagen hölls en konsert i gymnastiksalen
för att hedra de omkomna. Fritidsgården höll sedan öppet sent på kvällen för allmänheten.

Ofta är det så att reaktioner kommer en tid efter det inträffade. Så var fallet hos många av
lärarna på skolan. Självklart blev de chockade när de fick höra vad som hänt deras elever.
Trots chockbeskedet åtog de sig den tunga och ansvarstagande rollen som pedagogisk ledare.
Många av lärarna sköt sina känslor åt sidan och ägnade all sin kraft åt att vara en stark ledare
som behöll stabiliteten inför eleverna. Detta ledde i många av fallen till att en del av lärarna
fick sjukskriva sig en tid efter olyckan. Rektorn förklarar detta med att ”man inte är mera än
människa”.

Vid tiden efter olyckan såg rektor till att all personal hade möjlighet att få tid hos
personalhälsovården. Där fick de enskilt tala med en person om hur de mådde. Under våren
infördes också massage för personalen. Detta blev mycket uppskattat och finns än idag kvar
på enheten som en del i personalvården. Rektor ordnade också så att samtlig personal på
enheten fick tid för hälsoundersökning.
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Avslutningsvis talade vi om hur arbetet med olyckan hade följts upp och efterarbetats. Enligt
rektorn hade detta varit en stor brist. Kommunen hade varit väldigt snabba med att rekrytera
kunnigt folk till skolan kort efter olyckan, men uppföljning och utvärdering av arbetet har inte
fått samma gehör från kommunens sida. Efter ungefär ett år har man nu börjat utvärdera
arbetet med olyckan. Personal har fått svara på en utvärderingsenkät. Skolan har arbetat för att
utvärderingen skulle göras så snart som möjligt efter olyckan, då händelseförloppet, tankar
och känslor är ganska färskt, vilket inte kommunen har gett något gensvar på.

Kommunens snabba och smidiga arbete i den svåra stunden gjorde att man på ett humant sätt
kunde handskas med olyckan. Att eleverna kände igen skolprästen och kuratorn gjorde att
eleverna kände sig lite tryggare i sin sorg.

Det man använde sig av vid olyckan, ur krispärmen, var telefonlistan till gruppens
medlemmar. Bakom fliken akuta krissituationer fanns det innan olyckan tre uppställda
förmaningar om vad den vuxne som först nås av ett krisbesked ska göra;

♦ Samråd med annan vuxen.
♦ Identifiera krisläget. I vilken ordning ska vi göra vad, vem gör vad?
♦ Ge uppdrag till någon att informera på whiteboarden vid expeditionen om vad som har

hänt och kommer att hända.

En klar brist i arbetet med olyckan var att det skulle ha behövts än mera präster som
figurerade i skolan. De präster som nu arbetade med de anhöriga, elever och personal var
kända av människorna, vilket var en trygghet i sig. Det som inte var lika positivt var att de här
prästerna räckte inte riktigt till. Det skulle alltså ha behövts flera präster  som arbetade med
olyckan. Prästerna kunde  bara vid ett fåtal tillfällen vara med på mötena som ordnades för
alla som arbetade med olyckan på ett eller annat vis.

Reaktionerna från föräldrar till barn som går på skolan har varit delade vad gäller skolans
arbete med olyckan. Vissa tycker det är bra att man har en monter med de omkomna
personernas foton i och att man uppmärksammar årsdagen. Andra tycker inte man ska prata
om det inträffade med barnen överhuvudtaget,. De anser att man river upp sår och att det blir
svårare för barnet att glömma och gå vidare.

7.3 Intervju med kurator på skola 3

Jag har intervjuat kuratorn på denna skola. Den manlige kuratorn har i många år arbetat på
den aktuella skolan. Den här skolan är belägen i ett område med hög invandrartäthet. Många
av eleverna kommer ifrån hem där en eller ibland båda föräldrarna saknar jobb. De flesta av
eleverna kommer ifrån området nära skolan, detta är ett stort hyreshusområde i utkanten av en
stad. Ett fåtal elever kommer ifrån landet och de åker skolskjuts till skolan varje dag. För dem
ser familjesituationen annorlunda ut. De flesta av dessa barn bor i villa och har två
yrkesverksamma föräldrar. På skolan finns 415 elever och det finns årskurserna 6 - 9 på
skolan.

Skolan har en krisplan/handlingsplan för krissituationer. Den utarbetades för 1,5 år sedan.
Innan den idag aktuella krisplanen, hade man en annan krisplan. Efter att man varit med om
att två elever i olika omgångar gått bort kände man att den ”gamla” krisplanen var utvattnad
och behövde förnyas. Man kände att man behövde samlas och prata igenom hur den nya
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krisplanen skulle se ut. Alla lärarna kände att man behövde mera konkreta förslag för att vara
nöjd med sin krisplan på skolan. Kuratorn förklarar för mig ett flertal gånger att det är mycket
viktigt att ha en handlingsplan för krissituationer nedskriven i en pärm som all personal har
möjlighet att gå till när som helst. Kuratorn menar att varje skola är skyldig att ha en krisplan,
och att man annars i akuta situationer, som lärare, känner sig lamslagen.

