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Abstrakt 
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur mentorer i skolan får 

kännedom om att elever har en eller flera föräldrar som missbrukar, hur arbetet med 

dessa elever ser ut samt hur samverkan med andra instanser fungerar. Datainsamling 

skedde i form av semistruktuerade intervjuer med fem stycken mentorer på olika skolor. 

Resultatet visar att mentorer får kännedom om att en elev har en eller flera 

missbrukande föräldrar på olika sätt, som att den berörda föräldern kommer påverkad 

till skolan, att den andra föräldern berättar för mentorn om familjeproblemet eller att 

mentorn uppmärksammar vissa tecken hos eleven. När mentorn får reda på eller 

misstänker att en elev riskerar att fara illa görs en orosanmälan till socialtjänsten. Vidare 

samverkan med socialtjänsten upplevs som bristfällig eller obefintlig av mentorerna. 

Den mest hindrande faktorn för samverkan beskrivs som den stränga sekretess som 

råder för socialtjänsten.   
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1 Introduktion 
Det finns i Sverige många barn som växer upp i familjer där den ena eller båda 

föräldrarna har en riskabel alkoholkonsumtion (Brunnberg, Eriksson & Tinnfält, 2007; 

Elgán & Leifman, 2011; Socialstyrelsen, 2014). Det beräknas vara ungefär 200 000 

barn i Sverige som växer upp i familjer där minst den ena föräldern har ett 

alkoholmissbruk. I en skolklass skulle detta motsvara mellan två och tre elever. Går vi 

in på beteckningen riskabel alkoholkonsumtion uppskattas det vara 20 procent av 

barnen i Sverige, ungefär 385 000 barn, som växer upp i familjer där någon av 

föräldrarna klassas in i denna kategorin (Elgán & Leifman, 2011). Omkring tre procent 

av barn som går i skola stannar hemma minst en dag i veckan för att kunna ta hand om 

någon i familjen (Socialstyrelsen, 2014). Det handlar om nästan 600 000 barn som 

växer upp i familjer där minst den ena föräldern har en riskabel alkoholkonsumtion eller 

ett missbruk av alkohol. Pedagoger i skolan möter dessa barn i skolan varför det är av 

stor vikt att personal på skolan vet vad de ska vara uppmärksamma på och hur de kan 

hjälpa dessa barn. 

  

I denna studie kommer vi ta upp just problematiken som pedagoger på skolan upplever 

med att försöka upptäcka de barn som har svårigheter i hemmet och vad som kan hjälpa 

dem att göra deras arbete med just upptäckten och stöttningen av barnen lättare. Vidare 

ska vi undersöka vad som bidrar till att pedagogerna uppmärksammar dessa barn samt 

om det finns någon handlingsplan på skolan för hur personal ska kunna uppmärksamma, 

upptäcka och stötta barnen och deras familjer. Det visar sig att skolan är en stark 

skyddsfaktor för barn som växer upp med föräldrar som missbrukar, framförallt bidrar 

goda resultat i skolan, goda relationer med klasskamrater och vuxna personer på skolan 

till att vara ett skydd för barnen (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Det är relativt vanligt med elever i skolan som har föräldrar med alkoholmissbruk, detta 

ställer krav på skolan att de har fungerande handlingsplaner, ansvarsfördelningar och 

rutiner för att kunna ta hand om dessa barn (Socialstyrelsen, 2014). De skolor som har 

en handlingsplan gällande barn till missbrukande föräldrar är bättre på att 

uppmärksamma och agera på ett föredömligt sätt för den unge. För att kunna ge adekvat 

stöd krävs det att skolan känner till och visar hänsyn till den unges situation. 

 

Personal inom skolan upplever att de skulle behöva mer utbildning gällande hur de dels 

ska uppmärksamma de barn som växer upp i en familj med missbruk samt hur de ska 

göra för att närma sig eleven (Elgán & Leifman, 2011). Det som gör det extra svårt är 

att barnen i många fall är lojala mot sin förälder och därför inte bekräftar sin 

hemsituation och avslöjar familjehemligheten. Av skolorna i Sverige har endast en 

tredjedel ett dokument för hur skolan ska agera för barn med föräldrar som missbrukar. 

Det har visat sig att de skolor och förskolor som arbetat fram en handlingsplan och som 

har rutiner för att uppmärksamma och fortbilda personalen gällande barn som far illa i 

hemmet har större möjlighet till att uppmärksamma dessa barn (Socialstyrelsen, 2014). 

 

1.1 Centrala begrepp 

Nedan följer en förklaring av de begrepp som kommer användas i denna studie. 

1.1.1 Samverkan 
Begreppet samverkan kan definieras enligt följande; när någon eller några tillför sina 

specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt 

har att genomföra (Skolverket, 2009). Samverkan handlar om en process där handlingar 
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kopplas ihop utifrån en grupp bestående av två eller flera personer (Aspelin, 2013). Den 

kännetecknas av förutsägbarhet, och det är en aktivitet som är mer eller mindre 

målmedveten och samordnad. Personerna i samverkan tillför sina kompetenser, 

kunskaper och resurser till den uppgift som samverkan är till för (Myndigheten för 

skolutveckling, rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, 2007). Det är ett gemensamt 

handlande för ett specifikt syfte och på ett organisatoriskt plan (Socialstyrelsen, 2017). 

Samverkan handlar om utbyte av information eller planering av gemensamma 

aktiviteter och kan ske mellan olika myndigheter, enheter och samhällsaktörer. 

1.1.2 Barns behov i centrum 
Barns Behov i Centrum, BBIC, kan beskrivas som en nationell enhetlig struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning av den sociala barn- och ungdomsvården 

(Socialstyrelsen, 2015). BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem som 

undersöker både barnets behov och föräldrarnas och omgivningens resurser att 

tillgodose dessa (Socialstyrelsen, 2012).  BBIC grundar sig i FN:s barnkovention samt 

socialtjänstlagen (2001:453). BBIC har som mål att stärka barnets delaktighet och 

inflytande, förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk, skapa struktur och 

systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan följas upp samt att bidra 

till ökad kvalitet och rättssäkerhet (Socialstyrelsen, 2015).  

2 Bakgrund 

Bakgrunden är indelad i olika rubriker för att få en tydlighet för läsaren. De rubriker 

som är aktuella är: Myndigheters och huvudmäns ansvar enligt lagen, 

Barnkonventionen, Samverkan, Skyddsfaktorer, Riskfaktorer, Personal som fått 

kompetensutveckling i hur de kan upptäcka barn i familjer med missbruk samt Tidigare 

forskning 

2.1 Myndigheters och huvudmäns ansvar enligt lagen 

I Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, 14 kap. 1 § första stycket står att läsa att de 

personer som misstänker eller av någon annan anledning får kännedom om att ett barn 

far illa uppmanas att anmäla detta till socialtjänsten (Fahlberg, 2012; Norström & 

Thunved, 2011). Personal inom skola, polis, kriminalvård, hälso- och sjukvård och 

socialtjänst, det vill säga verksamheter som omfattar barn och unga, är skyldiga att 

anmäla då de misstänker att ett barn far illa i eller utanför hemmet (Fahlberg, 2012; 

Socialstyrelsen, 2014). När en anmälan gjorts bör socialtjänsten bekräfta att en anmälan 

mottagits (Norström & Thunved, 2011). Den som gjort anmälan kan av förståeliga skäl 

vilja veta vad som händer inom socialtjänsten för att få reda på att anmälan tagits emot 

samt att socialtjänsten påbörjat en utredning för att hitta den bästa lösningen för barnet.  

