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Det här examensarbetet handlar om barn i familjer med missbruk och hur man som lärare ska hantera situationer som
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agerar mot barnen för att underlätta situationen för dem i skolan samt hur man agerar mot föräldrarna.
Sammanfattningsvis kan sägas att  undersökningen visar hur viktigt det är att man som lärare ser dessa barn och att
man  orkar bry sig.
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Bakgrund

I kursen Elever med sociala och emotionella svårigheter, som jag läst under min lärarutbildning, väcktes mitt
intresse för barn i familjer med missbruk. Ytterligare en händelse från min praktik i utbildningen ligger som grund
för mitt examensarbete. Det var under min praktik i år 1 som en flicka öppnade sig för mig och berättade att
hennes mamma var död. Senare fick jag reda på att mamman hade tagit en överdos. Jag minns att jag kände en
sådan stor maktlöshet och osäkerhet över hur jag skulle hantera situationen och agera mot flickan. Det fick mig att
inse hur viktigt det är att personalen på skolan kan hantera sådana situationer. Jag är säker på att jag i mitt
läraryrke kommer att stöta på barn som lever med missbrukande föräldrar och därför tycker jag att det är viktigt
att när jag ställs inför den situationen kan handla på bästa sätt. Naturligtvis är det alltid smärtsamt och svårt när ett
barn far illa men genom att fördjupa mig i ämnet hoppas jag kunna få så mycket kunskap att jag kan
uppmärksamma problemet och på ett naturligt sätt prata med barnet och veta hur jag ska gå vidare.

Det finns många olika sorters missbruk, allt från matmissbruk till narkotikamissbruk. I mitt arbete har jag
koncentrerat mig på barn med föräldrar som missbrukar berusningsmedel dvs. alkohol eller narkotika. Jag
kommer för tydlighetens skull att i litteraturgenomgången ge en definition av vem som är missbrukare.

Syfte och problemformulering

Syftet med detta arbete är att få ökad kunskap om och förståelse för barn från hem med missbruksproblem. Hur
upptäcks dessa barn och hur underlättar man situationen i skolan för dem? Det är också viktigt att veta hur man
agerar mot dessa föräldrar. Med all sannolikhet kommer jag att stöta på dessa barn i mitt yrke eftersom man kan
räkna med att det finns någon eller några elever i varje klass som kommer från familjer med missbruk av något
slag.

 Frågeställningar att arbeta utifrån
• Hur upptäcker jag att det finns problem?
• Hur hjälper jag?
• Hur bemöter jag föräldrarna?



Litteraturgenomgång

Vem är missbrukare ?

Den gemensamma nämnaren för alla missbrukare är att den som är beroende tvångsmässigt använder sin drog allt
mer och till allt större skada. Det drabbar inte bara dem själva utan även personer som finns i missbrukarens
omgivning (Joyce och Ditzer 1993). Trots att den som missbrukar gång på gång hamnar i plågsamma situationer
på grund av sin drog fortsätter han/hon ändå. Det är inte lätt att entydigt definiera och dra gränsen mellan bruk,
missbruk och beroende av berusningsmedel. Gränserna är flytande. Huruvida förbrukningen bedöms som vanlig
social trevnad eller uppfattas som plågsam för andra, beror ofta på vem i familjen eller umgängeskretsen man
frågar. Det är ofta just barn och äktenskapspartner eller andra som står i nära relation till en missbrukare som
först reagerar med obehag. När bruket av berusningsmedel verkar störande på de uppgifter och funktioner som
ska fullgöras i familjen och när det belastar och inverkar negativt på den känslomässiga banden mellan människor
existerar det ett missbruk ( Hansen 1995).

Bengtsson och Gavelin (1994) menar att barn till missbrukare inte kan ges en enhetlig beskrivning. Det går inte att
säga att de ”är” på ett särskilt sätt. Eftersom barn till missbrukare ofta har svårt att lita till sig själva och lätt bli
offer för egenskaper och beteenden som tillskrivs dem är det direkt olämpligt att beskriva dessa barn med några
enhetliga egenskaper. Normalt ska ett barn under sin uppväxt lära sig vem han/hon är och hur man lever i samspel
med andra människor. Om det förekommer missbruk i familjen kan den sociala inlärningen försvåras. Med det är
det inte sagt att barn till missbrukare inte kan lära sig det sociala samspelet under sin uppväxt. Genom att istället
för att slå fast hur barn till missbrukare är, beskriva vilka konsekvenser föräldrars missbruk kan få för barnen
menar författarna att man kan visa på att det finns möjligheter även för dessa barn att lära sig vilka de är och hur
man lever i samspel med andra.

Konsekvenser av föräldrarnas missbruk

Bengtsson och Gavelin (1994 ) menar att barn reagerar olika på stress i hemmet. Vilka konsekvenser
föräldrarnas missbruk får för barnen kan bero på ålder, personlighet, kön, hur missbruket i familjen ser ut, tillgång
till stöd osv. Det är dock vanligt att barn till missbrukare får vardagliga problem som de har svårt  att berätta för
andra om. De kan exempelvis kanske inte berätta skälet till att läxan inte bilvit gjord. De kan vara skenbart öppna
och pratsamma, men blir tysta och slutna när det blir tal om saker som har med familjen att göra ( Hansen 1995).

Enligt Bengtsson och Gavelin (1994) är situationen i missbrukar familjen ofta sådan att det är nödvändigt att ljuga
för släkt, lärare och kamrater. Från början ljuger barnet för att skydda sina föräldrar men tappar med tiden bort
vad som är sanning och lögn och ljuger automatiskt. Barnet ljuger också för att skydda omgivningen och ibland
för att kunna bevara den fantasivärld som de byggt upp. Familjehemligheten orsakar problem i skolan eftersom
det innebär en sådan stor belastning för barnet.

Barnen i missbrukarfamiljer upplever sig ofta som svikna av föräldrarna och känner att de står utan stöd i en
besvärlig situation. Barn som upplever sådana belastningar kan ibland bli lite för strängt upptagna av rutiner och
upprepningar. De försöker på så sätt skapa ordning i den kaotiska värld de lever i. Många störs av avbrott i de
dagliga rutinerna mer än man skulle vänta sig och visar ofta sin osäkerhet genom att fråga om och om igen vad
som ska ske, varför rutinen bröts, om det inte går att följa rutinen i alla fall och så vidare. Andra barn kan reagera
genom att bli oroliga och ostrukturerade och hålla en hög arbetsnivå. Ett annat tecken på att ett barn inte mår bra
är att det blir kontaktsökande och klängigt ( Hansen 1995 ).