Skolan har en krisgrupp bestående av rektor, kurator, skolsköterska, skolvärd, en personal
från fritidsgården och tre lärare. När man utsåg vilka som skulle vara med i den här
krisgruppen tittade man efter vilken typ av människor det fanns behov av, både praktiskt och
emotionellt. De som var givna från början var rektor, kurator och skolsköterska som har
kunskaper på området. Dessa personer kom överens om att man ville ha personer som
eleverna kände sig bekanta med i den här krisgruppen. Därför valde man att ta med
skolvärden som alla elever träffar dagligen, men också en person från fritidsgården för att
personalen i den här gruppen skulle spänna över ett brett fält. När eleverna är på fritids ser
personalen dem i en annan situation än i skolan. Det är också vanligt att elever anförtror sig
till fritidsgårdens personal, förklarar kuratorn. Resterande tre personer som är med är lärare
och de har efter eget intresse valt att vara med. De personer som är med i krisgruppen byts ej
ut efter någon viss tid, utan de är med i krisgruppen ända tills någon av dem slutar på skolan
eller inte vill vara med längre. Krisgruppen träffas en gång varje termin. Vid varje träff ser
man till att alla inblandade verkligen har tid för detta. Vad man i krisgruppen har kommit
fram till är att det är viktigt att man i gruppen lär känna varandra ordentligt. Det är också
viktigt att i gruppen veta var man har varandra så man vet att man kan dela upp olika tuffa
uppgifter till alla i gruppen. Det gäller att vid det här träffarna vara öppna för varandra och
inte ta på sig en kostym och spela ”duktiga krisgruppsmedlemmen”.

Krisgruppen på skolan har arbetat fram krisplanen. När man på skolan kände att det var dags
att göra en uppfräshning av den gamla krisplanen kom man överens om att de som ingick i
krisgruppen behövde en utbildning som stöd för att kunna arbeta fram en ny bra produkt.
Krisgruppen tog initiativet till att kontakta sjukhusprästen Claes-Otto Hammarlund.
Krisgruppens medlemmar och annan personal på skolan som var intresserad var med på en
kurs som hölls i två dagar. Kursen leddes av Claes-Otto Hammarlund. När sedan krisgruppen
en kort tid efter kursens gång, satte sig ned för att ta tag i krisplansarbetet kändes det, enligt
kuratorn, som att man  visste vad som hade varit bristfälligt i den gamla planen. Det var nu
med nya ögon man såg på krisplansarbetet.

I detta aktuella område där skolan är belägen har man utvecklat ett bra samarbete med två
andra närliggande skolor, landstinget, socialförvaltningen och kyrkan Krisgruppen samlas
med jämna mellanrum för att känna att de tar ett steg i att samarbeta. Kuratorn understryker
att olika instanser behöver varandra, därför är ett samarbete över instansgränserna viktigt.
Genom att regelbundet träffas leder det till att man skapar en personlig kontakt och respekt
för varandra. Skulle det hända någonting i skolan och man som lärare känner att man är i
behov med att prata med någon, kan det kännas lättare att gå tillbaka till gruppträffarna och se
om det är någon speciell man kanske skulle vilja prata med. Den här ”stora” krisgruppen
träffas två gånger varje termin. I den här gruppen jobbar man, liksom den ”lilla” krisgruppen,
fram en handlingsplan för krissituationer.  På träffarna talar man om praktiskt nyttiga saker
och man ser över sin handlingsplan för att hålla den i bästa möjliga skick. Kuratorn berättade
om ett tillfälle i den här ”stora” krisgruppen, när man helt oväntat anordnade en arrangerad
krissituation. Uppgiften var  att följa handlingsplanen och se till att rätt person gjorde rätt
saker. Man fick  bland annat använda sig av telefoner och verkligen arbeta på ett sådant sätt
som om det hade hänt på riktigt. Detta tillfälle, när gruppen fick sätta det teoretiska i en
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praktisk handling, ledde det till att en mängd frågor kom upp. Dessa diskuterades sedan stora
gruppen. Krisgruppen på skolan tog med sig de erfarenheter de fått under dagen till sin egen
handlingsplan på skolan. Vissa saker  man hade märkt inte fungerade så bra praktiskt,
ändrade man  till någonting bättre. På så sätt utvecklas både den ”stora” och den ”lilla”
handlingsplanen. Varje gång gruppen träffas ser man över handlingsplanen och ser ifall
någonting bör ändras. Kuratorn menar också att man varje gång det händer någonting och
man tar handlingsplanen till hjälp, måste träffas och utvärdera det specifika fallet. Detta är
viktigt för att man ska kunna arbeta och i framtiden göra det bästa möjliga av en svår
situation. Kuratorn betonar utvärderingens roll och ger som exempel en obligatorisk
utvärdering även vid brandövning. Han menar att det är bättre att man gör en utvärdering för
mycket än för lite.

Krisplanen hittar man på skolan i en väl synligt placerad pärm i kansliet. I pärmen hittar man
också en telefonlista över krisgruppens medlemmar, diktsamling, kursmaterial från Claes-
Otto Hammarlunds kurs ”Människor i kris” samt annat stencilerat material om krissituationer
i skolan och hur vi kan handskas med dem.

Information till skolans personal om krisgruppens arbete ges vid en studiedag i skolans aula.
Skulle det komma ny personal till skolan är det rektors ansvar att berätta om krisgruppens
arbete och om skolans krisplan för den nyanställda.

