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Sammanfattning 
Abstract 
 
Detta examensarbete handlar om barn som har alkoholmissbrukande föräldrar. Syftet med mitt arbete har varit att få kunskap om  
hur det är att växa upp i en miljö där alkoholmissbruk förekommer, samt vilka konsekvenser det får för ett barn. Jag har också velat  
lära mig mer om hur man som lärare kan stötta de här barnen i en svår livssituation. Arbetet består dels av en litteraturgenomgång  
och dels av en egen empiridel, som innefattar intervjuer med tre personer som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med den här  
kategorin barn. Efter att ha gjort detta arbete kan jag konstatera att alkoholmissbruk är ett komplext och mångtydigt begrepp – barn 
reagerar väldigt olika på att utsättas för alkoholmissbruk. Det medför i sin tur  att det är svårt att koppla något specifikt beteende till  
att ett barn lever i en miljö av alkoholmissbruk.  
Tillvaron för barn till alkoholmissbrukande föräldrar präglas ofta av instabilitet och oförutsägbarhet. För många av dessa barn fyller  
skolan en mycket viktig funktion. I skolan kan man få lite av den struktur och förutsägbarhet som hemmiljön inte klarar av att till- 
godose. Det finns många vuxna barn till alkoholmissbrukare som i efterhand vittnat om hur betydelsefull skoltiden varit för dem, trots 
att de inte blivit medvetna om det förrän i vuxen ålder. Det bör man som lärare vara medveten om. 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om barn som har alkoholmissbrukande föräldrar. Syftet med mitt 
arbete har varit att få kunskap om hur det är att växa upp i en miljö där alkoholmissbruk före-
kommer, samt vilka konsekvenser det får för ett barn. Jag har också velat lära mig mer om hur  
man som lärare kan stötta de här barnen i en svår livssituation. Arbetet består dels av en litteratur-
genomgång och dels av en egen empiridel, som innefattar intervjuer med tre personer som i sitt 
dagliga arbete kommer i kontakt med den här kategorin barn.  
 
Efter att ha gjort det här arbetet kan jag konstatera att alkoholmissbruk är ett mångtydligt och 
komplext begrepp. Barn reagerar väldigt olika på att utsättas för alkoholmissbruk. Det får också 
mycket skiftande konsekvenser. För ett fåtal tycks det inte få några konsekvenser överhuvudtaget. 
Dessa barn brukar gå under benämningen ”maskrosbarn”. De är kanske inte så många till antalet, 
men bara det faktum att de finns kan ses som ett bevis för att det går att ta sig igenom en uppväxt 
av alkoholmissbruk utan själsliga ärr för livet.  
 
Men för de allra flesta får det emellertid stora konsekvenser. Många barn till alkoholmissbruk-
ande föräldrar genomgår en uppväxttid som präglas av instabilitet och oförutsägbarhet, vilket gör 
tillvaron svår att förstå och kunna organisera.   
 
För många av de här barnen fyller skolan en mycket viktig funktion. Här kan de få något av den 
förutsägbarhet och struktur i sin tillvaro som hemmiljön inte klarar av att tillgodose. Det finns 
många vuxna barn till alkoholmissbrukare som i efterhand vittnat om hur betydelsefull skoltiden 
varit för dem. I skolan fick man tillfälligt lugn i en annars kaotisk och svårbegriplig tillvaro. 
 
Alkoholmissbruk är ett tabubelagt ämne som är förbundet med mycket skam. Detta gör att många 
barn inte i första taget tar bladet från munnen och berättar om sin hemsituation. Ofta kan det vara  
en mycket lång process innan en elev vågar ta mod till sig och berätta om hur man har det hemma.  
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3 Inledning 
 
Alkohol är för många en källa till glädje men kan också orsaka mycket lidande. Idag uppskattas 
andelen alkoholmissbrukare i Sverige till någonstans mellan tio och femton procent av vår vuxna 
befolkning. (Christensen, 1993). Alkoholmissbruk får inte bara stora konsekvenser för missbruka-
ren utan också för den närmaste omgivningen. Några som löper risk att drabbas extra hårt är de 
många barn som växer upp i hem där alkoholmissbruk förekommer. Många av de här barnen 
berövas all den trygghet som borde få vara en självklarhet för alla. 
  
Med tanke på att andelen alkoholmissbrukare i vårt samhälle är så hög som tio till femton procent 
(Christensen, 1993) innebär det att alkoholmissbruk är något som är verklighet också för många 
skolelever. Statistiken visar att man kan förvänta sig att det i varje klass finns ett eller flera barn 
som lever under dessa förhållanden. Även om detta naturligtvis inte alltid behöver stämma så ger 
det ändå en fingervisning om att man med största sannolikhet, förr eller senare, kommer att 
komma i kontakt med elever som lever i denna miljö. Som blivande lärare tycker jag därför att  
det är ett viktigt område att ha kunskap inom.  
 
Barn som av någon anledning inte mår bra signalerar ofta om detta för omgivningen. Hur det tar 
sig uttryck varierar dock mycket, och är väldigt individuellt. Detta gäller inte minst för barn till 
alkoholmissbrukare. Det gör i sin tur att det är svårt att koppla något visst beteende till att ett barn 
lever i hem med alkoholmissbruk. Men genom det här arbetet hoppas jag ändå få så mycket 
kunskap att jag står bättre rustad för att kunna upptäcka de här eleverna, samt även få ökade 
kunskaper om hur jag som lärare kan underlätta deras skolsituation.  
 
Elever som har alkoholmissbrukande föräldrar får ofta bära ett orimligt tungt ansvar i hemmet och 
tvingas ta konsekvenserna av något som de inte är orsak till. Många av dessa upplever skolan som 
en fristad, där saker och ting sker någorlunda förutsägbart i en annars kaotisk tillvaro. Det är 
viktigt att vara medveten om detta som lärare.    
 
4 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att lära mig mer om hur det är att växa upp i ett hem där alkohol-
missbruk förekommer, samt vilka konsekvenser det får för ett barn. Jag hoppas även lära mig mer 
om hur man som lärare kan upptäcka elever som lever i denna miljö, men där det fortfarande är  
dolt för omgivningen, och hur man agerar gentemot barnets föräldrar i en sådan situation. Jag vill 
också veta hur jag som lärare kan bemöta de här eleverna för att underlätta deras situation i  
skolan. 
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5 Problemformulering 
 

�� Vilka konsekvenser får det för ett barn att leva i en miljö av alkoholmissbruk? 
�� Hur ser de här barnens hemtillvaro ut?  
�� Hur kan man som lärare bemöta de här eleverna i skolan?  
�� Hur upptäcker man barn som lever i hem av alkoholmissbruk? Vilka tecken ska man vara 

uppmärksam på? 
�� Hur kan en verksamhet se ut som stöttar barn med missbrukande föräldrar? 
 
 
6 Litteraturgenomgång/Bakgrund 
 
Vem är alkoholmissbrukare ? 
Begreppet alkoholmissbrukare är mycket svårdefinierat och ger alltid utrymme för individuella 
tolkningar. Christensen (1993) menar att de flesta som brukar alkohol väljer en tolkning som gör 
att man själv hamnar på "rätt" sida av gränsen mot vad som räknas som alkoholmissbruk. Det 
finns också de som hävdar att det är den rådande alkoholisttraditionen i landet som avgör huru-
vida man är alkoholist eller ej. Detta synsätt innebär alltså att en person kan betraktas som 
alkoholist i Sverige utan att anses vara det i ett annat land.  
 
Sett ur ett barnperspektiv lyder Rita Christensens definition av alkoholmissbruk enligt följande;  
  

”Den definition på missbruk som jag valt i denna bok, där barnens upplevelse är det centrala, är 
att allt bruk av droger (alkohol, narkotika, tabletter) är missbruk, om omgivningen och/eller 
brukaren uppfattar att bruket på något sätt skadar barnet.” (Christensen, 1993, s.14) 

 
  
Förekomst 
Eftersom gränsen för vad som är alkoholmissbruk är flytande och det samtidigt antas finnas ett 
stort mörkertal är det svårt att ge något exakt svar på hur utbrett alkoholmissbruk är i vårt land. 
Christensen (1993) hänvisar till statistik som visar att var tionde man och var femtonde kvinna 
under varierande perioder missbrukar alkohol. Många av dessa är också föräldrar.  
 
Hansen (1995) uppskattar att det finns 175 000-200 000 barn i Sverige som lever med en vuxen 
som har alkoholproblem. En siffra, som varit ganska konstant under en längre tid.  
Barn till alkoholmissbrukare är alltså ingen liten grupp i samhället. 
 
Det finns forskning som antyder att vissa personer löper större risk än andra att utveckla alkohol-
missbruk. Dels handlar det om en genetiskt större risk för söner till en liten grupp alkoholmiss-
brukande män. Men oftare handlar det om ett socialt arv, som följer av att man i sitt hem tidigt lär 
sig att dricka, och att hitta skäl att dricka i olika sammanhang (Gavelin- Bengtsson, 1994) 
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Men samtidigt finns också invändningar mot att betrakta alkoholmissbruk som något ärftligt, även 
om det finns forskning som stöder den uppfattningen, då det kan få till följd att många barn 
känner sig oroliga och rädda för att de som vuxna ska bli alkoholister. Risken är att det blir en 
självuppfyllande profetia. (Christensen, 1993) 
 
 
6.1 Konsekvenser av att växa upp i en miljö av alkoholmissbruk  
 
6.1.1 Psykiska konsekvenser 
Att leva i ett hem där alkoholmissbruk förekommer får i de flesta fall stora konsekvenser för ett  
barn, såväl sociala som fysiska och psykiska. Framför allt psykiskt, på det känslomässiga planet. 
Barn som kommit upp i skolåldern är så stora att de är medvetna om att alkoholmissbruk är något 
skamligt och uppfattar därför tidigt sin familj som annorlunda och mindervärdig i förhållande till 
andra. På samma sätt kan de uppfatta sig själva som mindervärdiga gentemot andra människor på 
grund av sin familjebakgrund. Känslor av mindervärde och skam är mycket vanligt bland de här 
barnen. (Hansen, 1995) 
 
Att dölja, förneka missbruksproblemet är också något mycket centralt i de här familjerna, man 
förnekar att det förekommer eftersom det är så skamligt. Samtidigt lär sig barnen i skolan att man 
ska vara ärlig, vilket leder till förvirring. Det är vanligt att de måste bryta mot ärlighetsnormerna 
för att inte avslöja familjehemligheten, och att tvingas ljuga förstärker känslan av mindervärde 
och otillräcklighet för dessa barn. Till slut riskerar man att tappa bort vad som är sanning och lögn 
och ljuger automatiskt. (Hansen, 1995) 
 
När människor upplever skam och mindervärdighet i förhållande till ett problem som man står 
hjälplös inför finns ofta en benägenhet att själv ta på sig ansvaret för den uppkomna situationen.  
Det gäller även barn till alkoholmissbrukande föräldrar, som ofta ger sig själva ansvaret för att en 
konflikt uppstår i hemmet - t ex. "om jag inte varit så omöjlig skulle bråket inte börjat". (Black, 
1993) 
 
Gavelin- Bengtsson (1994) menar att de här barnen ofta tillskriver sig själva ansvaret för att 
pappa eller mamma dricker. Det ger i sin tur upphov till starka skuldkänslor, då de tycker att  
allt är deras eget fel. Skuldkänslor är mycket vanliga bland de här barnen. 
 