 

Den stränga socialtjänstsekretessen gör att anmälaren inte har någon rättighet till vidare 

information, vårdnadshavaren måste ge sitt samtycke för att information får lämnas ut 

(ibid). I Socialtjänstlagen nämns att uppgifter som socialtjänsten har dels handlar om att 

vara delaktiga i samarbetet med organisationer, enskilda, föreningar och andra 

samhällsorgan samt delta i samhällsplaneringen. Vidare ska de också informera i 

kommunen om socialtjänsten samt arbeta för att barn och unga växer upp under trygga 

och goda förhållanden, vilket innebär att barnen och de unga ska få möjlighet till 

utveckling, inflytande, trygghet och delaktighet samt att de ska respekteras (ibid). I 3 

kap. 2 §, SoL, står att socialnämnden ska ”i övrigt ta initiativ till att bevaka att åtgärder 
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vidtas för att skapa en god samhällsmiljö och goda förhållanden för barn och unga” 

(Norström & Thunved, 2011, sidan 64). 

 

Skolan har ett ansvar och ett huvuduppdrag som handlar om att eleverna ska uppnå 

kunskapsmålen (Socialstyrelsen, 2014). I skollagen står att skolan ska ta hänsyn till 

barns olika behov i utbildningen. Enligt Skollagen (2010:800) ska lärare tillsammans 

med eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal, minst en gång per 

termin (Sveriges riksdag, 2010). Under utvecklingssamtalet ska elevens sociala 

utveckling och dennes kunskapsutveckling diskuteras och fokus läggas på vilka insatser 

och vilket stöd som behövs för att eleven ska utvecklas utifrån läroplanen och hur 

eleven ska nå kunskapskraven. Enligt paragraf 8 i Skollagen ska det anmälas till skolans 

rektor om det till följd av resultat på nationella prov, uppgifter från mentorer eller annan 

skolpersonal, en elev eller en vårdnadshavare eller om det på annat vis finns anledning 

att misstänka att en elev inte kommer att klara de kunskapskrav som finns. Det blir då 

rektorns uppgift att snabbt utreda elevens behov av särskilt stöd. Om en elev i 

grundskolan vid flera tillfällen uppträder olämpligt, stör ordningen eller gör sig skyldig 

till en allvarlig förseelse, är det rektorns uppgift, enligt paragraf 9, att utreda i samråd 

med elevens vårdnadshavare. Enligt skollagen ska rektorn, utifrån vad som framkommit 

under utredningen, se till att eleven ändrar sitt beteende genom att sätta in åtgärder 

(ibid).  

 

Även om barnen har svårigheter hemma ska inte förväntningarna på dessa barn sänkas, 

med stöd från skolan ska de barn som har svårigheter i hemmet kunna klara skolan 

(Socialstyrelsen, 2014). Skolan kan fungera som en fristad för barnen, skolan kan 

erbjuda struktur och en möjlighet till lärande, tillhörighet i grupper och att ge barnet en 

god vardag. Att personal i skolan kan ge barnet trygghet, bekräftelse och positiva 

speglingar stärker dessa barn. En välfungerande vardag i skolan gynnar eleven både på 

kort och lång sikt. 

2.2 Barnkonventionen  

FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga 

rättigheter för barn, och är ett rättsligt bindande internationellt avtal för de länder som 

anslutit sig till det (Regeringskansliet, 2006). Sverige är ett av de länder som slutit sig 

till avtalet, vilket innebär att Sverige åtagit sig att se till att barns rättigheter respekteras. 

I barnkonventionen finns fyra stycken grundläggande principer som alltid ska tas i 

beaktning gällande frågor som handlar om barn;  

 alla barn har samma rättigheter och lika värde  

 barnets bästa ska beaktas vid alla beslut  

 alla barn har rätt till liv och utveckling  

 alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.  

Enligt artikel 3 i barnkonventionen ska barnets bästa alltid sättas i första hand (ibid). 

Enligt artikel 18 har föräldrar eller andra vårdnadshavare huvudansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling, och barnets bästa ska för dem sättas i första hand. Barnets 

behov av skydd och omvårdnad ska, med hänsyn till de rättigheter och skyldigheter som 

dess föräldrar eller andra vårdnadshavare har, tillförsäkras. För att säkra barnets välfärd 

ska alla nödvändiga och lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder tas. I artikel 

5 i barnkonventionen framgår att det land som slutit sig till konventionen ska respektera 

föräldrars eller andra vårdnadshavares ansvar, rättigheter och skyldigheter. Enligt artikel 

9 ska det land som anslutit sig till konventionen säkerställa att ett barn inte skiljs från 

sina föräldrar mot deras vilja, såvida behöriga myndigheter anser ett sådant åtskiljande 
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vara nödvändigt i relation till barnet bästa. Ett beslut om att skilja ett barn från sina 

föräldrar kan till exempel vara nödvändigt i de fall där det förekommer övergrepp mot 

eller vanvård av barnet. Enligt artikel 19 ska en konventionsstat vidta alla lämpliga 

lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att 

skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, 

vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 

övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller andra vårdnadshavares vård. I artikel 20 

står det skrivet att ett barn som för sitt eget bästas skull inte kan stanna kvar i sin 

hemmiljö har rätt till skydd och bistånd från staten. Det är då konventionsstatens 

skyldighet att se till att det finns en alternativ omvårdnad för barnet, till exempel i form 

av placering i familjehem eller i placering på lämplig institution som ägnar sig åt 

omvårdnad för barn.  I artikel 28 behandlas barnets rätt till utbildning (ibid). En 

konventionsstat ska förverkliga denna rätt genom till exempel obligatorisk och 

kostnadsfri grundutbildning och genom att vidta åtgärder för att uppmuntra till 

regelbunden närvaro i skolan och minska antalet studieavbrott. 

2.3 Samverkan 

Personal inom verksamheter som omfattar barn och unga har en skyldighet att göra en 

anmälan i de fall då de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa i eller 

utanför hemmet (Fahlberg, 2012). För att personal inom dessa verksamheter ska kunna 

följa denna anmälningsplikt behöver de ha kunskap om lagstiftningen (Socialstyrelsen, 

2012). De yrkesverksamma behöver ha rutiner för hur en anmälan och kontakt med 

socialtjänsten ska gå till. Det är den som ansvarar för respektive verksamhet som har till 

uppgift att se till att all personal har kännedom om hur och när en anmälan ska göras.  