Krisgruppen sätter hela tiden upp nya mål att arbeta mot. Det målet som är aktuellt  nu är att
gruppen inom en snar framtid ska träffa universitetssjukhusgruppen för krissituationer. Man
är i gruppen nöjd  över hur arbetet har utvecklats. Från att ha kommit till insikt om att skolans
handlingsplan var för mager har man genom kurser, föreläsningar och litteratur kommit fram
till en handlingsplan som man känner att man står för. Men man tror inte att man inte kan bli
bättre. Genom att aktivt ha deltagit i det fiktiva krisfallet med stora krisgruppen har man
också utvecklats i sitt tänkande i gruppen, menar kuratorn. Genom att hela tiden ha mål att
sträva mot och att utvärdera sitt arbete tror kuratorn att man på en skola kan ha en fungerande
krisplan. Gruppmedlemmarna har jobbat hårt för att ha nå den kunskap de har nu. De känner
sig nu mogna för att möta universitetssjukhusgruppen för krissituationer. Man vet nu vilka
frågor man behöver ställa. Kuratorn förklarar för mig att; ju mera insatt man är på ett område
ju mera får man ut av intervjun.

Tidigare nämnde jag att krisgruppen på skolan har lyssnat på olika föreläsningar. Man har
sökt sig till föreläsare som har varit med om olika krissituationer på skolor. Hela gruppen har
haft detta som önskemål. De tror att det ger väldigt mycket att lyssna på människor som har
varit med om de saker de pratar om. Gruppen har bland annat lyssnat på människor som har
haft anknytning till brandkatastrofen i Göteborg och till bussolyckan i Norge.
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8 DISKUSSION

Inledningsvis tar jag min utgångspunkt i Lpo 94. Därefter lyfter jag fram följande, för mig,
viktiga områden; handlingsplan för krissituationer, krisgruppens viktiga roll, att bilda nätverk,
fortbildning och tillgång till litteratur och personalvård. Avslutningsvis för jag en diskussion
under rubriken ”mina sammanfattande funderingar om arbete vid en traumatisk upplevelse”.
Under varje rubrik behandlar jag först någon författares synpunkt på det aktuella området.
Därefter kommer jag att granska de tre olika skolorna och deras arbetssätt, som jag också
kommenterar. Avslutningsvis för jag en diskussion om hur jag med mina gjorda erfarenheter
själv skulle vilja arbeta i en krissituation.

8:1 Lpo 94

För att varje enskild individ ska känna sig betydelsefull krävs det att man som pedagog
arbetar så att man i skolan lär sig att visa tillförsikt för varandra.

Jag tycker att det är viktigt att börja arbeta med att få ett bra klassrumsklimat. Det tror jag att
man får genom att arbeta mycket med gruppen som grogrund. Varje elev är värda att få känna
att de är unika individer som är behövda. Alla barn och ungdomar kommer inte ifrån hem där
de får höra positiva saker om sig själva. Skolan är en plats där alla barn och ungdomar,
oavsett bakgrund, ska ha samma möjligheter och stöd i att lyckas och utvecklas. Genom att
man arbetar  med att stärka eleverna inifrån, från första början kan man ge eleverna rätt start i
livet.

Läraren har ett ansvar att se till barnets helhetssituation. Med det menas att man också måste
se till elevens situation utanför skolan. Mår ett barn dåligt på grund av att det har hänt något
traumatiskt i familjen, är det pedagogens uppgift att stötta eleven och se till  hans/hennes
behov. Gör man inte det gör man sig själv en björntjänst. Hur man mår inuti speglar sig på hur
man fungerar med andra, på koncentration och lust att vilja kämpa och arbeta med saker. En
av pedagogens främsta uppgifter är att hitta bra arbetssätt som banar vägen för hela och
harmoniska elever. Känner eleven att läraren bryr sig och lägger ner arbete på att eleverna ska
må bra, växer förtroendet hos eleven. Detta leder till att man i klassen finner sig accepterad
som den person man är. Utifrån det här utgångsläget är det sedan lättare att genomföra olika
projekt i klassen.

I Lpo-94 står det också att läraren har i uppgift att ge särskilt stöd till de elever som befinner
sig i ett trängt läge. Det kan t. ex vara att det i elevens familj har hänt någonting traumatiskt.
Eleverna behöver känna att skolan är en trygg plats att komma till. Vi vuxna måste klart visa
att vi finns där för dem som medmänniska.

Eleven som befinner sig i kris behöver få känna att de är bekräftade. Många gånger kan det
vara svårt att finna ord i svåra stunder. Det man kan lägga på minnet då är att det ofta kan vara
lika skönt att en människa helt enkelt visar att man finns där genom kroppslig beröring.
Genom att lägga en hand i den sörjandes hand, visar man att man finns där och bryr sig.

Det är viktigt , som det står i Lpo-94, att läraren tar ansvar för att det är täta kontakter mellan
skola och hem. Det är speciellt viktigt när en elev har varit med om någonting traumatiskt.
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Lpo-94 betonar vikten av att eleverna ska fostras i överensstämmelse med den etik som den
kristna traditionen står för. Det är viktigt att vi i undervisningen talar om olika sätt att se på
livet och döden. De existentiella frågorna glöms ofta bort i skolan. Barn tycker att de
existentiella frågorna är intressanta, därför är det synd att inte aktualisera det i skolan. När
man talar om olika religioner och olika synsätt på livet och döden är det viktigt att markera att
vi alla tänker och tror olika. Att acceptera olikheter och lära sig lyssna och förstå andras
tankar är ett mål som eleverna ska arbeta för att nå i skolan.