Det förekommer också att de här föräldrarna verkligen ger skulden för en konflikt på barnet. När 
dessa barn får detta lagt på sina axlar förefaller det dem bara rättvist att de bryr sig mer om famil- 
jen och de vuxna än om sig själva. En del av dem får alltid skulden när något fel begås och intar 
efterhand närmast automatiskt en syndabocksposition. Något annat som är vanligt när det gäller 
konflikter i alkoholmissbrukande familjer är att hot ofta uttalas. Hot, om kanske våld, skilsmässa 
eller självmord. Barn lär sig efterhand att uppleva konflikterna som ständiga hot om förlust av 
någon familjemedlem. Detta är känslomässigt mycket plågsamma och ångestframkallande situa-
tioner för ett barn. Rädslan för ständiga konflikter är en anledning till att många av de här barnen 
har sömnsvårigheter och ofta drömmer mardrömmar. (Gavelin-Bengtsson, 1994) 
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Bristande tillit är också något som många av de här barnen utvecklar efterhand. De har tidigt lärt 
sig att man inte kan prata med andra om hur man har det, och att man inte heller kan lita på 
någon. De har tidigt fått erfara att andra ändå inte kommer att finnas tillhands när man känslo-
mässigt eller fysiskt behöver det. (Black, 1993) 
 
Christensen (1993) illustrerar detta med ett exempel ur verkligheten om en flicka som hon kallar 
Lisa. Lilla Lisa har svårt med tilltron till vuxna; 
 

”Lisa däremot har utifrån sin hemsituation lärt sig att vara till så lite besvär som möjligt. Helst 
inte synas alls. I Lisas liv är personer utbytbara, människor kommer och går, på ett för Lisa 
obegripligt sätt. Varje gång hon har fäst sig vid någon så har den försvunnit, så hon har redan lärt 
sig att inte komma någon nära.” (Christensen, 1993, s.28)   

 
Barn som växer upp med alkoholism får ständigt dubbla budskap. En förälder kan medvetet vilse-
leda barnet för att - som han/hon tror - skydda det från verkligheten. Mamma kan säga att hon är 
lycklig trots att hon inte alls är det och pappa kan säga att allt är som det ska trots att mamma 
uppför sig konstigt. Barnet blir förvirrat eftersom de får ett budskap från föräldrarna men ett 
motsatt budskap från kroppsspråket och röstläget. Dessa motstridiga budskap tvingar in barnen i 
ett liv där de hela tiden måste gissa vad som pågår. Det beteende de vuxna visar upp måste alltid 
överensstämma med det talade ordet för att barnet ska kunna tro på det som sägs. (Black, 1993) 
 

”Den absolut viktigaste ingrediensen i en fostrande relation – i alla relationer – är ärlighet. Inget 
barn kan hysa tillit eller förväntas hysa tillit om inte människorna i omgivningen också är öppna 
och ärliga när det gäller sina egna känslor.” (Black, 1993, s.52)   

 
 
6.1.2 Fysiska konsekvenser 
När det gäller de mer fysiska konsekvenserna av missbruket konstaterar Black (1993) att det finns 
ett klart samband mellan alkoholmissbruk, misshandel och/eller sexuella övergrepp; 
 

”Mina egna forskningar tyder på att sextiosex procent av de barn som har fostrats i familjer med  
alkoholmissbruk har blivit fysiskt misshandlade eller sett en annan familjemedlem misshandlas. I 
mer än en tredjedel av dessa familjer uppträder misshandeln regelbundet.” (Black, 1993, s.146) 

 
Claudia Black understryker emellertid att det inte alltid behöver vara alkoholisten som står för 
misshandeln. Alkoholisten kan också vara offer, även om det inte tillhör vanligheterna. Oavsett 
vilket tar dock barnet stor skada; 
 

”Forskningen runt våld i hemmet visar på att det för ett barns känslomässiga och psykologiska ut-
veckling kan vara precis lika skadligt att bevittna våld som när barnet självt blir misshandlat. På 
samma sätt som barn som blivit misshandlade ofta själv börjar misshandla i vuxen ålder har 
också barn som bevittnat angrepp på föräldrar eller syskon en benägenhet att misshandla eller  
bli misshandelsoffer i vuxen ålder.” (Black, 1993, s.148)  
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Beträffande sambandet mellan missbruk och sexuella övergrepp konstaterar Black (1993) att 
undersökningsresultaten varierar, men att vissa studier visat på ett samband upp till 50%. Claudia 
Blacks egen forskning gav dock 26% som resultat. (forskningen härrör från USA). Den incest 
som är vanligast är den mellan vuxna fäder och unga döttrar eller mellan styvfäder och döttrar.  
De stora resultatskillnader som finns mellan olika undersökningar visar dock på svårigheter att 
med bestämdhet säga något om hur utbrett det här sambandet är.   
 
Precis som när det gäller alkoholmissbruk är incest förbundet med mycket skam, och precis som 
med alkoholmissbruk tenderar de här barnen att finna anledningar till övergreppen hos sig själva. 
De tror att det är deras eget fel att de blir sexuellt utnyttjade. (Black, 1993) 
 
Hansen (1995) tar även upp brist på ordenliga kläder och att barnet inte får ordentligt med mat 
som fysiska konsekvenser av alkoholmissbruk. 
 
Fetalt alkoholsyndrom: 
För en del barn får föräldrarnas alkoholmissbruk konsekvenser redan i fosterstadiet. Om den bliv-
ande mamman missbrukar alkohol under graviditeten kan barnet komma att drabbas av något som 
kallas fetalt alkoholsyndrom (FAS). Detta kan komma till uttryck som låg födelsevikt, begåv-
ningshandikapp, ansikts- och skelettmissbildningar, samt synskador. Risken för missbildningar  
är störst i början av graviditeten, då de flesta organen bildas. Men även senare under graviditeten 
kan skador uppstå, som till exempel utvecklingsstörning.  
 
För närvarande ökar alkoholkonsumtionen bland unga kvinnor och därför är identifikationen av 
alkoholmissbruksproblem hos blivande mödrar fortsatt angelägen. Nu är denna risk dock mer all-
mänt känd och idag bestämmer sig därför många blivande mödrar för att helt avstå från att dricka 
alkohol under graviditeten. (Hindberg, 1998) 
 
 
6.1.3 Sociala konsekvenser 
Eftersom drickandet inverkar på familjens livsmönster är det i dessa familjer vanligt att man be-
gränsar sina aktiviteter. Detta medför bland annat att barnen känner sig osäkra på vad som är 
normalt och vanligt, inte minst när det gäller att upprätta och bevara nära relationer. De saknar 
helt enkelt erfarenhet av hur människor kommunicerar med varandra och behandlar varandra i 
nära relationer. Detta leder till osäkerhet när man ska förhålla sig till nya människor. Man fun-
derar kring hur man förväntas uppföra sig i olika situationer och är rädd att göra något som 
avslöjar bristen på sociala färdigheter. Några väljer att tackla sin osäkerhet genom att dra sig 
undan och synas så lite som möjligt, medan andra omger sig med ett tufft och aggressivt yttre. I 
båda fallen handlar det dock ofta om att dölja sin osäkerhet. (Hansen, 1995) 
 
Ett annat utmärkande drag är att de här barnen ofta undviker att ta med sig kompisar hem. Det 
gäller att bevara familjehemligheten för omgivningen, och man kan aldrig veta i vilket skick 
pappa eller mamma befinner sig när man kommer hem från skolan. (Hansen, 1995) 
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Hur omfattande konsekvenser det får för ett barn att växa upp i en miljö av alkoholmissbruk 
varierar kraftigt. Faktorer som avgör detta är b la. hur utbrett missbruket är, om man har tillgång 
till stöd utifrån och hur länge missbruket pågått. 
 
För en del får inte några konsekvenser alls. Dessa barn brukar gå under benämningen "maskros-
barn", och är personer som förefaller helt obemärkta av omgivningens alkoholmissbruk. De kan-
ske inte är så många till antalet men bara att de finns är bevis på att man kan ta sig igenom en 
uppväxtmiljö av alkoholmissbruk utan själsliga ärr för livet. (Hansen, 1995) 
 
 
6.1.4 Barns reaktioner på alkoholmissbruk 
Ofta är det inte själva alkoholintaget som skrämmer barnen mest. Det är istället den personlig-
hetsförändring som sker med föräldrarna när de är berusade. Denna förändring är mycket svår-
begriplig och skrämmande för ett barn. En snäll och omtänksam förälder kan helt plötsligt bli 
egoistisk och ointresserad av sitt barn. Detta försvårar också för barnet att kunna organisera och 
förstå sin omgivning som något förutsägbart och tryggt. Ett visst mått av förutsägbarhet och 
stabilitet anses vara en förutsättning för att ett barn ska kunna utveckla trygghet. (Black, 1993) 
 
En annan vanlig reaktion är att barnet upplever att man förlorar även den nyktra förälderns upp-
märksamhet, då denna också riktas mot missbrukaren. En mamma kanske blir så oroad över 
pappas drickande och vilka konsekvenser det kommer att få, att barnet förlorar hennes vanliga 
omsorg och uppmärksamhet. (Hansen, 1995) 
 
 
 

6.2 Hur ser barnets hemtillvaro ut? 
 
6.2.1 Barnets roller  
 

”Barn behöver konsekvens och struktur. Ju längre in i alkoholismen en alkoholist kommer, och  
ju mer upptagen av alkoholisten medalkoholisten blir, desto mindre konsekvens och struktur får 
barnen uppleva i familjen, och deras liv blir allt mindre förutsägbara.” (Black, 1993, s.27) 

 
När inte mamma och pappa kan ge sina barn ett visst mått av struktur och förutsägbarhet 
utvecklar barnen egna strategier för att själva skapa sig detta. Black (1993) menar att barnen 
vanligtvis antar någon av följande fyra roller som sätt att hantera en svårbegriplig tillvaro.   
 
Den ansvariga - Det är vanligt att ensambarn eller äldsta barnet i dessa familjer blir mycket 
ansvarsfulla. De tar inte bara ansvar för sig själva, utan också för övriga familjen. Det kan vara 
barn som stoppar mamma i säng, som har middagen klar, eller som förvissar sig om att syskonen 
gjort läxorna. Det här barnet tycker att allting känns bättre när man själv tar hand om sina syskon. 
Då besvärar de inte mamma och pappa, och alla i familjen blir därigenom lyckligare. 
  
För att kunna ordna det som man själv vill ha det krävs ibland också en förmåga att kunna mani-
pulera sin omgivning. Det kan dessa barn, och främst är det småsyskon som utsätts för detta.  
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De egenskaper som detta barn är utrustad med är naturligtvis inte av den typen att de föranleder  
läraren att sända den här eleven till skolkuratorn, eller överhuvudtaget få några misstankar om att 
han/hon har det svårt hemma.   
 
Den anpassliga - Dessa barns strategi är att helt enkelt anpassa sig till vad som än händer. De för-
söker varken underlätta eller förhindra några situationer i hemmet, då de ändå inte tycker att det 
hjälper att ifrågasätta. Ett utmärkande drag för dessa barn är också att de har svårt att komma i 
kontakt med sitt känsloliv, de handlar utan att tänka eller känna efter. I skolan går de här eleverna 
ofta lärarna obemärkt förbi. De är neutrala och håller en låg profil. I skolan umgås man med de 
andra men tar inte ledarrollen, snarare håller man sig medvetet något i utkanten av kamratkretsen. 
  