Ibland kan barnet verka stå utanför de andra barnen socialt och tycks ofta överreagera vid enkla småkonflikter.
Det är vanligt att dessa barn har en negativ självbild och att de ofta fäller negativa påståenden om sig själva. Ett
annat beteende är att de är rädda för att pröva nya saker, säger att de inte kommer att klara av det och så vidare.
Barnen betvivlar sin egen kompetens och litar samtidigt hundraprocentigt på att de andra vet vad som är riktigt.
Barn och ungdomar från missbrukarfamiljer visar dessutom ofta stor misstro mot omgivningen och detta ofta på
ett provocerande sätt (Bengtsson och Gavelin 1994). Dessa barn dömer ofta sig själva hårt och har svårt att njuta
av livet. De är misstänksamma mot andras avsikter och är oerhört rädda för att bli bortstötta eller övergivna. De
stöter ifrån sig kärlek och människor som tycker mycket om dem, eftersom de känner sig värdelösa och inte
tycker sig förtjäna kärlek. Ofta är det svårt för dessa barn att fatta beslut och det händer att de spelar offer ena
minuten och angripare den andra. Ibland har de svårt att ta ansvar för att i nästa stund vara överdrivet
ansvarsfulla. Det är också vanligt att dessa barn försöker vara perfekta eftersom de känner sig otillräckliga (Joyce
och Ditzers 1993).

Enligt Bengtsson och Gavelin (1994) trycker många missbrukarbarn ständigt undan sina egna känslor av hänsyn
till missbrukaren, den nyktra föräldern och familjen. Det kan bli ett livsmönster för dem att strunta i sina egna
känslor. En del barn känner inte igen känslor och har aldrig lärt sig sätta namn på dem. De kan t ex. inte skilja på
vrede, förtvivlan, ilska, sorg och besvikelse. I stället blir de olika känslorna en enda starkt obehaglig känsla av
kaos för dem. Känslorna är därför något som de försöker undvika eller kontrollera.

Barn som kommer från missbrukarfamiljer löper större risk än andra barn att få ytterligare problem i form av
mobbning. De kan få stora svårigheter att ha ett socialt liv tillsammans med sina kamrater, vilket innebär att de
kanske drar sig undan kamratlivet. Det är vanligt med koncentrationssvårigheter i skolan. Barnet orkar inte hänga
med på lektionerna när pappa kanske ligger hemma berusad. Frånvaron i skolan är regel högre för att barnet
kanske måste stanna hemma för att ta hand om sin mamma som ligger halvt medvetslös. Barnet kanske inte klär
sig på samma sätt som de övriga i gruppen. Föräldrarna orkar helt enkelt inte sköta om barnets kläder och
hygien. Dessa faktorer kan bidra till att barnet mobbas i skolan (Fahrman 1993).

Beteendestörningar

Enligt Fahrman (1993 ) löper de barn som får problem i skolan med kamrater och inlärning på grund av sina
hemförhållanden stor risk att utveckla neurotiska symptom eller beteendestörningar. Ätstörningar, depressioner,
psykosomatiska symtom, ångest, missbruk och personlighetsstörningar är symtom som kan sättas i samband med
uppväxt präglad av missbruk. Undersökningar visar också att barn till missbrukare har en högre frekvens av en
rad andra problem som exempelvis, nedstämdhet, sömnproblem, mardrömmar, utagerande beteende, kriminalitet
och missbruk. Dessutom är ofta missbruk förbundet med generell brist på omsorg ( Hansen 1995).

Indirekta tecken

Man får vara medveten om att många barn kan ha extremt svårt hemma utan att visa upp några symtom som drar
uppmärksamhet till sig. Det betyder inte att barnet saknar belastningssymtom. Sömnbrist, mardrömmar, ångest
och depression syns inte nödvändigtvis i en skolsituation. Ofta är det lärarens förmåga eller vilja att se som är
avgörande om problemen ska upptäckas ( Hansen 1995).

 Hansen (1995) menar att när ett barn visar tecken på eller talar om de problem som nämns nedan kan det
uttrycka sig på ett indirekt sätt utan att berätta om själva missbruket. Barn i familjer med missbruk berättar ofta
om eller visar ofta upp:
• Magsmärtor
• Anspändhet i muskulaturen



• Huvudvärk/migrän
• Nedstämdhet/hämningar/uttryckslöshet
• Koncentrationsproblem
• Ofrivillig urinavgång/ ofrivillig tarmtömning
• Motorisk oro
• Trötthet
• Betyg och insatser i skolan varierar
• Svårigheter med vänner och social tillhörighet
• Överpresterande/ överdriven anpassning
• Känslomässig labilitet
• Saknad av vanliga erfarenheter

Att upptäcka problemet

Enligt Hansen (1995) kan barnet ofta uppföra och anpassa sig på så sätt att det kan vara svårt för läraren att
reagera. Av rädsla för att göra saken värre är det ibland lättare att låta bli att göra någonting alls. Det kan dock
leda till svåra problem om man som lärare vägrar att gå in i en besvärlig situation på grund av rädsla eller
okunskap. Det är dock alltid en bedömningsfråga om problemet anses så allvarligt att man bör sätta in åtgärder
med en gång eller ej.

Hansen (1995) anser vidare att ett viktigt mål för skolan är att bidra till att synliggöra dessa barns problem och
belastningar så att adekvat hjälp kan ges. Det är lätt att upptäcka de barn som på grund av ett utagerande sätt
stör omgivningen. Det är dock svårare att vara uppmärksam på att ett barn som är stilla och bara försvinner i
mängden kan vara i lika stort behov av hjälp som den som stör omgivningen. Fahrman (1993) menar att eftersom
drickandet är så skuldbelagt att tala om får barnet ingen hjälp. Han/hon talar inte med sin lärare eller sina kamrater
om situationen i hemmet. Enligt Lpo 94 är det dock ålagt läraren att hålla sig informerad om den enskilda elevens
personliga situation.

Barn som lever med missbrukande föräldrar berättar vanligen inte spontant om de känslor, upplevelser och
händelser som föräldrarnas missbruk ger upphov till. Det beror till en viss del på att barn inte har samma
förutsättningar att i ord berätta om svårigheter som vuxna kan göra. Till detta kommer att de inte vill avslöja hur
de har det hemma därför att de är lojala mot sina föräldrar eller för att dessa har förbjudit dem att prata. Man
räknar med att 10-15 procent av alla barn växer upp i en familj där en eller båda föräldrarna dricker (Bengtsson
och Gavelin 1994).

Att hantera problemet

Barn från familjer med missbruk behöver lära sig att förstå sig själva och de sammanhang de lever i. De behöver
få struktur på sin tillvaro och där spelar skolan en viktig roll. Rutiner under dagen, årets traditioner och
regelbundna samlingar hjälper barnet med detta. Det gör även regelbundna samtal med läraren.

När observationer gjorts eller när barnet anförtrott sig till läraren är det viktigt att man inför barnet utgår ifrån att
barnet inte är ensam. Man måste försöka förmedla till barnet att det finns andra barn som är i samma situation. Då
kan man komma barnet till mötes och få det att tala. Det är viktigt att man bekräftar för barnet att man ser. Man
ska inte har för bråttom och gå för fort fram. Det kanske måste få ta tid det barnet har att berätta. Det man som
lärare kan gör i den situationen är att lova att komma tillbaka till det senare ( Hansen 1995). Författaren menar
vidare att läraren inte ska fungera som en terapeut till barnet men man måste vara observant på tecken och



signaler så att de kan ge ett första stöd och sedan eventuellt hjälpa barnet vidare i hjälpsystemet. Som lärare bör
man veta var barnen kan vända sig om de har problem med sina föräldrars missbruk. Om barnet kommer och
berättar om sin situation måste man vara beredd på att slussa vidare till professionell hjälp. Socialkontoret är de
som vet vilka grupper som finns i kommunen (Cohen 1997).