Skolan är en mötesplats för många olika kulturer. Det gäller för oss pedagoger att ta tillvara
på den här enorma resursen. I skolan har vi en mängd olika proffs på olika religioner. Vi är
dumma om vi inte utnyttjar dem och arbetar för att få en så bred bild av verkligheten som
möjligt. I Lpo-94 står det att det krävs att vi, för att kunna fungera i ett demokratiskt samhälle,
ska ha förståelse för att vi alla är olika och unika.

För att tänka på elevernas och personalens bästa krävs det att man rustar skolan på olika sätt
för att hantera krissituationer på ett så humant sätt som möjligt. Ett steg mot detta är att på
skolan inrätta en krisgrupp och arbeta fram en handlingsplan som en gång om året utvärderas
och revideras.

8.2 Handlingsplan för krissituationer.

Dyregrov (1997) skriver att det är skolans skyldighet att finna riktlinjer för vad som ska göras
om någonting händer på skolan. För att aktualisera faktumet att en krissituation när som helst
och var som helst kan uppstå, bör man på arbetsplatsen organisera en träff där man
uppmuntrar till en öppen diskussion. Där får man chansen att ventilera sina tankar och känslor
på området. Det är nyttigt att lyssna på vad kollegiet har för ståndpunkt på det här området.
Självklart ska man se varje fall som någonting unikt och inte handha alla situationer på
samma sätt, men för elevernas och personalens trygghet bör skolan arbeta fram en
handlingsplan för krissituationer. Raundalen och Dyregrov (1994) skriver att det också är av
professionalistiska skäl som man bör få ned handlingsplanen på pränt. Genom att få det kan
man på ett smidigare sätt uppdatera och utvärdera handlingsplanen.

Det är en brist att skola 1 inte har någon framarbetad handlingsplan för krissituationer. Det
känns ändå positivt att kuratorn strävar efter att skolan inom en snar framtid ska få igång ett
krisplansarbete. Tyvärr är det så på den här skolan att oroligheter i ledningen , går ut över
eleverna. För att man på en skola ska kunna nå målen i Lpo-94 och se till att man i största
möjliga utsträckning individualiserar, krävs det att man på skolan har en krisplan och man på
skolan utser en grupp människor som har huvudansvaret för krissituationer.

Kuratorn på skola 1 menade att man på skolan hade klarat sig bra genom åren utan krisplan.
Frågan är om man ska nöja sig med det som finns i nuläget. Man ska alltid ha inställningen att
allting kan alltid bli bättre. Tänker man inte så är det lätt att man inte arbetar för att utvecklas.
Även om kollegiet är väl sammansvetsat och man har en öppen och ärlig attityd mellan
varandra, ska man komma ihåg att man vid krissituationer fungerar på ett speciellt sätt, och
inte alltid så klokt och pedagogiskt. Därför kan det för personalen kännas tryggt att det finns
riktlinjer för hur man kan agera i olika situationer.

På skola 2 har man en krisplan. Man har kommit överens på skolan att den ska revideras en
gång om året. Detta har inte fungerat riktigt som man tänkt sig. Man har antagligen nöjt sig
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med att man har en handlingsplan och prioriterat annat som viktigare än att revidera den. Det
som är anmärkningsvärt är att det nu, mera än ett år efter olyckan, inte har arbetats fram något
material att sätta bakom akut krissituation-fliken i krispärmen. Genom att ha arbetat sig
igenom en svår tid på skolan efter olyckan, bär personalen på en mängd olika kunskaper om
vad som fungerade bra respektive dåligt med eleverna. Det är därför synd att det fortfarande
bara finns den lilla lathunden med kortfattade punkter att tänka på vid en akut krissituation.
Det är bra att den finns, men det känns som att man nu på skolan skulle behöva att samla ihop
sig för att utveckla ”lathunden”.

Skola 3 har en mycket väl utvecklad handlingsplan för krissituationer. Krispärmen som
skolan har är otroligt omfattande. Det finns dels handlingsplaner för olika krissituationer, men
det finns också läsvärt material från de olika kurserna som krisgruppens medlemmar varit på.
Det finns här för att alla på skolan ska , om de vill, kunna ta del av innehållet. Skolan lyckas
med att skapa en stabil och fungerande handlingsplan genom att den kontinuerligt revideras.
Det känns också som att den här skolan har förstått vidden med att det i längden lönar sig att
lägga ner arbete på en krisplan i slutändan. Både elever och personal slipper känna sig
stressade vid krissituationer som uppstår. Självklart fungerar man inte som vanligt, man är
ledsen och chockad, men som lärare måste det vara tryggt att veta att det i krispärmen finns
ett enormt material att plocka ur i den svåra stunden. Känner läraren lugn i sig själv avspeglar
det sig också på eleverna.

8.3 Krisgruppens viktiga roll

En krisgrupp på en skola har en stor och viktig uppgift. Den är spindeln i nätet vid ett
krisläge. Sammansättningen har stor betydelse för hur arbetet fungerar i gruppen. För att
arbetet i en krisgrupp ska vara så effektivt som möjligt bör man ha satt sig ner för att se vilka
personer som kan behövas i en sådan grupp (Dyregrov, 1997).