Medlaren - Medlaren hanterar sin situation genom att medla mellan de andra familjemedlem-
marna när dessa är oense om något, då detta minskar såväl den egna som de andras spänning och 
smärta. De här barnen ägnar mycket av sin tid åt att få övriga i familjen på bättre humör. Medla-
ren utvecklar god förmåga i att lyssna och visa medkänsla med andra. Han/hon säger nästan aldrig 
emot och ber om ursäkt så fort man tror att man därigenom kan skydda en annan människa. Inte 
heller denna kategori drar någon större uppmärksamhet till sig i skolan. Tvärtom är de istället ofta  
mycket omtyckta, då de uppfattas som varma, omtänksamma och känsliga.  
 
Det utagerande barnet - De här barnen är kanske de som bäst motsvarar schablonbilden av vilket 
beteende man utvecklar av att omges av alkoholmissbruk. De är trotsiga och utagerande i sitt 
beteende och vållar förödelse både i sina egna och andras liv. Det är deras sätt att dra bort upp-
märksamheten från familjens alkoholmissbruk. Det är den här kategorin barn som har svårt att 
klara av sin skolsituation, som själva dricker alkohol tidigt och som blir gravida redan i tonåren. I 
skolan uppmärksammas deras problem naturligtvis eftersom de är så tydliga, och av den anled-
ningen är de också den kategori som har bäst möjlighet att få professionell hjälp. 
 
Christensen (1993) tar upp samma strategier men benämner dem litet annorlunda. Hon tar också 
upp ytterligare en grupp barn, nämligen de som spelar clown. Det är barn som ständigt spelar över 
och får många i sin omgivning att skratta, inte minst i skolan. De är aldrig allvarliga och håller 
sina problem borta med hjälp av humor. Men inombords är de här barnen sorgsna och deras ögon 
ledsna.  
 
Hon understryker dock att det inte nödvändigtvis behöver röra sig om missbruksproblem bara för 
att ett barn intar något av de här beteendena. Hon menar att alla barn under vissa perioder upp-
träder i någon av dessa skepnader, men att man bör vara uppmärksam när ett barn överdriver eller 
alltid använder sig av samma strategi.  
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Hansen (1995) menar att man lätt kan föreställa sig att barn är passiva offer för det obehag som 
vuxna utsätter dem för. Men utifrån sina förutsättningar handlar de på ett sätt som de tycker står i 
relation till den aktuella situationen. Hur barnen än väljer att hantera situationen är det deras egen 
överlevnadsmekanism i en svår livssituation. Då det enligt Hansen finns anledning att vara extra 
uppmärksam på ett barn, är när det ofta överför sin överlevnadsstrategi till andra situationer och 
relationer i sitt liv. Det är först då man kan uppleva barnets handlingsmönster som något dysfunk-
tionellt. 
 
 
6.2.2 Hemmiljön 
Att leva i ett hem där alkoholmissbruk förekommer är ofta kaotiskt och innebär många tvära kast  
i tillvaron. Ena stunden kan pappa vara på jättebra humör för helt plötsligt bli otrevlig. Dessa 
humörsvängningar är mycket svåra för ett barn att förstå. De blir rädda när denna personlighets-
förändring sker. Just rädsla är det ord som är mest kännetecknande för de här barnens hemsitua-
tion. Konstant rädsla. De är rädda när pappa eller mamma blir full och när de är nyktra är man 
rädd för när nästa fylla ska komma. Barnen går också ofta omkring och våndas över att någon ska 
upptäcka något – att någon ringer i telefonen eller kommer på oväntat besök. De är också rädda 
för alla de bråk som ofta kommer som ett brev på posten i samband med berusningen. De 
konstanta bråken upplevs av många barn som det värsta av allt. (Gavelin- Bengtsson, 1994) 
 
Familjers alkoholmissbruk omges ofta av stort hemlighetsmakeri och kommunikationen i hemmet 
präglas av att man inte pratar om missbruket. Trots att barnen med egna ögon ser både flaskorna 
och vad som händer med föräldrarna vid själva berusningen. Detta blir väldigt förvirrande för 
barnet, att se hur pappa eller mamma förändras när de blir berusade utan att få fråga vad det beror 
på. Väldigt ofta råder en kompakt tystnad både inom och utom familjen. En tystnad, som ofta 
även gäller syskon sinsemellan. (Gavelin-Bengtsson, 1994)   
 
Hemtillvaron för barn till alkoholmissbrukande föräldrar präglas också ofta av ett stort ansvars-
tagande från barnets sida. De tror ofta att de själva är anledningen till missbruket och därför 
försöker de också få föräldrarna att upphöra med missbruket. Man gömmer och tömmer ut 
spritflaskorna eller blandar antabus (ett preparat som framkallar avsmak för alkohol) i föräld- 
rarnas mat, och försöker vara så snälla och kontrollerade att föräldrarna inte retas upp. Barnen 
övertar dessutom ofta mycket av familjeansvaret - för småsyskon, matlagning och städning. 
(Gavelin- Bengtsson, 1994) 
 
Något annat som utmärker de här barnens hemtillvaro är att de sällan eller aldrig får sina känslor 
tagna på allvar. Detta leder till att många till slut trycker undan sina känslor. För vissa blir det ett 
livsmönster att ignorera sina egna känslor. Detta kan med tiden leda till att man drabbas av 
kroppsliga besvär, psykosomatiska symptom, på grund av att man aldrig fått lära sig att ge uttryck 
för olika känslor;  
 

”En del barn känner inte igen känslor, för de har aldrig lärt sig sätta namn på dem. De kan t. ex. 
inte skilja på vrede och förtvivlan. Ilska, sorg och besvikelse blir i stället en starkt obehaglig 
känsla av kaos, som man på alla sätt försöker undvika eller kontrollera. Detta gör det också svårt 
att förstå och respektera sig själv som vuxen.” (Gavelin- Bengtsson, 1994, s.57)   
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Hansen (1995) har gjort en schematisk indelning över hur tillvaron gestaltar sig i familjer där 
alkoholmissbruk förekommer. Denna indelning kallar hon ”missbrukets cykel”, och innefattar 
fyra olika faser - rusfasen, bakrusfasen, den nyktra fasen och fasen före det nya ruset. 
 
Rusfasen: 
I denna fas är alkoholmissbrukaren upptagen med att vara berusad. Vanligtvis är konfliktnivån 
mellan de vuxna mycket hög. Barnen upplever den rådande tillvaron som en kris, präglad av in-
stabilitet, otrevlig stämning och hög ångestnivå. Övriga familjen försöker ofta skona miss-
brukaren från allt vad krav heter och hoppas därigenom göra det ”känslomässigt” svårare för 
missbrukaren att dricka. För barnen innebär rusperioden att föräldrarna ofta bryter avtal, eller  
låter bli att uppfylla avtal då ruset tar all uppmärksam och tid.  
 
Bakrusfasen: 
I denna fas känner sig missbrukaren sjuk, sliten, är överkänslig och plågas av abstinensbesvär. 
Dessutom är missbrukaren ofta väldigt lättirriterad under denna period. Även här kännetecknas 
övriga familjens beteende av att man försöker gör perioden så skonsam som möjlig för miss-
brukaren, då man så snabbt som möjligt vill få familjen att fungera ”normalt” igen. Missbrukaren 
kan i bakrusfasen ha mycket dåligt samvete och starka skuldkänslor, och ger ofta löften att sluta 
dricka, att engagera sig mer i barnen, etc. Men barnen inser ofta att detta aldrig kommer att 
infrias. Men ofta upplever de detta som svårt att säga och väljer istället att hålla med och låtsas 
som om de tror på det. Mycket av barnens behov åsidosätts i denna fas, allt beroende på miss-
brukaren. 
 
Den nyktra fasen: 
I den nyktra fasen upplever de vuxna i familjen att det mesta känns bra. De vuxna kommer under 
denna period varann närmare och tillvaron blomstrar tillfälligt upp. Men barnen är mer skeptiska 
och deras tankar upptas mer av att förbereda sig för när nästa supfas ska komma. Det finns till  
och med de barn som i efterhand tyckt att de nyktra perioderna var de värsta, eftersom de då gick  
runt i kronisk otrygghet och ångest inför nästa supperiod. En del barn upplever att kraven från  
föräldrarnas sida förändras i den nyktra fasen, antingen blir de strängare eller så blir spelrummet 
större. Nu är det inte heller lika lätt att lura föräldrarna eller ändra reglerna som det är under rus-
perioderna. Under alla omständigheter sker en förändring i familjen som barnen återigen måste 
ställa om sig till och försöka komma underfund med vad som gäller just nu. 
 
Fasen före det nya ruset: 
Ibland kan familjen märka flera dagar i förväg att en rusperiod är på gång. Men det händer också  
att den kommer som en blixt från klar himmel. Under den nyktra perioden är det vanligt att miss-
brukaren ger löften om att sluta dricka, vilket medför att varje ny missbruksperiod måste inledas 
mer och mer i det ”dolda”. Av den anledningen är det därför vanligt att missbrukaren inlednings-
vis tillgriper lögner, undanmanövrar och manipulering mot övriga familjen. När den nyktra vuxne 
trots allt börjar förstå att en ny period är under uppsegling letar man ofta efter flaskor och försöker 
göra upp olika avtal för att på så sätt förhindra missbruket. Allt mer av de vuxnas uppmärksamhet 
fokuseras mot missbruket på bekostnad av barnen. Under denna period är barnen ofta oroliga och 
undrar vad som komma skall, de upplever ofta stämningen som spänd och tryckt. Återigen måste 
de försöka anpassa sig till en ny situation och komma på vad som förväntas av dem nu. 
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Den här cykeln är ett försök till beskrivning av den ständiga förändring och oförutsägbarhet de här 
barnen lever i. Hur pass bra man trots allt klarar av att leva under dessa omständigheter varierar 
naturligtvis mycket. Dock verkar det som om de barn vars familjer ändå klarar av att någorlunda  
bevara ordinarie rutiner, regler och gränser under rusperioderna, tycks klara sig bättre är barn i 
”gränslösa” familjer. Stämmer detta kan det ses som ett bevis för att ständiga förändringar och 
oförutsägbarhet verkligen är signifikanta belastningsfaktorer för ett barn. (Hansen, 1995) 
 
6.3 Skolsituationen 
 
6.3.1 Barnens beteende i skolan 
När en ny fas är i antågande går många av de här barnen omkring med en ihållande oro, vilket kan 
ta sig uttryck som koncentrationsproblem i skolan. Barnet kan behövas sägas till flera gånger och 
kan vara ombytliga i sitt lekande. Hos de något äldre barnen, från år 5 och uppåt, är skolk vanligt 
under dessa perioder. Ibland kan det till och med vara så att en del barn stannar hemma i perioder 
för att de helt enkelt inte vågar lämna sina föräldrar. De tycker att de måste hjälpa, se till och/eller 
skydda föräldrarna. (Hansen, 1995)  
 
Annat som är kännetecknande för de här barnens beteende i skolan är att de ofta är strängt upp-
tagna av rutiner och upprepningar. Det är deras sätt att försöka skapa ordning i en annars rörig 
tillvaro. När till synes banala rutiner bryts blir barnet ofta påtagligt osäkert och förvirrat, och 
undrar varför man inte gör som man brukar göra. (Gavelin-Bengtsson, 1994) 
 