Vid uppföljningen av första samtalet är det viktigt att barnet förstår att du vill hjälpa det att få det bättre, men att
du måste veta lite mer om vad det är som gör situationen så svår. Om barnet sitter tyst och inte öppnar sig i detta
möte betyder inte det att mötet blev misslyckat. Barnet har mött en intresserad vuxen som förmedlar önskan om
att få vara till hjälp. Om barnet efter flera samtal tiger kan man fråga om vi ska koppla in föräldrarna. Vissa barn
motsätter sig detta starkt och då är det viktigt att prata med barnet om varför han/hon gör det. Andra barn kan bli
lättade och ser en ljusning på problemet ( Hansen 1995).

I samtalet med barnet är det viktigt att inte tala nedsättande om föräldrarna. Tänk på att barnet tycker om och är
bundet till sina föräldrar oavsett vilka hemska saker som barnet berättar om. Ibland kan det vara bra att säga att
vuxna ibland kan uppföra sig dumt mot barn, eller att vuxna ibland kan ha så stora problem att allt blir svårt och
besvärligt. I samtalet kan man tillsammans med barnet kartlägga om det finns någon i dess omgivning som kan
hjälpa barnet att prata med föräldrarna, någon som står på barnets sida (ibid).

Enligt Hansen (1995) ska man aldrig lova att man inte ska föra något vidare. Det är emellertid viktigt att möta
barnet i dess oro för att allt kan bli värre. Man kan lova barnet att man inte ska säga något till föräldrarna de
närmsta dagarna så att barnet kan få prata om och bearbeta sakerna mer. Man kan heller inte lova att man inte
ska anmäla det till de sociala myndigheterna. Det är mycket viktigt att tänka på att barn till missbrukare sällan har
tilltro till vad vuxna säger, de har god intuition och genomskådar oss om vi säger något som vi inte själva tror på
(Christensen 1993).

Christensen (1993) anser att dessa saker är viktiga att formulera och förmedla till barnen:
• Det är inte ditt fel att mamma eller pappa missbrukar
• Du är inte ensam
• Det är tillåtet att tala om sin situation med andra

Bengtsson och Gavelin (1994 ) trycker på att dessa barn behöver hjälp med att sätta ord på sina upplevelser,
eftersom de inte uppmuntras till det hemma. De litar inte heller på vad de själva känner. Efterhand kan de dock
upptäcka att det är en lindring att få uttrycka sig. Cohen (1997) menar att vi måste visa respekt för barnen som
individer och komma ihåg att det finns tystnadsplikt både enligt lagens mening men även ett moraliskt för den
ledare som fått barnets förtroende även om det inte omfattas av tystnadsplikt enligt lagens mening.

I familjespelet runt missbrukaren ingår att barnet tidigt lär sig förneka känslor och uttryck.
Bengtsson och Gavelin ( 1994 ) menar att när man arbetar med barn och ungdomar är det viktigt att inte ge sig in
i någon stödkontakt med barnet om man inte vet att man har möjlighet att fullfölja det under längre tid. Minst en
termins arbete krävs för att barnet ska kunna ta sig igenom misstro och våga känna tillit. Det är inte försvarligt att
under den tiden eller strax därefter försvinna ur barnets liv. En tumregel kan vara att man kan planera för att
arbeta med barnet ett år framåt. Författarna menar vidare att man inte ska förvänta sig ”viktig information” av ett
barn. Rollen som samtalspartner är inte att utreda utan att vara med barnet, en stöd kontakt och hjälpa barnet att
hitta rätt vägar. Det är viktigt att man lyssnar och det är aldrig farligt för barn att prata. Författarna tycker att man
ska uppmuntra barnet till att uttrycka exempelvis hur upplevelser känns, vad som är viktigt, svårt och roligt.

Barn i missbrukarfamiljer har aldrig fått lära sig att det är någon mening att prata med andra. Det vet inte att det
”lättar” när man sätter ord på problemet. Det är något som författarna råder till att man berätta om när man



känner barnet lite mer. Det är viktigt att man bekräftar barnets berättelser. Visar att man har hört vad som
berättats och att man vill höra mer. Vidare menar författarna att man ska undvika frågor där barnet kan svara ja
eller nej. Det ger en känsla av förhör. Man bör också undvika också varför-frågor eftersom barnet sällan kan
svara på frågor om orsak och sammanhang.

Det också viktigt att förstå att tystnad också är information. Om man märker att barnet inte vill tala om något
ämne, kan man lugnt fråga ”vill du inte prata om det här” och visa respekt för barnets nej. Man kan försöka
skapa sig en bild av hur mycket barnet förstår av vad som händer hemma. Många barn till missbrukare förstår inte
alls att föräldern dricker eller vilka konsekvenser det har för dem själva. Man kan fråga barnet om det är något
som han/hon vill ha hjälp med. Tala om att det finns hjälp att få både för barnet och för den som dricker. Det går
att sluta men vägen dit kan vara lång.

Det är viktigt att man inte visar att man tycker synd om barnet. Författarna menar att man inte ska låta det faktum
att barnet har det svårt bli så överskuggande att man förtalar eller tar ställning mot föräldern. Man ska heller inte
moralisera över missbruket. Barnet pratar ofta inte alls om det, i alla fall inte till en början. Det kan heller inte prata
om missbruket, i fall det känner att föräldern är underkänd. Det är viktigt att man som lärare bara lovar det man
säkert kan hålla. Säg inte att du har total tystnadsplikt, om du har anmälningsplikt i ditt jobb. I stället kan man
berätta att man måste se till att barnet skyddas om något allvarligt hänt. Det är viktigt att man inte går bakom
ryggen på barnet och man måste vara noga med att tala om vem man har pratat med och vem man tänker prata
med. Barnet har ”elefantöron” och tror ofta att alla runtomkring pratar om dess familj.

Det är viktigt att man ska skaffa sig kunskap om och personlig kontakt med andra verksamheter, som ger stöd till
barn och föräldrar. När man måste avsluta kontakten, gör det noggrant och tydligt. Berätta i god tid att det är
dags att avsluta och varför. Berätta också var han/hon kan få hjälp på annat sätt längre fram i livet (Bengtsson och
Gavelin 1994).