På skola 1  har man satt ihop en grupp människor till ett arbetslag av praktiska skäl. Gruppen
har inte titeln krisgrupp och de träffas inte heller kontinuerligt för att diskutera krisplaner. För
att arbetet med krisplaner ska ge ett gott  resultat bör personalen som ska ha huvudansvaret
för det här området ha motivation för att arbeta fram en väl fungerande arbetsplan. Skola 1 är
bristfällig, både vad gäller handlingsplan och krisgrupp. När jag är på skolan får jag också en
känsla av att det inte alls är så bra sammanhållning mellan kollegerna. Första tanken jag får
efter att ha varit på skolan, är att om en krissituation skulle inträffa på den skolan skulle både
personal och elever tvingas gå igenom en komplicerad och ostrukturerad krishantering, utan
någon som helst röd tråd.

Kuratorn sitter inne med mycket erfarenheter och kunskap på det här området. Det är synd att
detta inte kommer till kännedom för all personal på skolan. Om flera personer skulle stråla
samman och arbeta fram en handlingsplan skulle mycket bra saker komma ner på pränt.

Vid en olycka, som kuratorn berättade om, hade kuratorn ensam det stora ansvaret att
kontakta präst, att ha kontakt med föräldrar och att bilda telefonkedja till all personal så att
man kunde samlas för en gemensam information på skolan. Kuratorn är mycket duktig och
har många års arbetslivserfarenhet. Jag tror ändå att man behöver dela upp arbetet runt en
sådan här olycka på flera olika personer.  Både vuxna och barn blir, när något sådant här
händer, chockade. Det är inte lätt att veta för en elev, om man ska gå på en frivillig
minnesstund. Självklart ska man inte tvinga någon som absolut inte vill men jag tror  att en
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sådan här stund ska hållas vid ett tillfälle då  alla barn uppmanas att gå. I sorgens stund är det
inte lätt att veta varken ut eller in. Det barn som valde att inte gå på minnesstunden kanske
efter en period ångra att han/hon inte var med.

Skola 2  har verkligen fått känna på hur hårt en olycka kan slå till när man minst anar det.
Innan olyckan hade man på skolan en fungerande krisgrupp som hade arbetat fram en
krisplan. Rektor berättade för mig att man vid den här olyckan inte hade följt krisplanen, mera
än att krisgruppen hade haft spindel i nätet-rollen.

Personalen som sitter med i krisgruppen, var vid tillfället de samlades för att börja arbeta fram
en krisplan, motiverade och angelägna att arbeta fram en handlingsplan. Det känns som det är
en väldigt viktig del för att resultatet ska bli något bra och användbart. Krisgruppen har ingen
värdefull funktion om den inte träffas kontinuerligt och diskuterar kring krissituationer. Det
gäller att man på en skola måste avsätta tid för den personal som är med i krisgruppen. Då får
gruppen en möjlighet att känna att den tid de arbetar tillsammans är värdefull och
betydelsefull. Känner gruppmedlemmarna detta kan de på ett bra sätt, utan stress, arbeta fram
ett gott resultat.

På skola 3 har man en krisgrupp som kontinuerligt träffas. Det som är viktigt när man på en
skola har bestämt sig för att bilda en krisgrupp och arbeta fram en krisplan, är att man, som
på den här skolan; sätter upp fasta riktlinjer och ramar för hur arbetet ska se ut. Personalen
som åtar sig krisgruppens arbete ska kunna se hur strukturen på arbetsgången kommer att se
ut t. ex. hur ofta man ska träffas och hur långa dessa träffar ska vara. Det är viktigt för att
gruppens medlemmar ska känna att de orkar. På den här skolan har man arbetat med det här
området sedan ganska långt tid tillbaka. Det märks också att det är personal som har stort
intresse som har sökt sig till jobbet.

Precis som kuratorn på skola 3 säger, är det av största prioritet att man till en början i
krisgruppen arbetar för att få ihop krisgruppen till en grupp. Man kanske har varit kollegor
sedan lång tid tillbaka, men i det här fallet handlar det om något annat. Gruppen behöver
träffas och diskutera öppet med varandra hur man tror sig fungera i olika krissituationer. Det
är också intressant att prata om var man står rent existentiellt.

Det är viktigt att som skolan har gjort, lägga stor vikt vid valet av medlemmar i gruppen.
Bakom gruppens sammansättning har man på skolan haft många långa diskussioner innan
man kom fram till den bästa lösningen för elevernas skull. Dyregrov (1997) har klara tydliga
åsikter om vilka personer som skall ingå i en krisgrupp. När man på en skola ska sätta
samman en krisgrupp är det bra att ha läst Dyregrovs Beredskapsplan för skolan, men det är
inte säkert att man tror på just den här sammansättningen av människor på ens egen enhet.
Det viktiga är att tankar som rör personvalet väcks hos personalen. Det här är en viktig del för
ett fortsatt fungerande krisplansarbete. Krisgruppens medlemmar måste vilja arbeta med detta
och de måste också ha en sådan funktion som behövs i sammansättningen.

8.4 Att bilda nätverk

Jonsson skriver i sitt kursmaterial att det är viktigt att inte stänga dörren till sin enhet och bara
där arbeta kollegerna emellan. Det är bra om man arbetar för att försöka ge och ta mellan
olika skolor och myndigheter. Inträffar en krissituation blir det automatiskt så att olika
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instanser kallas in för att arbeta med situationen. Det är därför bra om man innan
krissituationen inträffar söker att samarbeta över gränserna.