På raster står de här barnen ofta utanför gemenskapen, men det kan också vara så att de frivilligt 
väljer att stå utanför för att istället söka de vuxnas uppmärksamhet. Somliga är istället mycket 
skeptiska och misstänksamma mot allt och alla. Deras erfarenhet är att vuxna förändrar sig snabbt 
och oförutsägbart, och överför det till att gälla alla relationer. Det kan t ex. ha sitt ursprung i en 
bestämd händelse där barnen känt sig svikna av sina föräldrar och som fått till följd att de bestämt 
sig för att aldrig mer lita på någon. Sveket blev för mycket för dem. (Hansen, 1995) 
 
Ett utmärkande drag är även att eleven ofta kan överreagera vid bagatellartade konflikter. Vidare 
är det vanligt att dessa barn har en negativ självbild och fäller negativa påståenden om sig själva. 
De undviker helst också att prata om sin familj i skolan. Under lektionstid är de här barnen ofta 
väldigt ostrukturerade eller håller en hög aktivitetsnivå. Vanligt är även att man är rädd att prova 
på nya saker, då man helt enkelt är rädd för att misslyckas. De känner sig redan så misslyckade - 
varför då utsätta sig för situationer där man riskerar att få det bekräftat? (Hansen, 1995) 
 
6.3.2 Hur kan man bemöta dessa elever i skolan? 
 
När man är osäker kring hur man ska bemöta elever som man vet lever i hem där alkoholmissbruk 
förekommer finns det några grundläggande teser som är bra att känna till och som man kan för-
söka förmedla till barnet. (Black, 1993) 
 
För det första; "det är inte ditt fel att mamma eller pappa dricker". Många barn tror att de är an-
ledningen till att mamma eller pappa dricker, och om de bara var lite snällare och/eller duktigare  
så skulle föräldrarna sluta dricka.  
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För det andra; "du är inte ensam". Då missbruket ofta är en familjehemlighet tror barnen att de är 
ensamma om sin situation. Att få veta att många andra befinner sig i samma situation känns ofta 
som en lättnad.  
 
För det tredje; "det är tillåtet att tala med andra om sin situation". Ibland tror de här barnen att 
man inte får prata om sitt hemliv för andra, då det ses som ett svek mot övriga familjen. Men de 
måste få veta att det inte alls är på det viset. 
 
Gavelin-Bengtsson (1994) menar att det viktigaste för dem som arbetar med barn som lever i 
missbruksmiljöer är att bekräfta deras upplevelser och hjälpa till att sätta in dem i ett samman-
hang. Barnet behöver förstå sig självt, sina reaktioner och sin tillvaro. Först då kan man hoppas  
på att de självmant kommer och ber om hjälp när tillvaron känns jobbig.  
 
Här följer några andra råd från Gavelin- Bengtsson när det gäller hur man kan bemöta de här 
barnen i skolan; 
 
�� barn i missbruksfamiljer har aldrig fått erfara att det är någon mening att prata med andra.  

De vet inte att det ”lättar” att sätta ord på det som känns svårt och få det bekräftat av någon 
annan. När man lärt känna barnet lite bättre är detta viktigt att medvetandegöra dem om.  

�� man måste visa respekt för ett barn som svarar med tystnad. Man får aldrig försöka forcera  
fram information. 

�� tyck inte synd om barnet. Du får aldrig förtala eller ta ställning mot barnets föräldrar. Då 
riskerar du att rasera allt det förtroende barnet har fått för dig. 

�� moralisera inte över föräldrarnas missbruk. Ett barn kan inte prata om en sådan här sak om de 
känner att deras föräldrar är ”underkända”. 

�� lova bara det du kan hålla. Undvik att säga att du har anmälningsplikt. Förklara istället att man 
måste se till att barn skyddas om något allvarligt händer. Det brukar barn kunna förstå mycket 
väl.        

�� fråga om du själv kan hjälpa till på något sätt. 
�� upplys eleven om att det finns hjälp att få men att vägen dit är lång och kan ta lång tid. 
 
När man som lärare påtar sig rollen som en ”stödkontakt” för ett barn är det viktigt att man måste 
kunna fullfölja den minst en termin framåt. Den tiden behövs för att barnet ska kunna ta sig 
igenom misstro och kunna få tillit till dig. Det är inte försvarligt att inleda en stödkontakt om man 
vet om att man snart därefter kommer att försvinna ut ur barnets liv. (Gavelin- Bengtsson, 1994) 
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6.4 Tecken/beteenden att vara uppmärksam på 
 
6.4.1 Generella tecken 
När familjens alkoholmissbruk fortfarande är dolt för omvärlden kan man hos de här barnen iaktta 
vissa tecken som finns anledning att vara uppmärksam på som lärare.  
Tyvärr är det inte så enkelt att man kan koppla ett visst specifikt beteende till att ett barn lever i en 
miljö av alkoholmissbruk. Snarare är det så att symtomen påminner om dem som man finner hos 
andra kategorier av barn som försummas av sina vårdnadshavare, eller hos dem vars föräldrar har 
allvarliga psykiska problem. Men generellt för barn i familjer där missbruk av något slag före-
kommer, är att de ofta berättar om eller visar upp: 
 
" 
�� magsmärtor 
�� anspändhet i muskulaturen 
�� huvudvärk/migrän 
�� nedstämdhet/hämningar/uttryckslöshet 
�� koncentrationsproblem 
�� enures/enkopres (ofrivillig urinavgång/ofrivillig tarmtömning) 
�� motorisk oro 
�� betyg och insatser i skolan varierar 
�� svårighet med vänner och social tillhörighet 
�� överpresterande/överdriven anpassning 
�� känslomässig labilitet" 
(Hansen, 1995, s.36) 
 
Men Hansen (1995) är noga med att understryka att man inte med bestämdhet kan säga att ett 
barn som passar in på ovanstående beskrivning lever i en miljö av missbruk. Det ska bara ses som 
generella beteenden. Det säger inte heller något konkret om vilken typ av missbruksproblematik 
barnet i så fall är utsatt för. 
 
Gavelin-Bengtsson (1994) ser också andra tecken som man bör vara uppmärksam på, t ex. om  
ett barn inte vill berätta på samlingen vad de gjort under helgen, eller är hyperobservanta på för-
äldrarnas beteende när de kommer för att hämta. Även barn som drar sig undan eller är "alltför" 
aktiva vid lekar som har med fest och skålande att göra bör man vara observant på.   
 
Black (1993) menar att olika intryck formas och att bitar av ett pussel efterhand faller på plats. 
Lärare råkar ofta höra vad barn säger till varandra på lekplatsen i eller korridorerna, och det ena  
ger det andra. Liksom andra författare framhåller hon svårigheten i att ange några konkreta tecken  
i ett barns uppträdande som signalerar om alkoholmissbruk. De här barnen kan vara sådana som 
kommer illa klädda till skolan, likaväl som det kan vara de som ”är för bra för att vara sanna”. 
Den sistnämnda kategorin barn kan dock vara dem som har svårast att tala direkt om ämnet.    
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Hur kan man få barnet att öppna sig?  
Att få ett barn att våga öppna sig och berätta om ”familjehemligheten” är en process som ibland 
kan ta mycket lång tid. Inledningsvis är det viktigaste för läraren att konfrontera barnet med vilka 
iakttagelser man gjort. Kanske är det så att barnet inte vill öppna sig omedelbart, och i så fall kan 
det första gången räcka med att man gör Pelle uppmärksam på att man lagt märke till att han ofta 
verkar ha huvudvärk, för att ta ett exempel. Om barnet kommenterar det man säger, så är det 
mycket viktigt att läraren inte på något sätt fördömer elevens svar. Då riskerar man att förlora i 
förtroende hos barnet. (Hansen, 1995) 
 
Vid nästa tillfälle kan det återigen vara klokt att inleda med att bekräfta för eleven vad du sett, 
och att det inte kan vara så lätt att ha det på det sättet. Det är viktigt att förmedla till barnet att du 
vill hjälpa det att få det bättre, men att du för att kunna göra detta måste få veta lite mer om vad 
det är som gör situationen så svår. Som lärare får man ta med i beräkningen att barnet inte kom-
mer att delta särskilt aktivt i samtalet. Vill eleven inte prata alls kan man istället försöka få dem 
att svara genom att nicka eller skaka på huvudet. När man provat olika infallsvinklar utan att få 
barnet att ge någon respons kan man föreslå barnet att man kontaktar föräldrarna för att gemen-
samt försöka komma tillrätta med situationen. (Hansen, 1995) 
 
På ett sådant förslag brukar barnen reagera på två olika sätt. Antingen blir de glada, då de hoppas 
att det kommer leda till att föräldrarna förstår att de måste minska sitt drickande, eller så motsätter 
de sig det mycket starkt. Om barnet reagerar på sistnämnda sätt bör man ta det som ett observan-
dum inför fortsatta samtal; att barnet reagerar med sådan rädsla inför ett förslag som borde upp-
fattas som något positivt, och inte som ett straff och något att vara rädd för. 
 
Men det som verkligen är a och o när det gäller dessa samtal är att ha tålamod. Man måste vara 
beredd på att ha stort tålamod innan man kan hoppas få ett barn att berätta om något så tabubelagt 
som alkoholmissbruk. Det förtroende eleven har för dig och att vara utrustad med en stor portion 
tålamod, är verkliga nyckelord när det gäller att få ett barn att våga berätta om sin hemsituation. 
(Hansen, 1995) 
 
Black (1993) framhåller betydelsen av att man på ett allmänt plan inom skolundervisningen 
diskuterar med eleverna kring alkoholfrågor, och menar att de här barnen i takt med ökad 
förståelse för begreppet alkoholmissbruk får en större benägenhet att identifiera sin egen familj 
som sådan. När ett barn väl börjat förstå att deras egen familj tillhör denna kategori ökar också 
möjligheterna att de självmant vill komma och berätta om hur de har det.  
 
Viktigt när man diskuterar alkoholmissbruk med eleverna är att man gör det på ett lugnt, tryggt 
och icke hotfullt sätt. Därigenom får barnet en möjlighet att ge en antydan att alkohol är ett 
problem i hemmet, utan att behöva känna sig rädd. 
 
Också Hansen (1995) anser att skolan måste bryta ner den tabu som omger alkoholmissbruk 
genom att föra upp ämnet på agendan i skolundervisningen. Bland annat tycker hon att man bör 
samtala kring de upplevelser barn i allmänhet har av att ha en mamma eller pappa som missbrukar 
alkohol. Det kan ge barnen en unik möjlighet att komma till insikt om att det finns fler som har 
det som dem själva, och som reagerar både likadant och på andra sätt.  
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När barnet börjar berätta 
Om man når så långt att barnet anförtror sig åt dig och börjar berätta om sin hemsituation är det 
naturligtvis viktigt att läraren bevarar en öppen och intresserad atmosfär. Uppmärksamheten 
måste inledningsvis riktas mot vad barnet tycker känns mest jobbigt med situationen och vad det 
är mest oroligt för.  
 