Prata om missbruk i skolan

Enligt Cohen (1997 ) har barn har olika föreställningar om droger. Det enklaste sättet att ta reda på barnens
kunskaper och tanka de har är att starta samtal med barnen för att sedan lägga upp den fortsatta undervisningen
utifrån det. Många lärare och ledare är rädda för att de barn som har missbruk i hemmen ska känna sig utpekade
och få mer problem om man pratar med barn om droger. Cohen menar dock att utifrån hans erfarenheter är
dessa farhågor överdrivna. Självklart måste man vara uppmärksam på vad som sägs och inte ge de andra barnen
tillfälle att retas, utan leda över och förklara om missbruk och beroende på ett allmänt plan. Genom att man tar
upp och pratar om droger och hur det förekommer så får de barn som lever i ett missbruk en möjlighet att veta att
det finns andra i samma situation och att det finns andra sätt att hantera alkohol, de får en valmöjlighet.

I skolans alkohol och narkotika-undervisning ska ingå kunskap om vilka konsekvenser droger får för ungdomar
och vuxna. Barn behöver också få veta vad det innebär att vara barn till missbrukande föräldrar och vilken hjälp
det finns att få. Det kan vara bra att man ordnar ett besök av en f.d. missbrukare, som också är förälder (ibid).
 Barnet som lever i en familj med missbruk ser då att han/hon inte är ensam om problemet och att det finns en
möjlighet att det ordnar upp sig (Bengtsson och Gavelin 1994).

Barn till missbrukare behöver kunskap om missbruk och det är viktigt att vara öppen inför barnens frågor. Barnet
måste ges möjlighet att dela med sig av sina svårigheter, vi måste vara beredda att lyssna. Christensen (1993)
menar dock att när man informerar om droger i undervisningen kan det vara svårt att informera om att barn till



missbrukare själva löper stor risk att själva utveckla missbruk. Ofta kan det vara det enda som barn till
missbrukar uppfattar av informationen.

Hur bemöter jag föräldrarna?

Att fråga om vuxna människors bruk av berusningsmedel uppfattas både av en själv och andra som att tränga in i
det mest privata av människors liv. Det betyder att när ett barn visar tecken på att ha det svårt, är det inte heller
lätt för yrkesfolk att fråga föräldrar om deras förbrukning av berusningsmedel för att eventuellt kunna koppla ihop
detta med de problem som barnet har. För att bryta tabun bör skolan lägga ner mer tid på att prata om bruk och
missbruk av berusningsmedel. Generellt rekommenderas att ämnet missbruk och barns upplevelser av
berusningsmedel tas upp i föredragsform på föräldramöten. Föredraget bör alltid avslutas med information om var
föräldrarna kan vända sig för att få hjälp eller rådgivning. Den information som man ger till föräldrar och elever
måste bygga på den grundläggande insikten att missbruksproblem är något som många kan utveckla om man inte
är medveten om hur man använder berusningsmedel ( Hansen 1995).

Om läraren eller annan skolpersonal upptäcker att barnet har en hemsituation präglad av missbruk eller om barnet
självt börjar berätta om missbruk blir nästa viktiga steg att tala med föräldrarna. Författaren menar vidare att i
skolan står klassläraren för samordningen och alla inblandade lärare kallas till diskussion av konkreta problem. I
sådana fall bör rektorn delta. Om rektor och klasslärare inte är eniga om allvaret i problemet rekommenderas att
kontakt tas med vederbörlig social myndighet för konsultation, anonymt.

När samtalet med de berörda föräldrarna äger rum är det viktigt att förmedla uppfattningen om att alla föräldrar
vill det bästa för sina barn. Många föräldrar upplever utvecklingssamtal som tillfällen då de själva blir godkända
eller underkända  Man kan börja med att presentera det observerade som ligger tillgrund för oron, konkret.
Därefter kan man fråga föräldrarna om de delar den oro som du känner. Nästa punkt blir att diskutera med
föräldrarna vad som behöver göras. Barnet kanske bör vara med vid samtalet. Men det ska ändå vara informerat
om att samtalet kommer att äga rum och att avsikten med mötet är att hitta hjälp för barnet och familjen. Större
barn kan få välja om de vill vara med eller ej (ibid).

Det kan ibland vara mycket komplicerat när det gäller att få familjen att söka hjälp på egen hand. Bengtsson och
Gavelin (1994) menar att familjer med missbruk saknar ofta eller vågar inte använda sig av formella eller
informella nätverk. De menar vidare att skammen över att vara missbrukare hindrar många från att ta kontakt med
t ex barn- eller skolhälsovård eftersom man är rädd att bli stämplad som en dålig mamma eller pappa. Ofta är
missbruket en familjehemlighet som det är vanligt att inte ens syskon sinsemellan talar om.

Enligt Kristiansen (2000) är det vanligt att särskilt kvinnor tiger om sina missbruksproblem eftersom de är rädda
att förlora vårdnaden om sina barn. Det får till följd att när beroendet väl blivit känt så har det gått onödigt lång
tid. Bengtson och Gavelin(1994 ) menar dock att det är viktigt att tänka på att skolan har anmälningsplikt och det
innebär att man ska anmäla till socialen om man misstänker att ett barn far illa.

Metodval



Jag bestämde mig ganska snart för att jag ville intervjua personer som hade erfarenhet av barn från
missbruksfamiljer. Jag beslutade mig för att intervjua lärare i de lägre klasserna eftersom jag hade en föreställning
om att det är hos de yngre barnen som detta problem är tydligast. Jag pratade med flera lärare om de kunde
tänka sig att ställa upp. Det var dock en del som inte tyckte sig ha tillräckliga kunskaper på området för att ha
någonting att bidra med. Två medelålders kvinnliga lärare som jag pratade med var villiga att ställa upp på en
intervju. Den ena hade en klass i år 1 och den andra i år 3. För att underlätta för mig själv vid bearbetandet av
intervjuerna efteråt och för att få med allting spelade jag in intervjuerna på band samtidigt som jag antecknade vad
som sades.

När jag hade fått dessa två lärares syn på saken ville jag också få en skolsköterskas åsikter om problemet. Detta
eftersom skolsköterskan ofta får en annan kontakt med barnet än vad läraren får. Dessutom har skolsköterskan
ofta ett mer neutralt förhållande till barnets föräldrar. Jag beslöt mig för att ringa runt till skolor och fråga efter
skolsköterskan. Jag hade ett samtal per telefon på kvällen med en skolsköterska och hon ville träffa mig redan
nästa morgon. Därför hade jag inte tid att skaffa någon utrustning, för att kunna spela in denna intervju. I stället
förde jag noggranna anteckningar om vad som sades under intervjun. Jag bad skolsköterskan svara på frågorna
sett ur ett lärarperspektiv, som om hon gav råd till en lärare. Intervjuerna med lärarna och intervjun med
skolsköterskan varade samtliga i ungefär 45 minuter.

Eftersom jag var intresserad av de intervjuades tankar och funderingar kring barn från familjer med
missbruksproblem valde jag kvalitativ metod. Eftersom detta val ger de bästa förutsättningarna att erhålla mer
djupgående information om hur de intervjuade själva uppfattar situationen kring dessa barn (Johansson och
Svedner 1998). Dessutom har syftet med att välja kvalitativ metod varit att få den intervjuade att ge så uttömliga
svar som möjligt. Frågeområdena har varit bestämda men följdfrågorna har ställts utifrån hur intervjuade har
svarat. Då och då har jag under intervjuns gång sammanfattat vad som sagts för att se om jag uppfattat saker rätt
(Jacobsen 1993).