Skola 1 har vad jag fick fram vid intervjutillfället ingen som helst kontakt med andra
myndigheter. Eftersom de inte har någon fungerande krisgrupp har de heller inga
kontinuerliga träffar med andra kollegor från andra enheter angående krissituationer.

Skola 2:s  samarbete med kyrkan ser jag som mycket positivt. Prästerna har kunskap om
existentiella frågor som vi i skolan bör ta vara på. Genom att kontinuerligt låta prästen komma
till skolan, blir han/hon inte är främmande för barnen. Den här skolan har gjort upp en lokal
arbetsplan som handlar om skolans samarbete med  kyrkan. Det börjar i år1 och sträcker sig
ända upp i år 7. Vi vuxna måste bli bättre på att suga åt oss kunskap från andra kollegor. Vi
kan inte vara bra på allting. Det är bara att konstatera att vi människor har olika
intresseområden och därav ser våra kunskapsbankar olika ut. Genom att skapa ett fungerande
nätverk med andra instanser blir möjligheterna till utbyte mellan olika yrkesgrupper lättare.

Det utmärkta nätverk som skola 3 har runt omkring sig bidrar till att personalen i krisgruppen
känner sig trygg i sitt arbete. Är krissituationen ett faktum och man som lärare behöver
komma i kontakt med polisen, kyrkan eller socialförvaltningen, är det lättare att se ett namn
och ett ansikte framför sig när man behöver söka kontakt. Det är våra barn och ungdomar vi
arbetar för. Ett fungerande nätverk är ett led i rätt riktning för att arbeta för att hjälpa eleverna
till en stabil och trygg  skolmiljö. Skola 3:s stora träffar som de har två gånger per termin
tycker jag verkar bra. Här får man möjligheten att prata sig samman om hur man ska göra om
någonting händer. Genom att använda sig av praktiska övningar tror jag att man lättare
befäster kunskapen. Att arbeta flera instanser tillsammans på det här sättet gör att man får en
mera verklighetstrogen bild av hur det ser ut när det händer någonting. Genom det här
arbetssättet får man också en mera nyanserad verklighetsuppfattning av hur man handskas
med en krissituation på de olika myndigheterna.

8.5 Fortbildning, tillgång till litteratur och framtidsvisioner

Hammarlund (1995) skriver att det är viktigt att man har kunskap om barns olika skeenden i
sorgearbetet. Vi pedagoger har i uppgift att fungera som stöttare i svåra stunder. För att kunna
bemöta eleven på ett bra sätt krävs det att vi har kunskap om sorgens olika faser.

På skola 1 har man på kuratorsexpeditionen Atle Dyregrovs Beredskapsplan för skolan. Den
är bra att ha på en skola, antingen som inspirationskälla till arbetet med handlingsplanen eller
så kan  man ha den som ett uppslagsverk vid krissituationer. Skola 1 hade boken som ett
uppslagsverk. Jag tycker att det krävs lite mera förarbete och reflekterande än att bara slå i en
bok och agera utifrån det. Något annat material eller fortbildning hade inte skolan på det här
området.

På skola 2 har man prioriterat biblioteket ekonomiskt och resursmässigt. Det finns ett stort
utbud av böcker som handlar om liv, död och sorg, både för vuxna och barn. I krispärmen
finns det en litteraturlista över bra böcker att läsa på området. Man har inte några kurser eller
någon fortbildning som är obligatorisk för personalen Det upp till personalen att söka
ekonomiskt stöd i stipendier eller av pengar som finns för fortbildningskurser om man har
intresse att vidga sitt kunskapsområde om krissituationer och krisplaner.
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Skola 3 har en grundligt utformad handlingsplan över vad krisgruppen har för uppgifter. Den
här skolan har prioriterat en fortbildning för krisgruppen som handlar om krishantering och
krisplaner. De har tagit kontakt med kunnigt folk på området och har ekonomiskt satsat
pengar för att krisgruppen ska få ta del av detta. Eftersom skola 3:s krispärm är så komplett
tror jag på att det kan vara värt att satsa pengar på en kompetensutbildning för krisgruppen,
för att resultatet ska bli så lyckat som möjligt. Som jag har nämnt tidigare är det viktigt att
betona krisgruppens viktiga och betydelsefulla arbete. Gruppen behöver höra att det de gör är
behövligt, detta stärker dem i sin ansvarsfulla roll.

Jag anser att skola 3 är en skola med spjutspetsen in i framtiden. Trots att de har en nu
grundligt framarbetad krisplan, slutar de inte att utveckla sig för det. Allting kan alltid bli
bättre! Genom att hela tiden sätta upp mål sporras gruppen att arbeta. Skolan är duktig på att
vidga sina vyer och prova på saker som kanske inte så många andra skolor gör. Jag tycker de
har ett spännande sätt att arbeta med krishantering. För att inte ens arbete ska bli en slentrian,
krävs det att man provar på nya utmaningar, vågar testa nya saker och framförallt vågar att
misslyckas. Det gäller att hela tiden aktualisera krisplanerna så att det inte blir något
dokument som står och samlar damm.

8.6 Personalvård

Hammarlund (1995) skriver att det är viktigt att följa upp den personal som arbetar med
traumatiska händelser. Det är viktigt att det avsätts tid för samtlig personal som arbetar i en
psykisk pressande situation. Känslor behöver bearbetas och detta görs bäst genom olika typer
av samtal. För att detta ska prioriteras som någonting viktigt krävs det att någon på skolan har
ansvaret för att detta genomförs.  Om en person som arbetat i en känsloladdad stund verkar
lugn och oberörd, är det ändå bra att se till att även den här personen får möjlighet att
ventilera tankar och känslor.