 

Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att barn ska växa upp under goda 

villkor (ibid). När en anmälan har inkommit till socialtjänsten har vederbörande i de 

flesta fall för avsikt att insatser inom familjer ska ske i samråd med vårdnadshavare, 

såvida barnet inte är i behov av skydd från dessa. Utredningen görs av socialtjänsten, 

ofta enligt BBIC. 

 

Socialtjänsten ska, enligt 5 kap. 1a §, SoL, samverka med organisationer och 

samhällsorgan samt andra som berörs då det handlar om barn som far illa, och de ska 

aktivt arbeta för att samverkan sker (Norström & Thunved, 2011). Även om det endast 

finns en misstanke om att ett barn far illa ska samverkan ändå ske. De 

samverkanspartners som främst berörs är skolan, hälso- och sjukvården samt polisen. 

För de barn eller ungdomar som kan vara i behov av insatser från socialtjänsten ska 

samverkanspartners kopplas in. 

  

När ett barn far illa eller riskerar att fara illa erbjuds ofta olika insatser från olika 

verksamheter samtidigt, och det är barnets behov av insatser som bestämmer vilka olika 

verksamheter som behöver samverka och på vilket sätt (Socialstyrelsen, 2007). Polisen 

har som uppgift att verka brottsförebyggande och åtgärdande, medan barn- och 

ungdomspsykiatrin fungerar som en specialresurs som kan bistå med utredning, vård 

och behandling för barn, unga och deras familjer. Skolans uppgift anges i form av de två 

huvuduppdrag som skolan har, vilka är kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget 

(Skolverket, 2009). Det är socialtjänstens ansvar att hålla ihop insatserna från de olika 

aktörerna i de fall då det finns behov av omfattande och samordnade insatser kring ett 

barn eller en ungdom. Respektive aktör ansvarar för att bidra med sin del utifrån den 

egna verksamheten. Det är den som ansvarar för verksamheten som ska se till 
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verkställandet av den samverkan som behövs (Socialstyrelsen, 2017).  För att en 

samverkan ska fungera bra behövs tydliga uppdrag och mål samt en tydlig fördelning av 

ansvar. De olika verksamheterna behöver ha kännedom om och förståelse för respektive 

verksamhets uppdrag.  

 

För en god samverkan är det viktigt med faktorer som till exempel regelverk, tillräckligt 

med resurser, dokumentation, gemensamt synsätt, förståelse för varandras begrepp och 

god kunskap om det man samverkar kring och om varandra (ibid). Det är viktigt att det 

finns en tydlig organisering av samverkan. Det är ledningens uppgift att etablera 

samverkan på lägre nivåer, att formulera mål för samverkan och att se till att samverkan 

bedrivs. För att en samverkan ska fungera väl är det viktigt med struktur. Strukturen bör 

innehålla anvisningar om rutiner för samverkan samt en tydlig arbetsfördelning. Andra 

faktorer som är viktiga för en god samverkan är identifiering av aspekter som 

underlättar respektive försvårar för samverkan. Planering för att understödja respektive 

motverka dessa aspekter samt en löpande uppföljning av utvecklingen är också faktorer 

som är av vikt för samverkan. Det finns även kunskapsstöd som visar att gemensamma 

utrednings- och dokumentationssystem, som till exempel BBIC, verkar för en god 

samverkan. Utvärderingar av detta utrednings- och dokumentationssystem har till 

exempel visat att det bidrar till att barn och föräldrar kommer in i samverkan fortare och 

att skola och socialtjänst får ett gemensamt språk och tillhörande begrepp (ibid). Något 

som tvärtemot kan verka som ett hinder för samverkan är faktorer som otydliga 

uppdrag, otillräckliga resurser och orimliga förväntningar på andra parter. En studie 

visar att något som mentorer i skolan upplever som hindrande i samverkan med 

socialtjänsten är den sekretess som råder, och som gör att socialtjänst och mentorer inte 

kan samspråka obehindrat med varandra (Germundsson, 2011). Det som pedagoger är 

mest kritiska till vad gäller socialsekreterare är bristen på kommunikation. Den negativa 

bilden som pedagoger har av socialsekreterare handlar främst om socialsekreterare som 

helhet i en organisation och inte som en enskild individ. 

2.4 Skyddsfaktorer 

Det sociala stödet är en viktig skyddsfaktor för barn till föräldrar med alkoholproblem 

(Park & Schepp, 2015). Det sociala stödet inkluderar bland annat pedagoger inom 

skolan (Brunnberg et al., 2007). Att som pedagog hjälpa barnet till en positiv skolgång 

och att höja elevens självförtroende och självkänsla är en skyddsfaktor (Park & Schepp, 

2015). Personal inom skolan kan bidra med hjälp för barn som växer upp med någon 

vuxen i sin närhet som missbrukar (Socialstyrelsen, 2014). Personalen kan prata med 

barnen och föräldrarna om det som är svårt hemma, samarbeta med både barn och 

föräldrar, uppmärksamma och upptäcka de barn som har det svårt hemma, försöka få 

barnets tid på skolan så bra som möjligt, anmäla om man misstänker att ett barn far illa, 

se till att barnet får stöd och hjälp såsom bland annat elevhälsan, visa både respekt och 

omsorg -  såväl för barnet som för föräldern, ge information och motivera föräldern till 

att söka hjälp samt samverka med andra instanser vid behov. Syftet med detta är att 

skolan ska bli en god miljö för den unge och att dennes kontakt med kamrater och 

vuxna ska vara god och stödjande vilket ska bidra till att eleven klarar skolarbetet trots 

de svårigheter som finns i barnets hem (ibid). 

 

Att våga fråga eleven hur det är och våga fortsätta fråga kan bidra till att barnet vågar 

berätta om hur det är hemma (Socialstyrelsen, 2014). Genom att fråga visar personalen 

också intresse och omsorg. Det är inte ovanligt att barnen tar på sig ett stort ansvar för 
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hemmet och barnet kan därför behöva stöd av olika slag vilket kräver ett samarbete med 

socialtjänsten.  

 

För att få barnets förtroende och för att få barnet till att våga berätta krävs finkänslighet 

och lyhördhet (ibid). Genom empati, omsorg, tillgänglighet och intresse visar 

personalen att den finns för barnet. 

 

Personal inom skolan som möter elever dagligen har den största möjligheten till att 

uppmärksamma de barn som växer upp i missbrukande familjer (ibid). Forskning visar 

på att de barn som växer upp i familjer med svårigheter har större möjligheter till att 

klara och hantera svårigheter om de känner att de har någon vuxen utanför familjen som 

de känner förtroende för och som kan ge bekräftelse och stöd. Skolan är en viktig 

skyddsfaktor för barn med svårigheter inom familjen. Goda skolresultat är en 

skyddsfaktor för att minska risken för negativa konsekvenser och dåliga skolresultat är 

en riskfaktor.  