Jag har bearbeta mitt intervju material på så vis att jag har lyssnat igenom bandupptagningarna gång på gång och
skrivit av ordagrant vad som sagts och därefter jämfört med mina anteckningar från intervjun. När jag presenterar
vad som sagts i resultatet har jag dock valt att avstå från talspråk för att på så vis underlätta för läsaren. Jag har
dock varit försiktig med att ändra vissa uttryck. Detta för att inte förvränga meningen eller för att släta ut
personens sätt att uttrycka sig.

Metoddiskussion

Intervjun med skolsköterskan kunde jag på grund av den korta tid som gick mellan vårt samtal per telefon och
själva intervjutillfället inte spela in på band som jag gjort med de övriga. Detta kan ha lett till att den intervjun inte
bearbetats på samma noggranna vis som de två andra. Jag har dock använt mig av de anteckningar som jag förde
under intervjuns gång när jag jämfört de olika intervjuerna med varandra.

När det gäller antalet intervjupersoner så skulle jag önskat att jag kunde fått intervjua ytterligare någon mer
skolsköterska eller kurator för att få en större vidd av erfarenheter med i resultatet. På grund av den pressade
situation som många kuratorer och skolsköterskor befinner sig i så fick jag dock nöja mig med detta material. Jag
har dock valt att använda mig av kvalitativ metod och på så vis gå djupare in i de intervjuades åsikter om
problemet. Därför är det intressanta i resultatet egentligen att visa på vad just de här personerna anser om
problemen som finns omkring dessa barn och då spelar antalet intervjuer mindre roll.



Jag valde att som använda mig av intervjuer för att samla in data. Intervjuerna utgick från den kvalitativa metoden
och den kan om man inte är observant glida över i en strukturerad intervju. Det gäller att man lyssnar och
försöker förstå vad den intervjuade säger, utan att vara alltför inställd på att i tur och ordning ställa de i förväg
bestämda frågorna (Johansson och Svedner 1998) Jag tror  dock att trots att jag inte har mycket erfarenhet från
att utföra intervjuer sedan tidigare lyckades att inte vara alltför upptagen av mina egna frågor. Detta beroende på
att informationen jag fick var så intressant att jag automatiskt ställde följdfrågor utifrån vad de intervjuade svarade.

Resultat och resultatdiskussion

Jag har valt att presentera varje frågeområde (se bilaga) för sig och att ha med vad som sagts av var och en av de
intervjuade. Detta för att inte släta ut de olika intervjupersonernas personligheter. Jag tycker att det kan vara
intressant för läsaren att se vad varje person svarat. Dessutom har jag valt att ha resultatdiskussionen med direkt i
anslutning till varje fråga. Jag valde att göra på detta sätt eftersom det underlättar för läsaren och jag tror att
läsningen på så vis blir mer intressant.

Vilka signaler tyder på problem?

Lärare i år 3:
Orolighet, trötthet och okoncentration hos eleverna är ofta tydliga signaler hos barn som inte mår bra. Vissa
veckodagar Måndagar, torsdagar och fredagar kan man ibland se förändringar i barnens beteende. Det kan visa
sig på så vis att barnen har kort stubin och helt enkelt inte hanterar sin egen situation. När det gäller inåtvända
barn så kan dessa vara svårare att upptäcka. Då gäller det att läraren är observant. När barnen kommer som nya
elever till skolan kan man ibland kolla upp om familjen flyttat runt mycket tidigare. Familjer med missbruk stannar
ofta inte så länge på samma ställe. Man kan också se på hur barnen är vårdade. Ofta upptäcker man att något
inte stämmer med föräldrarna. Märker man att en elev mår dåligt kan man föra anteckningar av vad man ser varje
dag, som en slags dokumentation.

Lärare i år 1:
Eleverna har ofta koncentrationssvårigheter. Det är de här eleverna som ofta spelar pajas. Det kan också vara
väldigt tysta barn. Många har svårt med den sociala biten. Man kan också se på deras klädsel och
överhuvudtaget hur vårdade de är. Det är inte ovanligt att dessa barn har varit med om mycket och att de vet mer
om vissa saker än vad de borde om exempelvis könsord och sex.

Skolsköterska:
Barnen kan i de lägre åldrarna vara smutsiga och ovårdade. Många är okoncentrerade, nedstämda och vill
ingenting. Ofta är de håglösa och klagar på huvudvärk. De kan visa en stark oro för sina föräldrar och mitt på
dagen kan de plötsligt vilja gå hem.

Resultatdiskussion
Båda lärarna och skolsköterskan talar om koncentrationssvårigheter som en signal på att något inte står rätt till
med barnet. Koncentrationssvårigheter beskriver Hansen (1995) som ett indirekt sätt som barnet visar upp när
någonting inte stämmer. Jag kan förstå att koncentrationssvårigheter är något som man lägger märke till. Men
samtidigt så bör man nog inte sätta likhetstecken mellan okoncentration och att barnet inte har det bra hemma. Jag
tror att både barn och vi vuxna har dagar och perioder då vi är okoncentrerade. Det man får vara uppmärksam
på är hur ofta barnet visar detta beteende och precis som läraren i år 3 tog upp om det alltid är vissa dagar som
detta sker på.

Hur barnen är vårdade är något som tas upp av de tre intervjuade som något att vara uppmärksam på. Fahrman
(1993) menar att barn till missbrukare löper större risk än andra att drabbas av mobbning, kanske just för att



föräldrarna inte har ork att bry sig om barnets hygien och klädsel. Att läraren i år 1 och skolsköterskan tog upp
att detta var ett problem särskilt för de yngre barnen beror antagligen på att när barnen blir stora nog att ta vara
på sig själva så märks inte detta.

Läraren i år 3 tog upp att man kan föra dokumentation över hur barnet mår från dag till dag om man misstänker
att något inte står rätt till. Detta var mycket intressant och säker ett bra sätt för läraren att på ett konkret vis se
vad man har lagt märke till från dag till dag. Det är dock viktig att dessa anteckningar förs kontinuerligt, så att man
sedan kan stödja sig på sina nedtecknade observationer både inför sina egna tvivel och andras.

Vad kan det finnas för svårigheter med att upptäcka problemet?

Lärare i år 3:
Med de barn som är inåtvända kan det vara svårt att upptäcka vad som är fel. Ett råd är att ta hjälp av
speciallärare och fritidspersonal. Tillsammans kan man diskutera vad man ser och berätta om sina misstankar.
Ofta märker man ganska snart att något är fel.

Lärare i år 1:
Det är inte ofta som barnen berättar. De berättar inte om helgen eller vad de gjort på lov. Men man märker att
dessa barn är mer villiga att berätta ju yngre de är. När de blir äldre förstår de mer att det inte är normalt. Men
det finns också små barn som inte berättar någonting om hemmet.