Man måste alltid bekräfta och stödja barnet i vad det berättar och alltid erkänna deras reaktioner 
genom sina svar. Vidare är det mycket viktigt att du förmedlar en känsla av att du tror på att det 
som barnet berättar upplevs på just det sättet. Därigenom visar du att du tar barnet på allvar och 
att deras reaktioner är både förståeliga och normala. Om eleven känner att det kan dela jobbiga 
upplever med någon som man blir trodd av kan en försiktig tillit till läraren börja växa fram. I 
detta sammanhang  bör man också passa på att upplysa om att det inte aldrig är barnets uppgift att 
lösa och få slut på de vuxnas problem. (Hansen, 1995)  
 
Hur man kan arbeta vidare med barnet  –  se under rubriken ”hur kan man bemöta dessa elever  
i skolan?” (s.13)  
 
 
6.5 Hur kan man agera gentemot barnets föräldrar? 
 
6.5.1 Samtalsmetodik 
Om man som lärare har väckts misstankar om att ett barn har en hemmiljö präglad av alkohol-
missbruk, eller om barnet självt börjat berätta, blir nästa viktiga steg att tala med föräldrarna. När 
man samtalar med föräldrarna måste man ha utgångspunkten, att föräldrar alltid - oavsett förmåga 
- vill sitt barn det bästa. Detta är viktigt att ha i åtanke. (Hansen, 1995) 
 
Då det är dags att börja samtalet bör man inleda med att så konkret som möjligt precisera de iakt-
tagelser man har gjort. Därefter kan man fråga föräldrarna hur de själva tänker kring det du just 
sagt, och om de delar din oro. Om de gör det är det viktigt att de själva involveras i hur man till-
sammans kan hjälpa Pelle eller Lisa till en bättre tillvaro. Om de känner att de har möjlighet att 
själva kunna påverka situationen ökar möjligheten att föräldrarna inte blir fientligt inställda utan  
eget inflytande över vad som sker. (Hansen, 1995) 
 
Skulle det vara så att barnet redan berättat att en förälder, eller båda, använder alkohol på ett sätt 
som barnet tycker är ett problem, så är det viktigt att du berättar för föräldrarna om vad du fått 
veta innan man frågar dem om deras syn på situationen. Om det är så att det bara är den ena av 
föräldrarna som har missbruksproblem kan det vara klokt att enbart kalla den förälder som inte är 
missbrukare till det första samtalet. Det är sannolikt den av föräldrarna som är mest motiverad att  
få en ändring till stånd. (Hansen, 1995) 
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Även Gavelin- Bengtsson (1994) menar att det är viktigt att man inte själv kommer med egna 
patentlösningar på familjens problem. Det är av stor betydelse att de själva görs delaktiga i even-
tuella lösningsförslag. Att inte öka den skuldbörda som dessa föräldrar redan känner och att heller 
aldrig gå bakom ryggen på dem, är två andra viktiga tumregler att tänka på när man genomför den 
här typen av samtal.   
 
Vad säger anmälningsplikten? 
Enligt socialtjänstlagen §71 har all verksam personal inom skolan anmälningsplikt om man miss-
tänker att ett barn far illa. Man behöver alltså inte ha några ”bevis”, utan blotta misstanken räcker 
för att anmälningsplikten ska inträda: 
  

”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast till ansvarig nämnd hos kommunen anmäla 
om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver 
ingripa till en underårigs skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådan myndighet 
samt läkare, lärare, sjuksköterskor och barnmorskor som inte har sådan anställning.”  
(SOL §71, i Gavelin- Bengtsson, 1994, s.83)  

 
Att arbeta med barn och ungdom och underlåta att anmäla kan medföra att man drabbas av 
disciplinpåföljd, och i sällsynta fall kan man även dömas för ”vårdlös myndighetsutövning”. 
Anmälningsplikten gäller alltså inte enbart lärare utan omfattar all skolans personal.  
 

”Skolans anmälningsskyldighet gäller med andra ord att förmedla det som skolan, skolpersonalen 
uppfattar som tecken som kan tyda på att ett barn eller en ungdom far illa/riskerar att utvecklas 
ogynnsamt.” (Frost-Sköld, 1995, s.19) 

 
Gavelin- Bengtsson (1994) menar att man som lärare kan falla för frestelsen att avstå att anmäla  
då man vet att socialtjänsten redan tidigare fått in en anmälan som gäller samma familj. Men de 
menar att man aldrig får resonera så. Det kan vara så att socialtjänsten gjort en utredning, men 
som inte lett fram till någon åtgärd. En ny anmälan är nödvändig för att socialsekreteraren ska 
kunna kontakta familjen igen. Ett annat resonemang som ibland förekommer är att man avstår 
från en anmälan eftersom man vet om att familjen redan har kontakt med en socialsekreterare. 
Men man ska vara medveten om att den kontakten kan handla om andra saker än barnets situa-
tion. 
 
Känner man sig villrådig kring om man ska göra en anmälan eller inte, finns möjlighet att 
anonymt rådfråga en socialsekreterare utan att behöva uppge familjens namn. Tjänstgör man  
på en liten ort där man tror att socialtjänsten ändå kan identifiera vilka familj det handlar om,  
kan man vända sig till länsstyrelsens socialkonsulenter och rådfråga dem.  
(Gavelin- Bengtsson, 1994)   
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Christensen (1993) påpekar att man aldrig kan komma ifrån anmälningsplikten i sig, men att man 
kan göra en anmälan på ett mer eller mindre bra sätt. Hon anser att det bästa är att informera den 
förälder man tänker anmäla, om att man ser att föräldern inte själv orkar eller klarar av att till-
varata barnets behov. Ofta är det så att föräldrarna kan hålla med om detta och istället för en 
anmälan kanske man istället gemensamt kan gå till socialkontoret. I de fall man ändå beslutar sig 
för att göra en anmälan är det emellertid viktigt att familjen får vetskap om detta. De bör också få 
veta vad man tar upp i densamma.  
 
När man gör en anmälan till socialtjänsten anser Gavelin- Bengtsson (1994) att man alltid bör 
göra ”ett personligt överlämnande”, där man säger till föräldrarna att man är oroad för barnet och 
att man enligt lag är skyldig att ta kontakt med socialtjänsten. Därefter kan man bjuda in både 
socialsekreterare och familj till ett gemensamt möte där läraren redovisar sina skäl för anmälan. 
Då vet familjen vad som sagts och socialtjänsten får tillfälle att förklara hur de arbetar. Ibland  
kan det naturligtvis finnas akutlägen då man inte kan vänta tills man får kontakt med föräldrarna 
innan man gör en anmälan. Men att inte gå bakom ryggen på barnets föräldrar är en etisk 
grundprincip som man bör försöka efterleva så gott man kan. 

 
En anmälan kan göras antingen muntligt eller skriftligt. När man gör en anmälan är det viktigt att 
man så klart och koncist som möjligt formulerar vilka iakttagelser man gjort. Viktigt här är att 
också att ta upp de positiva saker om familjen som man har kännedom om. Vill man försäkra sig 
om att inte ha blivit felciterad när det gäller känsliga uppgifter, kan man få läsa och godkänna 
socialtjänstens anteckningar om det man uppgivit. Efter att en anmälan gjorts har man fortlöpande 
uppgiftsskyldighet att lämna information om barnets situation under tiden att en utredning pågår. 
Detta gäller även i fall där man inte själv stått för anmälan. (Frost-Sköld, 1995) 
 
När man gjort en anmälan får man som lärare ingen information om hur socialtjänsten hanterar 
ärendet, inte ens om något görs överhuvudtaget. Detta kan förstås medföra att man känner en stor 
frustration, men lagen är sådan att socialtjänsten inte får yppa något som har med ett ärende att 
göra. Enda möjligheten för skolan att få ta del av ett ärende är att familjen ger sitt medgivande till 
att det sker. (Frost-Sköld, 1995) 
 
Var anmälan befogad? 
Det händer att lärare drabbas av samvetskval efter att ha gjort en anmälan. Var den verkligen be-
fogad? Men det räcker faktiskt med blotta misstanken om att ett barn far illa för att anmälnings-
plikten ska träda i kraft. Konsekvenserna är inte heller på något sätt jämförbara med att avstå från  
en anmälan, där en anmälan sedemera visade sig vara befogad. Det får man aldrig glömma.  
(Frost-Sköld, 1995) 
 
Man kan inte göra en anmälan anonymt. Men dock kan, och bör, man diskutera alla ärenden av 
den här typen med sina kollegor. Märker du att kollegorna bekräftar dina iakttagelser, så ger det 
dig självklart en större trygghet i ditt agerande. Står hela kollegiet bakom en anmälan kan rektorn 
vara den som skriver under själva anmälan och ”tar smällen” utåt, för att läraren i lugn och ro ska 
kunna fortsätta att koncentrera sig på eleven. (föreläsning temakurs - Elever med sociala och 
emotionella svårigheter)       
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7 Metodval 
 
För att få en egen empiri att relatera till ville jag intervjua personer som i sitt dagliga arbete träffar 
den här kategorin barn, och som dessutom har gedigen erfarenhet inom området alkoholmissbruk. 
Jag hörde mig för med personer som jag kommit i kontakt med genom utbildningen och andra i 
min omgivning som jag visste hade erfarenhet av arbete med barn till missbrukande föräldrar. 
Denna ”research” resulterade i att jag fick möjlighet att komma och intervjua tre personer, som 
alla uppfyllde ovanstående kriterier. 
 
Efter att ha fördjupat mig i olika sätt att göra intervjuer på tyckte jag att kvalitativ metod lämpade 
sig bäst för det här arbetet. Den kvalitativa forskningsmetoden karaktäriseras av att man vill 
gestalta något, och är inriktad på förståelse och mening. (Olsson&Sörensen 2001) Den kvalitativa 
forskningsmetoden är en av två vanligt förekommande metoder när det gäller examensarbeten 
inom lärarutbildningen. Den andra kallas kvantitativ och är mer inriktad på yttre iakttagbara fakta 
och beteenden.(Svedner&Johansson, 1998)  
 
Eftersom jag redan hade avslutat min litteraturgenomgång när jag genomförde mina intervjuer 
visste jag att alkoholmissbruk är ett ”subjektivt” ämne, där det är svårt ge några allmängiltiga 
fakta. Mot bakgrund av detta kändes kvalitativ metod som ett naturligt metodval att utgå från.       
  
Jag har dels besökt en kurator på en 1-9 skola, dels en verksamhetsgrupp som arbetar med rådgiv-
ning och behandling för familjer med missbruksproblem, samt en lärare som undervisar vid ett 
skoldaghem, i en klass som bland annat består av barn med alkoholmissbrukande föräldrar.   
 
Min första intervju gjorde jag med en kurator vid en 1-9 skola i en större stad i mellansverige. 
Hon har tjänstgjort som kurator i fem år, och har dessförinnan arbetat tio år på ett behandlings-
hem för missbrukare. Under min utbildning har jag haft kontakt med denna skola och visste 
dessutom att  kuratorn har mycket erfarenhet i ämnet. Det var anledningen till att jag tog kontakt 
med den här intervjupersonen. Jag träffade kuratorn på dagtid på hennes arbetsplats. Intervjun 
gjordes på hennes kontor. 
  
Vid detta tillfälle gjorde jag en strukturerad intervju, som innebär att man har såväl förutbestämda 
frågeområden som fasta frågor. Jag dokumenterade intervjun genom att anteckna. Efteråt renskrev 
jag omedelbart mina anteckningar och sammanställde intervjuresultatet. Jag erbjöds även att höra 
av mig om jag tyckte något kändes oklart. Intervjun varade i ungefär 45 minuter. 
 
Den nackdel som kan finnas med den strukturerade intervjun är att den kan bli något styrd och att 
den intervjuade inte får möjlighet att ta upp allt som man själv vill. Men samtidigt är inte resulta-
ten i lika hög utsträckning beroende av den forskare som samlat in dem, för att man ska kunna lita 
på att den ger en rättvisande bild av det som undersökts. (Svedner& Johansson, 1998) 
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Även den verksamhetsgrupp som jag gjorde min andra intervju hos har jag kommit i kontakt med 
genom utbildningen. Kuratorn i intervju ett tipsade mig också om den här gruppens verksamhet. 
Egna erfarenheter från föreläsningar av verksamhetsgruppen, tillsammans med kuratorns rekom-
mendation var anledningen till att jag tog kontakt med den här gruppen.  
 