2.5 Riskfaktorer 

Barn till missbrukande föräldrar kan i skolan utmärka sig genom nedstämdhet, oro, 

koncentrationssvårigheter, mobbing, normbrytande handlingsmönster, frånvaro och 

självskadebeteende (Alexandersson, Hammerin, Lind & Malmberg, 2017). Samtidigt 

kan en del barn dölja att de har problem med missbrukande föräldrar genom att i stället 

lägga mycket energi på att klara av skolan eller till och med vara högpresterande. 

 

För barn som oroar sig för hemsituationen kan det vara svårt att koncentrera sig på 

skolarbetet och de kan också ha svårt med kamratkontakterna (Socialstyrelsen, 2014). 

Många barn som har missbrukande föräldrar saknar stöd som en följd av att varken 

skolan eller socialtjänsten upptäcker den situation de befinner sig i (Alexandersson et 

al., 2017). Barn till missbrukade föräldrar är högt representerade bland elever som inte 

får fullständiga betyg från grundskolan och av den anledningen har svårt att komma in 

på gymnasieskolan. 

 

Det behöver inte finnas några tydliga tecken på att ett barn har det svårt i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2014). Det är diffusa problem som inte alltid är självklara att koppla 

till ett hem med missbruk. Koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och trötthet är några 

symtom. Reaktionerna från barn varierar stort, från att vara högpresterande och 

välfungerande utåt sett till att ha tydliga svårigheter gällande beteende och 

känslomässiga uttryck. Oftast har barnen med sig från hemmet att de inte ska berätta 

något för andra utan att hemligheten ska bevaras inom familjen, detta gör det ännu 

svårare för barnet att våga berätta eller ta emot hjälp. 

 

Ett barn som växer upp tillsammans med en eller flera missbrukande föräldrar påverkas 

av huruvida det talas öppet om det problem som finns eller inte (Socialstyrelsen, 2012). 

Att inte tala om missbruket kan leda till att barnets frågor, upplevelser och känslor inte 

erkänns och att denne måste ljuga för andra personer i sin omgivning.  

 

Beräkningar visar att cirka åtta procent av den vuxna befolkningen i Sverige har vuxit 

upp som anhöriga till föräldrar som vårdats för psykisk sjukdom, alkohol- eller 

narkotikamissbruk (Ericson, Hovstadius & Magnusson, 2015). Barn och unga som lever 

i hem där det förekommer missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa innebär kostnader för 

samhället, både på kort och lång sikt. I vuxen ålder beräknas dessa individer stå för 
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cirka 52 miljarder av samhällets årliga kostnader för psykisk sjukdom, alkohol- och 

narkotikamissbruk. För den största årliga kostanden står de med psykisk sjukdom, följt 

av de med alkoholmissbruk och sist de med narkotikamissbruk. Den summa som dessa 

individer kostar samhället utgörs huvudsakligen av indirekta kostnader i form av 

produktionsbortfall vid sjukskrivning och förtidspensionering. De långsiktiga 

kostnaderna för de barn som växer upp med en eller flera föräldrar med psykisk 

sjukdom eller missbruk handlar främst om att dessa individer själva löper stor risk att 

drabbas av psykisk sjukdom, alkohol- eller narkotikaproblem. Förebyggande insatser 

under uppväxten skulle kunna minska samhällskostnaderna för de barn som växer upp i 

familjer med missbruk och som senare i livet kanske kommer drabbas av psykisk ohälsa 

och/eller missbruk (ibid).  

2.6 Personal som fått kompetensutveckling i hur de kan 
upptäcka barn som lever i familjer med missbruksproblem 

En kompetensutvecklad personal tillsammans med en handlingsplan utgör tillsammans 

goda möjligheter för att på en skola identifiera barn till missbrukande föräldrar (Elgán 

& Leifman, 2011). 

 

Faktorer som bidrar till att personal inom skolan reagerar på att eleven växer upp med 

en eller fler vuxna i sin omgivning med ett substansmissbruk är frånvaro, sämre mental 

hälsa såsom trötthet, depression, ångest och misskötsel, sämre prestation i skolan samt 

ett lägre deltagande i sociala aktiviteter (ibid). Andra mer tydliga faktorer då personal 

reagerar är om föräldern själv kommer och berättar för personal, om föräldern kommer 

påverkad till skolan samt om någon annan vuxen inom familjen eller som är nära bekant 

med familjen berättar för personalen.  

 

Personal inom skolan har en skyldighet att anmäla vid oro eller misstanke om att ett 

barn far illa (Socialstyrelsen, 2014). Att skolan har rutiner för hur en anmälan går till, 

där bland annat hur avsikten med anmälan ska kommuniceras till eleven och föräldrarna 

ska finnas med, är av vikt för att stödja personalen. I arbetet inom skolan är det alltid 

barnets bästa som står i fokus och att då som pedagog bryta sekretessen och dela med 

sig av det som barnet sagt i förtroende kan kännas svekfullt och obehagligt. 

  

Skolan har ett ansvar för att upptäcka de barn som behöver extra stöd i sin inlärning 

eller utveckling (ibid). Detta stöd gäller både det stöd som skolan kan erbjuda direkt till 

barnet men inkluderar även stöd i samverkan med föräldrar och andra instanser.  

 

Alla barn och ungdomar som bor i Sverige har skolplikt, vilket skulle kunna innebära en 

möjlighet för skolan att fungera som en arena med goda förutsättningar att identifiera 

och hjälpa utsatta barn och ungdomar (Guvå & Hylander, 2017). En 

kompetensutvecklad personal tillsammans med en handlingsplan utgör tillsammans 

goda möjligheter att på en skola identifiera barn till missbrukande föräldrar (Elgán & 

Leifman, 2011).  

2.7 Tidigare forskning 

Missbruk hos föräldrar kan utgöra en riskfaktor för barns hälsa och utveckling under 

alla faser i barnets liv (Berg, Hjern, Rostila & Vinnerljung, 2013). Under fostertiden kan 

alkohol och narkotika skada barnets hjärna och innebära en påverkan på barnets senare 

inlärningsförmåga. I ett hem där det förekommer missbruk hos minst en förälder kan det 
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finnas en avsaknad av struktur och förutsägbarhet i rutiner, vilket kan orsaka en högre 

stressnivå, som i sin tur kan leda till svårigheter för barnet i skolan. Barnet kan till 

exempel få problem med hög frånvaro eller bli utan stöd och hjälp med till exempel 

läxläsning. 

 

Barn vars föräldrar eller förälder har ett alkoholmissbruk löper ökad risk för utveckling  

av psykisk ohälsa (Brunnberg et al., 2007). Dessa barn riskerar även att utveckla 

anpassnings- och beteendeproblem, emotionella problem samt svårigheter i skolan. 