Skolsköterska:
Barnen skyddar sina föräldrar. De skäms och vill inte berätta eller vågar kanske inte och föräldrarna döljer ofta
sina problem in i det längsta. Men man ser ändå ganska snart på dem att något inte stämmer.

Resultatdiskussion
När det gäller svårigheter med att upptäcka problemen så nämner alla de tre intervjuade barnens tystnad som ett
problem. Läraren i år 1 tar också där upp skillnader i fråga om ålder. När barnen är små är de ofta mer villiga att
berätta. Det har en stark koppling till det skolsköterskan tar upp om skam. Hansen (1995) menar att barn till
missbrukare ibland kan vara skenbart öppna och pratsamma. Men då det gäller något som har med hemmet eller
familjen att göra så blir de tysta och sluter sig. Enligt Fahrman (1993) är det ibland så att barnet inte får någon
hjälp eftersom drickande är för skuldbelagt för barnet att tala om.

Skolsköterskan menar att ett skäl till att problemet inte uppmärksammas beror på att barnet är lojalt mot sina
föräldrar och skyddar dem. Ett sätt att skydda sina föräldrar menar Bengtsson och Gavelin (1994) är att ljuga för
omgivningen. De menar också att barnet dessutom ljuger för att bevara den fantasivärld som det byggt upp för att
orka med sin situation.

Hur gör jag om ett barn kommer till mig och berättar?

Lärare i år 3:
Lämna inte ut detta barn. Det är viktigt att bibehålla förtroendet. Man kan försöka förklara att mamma och pappa
är i behov av hjälp. Sedan kan man gå vidare till elevvårdsteamet. Därefter kollar man upp om de är inkopplade
med socialen sedan tidigare. Hur man exakt går till väga är beroende från fall till fall.



Lärare i år 1:
Man ska inte lova inte att inte berätta för någon. Man måste berätta för att kunna hjälpa barnet. Men det är viktigt
att visa att man står på barnets sida. När det gäller äldre barn som berättar måste det nog vara mer raka puckar,
men det är från fall till fall om man ska agera direkt eller om man kan vänta.
Man kan kontakta skolsköterska eller psykolog om man känner att man inte vet hur man ska hantera situationen.

Skolsköterska:
Kontakta föräldrarna och kalla dit dem för möte. Prata också med elevårdsteamet. Ha även med kurator och
skolsköterska vid samtalet.

Resultatdiskussion
Enligt läraren i år 3 är det viktigt att inte lämna ut barnet. Man måste behålla barnets förtroende. Läraren i år 1
menar dock att man inte ska lova att inte berätta utan i stället förklara att man måste berätta för att kunna hjälpa.
Skolsköterskan däremot ansåg att man skulle kontakta föräldrarna och berätta vad man fått reda på. Hansen
(1995) menar precis som läraren i år 1 att man inte kan lova att inte berätta. Men det är viktigt att bemöta barnets
oro och lova att inte berätta för föräldrarna inom de närmsta dagarna, för att på så vis ge barnet tid att bearbeta
sina tankar. Enligt Cohen (1997) är det viktigt att inte enbart se på tystnadsplikten enligt lagens mening utan också
den moraliska. Han menar att vi vuxna måste visa respekt för barnet och inte svika barnets förtroende.

Både läraren i år 3 och skolsköterskan nämner elevvårdsteamet som något man kan vända sig till för att få stöd i
denna fråga. Läraren i år 1 tar upp kurator och skolsköterska som stöd.

Hur agerar jag mot föräldrarna?

Lärare i år 3:
Berätta för föräldrarna att man har förstått att barnet inte mår bra. Man bör inte konfrontera dem med misstankar
om missbruk utan istället fokusera på barnet. Det gäller att vara proffsig och ta upp saker som berör barnets
kunskapsnivå. Om föräldrarna har grova missbruksproblem brukar de vara ärliga och berätta som det är. Då
gäller det att man bygger man upp ett förtroende. Vissa föräldrar kanske inte ens klarar av att komma till skolan.
Man kan då komma överrens om att läraren i stället gör hembesök för utvecklingssamtal. Om föräldrarna inte
berättar hur det ligger till när man tar upp problemet kring barnet har man ändå fått en öppning. Man har visat att
man sett att något inte står rätt till. Det är viktigt att när man pratar med föräldrarna att man alltid är två och att
skriva ned vad som har sagts. Annars kan sedan ord stå mot ord. Samtliga medverkande skriver under vad man
kommer fram till.

Lärare i år 1:
Var rak mot föräldrarna och berätta att du märkt att deras barn inte mår bra. Man kan fråga dem om de har
märkt samma sak. Men var professionell och prata om problemet runt barnet. Ofta kan föräldrarna hålla med om
att barnet har problem, men de ser inte eller erkänner inte sin egen skuld i det hela. Om du får föräldrarnas
förtroende så var noga med att inte bli föräldrarnas stöd utan led dem vidare.

Skolsköterska:
Gör hembesök tillsammans med kurator eller skolsköterska. Var rak och berätta vad du misstänker. Var noga
med att förmedla att det är för deras och barnets bästa. Informera föräldrarna om att det finns hjälp att få. Om
man märker att föräldrarna eller föräldern vill söka hjälp men att det är svårt att ta steget dit så ska man inte vara
rädd att följa med föräldern. Men när man väl är där så går man. Då har man hjälp till utan att det kostat så
mycket av en själv. Men det får inte gå för långt med vad läraren ska ställa upp med. Mycket är sunt förnuft hur
man ska agera.



Resultatdiskussion
I frågan hur man ska agera mot föräldrarna är läraren i år 1 och 3 eniga. De menar att man ska gå varsamt fram
mot föräldrarna och enbart prata om problemet kring barnet, båda nämner att det är viktigt att vara professionell.
Skolsköterskan menar däremot att man ska vara rak och berätta vad man misstänker. Kanske har dessa olika
förhållningssätt med att göra vilken kontakt man har med föräldern. Läraren har oftast mer att göra med
föräldrarna och måste därför se till att få ett hållbart förhållande till föräldrarna även på längre sikt. Eller så beror
de olika svaren på att dessa tre individer som, jag intervjuat, helt enkelt är olika personligheter som hanterar
problemen på olika sätt.

Hansen (1995) menar att vid samtalet med föräldrarna är det viktigt att förmedla uppfattningen om att alla
föräldrar vill sina barns bästa. Det är något som skolsköterskan också tar upp i intervjun. Vidare menar Hansen
att man bör presentera det man observerat konkret och efteråt fråga föräldrarna om de delar den oro som man
känner. Därefter diskuterar man med föräldrarna vad som kan göras åt problemet.

Skolsköterskan ansåg att när man gett förslag på var hjälp finns att få och man märker att ingenting händer så kan
man själv följa med föräldern dit. Detta var intressant tycker jag eftersom man ofta hör och precis som lärare i år
1 sa att man inte ska bli föräldrarnas stöd utan leda dem vidare. Det har med sunt förnuft att göra, anser jag, vad
man känner att man kan göra. Att i stället för att kalla föräldrarna till skolan göra ett hembesök om det underlättar
för föräldrarna är en sådan sak som jag gott tycker man kan göra.