För närvarande består verksamhetsgruppen – belägen i en större stad i mellansverige - av sex  
personer. Jag fick möjlighet att intervjua en av de anställda. Den jag intervjuade är utbildad socio- 
nom och har arbetat här sedan 1995. Hon har även ett förflutet inom socialtjänsten. Intervjun med 
henne gjordes på arbetsplatsen, i ett ledigt utrymme. Intervjun tog en dryg timme.  
   
Jag antecknade under tiden som intervjun pågick för att sedan renskriva och sammanställa – alltså 
samma förfarande som vid intervju 1. Denna intervju hade mer karaktären av ett vardagligt sam-
tal, då syftet med intervjun främst var att få en beskrivning av verksamhetsgruppens arbete i stort. 
 
Enligt Svedner&Johansson (1998) kännetecknas det vardagliga samtalet av att det bestäms 
gemensamt av dem som samtalar. Den har formen av en  dialog där den ena repliken ger den 
andra, och är alltså en mycket ”öppen” intervjumetod, som jag tycker lämpade sig bra för det här 
intervjutillfället. 
 
Min tredje intervjuperson är föreståndare för ett skoldaghem i en mindre ort i Götaland. Detta 
skoldaghem består av elva elever mellan sju och tolv år, som alla har uttalat särskilda behov. Man 
är tre vuxna som arbetar med den här gruppen. I gruppen finns bland annat elever som har 
alkoholmissbrukande föräldrar.  
 
Föreståndaren är i grunden utbildad 1-7 lärare, men har också genomgått en specialpedagogisk 
utbildning. Han har arbetat vid skoldaghemmet i sju år, varav två som föreståndare. Eftersom 
föreståndaren i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med barn som har alkoholmissbrukande 
föräldrar tyckte jag att det skulle vara intressant att få ta del av hans erfarenheter inom ämnet. 
Intervjun tog cirka 50 minuter.  
 
Vid detta tillfälle spelade jag in intervjun med bandspelare. När jag bearbetade intervjun började  
jag med att lyssna igenom den i sin helhet en gång. Därefter transkiberade jag intervjun, och 
gjorde samtidigt noteringar om vilka sekvenser som jag tyckte var mest intressanta för mitt arbete. 
 
Denna gång hade jag förutbestämda frågeområden, för att sedan ställa följdfrågor utifrån de svar  
jag fick. Fördelen med detta förfarande är att den intervjuade får möjlighet att ta upp allt denne  
har på hjärtat, och att man på så sätt får så uttömmande svar som möjligt om det som intervjun 
behandlar. För att denna intervjutyp ska få ett tillfredsställande resultat krävs dock stor uppmärk-
samhet på vad den intervjuade säger och god analytisk förmåga för att kunna ställa de ”rätta” 
följdfrågorna. (Svedner&Johansson, 1998) 
 
I min presentation av den här intervjun har jag medvetet avstått från visst talspråk som 
förekommer på bandupptagningen, detta för att underlätta för läsaren. Men trots att jag gjort 
mindre omformuleringar tror jag ändå att jag kunna ge intervjun ett rättvisande resultat.  
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8 Metoddiskussion 
 
Mina intervjuer gjordes på olika sätt. Det kan naturligtvis vara en nackdel eftersom de är svår-
värderade sinsemellan. Men samtidigt kan man ju även se det som något positivt, då man får en 
möjlighet att jämföra likheter och skillnader mellan olika intervjusätt.  
 
Jag tycker att jag fått tillfälle att samtala med intervjupersoner som alla har gedigen erfarenhet  
av arbete med barn till alkoholmissbrukande föräldrar. De innehar också olika yrkesfunktioner, 
vilket jag hoppas har givit resultatet en större spännvidd. 
 
Jag känner mig nöjd med mitt intervjumaterial. I detta sammanhang tror jag inte att det i första 
hand är antalet intervjuer som är viktigt, utan att istället träffa personer som har mycket erfarenhet 
i ämnet. Alla mina intervjupersoner kommer ju i kontakt med dessa barn i sitt dagliga arbete, och 
har gjort så i flera års tid. Det borde innebära att de rimligtvis ”vet” vad de pratar om. 
 
Den största skillnaden som jag kunde märka vad gäller att intervju med och utan bandspelare, är 
att man framför allt får en möjlighet att dubbelkolla när man använder sig av bandspelare, om det 
är så att man känner sig osäker kring något. Svedner&Johansson (1998) menar att man också 
uppmärksammas på pauseringar, tonfall och avbrutna meningar när man spelar in en intervju på 
band, och att detta är något som också kan vara viktigt för förståelsen. När man lyssnar igenom en 
bandad intervju kan man också bli varse saker som man helt glömt bort. Även Olsson&Sörensen 
(2001) framhåller detta. 
 
Jag blev också medveten om hur svårt det ibland kan vara att ställa ”de rätta” följdfrågorna utifrån 
vilka svar man får, såsom sker vid kvalitativ intervju. Den kvalitativa intervjun kräver att man 
snabbt kan tolka innebörden av vad intervjupersonen säger. Det gör sig inte alltid så lätt, tycker 
jag.  
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9 Resultat  
 
Intervju ett och tre redovisas tillsammans under några övergripande temarubriker, där jag försöker 
sammanställa mina intervjupersoners åsikter, eventuella likheter – skillnader, samt något om hur 
deras uppfattningar stämmer överens med vad litteraturen säger. Vissa delar av verksamhets-
beskrivningen tas också upp under dessa temarubriker, medan resterande del redovisas separat. 
 
Mina intervjupersoner benämns kuratorn respektive föreståndaren i den här redovisningen. Den 
person jag intervjuade hos verksamhetsgruppen har jag valt att kalla Jenny, vilket är ett fingerat 
namn. Detta för att garantera hennes anonymitet..   
  
Beteenden 
Barn till alkoholmissbrukare uppvisar mycket varierande beteenden, det är både kuratorns och 
föreståndarens erfarenhet. Kuratorn menar att en del av dem är introverta, ledsna och nedstämda, 
men som ändå klarar skolarbetet bra. Somliga är istället utåtagerande - gapiga och skrikiga. En del 
kan t ex. bli helt vansinniga när man i klassen har en allmän diskussion kring alkohol.  
 
Hennes generella slutsats är att tjejerna ofta har en benägenhet att vara inåtvända och tysta, medan 
pojkarna är mer utåtagerande i sitt beteende. Gemensamt för de allra flesta elever som av någon 
anledning inte mår bra är dock mycket och regelbundet skolk. Det ska alltid ses som en första 
signal om att något inte står rätt till, anser kuratorn.  
 
Även föreståndarens erfarenhet är att de här barnen kan vara såväl utåtagerande som inåtvända till 
sitt sätt. Han menar att det väldigt tydligt märks att ett barn inte har det bra, men att det ofta kan 
vara svårt att sätta fingret på vad det exakt handlar om.  
 
Kuratorn menar att det är jätteviktigt att fånga upp de här eleverna på ett tidigt stadium. När de 
går i de lägre klasserna är hennes erfarenhet att de oftast inte vill prata så mycket, medan de i 
sexan-sjuan är mer benägna att öppna sig. Om det är på det viset måste man verkligen ta tillfället i 
akt, för när de kommer upp i åttan och nian är det många som drar sig till ungdomsgäng och då är 
de så gott som förlorade för skolan, och ibland även för samhället. Ungdomsgänget betyder allt 
för dem i det skedet. Det är tryggheten i deras tillvaro, enligt kuratorn.  
 
Detta skiljer sig dock från föreståndarens erfarenhet, som är att barnen är mer spontana och öppna 
ju yngre de är. Ju yngre barnen är, desto större är chansen att kunna förmå barnet att vilja berätta 
om sin familjesituation, enligt honom; 
  

”Redan när barnen kommer upp i mellanstadieålder börjar de skydda sina föräldrar mycket mer, 
nästan oavsett hur de blir behandlade av dem. Då börjar de också att lära sig vad som är ”tillåtet” 
att prata om i skolan, och är oerhört lyhörda och känsliga för vilka frågor man ställer.”    

 
Hansen (1995) tar inte ställning för någon av de uppfattningarna. Han menar att det oftast inte  
är barnets ålder som är avgörande när det gäller att få ett barn att öppna sig, utan snarare vilket 
förtroende barnet har för den vuxne. Även samtalsmetodiken är viktig i detta avseende, enligt 
Hansen. 
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Den verksamhetsgrupp jag besökt har sammanställt ett antal punkter över beteenden som enligt 
deras erfarenhet är kännetecknande för barn som lever i en miljö av alkoholmissbruk. Dessa barn 
uppvisar ofta ett flertal av följande beteenden; 
 
” 
�� gissar sig till vad normalt uppförande är, 
�� har svårt att fullfölja ett projekt från början till slut, 
�� ljuger när det vore lika lätt att säga sanningen, 
�� fördömer sig själva utan förbarmande, 
�� har svårt att ha kul, 
�� tar sig själva mycket allvarligt, 
�� har svårt med relationer, 
�� är överkänsliga inför förändringar som de inte har kontroll över, 
�� söker ständigt efter andras godkännande och bekräftelse, 
�� känner sig ofta annorlunda, 
�� är ofta överdrivet ansvarskännande eller ansvarslösa, 
�� är extremt lojala, även om allt tyder på att lojaliteten är oberättigad, 
�� är impulsiva och benägna att låsa sig till ett enda handlingssätt utan att överväga andra sätt att 

bete sig eller möjliga konsekvenser. Impulsiviteten leder till förvirring, självförakt och 
kontrollförlust. Överdriven energi går åt till att reda upp förvirringen.” 

 
 
Skolsituationen  
När det gäller de här barnen tycker kuratorn att det är viktigt att läraren verkligen tar sig tid och 
samtalar mycket med dem. Många upplever skolan som en fristad och då måste man låta den få 
vara det. De här barnen är vana att kastas mellan hopp och förtvivlan och tycker ofta att det är 
lugnt och skönt i skolan.   
 
Kuratorn tycker också att det är viktigt att man som lärare tar upp ämnet alkohol i undervisningen, 
på ett allmänt plan. Därigenom kan man medvetandegöra eleverna om vad alkoholmissbruk är, 
och att det är något som förekommer i många familjer. Många barn tror att de är ensamma om att 
ha en mamma eller pappa som dricker, och att få höra att det finns många familjer som befinner 
sig i samma situation känns ofta som en lättnad för eleven, menar hon.  
 
Även Jenny poängterade vikten av att de här barnen behöver få insikt om att de inte är ensamma 
om sin familjesituation. Det blir ofta som en "aha-upplevelse" att få veta att alkoholmissbruk är 
något som existerar i många familjer.  
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Jennys uppmaning är att man som lärare skaffar sig mycket kunskap i ämnet. För det är först när 
man har gedigna kunskaper som man kan prata oladdat om ett ämne som alkoholmissbruk. 
Genom att upplysa om att det faktiskt är tillåtet att berätta för andra om att man tycker att mamma 
eller pappa dricker för mycket, kan man ha sått ett frö som så småningom ger ett barn modet att 
våga öppna sig och berätta om sin hemsituation. Enligt henne är en nödvändig förutsättning för att 
detta ska ske också att eleven känner ett stort förtroende för läraren. Finns inte detta förtroende 
minskar chansen dramatiskt att barnet ska våga öppna sig. 
 