Anpassningsförmågan hos barn till alkoholiserade föräldrar försvåras i jämförelse med 

barn vars föräldrar inte har något missbruksproblem (Brunnberg et al., 2007; 

Grzegorzewska, 2013). Att vara barn till en eller flera föräldrar med missbruksproblem 

ökar risken för att omhändertas för samhällsvård (Berg et al., 2013). Forskning visar att 

av de barn som vårdats i samhällsvård, till exempel familjehem eller på institution, i 

minst fem år hade 61 procent minst en förälder med missbruksproblem. I en studie 

framkommer det att ungefär vart tredje barn till en mamma med missbruksproblematik 

hade varit i behov av placering någon gång före tonåren. Samma studie visar att av 

pojkar som har en förälder som missbrukar var det 57 procent som lämnade 

grundskolan utan någon behörighet att börja gymnasiet. Flickorna i studien uppnådde 

gymnasiebehörighet i något fler fall än pojkarna, men fortfarande mer sällan än de 

flickor som inte hade någon förälder med missbruksproblematik. 

 

Våld, antisocialt beteende och kaos är ingen ovanlig hemmiljö i familjer där minst en av 

föräldrarna har ett alkoholmissbruk (Park & Schepp, 2015). Det är vanligt att föräldrar 

med en missbruksproblematik umgås mindre med sina barn, vilket ökar risken för att 

dessa barns känslor såras och att distansen mellan förälder och barn ökar (Brunnberg et 

al., 2007). Risken att utveckla ett utåtagerande beteende ökar för de barn som växer upp 

i en sådan hemmiljö. 

 

Beteendeproblem hos barn kan oftare kopplas till att de har föräldrar med 

alkoholproblem (ibid). Negativa effekter för barn i tonåren handlar bland annat om lägre 

resultat i skolan, utåtagerande beteende, inåtriktade problem och sämre skolanknytning 

(Park & Schepp, 2015). En lägre självkänsla, emotionella problem och trötthet är även 

detta tecken på att barn har föräldrar som har ett alkoholmissbruk (Brunnberg et al., 

2007). Att växa upp i en socialt utsatt familj kan påverka studieresultaten (Berg et al., 

2013). Forskning visar att låga eller ofullständiga meritvärden i nionde klass är cirka 

fem gånger vanligare bland barn som växer upp i socialt sårbara familjer. Meritvärdet i 

årskurs nio har stor betydelse för den fortsatta utbildningen, och de elever som har låga 

eller ofullständiga meritvärden löper större risk att utveckla problem med kriminalitet, 

missbruk, självskadebeteende och framtida försörjningsproblem.  
 

Barn som vuxit upp med föräldrar i missbruk har erfarenhet av att det funnits vuxna i 

deras närhet som stöttat och uppmärksammat barnet (Werner & Malterud, 2017). Men 

den stöttningen som gavs utan att med ord prata om det gjorde att barnen i stället kände 

sig förrådda. Samtidigt uttryckte barnen en lättnad att få vara hos någon annan utan att 

behöva prata om problemen där hemma. Många gånger upplever barnen att det är 

uppenbart att det är problem i hemmet men att alla runt om förmodligen vet det, men att 

de vuxna ändå väljer att inte se eller höra problemen. Barnen upplever sig då förrådda 

av de vuxna, barnen upplever sig behöva känna att den de pratar med faktiskt bryr sig 

om barnet och verkligen vill veta hur de har det i hemmet (ibid). 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt redogörs för de teoretiska utgångspunkter som kommer att ligga till 

grund för senare analys av studiens resultat.  

3.1 Relationell pedagogik 

Relationell pedagogik handlar främst om det som sker mellan människor (Aspelin, 

2013). Det handlar både om en social struktur utifrån lärandet samtidigt som det även 

innebär personliga möten som inte går att förutsäga utgången på. Det innefattar lärande 

med en utgångspunkt från relationen i stället för enbart de kunskapsmål som finns i 

kursplanen. Det är det relationella som står i centrum i stället för individuella och 

kollektiva insatser. Relationen mellan pedagog och elev sätts främst men även andra 

konstelationer som relationen mellan elev och elev eller pedagog och grupp samt elev 

och grupp. Relationell pedagogik är ett teoretiskt synsätt där relationen i utbildningen är 

i fokus i stället för kollektiva och individuella förhållanden (ibid). Det går inte att se det 

pedagogiska fenomenet från enbart en aspekt, utan ordet relationell handlar om att det 

finns flera sidor att beakta, det krävs minst två personer för en interaktion.  

Begreppen relation, interaktion, kommunikation, mänskliga möten och dialog är 

begrepp som innefattar mötet mellan människor och som är centrala inom relationell 

pedagogik. 

 

Utbildning sker främst mellan människor (ibid). Om utbildningen skulle utgå från en 

socialt orienterad skola blir mentorer och elever aktörer, roller eller typer, de blir en del 

av ett kollektiv eller system, där den unika individen försvinner. Fokus ligger då på 

faktorer som ligger utanför indivden såsom sociokulturella aspekter, utbildningens 

struktur, kulturen i klassrummet och i skolan samt strukturen inom olika grupper. 

Utgår utbildningen istället från den kunskapseffektiva skolan handlar det om att fokus 

läggs på mätbara studieresultat. Utifrån de kunskapstester som görs i skolan kan det lätt 

leda till att det enbart handlar om studieprestationer där utbildningens syfte är att 

producera högpresterande och konkurrenskraftiga individer, men där den unika 

individen också försvinner. 

 

Relationell pedagogik handlar dels om den sociala strukturen i utbildningen och dels om 

det personliga mötet som är oförutsägbart och genuint (ibid). Relationell pedagogik 

handlar även om att utgå från det personliga mötet med eleven och utifrån relationen 

åstadkomma ett lärande i stället för att endast utgå från det lärandemål som finns. 

Det som är avgörande är vad som händer mellan elev och mentor, inte vad mentorn ”gör 

med eleven eller vad eleven gör med sig själv” (Aspelin, 2013, s. 19). 

Utifrån en samvaro, som kan betecknas som ett ömsesidigt och personligt möte mellan 

individer, framträder individen som en unik varelse (Aspelin, 2013). 

Både som elev och som mentor ingår man i relationer, i klassrummet finns det många 

olika former av samverkan och samvaro, många olika relationer mellan flera olika 

individer. 

3.2 Intersubjektivitet 

Med intersubjektivitet menas det som sker i all form av relationer där individer med 

sina egna subjektiviteter ingår, det handlar inte om ett gemensamt samförstånd utan mer 

som ett meningsskapande genom en kommunikativ process (von Wright, 2000). 
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Intersubjektiviteten blir i sociala sammanhang obestämd och oförutsägbar. I 

pedagogiska situationer är det då viktigt att pedagogen inte på förhand har bestämt hur 

situationen borde bli eller hur eleven borde vara, förhåller sig pedagogen istället öppet 

undrande för det som sker kan denne i den sociala situationen se eleven som en unik 

och handlande individ. 

 

Rationalitet innebär en ram av förnuft som används för att utforma handlingsplaner och 

reflektera över det som är av vikt (ibid). En kommunikativ rationalitet inriktar sig på att 

komma överens och bilda sig en gemensam förståelse tillsammans med andra. 