Skola 1 har ingen direkt personalvård. Kurator berättar att hon, när det händer någonting på
skolan, kontaktar klasslärare och berörd elev och frågar hur det känns.

Efter att ha intervjuat rektor på skola 2 kändes det skönt att få bevisat att det finns skolor som
i svåra och pressade situationer inte glömmer bort sin personal. I krissituationer är det vanligt
att pedagoger stänger in sina egna känslor. Att verka professionellt i en svår känsloladdad
period tär på krafterna. Man ska inte glömma att man inte är mera än människa. Självklart ska
jag som pedagog kunna gråta och öppet visa mina känslor. Det är till och med bra att eleverna
får se att det är tillåtet att gråta. Det man ska komma ihåg är att man ändå försöker och hålla
en ganska stabil position, så eleverna inte blir mera osäkra i den redan svåra stunden. Efter
olyckan har man på skolan verkat för att personalvården ska vara så bra som möjligt. Jag
tycker det verkar som man har lyckats. Rektor märkte att massagen blev uppskattad av
personalen och lät därför den vara kvar, trots ekonomiska svårigheter. Personal som varit hårt
pressade under en tid kan behöva få en stunds avslappning, skingra tankarna och få bort
spänningar i kroppen.

Skola 3 har varit med om olika krissituationer på skolan. De har då använt sig av olika
debriefingmetoder för att dela känslor och tankar med kollegor. De kände att detta var ett bra
sätt för att inte bära på för mycket inombords. Det klarar inte någon människa av i längden.
För att arbeta förebyggande för att inte bränna ut sig, är samtalstillfällen där man pratar med
andra kollegor en utmärkt lösning.
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8.7 Mina sammanfattande funderingar om arbete vid en traumatisk
upplevelse/min fiktiva arbetsplan:

Krisgruppen

Krisgruppens ansvar blir att förankra krisplanen hos personalen. Det som krisgruppen  också
kan ha ansvar för är att den ser till att planen revideras en gång per år. Gruppen bör stötta
lärare och elever som  befinner sig i en krissituation och de kan också arbeta för att samtlig
personal på skolan ska få någon utbildning på området, minst en gång per år.

Att tänka på vid en krissituation som lärare

För de oskadade eleverna är det vanligtvis naturligt att komma till skolan. I skolan kan de
bearbeta sina upplevelser och reaktioner. Läraren har ett stort ansvar att se till att den berörda
gruppen informeras så fort som möjligt. Det är viktigt att här ta kontakt med de drabbades
målsmän för att tillsammans komma fram till hur man ska informera om det inträffade.

Läraren måste avsätta tid för att man öppet i klassen ska få prata av sig om det som hänt.
Informationen till eleverna bör vara enkel och tydlig. Verkligheten är oftast lättare att ta än en
förskönad bild som kan hindra förståelsen

Som lärare är det viktigt att förklara att det man säger i klassrummet stannar mellan de
personer som befinner sig där.

Precis som annars gäller det att individualisera. Vi fungerar alla olika. En del kan känna
behov av att prata i mindre grupper, andra vill rita och skriva vad de upplevt och sedan finns
det elever som vill arbeta med det man brukar göra i skolan. Som lärare gäller det här att inte
vara enkelspårig, utan att hitta olika lösningar som passar alla.

Det är bra att gå tillbaka till den vanliga verksamheten ganska snart. Det som fortsättningsvis
är viktigt är att läraren är lyhörd för elevernas behov av att prata.

 Mycket information om det som hänt och det som komma skall är bra för eleverna.
Krisgruppen har ett stort ansvar här, de ska se till att alla klasser får information samtidigt.
Detta är viktigt för att undvika ryktesspridning

Efter det att man som  pedagog varit så koncentrerad på att ta hand om eleverna, behöver
han/hon nu få stöd från sina arbetskamrater. Det kan nu vara ide att samlas i arbetslagen för
att prata med varandra.

För eleverna och deras föräldrar innebär det en stor trygghet om skolan ser till att informera
om vad som kommer att hända inom de närmaste dagarna.

För elevernas skull kan det vara bra att förklara varför man gör en del praktiska ting t.ex.
hissar flaggan på halv stång.

För barnen kan det också vara viktigt att få ha kvar bänken, böcker och teckningar som
tillhörde den drabbade eleven.
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Som lärare måste man känna efter vad den grupp man har ansvar för behöver. Det ska ta tid
att bearbeta en svår händelse. Den lärare som avsätter tid för samtal och diskussion om det
som hänt, även en tid efter det inträffade, mår oftast bättre själv.

En tid efter det inträffade kan det vara passande att arbeta med olika teman som vänskap,
känslor.

Under de närmaste dagarna kan det vara bra att arbeta efter levnadsregeln; var sann mot
glädjen och sann mot sorgen.

Att anordna en minnesstund kan hjälp eleverna att förstå vad som hänt. Minnesstunden kan
bli ett alternativ till begravningen. Man kan ordna så att den infaller samtidigt som
begravningen, för elever som inte är så nära berörda.