Föreståndaren trycker på att man som lärare måste försöka få de här barnen att känna sig väl- 
komna i skolan. Att få dem att trivas och känna sig trygga är nummer ett, enligt honom. Många  
av de här barnen är uppbrusiga och oerhört jobbiga, men man får inte bemöta dem med avsky och 
vända dem ryggen för det. Istället måste man ta ett steg framåt och visa att man är vuxen –  ”jag  
är här för din skull och för att hjälpa dig, och det är jag beredd att göra”.  
 
Han menar att man ska veta att de här barnen ofta har ett mycket dåligt fungerande regel- och 
normsystem med sig hemifrån.  
 
Föreståndaren tycker också att det är viktigt att man är medveten om att de här barnen mestadels 
har dåliga erfarenheter av skolan;   
 

”För många av de här barnen har skolan alltid varit den där platsen där man får ”skit” för allt som 
händer, oftast befogat, men ibland också för sådant som andra gjort. De har alltid letat efter 
anledningar att inte behöva gå till skolan, där man inte trivs och misslyckas med det mesta. Vi 
måste förändra den bilden.” 

 
När man vet om att man har en elev som har föräldrar som ”uttalat” är alkoholmissbrukare 
berättar Jenny att man som lärare har möjlighet att i upplysande syfte, tillsammans med barnet, 
besöka verksamhetsgruppen. Detta för att barnet med egna ögon ska få se vad man håller på med 
och hur man arbetar. Sedan får barnet självt bestämma om det vill börja gå dit mer regelbundet. 
 
Om barnet vill göra detta, så föregås det av att hela familjen bjuds in till ett informationssamtal, 
där man förklarar för barnet och föräldrarna hur man jobbar. En tumregel är dock att någon av 
vårdnadshavarna ska ge sitt medgivande innan ett barn börjar hos verksamhetsgruppen. I de allra 
flesta fall godkänner föräldrarna det, eftersom de inser att det kan vara bra för barnet, menar 
Jenny.  
 
Då ett barn börjar hos verksamhetsgruppen har man fortlöpande "utvecklingssamtal" med för-
äldrarna. Vid "utvecklingssamtalen" diskuterar man kring hur det går för barnet i stort. Dock  
pratar man inte om sådant som barnet sagt på träffarna. Det stannar mellan verksamhetsgruppen  
och barnet. Verksamheten är kostnadsfri, men deltagaren måste var skriven i kommunen. Alla 
medverkan bygger på frivillighet och barnet kan sluta närhelst det vill. 
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Föräldrabemötande  
När det gäller kontakten med barnets föräldrar är alla mina intervjupersoner överens om att det 
är viktigt att försöka ha en god relation till dem. Föreståndaren för skoldaghemmet framhöll just 
detta när jag undrade över om det inte är lätt hänt att ”ta barnets parti” och börja moralisera över  
föräldrarna; 
 

”Man kan fråga sig vad det egentligen leder fram till. Man får ett barn i mitten som slits mellan 
lärare och föräldrar, ett barn som nästan alltid tar ställning för sina föräldrar. Då har man skapat 
en situation där eleven kommer till skolan och inte tycker om de vuxna som finns där, de vet att 
skolan är ett ”hot” mot dem. Jag tycker att man kan lägga moraliserandet åt sidan.” 
 

Han menar att man istället bör försöka skapa sig ett förtroende hos föräldrarna och hjälpa dem på 
vägen. Då vänder de ofta i sin inställning och kan istället börja öppna sig så smått. Föreståndaren 
tycker att det är mycket viktigt att bemöta barnets föräldrar med respekt, trots att de kanske inte 
alltid är kompetenta sin föräldrauppgift. 
 
När man misstänker alkoholmissbruk försöker man på skoldaghemmet att ”köra med” så öppna 
kort som möjligt. De här barnens föräldrar brukar in i det längsta försöka att styra in själva 
problemets kärna till att gälla något annat, som t ex. dåliga lärare. Men vanligtvis brukar de till 
slut kunna krypa familjen så nära att de lyckas slå hål på bubblan. När detta sker är föreståndarens 
erfarenhet att föräldrarna påfallande ofta brukar pusta ut, då de slipper att kämpa emot mer. Nu är 
det öppen insyn och det är något som gynnar alla.  
 
Ibland lyckas man naturligtvis inte slå hål på bubblan och då får man gå fram ”den hårda vägen”, 
vilket innebär anmälan till socialtjänsten. Föreståndaren menar att föräldrarna ofta blir mycket 
upprörda när man kommer så nära deras integritet, men att man som lärare hela tiden måste se  
till barnets bästa. Dessutom måste man ju ha rent samvete gentemot sig själv - när man misstän-
ker att ett barn far illa är det faktiskt ens skyldighet att anmäla.  
 
Även kuratorn underströk betydelsen av att ha en öppen och förtroendefull relation till barnets 
föräldrar. Hon menar att det är mycket viktigt att informera dem när man fått veta något om 
elevens hemförhållanden som leder till åtgärd eller uppföljning från skolans sida. Går man bakom 
ryggen på dem är risken stor att de tappar förtroendet för skolan och blir fientligt inställda. 
Hennes erfarenhet är att man har mycket att vinna i förtroendeväg genom att vara ärlig och 
uppriktig mot barnets föräldrar. 
 
Det mina intervjupersoner sagt stämmer bra överens med vad litteraturen säger. Hansen (1995)  
tar t ex. upp hur viktigt föräldrabemötandet är. Jag tycker kanske ändå att mina intervjupersoner 
betonade det mer eftertryckligt. Föreståndaren för skoldaghemmet tycker jag lyfte fram sunda 
åsikter, b la att barnet nästan alltid ”väljer” sina föräldrar före skolan och att man därför bör 
försöka hjälpa och inte ”stjälpa” föräldrarna.        
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Anmälningsplikten 
När det gäller anmälningsplikten menar både föreståndaren och kuratorn att man som lärare bör 
utnyttja möjligheten till anonym rådgivning hos socialtjänsten när man känner sig villrådig kring 
sådant som rör alkoholmissbruk. Det är en möjlighet som man inte ska vara rädd att utnyttja. 
 
Skoldaghemmets föreståndare tycker även att skolpsykologen är en resurs som man bör diskutera 
sådana här frågor med. Han är också av uppfattningen att man inom kollegiet bör diskutera 
mycket sinsemellan innan man gör en eventuell anmälan, då det enligt honom oftast känns både 
skönare och mer tryggt att göra en anmälan då.  
 
När man på skoldaghemmet gör en anmälan måste personalen utåt sett stå eniga. Märker barnen  
och föräldrarna att någon ur personalen vacklar lite och agerar tveksamt så riskerar denne att få 
det jobbigt i fortsättningen. Efter att man gjort en anmälan gäller det att försöka vara så stark och 
kall att man inte bryr sig om de reaktioner som föräldrarna naturligtvis ger ifrån sig.  
Att stå upp för att barnen har det bra är ju en av grundpelarna till varför man jobbar som lärare, 
anser föreståndaren. 
 
Föräldrarna får också vid inskrivningen av sitt barn information om att skoldaghemmet arbetar 
nära BUP (Barn- och ungdomspsyk) och socialtjänsten, och att man har en benägenhet att anmäla 
ganska omgående när det händer något som man tycker är misstänksamt.  
 
En anmälan föregås alltid av att föräldrarna först kontaktas, där man frågar dem om deras syn på 
saken – ”vi tycker att det här verkar väldigt konstigt, hur ställer ni er till det?”. Kan de inte ge 
någon rimlig förklaring, så görs en anmälan från skoldaghemmets sida. 
  
När det gäller en ”vanlig” klass så tycker föreståndaren att det bästa är om rektorn - eventuellt till-
sammans med skolpsykologen - är den som står för anmälan utåt sett, så att klassläraren kan kon-
centrera sig på barnet. Rektorn har oftast inte heller samma personliga kontakt med elev och  
familj på sådant sätt som klassläraren har. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
På några platser i Sverige finns det olika verksamheter som bland annat arbetar med att stötta barn 
som har alkoholmissbrukande föräldrar. För att lära mig mer om hur en sådan verksamhet arbetar 
tog jag kontakt med en av dessa grupper. Jag fick möjlighet att komma och besöka dem och inter-
vjua en av de anställda – i det här arbetet alltså kallad Jenny - som i botten är socionomutbildad.    
 
I övrigt består verksamheten av ytterligare två socionomer, en teolog, en socialpedagog och en 
alkoholrådgivare. I gruppen arbetar för närvarande alltså sex personer. Gemensamt för dem alla  
är att de har gedigna kunskaper och utbildning i alkohol- och drogproblematik bakom sig.   
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Den här verksamhetsgruppen har funnits sedan mitten av 1990-talet och är belägen i en större  
stad i Götaland. Verksamheten arbetar inte enbart med rådgivning och behandling för alkohol-
problematik, utan också när det gäller annat drogberoende. Hit kan man komma enskilt, men man 
tar också emot hela familjer, med anhöriga, tillsammans. Verksamhetsgruppen arbetar också i 
förebyggande och informerande syfte genom att ge föreläsningar och utbildning, t ex. för företag  
och kommuner. 
 
En del av intervjusvaren har jag vävt in under mina gemensamma resultatrubriker. Här följer en 
sammanställning av resterande del av intervjun.  
 
Beskrivning av verksamhetens arbete: 
När det gäller barnen i familjen försöker man samla dem i olika barngrupper för att de ska få en 
möjlighet att träffa andra jämnåriga som befinner sig i en liknande livssituation. För närvarande  
har man barn från fyra upp till 19 år. All medverkan bygger på frivillighet och man kan både börja 
och sluta närhelst man själv önskar. Verksamheten samarbetar med barnpsyk, kuratorer och skol-
sköterskor, och det är ofta genom någon av de instanserna som man får förfrågningar om att ta 
emot ett barn, upplyser Jenny.  
 
Att man i möjligaste mån försöker samla barn tillsammans i olika grupper handlar mycket om att 
medvetandegöra dem om att det finns andra barn som har samma familjesituation som de själva. 
Många barn till alkoholmissbrukande föräldrar tror att de är ensamma om sin situation, och kän-
ner inte till att det finns andra familjer som har samma problem, menar Jenny. 
 
I den yngsta barngruppen, 4-6 år, berättar Jenny att man leker mycket, att man ser på film och klär 
ut sig. Det finns bra tecknade filmer som behandlar familjers alkoholmissbruk. Barnen kan genom 
dem relatera mycket till sin egen tillvaro, då de kan identifiera sig med innehållet. 
 
I "lågstadiegruppen" ägnar man sig åt att teckna, spela teater, att dramatisera och göra uppfölj-
ningar av olika filmer. Jennys erfarenhet är att barn uttrycker mycket tankar och känslor i teater 
och drama som de aldrig skulle göra annars. Att få barnen att våga uttrycka känslor man går 
omkring och bär på är mycket betydelsefullt. Barn måste få veta att det är tillåtet att uttrycka sina 
känslor, vilka de än är, och måste även lära sig att våga göra det, anser hon.  
 
I "tonårsgruppen" säger Jenny att man börjar prata och diskutera mer. Man diskuterar t ex. kring 
självkänsla, det egna drickandet och att det faktiskt är tillåtet att säga nej. Vad som händer i 
kroppen när man berusar sig med alkohol pratar man också om.  
 