Det är tillsammans med andra som människan erfar och utvecklas. Erfarenheten har 

utifrån varje enskild individ en emotionell aspekt. Vid reflexion utgår vi från vår 

erfarenhet, beroende på vad vi tidigare har erfarit reflekterar vi annorlunda. 

 

Intersubjektiviteten kräver skillnad, eftersom människan är unik finns redan denna 

skillnad hos oss då varje individs subjektivitet och egna verklighetsuppfattning skapas i 

ett samarbete med omvärlden (ibid). Människan är förmögen till egna initiativ och egna 

handlingar vilket vi måste ta med oss i mötet med andra människor. Mellan människor 

då subjektiviteten kommer till uttryck skapas handling, handling kan därför inte utföras 

från en enskild individ utan det måste involvera fler människor.  

 

Relationellt perspektiv innebär att människor betraktas i relation till andra människor 

(ibid). Det är inte de enskilda egenskaperna som karaktäriserar individens subjektivitet 

utan dess handlingar i relationen med andra. 

 

Varje individs subjektivitet är intersubjektivt formad (ibid). Den sociala situationen går 

man inte in i för att bli social utan för att man redan är social. Mead hävdar, enligt von 

Wright (2000), att elever inte blir sociala genom att lära, de lär sig genom att vara 

sociala.  För att en pedagog ska kunna se det unika i en elev krävs mellanmänskliga 

möten. Det krävs att pedagogen ser vem eleven är istället för vad eleven är. Och för att 

få fram vem eleven är krävs en social interaktion. 

4 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur mentorer får kännedom om att elever har 

föräldrar med missbruk samt vad som försvårar respektive underlättar kontakten med 

eleven, föräldrarna och eventuella samverkanspartners. 

 

Studiens frågeställningar är: 

 Hur uppmärksammar mentorer elever vars föräldrar har missbruksproblem? 

 Hur arbetar mentorer på skolan för att hjälpa dessa elever? 

 Finns det någon samverkan mellan mentorer och andra instanser och hur ser i så 

fall en sådan samverkan ut? 

 Vad skulle behövas ytterligare för att göra mentorers arbete med att 

uppmärksamma och hjälpa dessa barn enklare? 

5 Metod 

I nedanstående avsnitt följer en redogörelse över de metodologiska utgångspunkter som 

ligger till grund för den genomförda studien. 
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5.1 Vetenskapstradition i form av epistemologiska perspektiv 

Studien har ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att det är insamlat empiriskt 

material som ligger till grund för bildningen av slutsatser (Thurén, 2007). En hypotes 

eller teori formuleras i ett senare skede utifrån vad som framkommer i datainsamlingen. 

Vid induktion kan man aldrig uppnå en total visshet, men däremot en större eller mindre 

sannolikhet.  

 

Den genomförda studien genomsyras av den kunskapsteori som benämns som 

hermeneutisk. Hermeneutiken, även kallad tolkningslära, intresserar sig inte för den 

absoluta sanningen, utan snarare för en djupare förståelse (Bryman, 2011). Genom 

introspektion, att se in i det egna inre, kan vi förstå andra människors känslor och 

upplevelser (Thurén, 2007). Den hermeneutiska kunskapsteorin ligger till grund för 

erhållandet av en empatisk förståelse för människors upplevelser, beteende och känslor 

(Bryman, 2011). Med hjälp av hermeneutiken kan människors personligheter och 

tolkningar, men också resultatet av människors handlingar, så som böcker, tidskrifter 

och fotografier synliggöras.  

 

Kritik kan riktas mot den hermeneutiska kunskapsteorin i den bemärkelse att tolkningen 

sker utifrån tolkarens erfarenheter, förväntningar och förutfattade meningar, och att den 

således inte kan anses vara objektiv (Thurén, 2007). Tolkningen påverkas av tolkarens 

värderingar, förförståelse och kontexten. Detta innebär i förlängningen att den analys 

som görs av det resultat som tolkningen mynnar ut i, kan te sig annorlunda beroende på 

vem det är som har tolkat, och att den därmed inte är allmängiltigt testbar. 

Hermeneutiken är således en osäker metod, men trots det nödvändig, då positivismens 

skola som utgörs av de fem sinnena och logiken inte är tillräcklig för en empatisk 

förståelse för människors upplevelser och känslor.  

5.2 Forskningsansats 

Den genomförda studien är av kvalitativ natur, vilket innebär att det är den enskilde 

personens berättelse som är i fokus (Bryman, 2011). Denna berättelse lägger grunden 

för en förståelse, och inte en absolut sanning. Intresset ligger i hur den enskilde 

uppfattar eller tolkar en företeelse. Betoning ligger på ord, både vad som sägs och hur 

det sägs.  Den kvalitativa ansatsen erbjuder således möjligheten till förståelse för små 

och enstaka detaljer (Thurén, 2007). Det handlar om en förståelse för den sociala 

verkligheten och hur människor i en viss miljö tolkar den. Den kvalitativa 

forskningsansatsen rymmer en bild av den sociala verkligheten som ständigt föränderlig 

och beroende av individers skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2011). I en 

kvalitativ forskningsansats ligger fokus på att uppfatta en situation på samma sätt som 

informanten, att forskaren anstränger sig för att uppfatta en situation utifrån 

informantens perspektiv. Fokus ligger också på beskrivning och betoning av kontexten.  

 

En anledning till att deskriptiva detaljer ofta återfinns inom kvalitativ forskning är att 

kontexten är av vikt för förståelsen av det sociala beteendet (ibid). Faktorer som 

beteenden eller värderingar måste tolkas utifrån en kontext, ett sammanhang. För att 

förstå hur medlemmar av en social grupp beter sig måste hänsyn tas till den miljö som 

de är verksamma i. Inom den kvalitativa forskningsansatsen finns också en betoning på 

process. En process kan beskrivas som en sekvens av individuella och kollektiva 

händelser, handlingar och aktiviteter som uppstår och utvecklas över tid i en viss 

kontext. Inom den kvalitativa forskningen uppfattas socialt liv i termer av processer, 
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och det finns därför ett intresse av att beskriva hur olika händelser, beteenden och 

mönster utvecklas över tid. Det finns inom den kvalitativa forskningsansatsen också en 

betoning på flexibilitet och en viss brist på struktur. Att inte eftersträva en hög grad av 

struktur ökar möjligheterna att fånga informantens egna perspektiv.  

 

Kritik kan riktas mot den kvalitativa forskningsansatsen i den bemärkelse att den kan 

anses vara alltför subjektiv (ibid). Det finns en risk att resultat som framkommer genom 

den kvalitativa forskningen i stor utsträckning präglas av forskarens egna uppfattning 

om vad som är av vikt och betydelse. Eftersom den kvalitativa forskningen ofta är 

ostrukturerad och präglad av forskarens egna uppfattningar, är det svårt att replikera en 

sådan undersökning. Eftersom kvalitativa undersökningar ofta genomförs med ett litet 

antal deltagare i en viss kontext är den svår, eller omöjlig, att generalisera. För att 

erhålla en djupare förståelse för människors tankar, känslor och beteenden är dock en 

kvalitativ metod med fokus på vad som berättas och hur det berättas nödvändig.  