Ett bra omhändertagande

Det som är viktigast när man ska trösta någon är att  man inte ska tro att man behöver vara
någon övermänniska. Det som är viktigt är att man visar att man är en medmänniska som
ställer upp och bryr sig. Som medmänniska  räcker det med att man är tillsammans med den
sörjande. Man behöver inte tro att man på något sätt ska kunna lösa deras problem.

Sorgeprocessen är en normal process som är nödvändig för att kunna gå vidare i sin
personlighetsutveckling.

Man ska försöka att erkänna andra människors smärta. Man ska acceptera den och inte
avlägsna den.

Man ska försöka lyssna så mycket som möjligt på den sörjande. Det är bara bra om den
sörjande upprepar sig. Detta är som en slags bearbetning att ta sig igenom de smärtsamma
delarna. Man ska då inte som medmänniska avbryta eller märka ord. Som hjälpare ska man
försöka att prata så lite som möjligt och undvika tröstande ord. Det kan för den sörjande
kännas som att man vill mildra förlusten.

Vi har olika sätt att sörja på. Inget är rätt eller fel, men man kan som hjälpare ha koll på hur
sorgeprocessen fortskrider.

Man ska hjälpa den sörjande att inse fakta, den döde kommer inte tillbaka. Samtidigt som
man gör det ska man tillåta den sörjande att tala om den de har förlorat. Döden ska inte vara
något tabubelagt.

Det är viktigt att ge barn tillfälle att delta med de vuxna i sorgeprocessen.

Man ska uppmuntra de sörjande att älska och leva igen, men inte förrän de är redo.
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Vad jag som lärare speciellt bör tänka på

Ord som det är inte så farligt, det går över blir som ett hån för den sörjande. Det är bättre att
hjälpa barnen sörja än att trösta dem.

Jag ska visa att jag ställer upp, visar intresse för att delta – helt enkelt finnas till. Det är också
bra om jag som vuxen vågar visa öppet mina känslor. Det är lika naturligt att skratta som att
gråta.

Att vara en aktiv lyssnare är bland det bästa man kan vara i förhållande till en människa som
sörjer. En kram kan i en svår stund betyda mycket mera än ord.

Gråten är inget farligt, det är kroppens eget sätt att uttrycka en känsla. Håller man tillbaka den
stoppar man också känslan. Genom att hindra den här känslan att komma till uttryck när man
känner den blir resultatet istället att känslan dyker upp senare i livet istället.

Ett sätt att få ur sig sorgen är att klä den i ord. Man kan med andra ord fråga personen hur det
var och kändes.

Det är extra viktigt att hålla vad man lovar när en människa sörjer. Den sörjande känner sig
redan sviken i och med att en nära och kär har ryckts ifrån henne.

Sorgeprocessen måste få ta den tid den behöver. En stor del av processen består i att älta. Som
lyssnare är det bra om man lyssnar utan att kommentera.

Det är viktigt att inte försöka vara någon annan än sig själv. Bästa hjälpen man kan ge en
människa i sorg är att visa medkänsla.

Avslutningsvis

Med det här arbetet hoppas jag att jag har väckt en del intressanta tankar hos dig som läser
arbetet. Krisgrupper, krisplaner och fortbildning inom sorg och krishantering på skolor måste
bli mera aktualiserat. Genom att finna bra metoder för detta hjälper vi oss själva med att få en
stabil och harmonisk miljö att arbeta i. Det är viktigt att inte krisgrupper och krisplaner bildas
bara för att kommunen har beslutat att det ska vara så.  Det är viktigt att man som pedagog
förstår vad syftet med en handlingsplan för krissituationer är. Genom att ha en krisgrupp som
kontinuerligt träffas, tror jag att arbetet runt krissituationer blir mera strukturerat och
aktualiserat. Det är också viktigt att krisgruppen arbetar fram en fungerande arbetsplan för
krissituationer. En fungerande krisplan gör att eleverna känner trygghet på grund av att
lärarna visar omtanke och hänsyn gentemot eleverna. För lärarna är det en trygghet att ha  ett
fungerande krisplansarbete på enheten. Man vet att det finns nedskrivet hur man som pedagog
ska agera i olika situationer. Genom att ha en krisplan följer man också Lpo 94, som säger att
det krävs en krisplan för att man ska kunna individualisera. Relationen hem-skola blir lättare
om man i krisplanen har nedskrivet vad skolan står för och när och hur man ska ta kontakt
med föräldrar.

Det är viktigt att vi låter våra elever uttrycka smärtsamma upplevelser i en miljö präglad av
omsorg.
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STÖDFRÅGOR TILL INTERVJUER MED 3 SKOLOR

1. Presentatation av intervjuad person.

2. Hur ser skolan ut ( antal elever på skolan, ålder på eleverna och upptagningsområde) ?

3. Har skolan en utarbetad krisplan för olyckor och dödsfall?

4. Varför arbetade ni fram den?

5.  När gjorde ni den?

6. Har ni en krisgrupp på skolan?

7. Vilka ingår i den?

8. Byts personalen ut med jämna mellanrum?

9. Hur gick ni till väga när ni skrev planen?

10. Har personerna i gruppen någon utbildning på området?

11. Finns den eventuella krisplanen tillgänglig för all personal på skolan?

12. Får samtlig personal information om eventuellt krisgruppsarbete/krisplansarbete?

13. Har man någon form av utvärdering/uppföljning efter att man har arbetat med ett ”fall” i
skolan? Vad som har fungerat bra respektive dåligt.

14. Utvärderas planen kontinuerligt?
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