När man anser att barnen är gamla nog berättar Jenny att man också börjar samtala kring olika 
högtider, som t ex. jul och påsk, då många av de här barnen aldrig varit med om att fira det i sina 
hem. Man pratar även kring relationer inom släkten, som t ex. begrepp som farmor och morbror,  
vad de står för och hur mycket de vet om sin egen släkt, m.m.  
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Gemensamt för alla grupper är att man talar mycket öppet om alkoholmissbruk. De frågor som 
barnen ställer ger man raka och ärliga svar på. Barn behöver få uppriktiga förklaringar, när sådana 
går att ge. En vanlig fråga som kommer upp är den om skuldkänslor. Många barn tar på sig skul-
den för sina föräldrars missbruk och för dem blir det en helt ny erfarenhet när de får veta att de 
aldrig kan vara orsak till sina föräldrars missbruk, konstaterar Jenny. 
 
På sommaren anordnar man också tonårsläger för barn mellan 13-17 år, då man åker iväg någon-
stans i en vecka. Detta "scoutliv" är ofta väldigt uppskattat, då många av barnen får prova på 
aktiviteter som de aldrig annars gör. I samband med denna resa brukar man också alltid bjuda in 
en nykter alkoholist som får berätta om sig själv. Jenny framhåller att detta kan vara mycket 
viktiga ögonblick för barnen, då de får träffa någon som verkligen vet vad det handlar om, och 
som genom sin egen livshistoria kan förmedla hopp. Många av de här barnen tror att de aldrig 
någonsin kommer att kunna få det bättre och att pappa/mamma kommer att vara alkoholmiss-
brukare hela livet. Här får de med egna ögon och öron ta del av en historia som visar att det inte 
behöver vara på det viset.  
 
10 Resultatdiskussion 
 
Jag tycker att mycket av mina intervjuresultat stämmer väl överens med den litteratur jag läst. 
Gemensamt för all litteratur är att den ger en mångtydig bild av begreppet alkoholmissbruk.  
Enligt Hansen (1995) kan t ex. ett barns reaktionsmönster på en förälders alkoholdrickande 
variera väldigt mycket. Det bekräftar också mina intervjupersoner som talar om barn som är 
väldigt introverta, likaväl som om barn som är utåtagerande i sitt beteende. 
 
När det gäller beteenden fanns dock en tydlig skillnad mellan två av mina intervjupersoner. 
Medan kuratorn talar om att barn inte är så villiga att självmant berätta om alkoholmissbruk när 
de är små, utan först i sexan-sjuan, så menar föreståndaren att barnen är betydligt mer spontana 
och öppna ju yngre de är. Hans erfarenhet är att barnen efterhand lär sig vad man ska och inte ska 
tala om i skolan, och alkoholmissbruk tillhör definitivt sådant som man lär sig att inte tala om.   
 
Hansen (1995) pratar inte i termer av åldrar, utan menar att barnets förtroende för den vuxne är 
den mest väsentliga faktorn i detta sammanhang. Dessa ytterligheter i svaren tycker jag bara 
bekräftar svårigheten i att ge några entydiga svar när det gäller sådant som rör alkoholmissbruk.   
 
En annan skillnad som jag tyckte att jag kunde märka var att alla mina intervjupersoner framhöll 
hur viktigt det är att försöka ha en god relation till föräldrarna, trots att många av dem försummar 
sina barn. Det står även att läsa i litteraturen (Black, 1993), men jag tycker att det betonades mer 
eftertryckligt hos mina intervjupersoner, t ex. av kuratorn. Hennes erfarenhet är att man har 
väldigt mycket att vinna på en god och förtroendefull kontakt med barnets föräldrar. Om en för-
älder inte har förtroende för en lärare, så är det inte heller troligt att barnet kommer att ha det.  
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Även föreståndaren för skoldaghemmet framhöll detta. Han menar att man kan skapa en omöjlig 
situation om barnet känner att det står inför en lojalitetskonflikt mellan skola - föräldrar. Före-
ståndarens erfarenhet är att barnet nästa alltid väljer sina föräldrar före skolan, och om man tar 
ställning mot föräldrarna kommer barnet i fortsättningen att uppfatta skolan som ett hot. När ett 
sådant förhållande råder kommer det bli svårt för läraren att få något förtroende hos eleven.     
 
En egen åsikt i det sammanhanget är att det också måste finns en risk att föräldrarna ibland kan 
missuppfatta det man säger. Man kanske har haft en viss avsikt med något man säger, men för-
äldrarna tolkar innebörden på ett helt annat sätt. Man kanske råkar säga ett förlupet ord som för-
äldrarna uppfattar som personlig kritik, vilket kan räcka för att i fortsättningen få dem fientligt 
inställda. Här gäller det verkligen att vara varsam i sin ordval, tror jag.    
 
Beträffande skolsituationen poängterar såväl litteraturen som mina intervjupersoner hur viktigt 
det är att som lärare ta upp och diskutera alkohol på ett allmänt plan i undervisningen. Kuratorn 
menar att många barn behöver få vetskap om vad alkoholmissbruk egentligen är, och att det är 
något som är tillåtet att berätta om för andra. Många barn vet inte heller att det är ett vanligt 
förekommande problem som finns i många familjer. Att få veta att det många andra barn som 
befinner sig i en liknande situation känns många gånger som en befrielse, enligt henne. I detta 
sammanhang kan också verksamhetsgruppen fylla en viktig funktion. Där kan de här barnen få 
möjlighet att träffa andra barn som har en liknade familjesituation.    
 
Föreståndaren lyfte fram en annan aspekt av skolsituationen, nämligen vikten av att få de här 
eleverna att känna sig välkomna i skolan. Många av dem har mestadels dåliga erfarenheter av 
skolan med sig i bagaget, och när det gäller de barnen är det viktigt att man lyckas få dem att 
känna sig välkomna i skolan. Det är nummer ett, tycker han.        
 
När det gäller anmälningsplikten är förstås mycket subjektivitet inblandat. Det mina intervjuper-
soner gav som uppmaning var att utnyttja den anonyma rådgivning som finns att tillgå, samt att 
diskutera mycket med sina arbetskollegor innan man gör en anmälan. Det sistnämnda är inte 
minst viktigt när man är nyutbildad lärare. Föreståndarens erfarenhet är att man ofta känner en 
stor vånda inför att anmäla som ny lärare och att då först ha diskuterat igenom ärendet med 
kollegor känns ofta skönt och kan ge en trygghet i ditt fortsatta agerande.  
 
Han är också av uppfattningen att rektorn är den som utåt sett bör står för en anmälan. Fördelen 
med det är att klassläraren då kan inrikta sin all sin energi på att hjälpa eleven. Rektorn har ju inte 
heller samma personliga kontakt med barnets familj, så sådant sätt som klassläraren har, enligt 
honom.   
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En svår situation, som jag tror, måste vara om man inte känner stöd när man diskuterar med sina 
kollegor om ett elevfall. Det tycker jag inte litteraturen behandlar så mycket. Jag tror inte att det är 
så vanligt förekommande, men är ju ändå något som skulle kunna inträffa. Jag nämnde detta vid 
min intervju med föreståndaren. Han menade att det i så fall handlar om att vara ärlig mot sig 
själv - anser jag att elev far illa är det min skyldighet att anmäla. Föreståndaren anser också att en 
utebliven anmälan aldrig någonsin kan jämställas med en anmälan som senare kanske visade sig 
vara obefogad.  
 
Vid en tillbakablick på syftet för mitt arbete så tycker jag att det uppfyllts i stora drag. Efter att ha 
gjort intervjustudier och fördjupat mig i litteratur har jag dock blivit medveten om hur svårt det är  
att ge några entydiga svar på de problemformuleringar som jag haft för mitt arbete. Jag har lärt 
mig mycket om varje frågeställning, men samtidigt förstått hur svårt det är att ge några allmän-
giltiga svar. Barn reagerar så väldigt olika på att utsättas för vuxnas alkoholmissbruk. 
 
11 Slutdiskussion  
 
Om jag ska försöka sammanfatta det här arbetet så är jag övertygad om att det givit mig mycket 
viktig kunskap som jag kommer att få användning för i mitt yrke som lärare. Jag har också blivit 
medveten om vilken viktig funktion skolan fyller för merparten av de här barnen. Det finns många 
vuxna barn till alkoholmissbrukare som i efterhand berättat om hur viktig skolan varit för dem, 
trots att de inte blivit medvetna om det förrän i vuxen ålder. I skolan fick man tillfälligt lugn och 
ro i en tillvaro som annars var kaotisk, och som man inte förstod mycket av.  
 
Att döma av mina intervjupersoner finns det tyvärr många i skolans värld som väljer att vända 
ryggen åt de här barnen. Det tycker jag är tragiskt. Det finns så många andra i vårt samhälle som 
vänder ryggen åt familjer som har missbruksproblem, och skolan får inte vara ytterligare en in-
stans som gör detta. Det är säkert många gånger både jobbigt och tidsödande att engagera sig i de 
här barnen, men att stå upp för att barnen har det så bra som möjligt är för mig något av det mest 
grundläggande med läraryrket. Enligt Lpo-94 är det dessutom min skyldighet.  
 
Vidare har jag förstått betydelsen av hur viktigt det är att bemöta föräldrar till de här eleverna med 
respekt. För de allra flesta barn älskar innerst inne sina föräldrar, nästan oavsett hur man blir 
behandlad. Det gäller barn till alkoholmissbrukande föräldrar precis lika mycket som andra barn. 
Om man inför en elev tar ställning mot föräldrarna kommer det vara mycket svårt att vinna något 
fortsatt förtroende från barnets sida. Det känner att det slits mellan två viljor, och i en sådan 
situation väljer barnet så gott som alltid föräldrarna, vilket leder till att skolan i fortsättningen 
kommer att uppfattas som ett hot. 
 
Jag har inte själv haft föräldrar som på något sätt försummat mig och därför kanske jag inte kan  
säga att jag förstår hur det är, bara för att jag gjort det här arbetet. Men jag tror att jag fått en 
bättre förståelse för det. Jag fick ta del av autentiska fall av mina intervjupersoner och att höra 
dem berätta den osminkade sanningen om hur de här barnen kan ha det hade nog inte lämnat 
någon oberörd. 
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13 Bilaga 
 
Mina frågor vid intervju ett var följande: 
�� Hur agerar du när du får kännedom om att en elev har en förälder/föräldrar som är 

alkoholmissbrukare? 
�� Hur agerar du mot gentemot barnets föräldrar?  
�� Vad kännetecknar de här elevernas beteende? 
�� Hur signalerar barn som lever i en miljö av alkoholmissbruk för sin omgivning att allt inte 

står rätt till? 
�� Hur kan man som lärare underlätta deras skolsituation? 
 
Min utgångsfråga vid intervju två: 
�� Berätta om hur ni bedriver er verksamhet! 
 
Mina frågeområden vid intervju tre: 
�� Hur kan man som lärare bemöta de här eleverna i skolan för att därigenom underlätta deras 

tillvaro? 
�� Hur agerar man mot barnets föräldrar när man misstänker alkoholmissbruk i familjen? 
�� Hur märks det på de här eleverna att lever i en miljö av missbruk? Hur är de till sättet?   
�� Vilka signaler tyder på att alkoholmissbruk förekommer i en familj, men där det fortfarande är 

dolt för omgivningen. 
 