5.3 Planering och genomförande 

I följande avsnitt beskrivs hur förberedelser, urval, insamling, bearbetning och analys av 

data samt etiska dilemman och överväganden tagits i beaktande. 

5.3.1 Förberedelser 
Till grund för den genomförda studien låg en projektplan som utarbetats tidigare för att 

ge struktur och vägledning inför de olika moment som ingår i författandet av ett 

examensarbete. En tidsplan utarbetades för att säkerställa att de olika momenten skulle 

rymmas inom ramen för den tid som fanns disponerad. Innan syfte och frågeställningar 

fastställdes letades för ändamålet relevant bakgrund och tidigare forskning. Vidare 

sorterades utvalt material in under lämpliga rubriker. Nästa moment i studiens process 

var att formulera en intervjuguide, se bilaga ett, vilken skulle fungera som ett instrument 

vid genomförandet av intervjuer med utvalda informanter. Enligt Bryman (2011) finns 

en del inslag som är viktiga vid utformningen av en intervjuguide. Intervjufrågor bör 

formuleras på ett sådant sätt att de underlättar för svar på studiens frågeställningar, och 

de ska inte vara ledande. Det är också viktigt att använda ett språk som är lätt att förstå 

för att inte försvåra för informanterna. Praktiska detaljer att tänka på innan 

genomförandet av en intervju är att som forskare bekanta sig med den miljö där 

informanten arbetar för att underlätta tolkningen och förståelsen av det som informanten 

berättar. Av vikt är också att se till att det finns en lämplig plats att genomföra intervjun. 

Intervjun bör ske i en lugn och ostörd miljö där informanten inte behöver vara orolig för 

att någon ska kunna höra vad som framkommer under intervjun.  

 

Vidare kontaktades möjliga informantkandidater via telefon alternativt via mail för 

tillfrågan om deltagande i studien. Kontakt skedde i en del fall med den berörda skolans 

rektor, vilken därefter förde förfrågan vidare till anställda mentorer. Information om 

studiens syfte samt det vetenskapliga rådets etiska krav tilldelades samtliga rektorer och 

mentorer muntligt vid tillfället för förfrågan samt vid intervjutillfället. Med de mentorer 

som tackade ja till att delta i studien bestämdes tid och plats för genomförandet av 

intervjun.  

5.3.2 Urval 
I den genomförda studien användes ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär 

att informanter väljs utifrån studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Valet av 

informanter föll således på mentorer på olika skolor. Orsaken till valet av mentorer 

grundar sig på att det är de som spenderar mest tid med sina respektive elever, samt i 
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bästa fall, har den tätaste kontakten med elevens föräldrar. Krav för att kunna medverka 

i studien var att respektive mentor har någon form av erfarenhet av misstanke eller 

vetskap om missbruk i elevers familjer varför vi frågade detta inför våra intervjuer. En 

geografisk avgränsning ansågs nödvändig i relation till disponerad tid. Ytterligare ett 

krav på berörda informanter var således att de skulle arbeta på en skola i en kommun i 

södra Sverige. Inom ramen för utsatt tidsram föll valet av antalet informanter på fem 

stycken mentorer. Ytterligare ett krav på de olika mentorerna var att de inte skulle vara 

yrkesverksamma på samma skolor, eftersom det hade kunnat begränsa resultatet. 

Mentorerna skulle även vara verksamma inom låg-, mellan- eller högstadiet. 

5.3.3 Insamling av data 
Insamling av data skedde i form av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med valda 

informanter. Det är i kvalitativa intervjuer önskvärt att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar, eftersom detta ger kunskap om vad informanten upplever vara riktigt och 

relevant (Bryman, 2011). Forskarens syfte är att genom den kvalitativa intervjun erhålla 

fylliga och detaljerade svar. En semistrukturerad intervju innehåller en uppsättning 

frågor, där ordningsföljden kan variera och där det finns utrymme för följdfrågor. Det 

var för studiens ändamål nödvändigt att använda en form av intervju där berörda 

informanter fick möjlighet att tala relativt fritt och där det fanns möjlighet att efterfråga 

vidareutveckling av svar eller att ställa följdfrågor, samtidigt som det återfanns en viss 

form av struktur.  

 

För att göra en framgångsrik intervju finns en del kriterier (Bryman, 2011). Det är 

viktigt att som intervjuare vara insatt i intervjuns fokus och att vara strukturerad genom 

att beskriva intervjuns syfte samt att inleda och avrunda intervjun på ett bra sätt. Som 

intervjuare ska man också vara tydlig och ställa begripliga frågor och man ska vara 

sensitiv och ha en empatisk inställning. Det är också viktigt att vara lyhörd och reagera 

på det som är viktigt för informanten, och att samtidigt vara kritisk och beredd att 

ifrågasätta det som respondenten säger, till exempel när det kommer fram motsägelser i 

dennes svar. Den som intervjuar ska komma ihåg det respondenten säger och kunna 

relatera detta till vad som sagts tidigare under intervjun. Vidare är det viktigt att den 

som intervjuar visar hänsyn, styr intervjun samt tolkar det som sägs. Kvalitativa 

intervjuer spelas in på band för att sedan skrivas ut, det vill säga transkriberas (ibid). I 

den kvalitativa forskningen är den som intervjuar oftast intresserad både av vad 

informanten säger, samt hur den säger det. Vad som sägs går att skriva ner, men för att 

fånga hur det sägs, krävs en inspelning. Att föra anteckningar under en intervju kan 

dessutom verka som ett störningsmoment eller en distraktion, och värdefull information 

kan gå till spillo.  

 

Samtliga intervjuer utfördes på respektive informants arbetsplats. I samtliga fall 

tilldelades ett väl avgränsat rum fritt från utomstående störningsmoment. Utifrån 

respektive informants godkännande spelades varje intervju in på två olika 

inspelningsobjekt för att säkra kvaliteten. Varje intervju inleddes med en genomgång av 

det vetenskapliga rådets etiska krav samt information om studiens syfte. 

Till grund för intervjuerna låg den sedan tidigare utarbetade intervjuguiden. Den 

semistrukturerade utformningen på intervjun tillät frågorna att under samtliga intervjuer 

variera i ordningsföljd och lämnade utrymme för följdfrågor. Längden på de olika 

intervjuerna varierade från tjugo minuter upp till sextio minuter.     
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5.3.4 Databearbetning, analys och tolkning 
Efter varje avslutad intervju påbörjades en transkribering av det inspelade materialet. 