Hur underlättar jag den dagliga skolsituationen för dessa barn?

Lärare i år 3:
Var ärlig och hymla inte om problemet. De andra barnen förstår. Var noga med att markera att missbruk inte är
skamfyllt. Man ska stödja eleven och förklara att föräldrarna till barnet behöver hjälp. Skolan innebär ofta en
trygghet för dessa barn. Något som man kan göra inför skolstaren är att försöka få en jämn fördelning mellan
olika bostadsområden så att villabarn blandas med barn från  områden med hyreslägenheter.
 Som lärare bör man ha en regelbunden kontakt med föräldrarna. I vissa fall kan det vara lämpligt att låta eleven
göra sina läxor i skolan i stället för hemma.
Om man individualiserar blir det heller inte konstigt att någon har annorlunda läxa och på så sätt kan man minska
bördan för dessa barn.

Lärare i år 1:
Det gäller att bekräfta barnet och tydligt visa att du ser honom /henne. Det är ofta viktigare för dessa barn än för
andra att bli sedda. Man bör ge dem mycket kroppskontakt, lägga handen på axeln osv. Man ska inte hymla för
de andra barnen utan vara ärlig. Det är viktigt att försöka förklara för barnen att föräldrarna behöver hjälp och att
alkoholism är en sjukdom. Man kan för att underlätta låta eleven göra läxorna i skolan.

Skolsköterska:



När det gäller undervisningen kan man individanpassa. Dessutom kan man ha grupper och stödsamtal på skolan
för dessa barn. Läraren bör samarbeta med kurator och ibland sitta tillsammans i samtal med barnet. Det kan bli
så att eleven går till kuratorn under lektionen och läraren då inte vet var eleven är. Därför är det viktigt att båda är
insatta och förstår barnets behov. Barnet kan börja dagen med att få frukost och få vila upp sig en stund. På så
sätt får eleven en möjlighet att slappna av innan skoldagen börjar. Skolan gör väldigt mycket för dessa barn, det
är fritiden som är det problematiska. Det är då det ofta kan hända saker och barnet gör destruktiva saker för att
det inte mår bra. När det gäller skolstarten är det viktigt att man har ett bra samarbete med förskolan vid
överlämnandet.

Resultatdiskussion
Både läraren i år 3 och skolsköterskan menar att individanpassad undervisning är något som underlättar
skolarbetet för dessa utsatta barn. På så vis kan man anpassa kravet från skolan till hur barnets hemsituation ser
ut för tillfället. Om ett barn har det väldigt jobbigt hemma en period kan man inte kräva att prestationerna i skolan
ska vara som de brukar. Enligt läroplanen ska undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Dessutom har skolan ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen.

Båda lärarna menar att man inte ska hymla om problemet för de andra barnen. De menar att barnen ändå vet och
förstår hur situationen är. Enligt Cohen (1997) är många lärare rädda att de barn som har föräldrar med missbruk
ska känna sig utpekade om man pratar om problemet i klassen. Enligt hans erfarenheter är detta överdrivet men
naturligtvis måste man vara uppmärksam på vad som sägs. Vidare menar Cohen att genom att prata om droger
och hur det förekommer så kan man hjälpa det utsatta barnet. Barnet ges då en möjlighet att se att det finns andra
i samma situation och att det finns en väg ut ur problemet. Mina tankar kring samtalet med klassen handlar om att
man som lärare måste vara beredd att ta diskussionen när den kommer. Jag tror att det är viktigt att man inte
försöker prata bort det när det kommer upp. Detta är så pass viktigt och som de båda lärarna jag intervjuat
påpekade så är detta något som de andra barnen i klassen väl känner till.

Vad gäller vid anmälan?

Lärare i år 3:
Vi måste anmäla när vi märker att något inte stämmer. Man bör inte berätta för föräldrarna innan, om man inte har
en väldigt bra kontakt vill säga. Föräldrarna får ändå veta att skolan har gjort en anmälan. När detta blivit känt så
kan man inte ta tillbaka vad som sagts, utan det gäller att man står för det.

Lärare i år 1:
Rektorn är den person som ska stå som anmälare. Är klassläraren den som anmäler kan det bli väldigt svårt att
reparera förhållandet till föräldrarna efteråt. Man bör inte berätta för föräldrarna att man ska göra en anmälan.

Skolsköterska:
Enligt egna erfarenheter så vill ofta läraren inte stå som anmälare. Men det kan vara onödigt fegt av läraren och
brist på civilkurage. Rektor eller skolsköterska kan dock också stå som anmälare. Att göra en skriftlig anmälan är
att rekommendera framför muntlig. Då behöver det inte bli något tjaffs om vad som sagts. Man bör inte informera
föräldrarna om att man ska göra en anmälan. Det är inte fråga om att be om föräldrarnas godtycke. Däremot kan
man berätta efteråt att man har gjort en anmälan.

Resultatdiskussion



Under intervjun ställde jag en följdfråga till samtliga intervjuade om man bör berätta för föräldrarna innan man gör
en anmälan. Anledningen till att jag ställde den frågan var att i kursen Barn med sociala och emotionella störningar
fick vi det rådet. Personligen tycker jag också att det känns rakare och ärligare att förklarar för föräldrarna vad
man sett och att man måste gå vidare med detta. Skolsköterskan tog upp att man inte skulle be om föräldrarnas
godtycke och det menar jag naturligtvis inte heller. Men man ger föräldrarna information om vad som kommer att
ske.

Slutdiskussion

Målsättningen med mitt arbete har varit att få insikt om och förståelse för barn som har problem med föräldrar
som missbrukar alkohol eller narkotika. Dessutom har målet varit att få reda på hur man upptäcker dessa barn
samt hur man på bästa sätt kan hjälpa dessa barn i skolan och sist men inte minst hur man agerar mot föräldrarna i
en sådan situation. Jag har försökt att åstadkomma detta genom att läsa litteratur som behandlar detta område
men också genom att intervjua två lärare med lång erfarenhet av barn och då också erfarenhet av barn i utsatta
situationer. Dessutom har jag intervjuat en skolsköterska med lång erfarenhet inom yrket. Jag kommer här att
utifrån mina frågeställningar sammankoppla litteraturen, intervjuerna och mina egna reflektioner.

Bengtsson och Gavelin (1994) menar att man inte kan säga att barn från missbrukare är på ett speciellt sätt. Detta
tycker jag är viktigt att man förstår. Man kan självklart inte bunta ihop dessa barn och tillskriva dem vissa
egenskaper. De är naturligtvis enskilda individer som alla vi andra. Men det finns ofta gemensamma signaler som
dessa barn sänder ut. Signaler som är konsekvenser av föräldrarnas missbruk. Okoncentration var något som
samtliga intervjuade tog upp som ett tecken och Hansen (1995) beskriver detta som ett indirekt tecken som
barnet visar när någonting är fel.

Tystnaden och slutenheten är också något som nämns i litteraturen och intervjuerna och då framför allt tystnaden
vad gäller att berätta saker om hemmet. Det är intressant som skolsköterskan och läraren i år 1 beskrev att ju
äldre barnen blir desto mindre berättar de, eftersom det är så förknippat med skam att föräldrarna är
missbrukare.

Det är ju så djupt rotat i samhället att missbruk är något skamligt, ett misslyckande. Jag undrar om man som
lärare kan förändra detta synsätt. Det är i alla fall viktigt att man förklarar för barnen i klassen vad ett beroende
innebär och att man förmedlar att det är en sjukdom och att föräldrarna behöver hjälp.

När det gäller den sociala biten så tas det upp i litteraturen att barnet i bland kan verka stå utanför de andra
barnen socialt. Hansen (1995) tar upp saknad av vanliga erfarenheter som ett indirekt tecken på att något inte
stämmer och som gör att barnet inte riktigt passar in. Där kan man dra en intressant koppling mellan det som
läraren i år 1 säger att barnen ofta vet saker som det inte borde. Barn från missbrukarfamiljer har alltså ibland
stora luckor vad gäller vanliga erfarenheter, som barn normalt har varit med om. Men de vet ändå mer om
vuxenvärlden vad gäller exempelvis sex och könsord. De har erfarenheter av saker som de egentligen inte är
mogna för att hantera.

Även om det finns vissa tecken att gå på för att upptäcka dessa barn kan det ändå finnas saker som gör att man
som lärare inte ser problemet. Vissa barn kan enligt Hansen (1995) anpassa sig så att läraren inte märker att
något är fel. I Lpo 94 står det dock skrivet att läraren ska hålla sig informerad om de enskilda elevernas
personliga situation och på så vis är vi som lärare skyldiga att ta reda på hur barnens hemsituationer ser ut och hur
barnet mår.

Samtliga intervjuade menar dock att man märker ganska snart att något inte stämmer. Antingen på barnets
beteende eller på föräldrarna. Jag tror att det beror mycket på hur man är som lärare om man uppmärksammar



problemet eller inte. En lyhörd och omtänksam lärare märker att barnet inte mår bra, även om barnet kanske inte
ger så tydliga signaler. Medan en lärare som inte vågar eller orkar bry sig kanske blundar för de mest uppenbara
tecknen.

När det gäller att hantera problemet när det väl är känt säger läraren i år 3 att det är viktigt att behålla barnets
förtroende. Christensen (1993) menar att man måste tänka på att barn till missbrukare har blivit svikna gång på gå
av vuxenvärlden och att de därför sällan har tilltro till vad vuxna säger. Jag tror också att det är mycket viktigt att
när barnet väl har öppnat sig för en vuxen och faktiskt börjat berätta om sin situation, måste man försöka se det
från barnens synvinkel. Om barnet har levt i den här situationen under en längre tid så kan man vänta och låta
barnet få lite tid att bearbeta detta innan man går vidare. För det är trots allt som läraren i år 1 menar att man
måste gå vidare med detta för att kunna hjälpa barnet. Inte minst för en själv är det viktigt att ha stöd för sitt
agerande. Samtliga intervjuade nämner personal i elevårdsteamet, skolsköterskan eller speciallärare som personer
man kan vända sig till.

När man vet att ett barn har det jobbigt hemma och man själv har gjort vad som står i ens makt för att barnet ska
få det bättre kan jag tänka mig att man känner sig frustrerad över att ingenting händer. Då kan det vara bra att
känna till några konkreta tips på hur man underlättar själva skolsituationen för barnet. Att individanpassa
undervisningen för att på så sätt kunna ge barnet lindrigare uppgifter under de mest kritiska perioderna är något
som tas upp i intervjuerna liksom att låta eleven göra läxan i skolan i stället för hemma. Detta är något som man
enkelt kan ordna och som gör det lite mer uthärdligt för barnet att vara i skolan.

Skolsköterskan tog upp i intervjun att man kan låta barnet starta skoldagen med att äta frukost och få en stund att
koppla av. Jag hoppas verkligen att detta är någonting som görs för de barn som man vet om lever i familjer med
missbruk.

Att tala med vuxna om deras alkoholvanor är inte enkelt. Hansen (1995) beskriver det som att tränga in i det
mest privata av människors liv. Hur jobbigt det än kan vara så är det något som vi som lärare måste göra när vi
misstänker att barnet lever med föräldrar som missbrukar. Jag tycker inte att man ska börja med att ställa
föräldrarna mot väggen eller överrumpla dem med anklagelser om missbruksproblem. I stället kan man gå till väga
på så sätt som lärarna i

intervjun föreslog, att man pratar kring problemet som finns runt barnen och frågar om de delar den oro man själv
känner. Självklart är det inte alltid så enkelt att föräldrarna öppnar sig och berättar om sina problem. Men jag tror
ändå att man måste börja så. Det kanske får föräldrarna att vakna upp och förstå att andra ser vad som för sig
går. Om situationen är sådan att man måste göra en anmälan, och om situationen är sådan är något man måste
avgöra själv, anser jag tvärtemot de intervjuade att man ska meddela föräldrarna innan.
Det handlar som sagts tidigare inte om att be föräldrarna om lov. Utan om att man är rak mot föräldrarna och
berättar om vad som kommer att ske. Det är viktigt som skolsköterskan i intervjun påpekade att man säger att
det är för barnens och föräldrarnas eget bästa. Jag tror också att det är viktigt att man i detta samtal inte är ensam
med föräldrarna och att man för anteckningar på vad som sägs. Som läraren i år 3 berättade så kan sedan ord
komma att stå mot ord och då är det bra att ha allt nedtecknat.

Det är ett tungt ämnet jag valt som mitt examensarbete. Det märktes inte minst på de intervjuer som jag gjort.
Stämningen kändes tung och det var många händelser och tankar som kom upp hos de intervjuade. Men jag tror,
och de sa själva, att det är bra att prata om sådana saker. Inte minst har det varit intressant och lärorikt för mig att
arbeta med detta. Det skulle även vara intressant att se hur det rent statistiskt går för dessa barn när de växer
upp, exempelvis med utbildning och vad de själva har för förhållande till berusningsmedel. Det kan vara förslag på
fortsatt forskning inom detta område.

Jag vill avsluta mitt arbete med att säga att vi som arbetar i skolan måste vara rustade för att hantera situationer
när barn far illa på det ena eller andra sättet. Även om det alltid känns obehagligt och svårt när ett barn mår dåligt
så måste vi våga se.
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Bilaga
Frågeområdena vid intervjuerna

Vilka signaler tyder på problem?

Vad kan det finnas för svårigheter med att upptäcka problemet?

Hur gör jag om ett barn kommer till mig och berättar?

Hur underlättar jag den dagliga skolsituationen för dessa barn?

Hur agerar jag mot föräldrarna?

Vad gäller vid anmälan?