Transkribering är en tidskrävande men nödvändig process för att kunna analysera och 

tolka det inspelade materialet (Bryman, 2011). Det finns inga entydiga regler för hur en 

kvalitativ analys ska genomföras. Ett vanligt angreppssätt gällande analys av kvalitativ 

data är dock det som kallas för tematisk analys. För att göra en tematisk analys kan man 

använda sig av en strategi som kallas för ”Framework”. Denna strategi går ut på 

etablerandet av relevanta och centrala teman och tillhörande underteman, vilka är 

resultatet av noggrann och upprepad läsning av den transkriberade texten, och vilka 

ställs upp i en matris. Vi valde att luta oss mot det tematiska analytiska angreppssättet i 

viss utsträckning. Det transkriberade materialet lästes noggrant upprepade gånger, och 

relevanta teman etablerades. Istället för att sätta upp de olika teman i en matris, valde vi 

att markera dem i olika färger. De olika teman vi fick fram tilldelades olika färger för att 

det skulle bli lättare att identifiera och markera dem i den transkriberade texten. 

Insamlad data som ansågs relevant i relation till studiens frågeställning sorterades 

därefter in under lämpligt tema.  

5.3.5 Kvalitetskriterier  
Gällande huruvida begreppen reliabilitet och validitet är relevanta för kvalitativ 

forskning är en rådande diskussion, eftersom begreppen är typiska för den kvantitativa 

forskningen där betoning ligger på mätning och en absolut sanning (Bryman, 2011). 

Bryman (2011) beskriver hur en del forskare anser att det kan behövas andra 

kvalitetskriterier för att ersätta dessa begrepp i en kvalitativ undersökning. En 

motsvarighet till reliabilitet och validitet kan finnas i begreppen tillförlitlighet och 

äkthet, vilka inbegriper viktiga kriterier i den kvalitativa ansatsen. Inom begreppet 

tillförlitlighet ryms fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Trovärdigheten behandlar hur trovärdigt studiens resultat framstår (ibid). För att 

säkerställa trovärdigheten krävs att forskaren har förhållit sig till de forskningsregler 

som finns och att de som deltagit i studien rapporteras resultaten så att dessa kan 

bekräfta att forskaren har uppfattat dem på ett korrekt sätt. För att öka trovärdigheten 

har vi ansträngt oss för att hålla oss till existerande forskningsregler, och att under 

intervjuernas gång frågat om informantens bekräftelse om att vi på ett korrekt sätt 

uppfattat vad denne har uttalat.  

 

Till följd av att kvalitativ forskning behandlar djup snarare än bredd, kräver 

överförbarheten att forskaren ger detaljerade beskrivningar av resultatet, för att andra 

sedan ska kunna bedöma om de är överförbara i andra sammanhang (ibid). Det har varit 

vår avsikt att på ett så noggrant sätt som möjligt återge vad som har framkommit i 

resultatet genom det insamlade materialet.  

 

Pålitligheten är beroende av att forskaren ger en fullständig redogörelse för de olika 

stegen i forskningsprocessen (ibid). För att sträva efter en så god pålitlighet som möjligt 

har vi ansträngt oss för att så noggrant som möjligt återge de olika steg som har 

genomgåtts under studiens gång.  

 

Att kunna styrka och konfirmera innebär att forskaren i den kvalitativa undersökningen 

inser att det inte går att nå en fullständig objektivitet, och att denne därför ägnar sig åt 

att säkerställa att han eller hon har agerat i god tro (ibid). Vi har strävat efter att på ett 

tydligt sätt beskriva att det inte går att frånkomma att den kvalitativa forskningsansatsen 
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ter sig subjektiv och samtidigt ansträngt oss till det yttersta för att inte medvetet påverka 

studiens resultat.  

 

Inom begreppet äkthet ryms fem stycken kvalitetskriterier; rättvis bild (ger 

undersökningen en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns hos 

informanterna?), ontologisk autenticitet (hjälper undersökningen de personer som 

medverkat i den att nå en bättre förståelse av sin sociala situation och den sociala miljö 

de lever i?), pedagogisk autenticitet (har undersökningen bidragit till att informanterna 

fått en bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting?), katalytisk 

autenticitet (har undersökningen gjort att de som medverkat i den kan förändra sin 

situation?) och taktisk autenticitet (har undersökningen gjort att deltagarna fått bättre 

möjligheter att vidta de åtgärder som krävs?) (ibid). För att förhålla oss till begreppet 

äkthet har vi kontinuerligt under studiens gång haft kriterierna rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktiskt autentictet i åtanke. Begreppet 

pedagogisk autenticitet valdes medvetet bort på grundval av att det inte ansågs 

applicerbart på den berörda studien.  

5.3.6 Forskningsetiska överväganden 
Samtliga informanter som deltagit i den genomförda studien informerades om det 

vetenskapliga rådets fyra etiska krav vid tillfället för förfrågan om deltagande samt 

innan intervjun påbörjades. Informationskravet innebär att deltagarna informeras om 

undersökningens syfte, vilka moment som ingår i den samt att deras medverkan är 

frivillig och att de har rätt att välja att avsluta sin medverkan när helst de önskar 

(Bryman, 2011). Samtyckeskravet innebär att deltagarna informeras om att de själva har 

rätt att bestämma över sin medverkan. Konfidentialitetskravet beskriver hur deltagarnas 

personuppgifter behandlas med största möjliga konfidentialitet. Dessa uppgifter förvaras 

på ett sådant sätt så att inga obehöriga har tillträde till dem. Nyttjandekravet handlar om 

att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet. 

 

Etiska dilemman att ha i åtanke vid genomförandet av en undersökning är om det 

förekommer någon skada för deltagarnas del, om det förekommer någon brist på 

samtycke från deltagarnas sida, om man inkräktar på deltagarnas privatliv och om det 

förekommer någon form av bedrägeri eller undanhållande av viktig information 

(Bryman, 2011).  

6 Resultat 

Resultatet är indelat i sex olika rubriker; Tecken hos elever som gör att mentorer 

reagerar, Relation med underrubrikerna Relationen med mentor och elev samt 

Relationen med mentor och förälder, Orosanmälan, Samverkan med de två 

underrubrubrikerna Kollegialt och Socialtjänst, Handlingsplan och till sist Kunskap om 

barn i familjer med missbruksproblem. I slutet av resultatdelen har vi gjort en kort 

sammanfattning. 

6.1 Tecken hos elever som gör att mentorer reagerar 

Olika tecken som informanterna reagerat på och därför börjat fundera, ana, misstänka 

eller faktiskt får det konstaterat att ett barn växer upp i familjer där det förekommer 

missbruk handlar bland annat om ett gränslöst beteende såsom att eleven pratade med 

flera personer, både personal och jämnåriga, om saker som personer i vanliga fall inte 



  
 

16 

valde att berätta för vem som helst. Att elever är väldigt kontaktsökande eller elever 

som är oroliga, är smutsiga, har otvättade kläder, inte har med sig tillräckligt med kläder 

för att vara ute eller om eleven är ovårdad är också tecken som gör att mentorer reagerar 

och agerar.  

 

Nu när… till exempel nu när det är vinter och så, då kan ju barnen 

vara bra klädda men de kanske inte har någon mössa eller några 

vantar och termobyxor på sig och de går kanske i ettan eller tvåan, och 

som det har varit denna vintern när det varit 15–16 grader kallt, alltså 

då behöver man ha termobyxor på sig. (Informant 2) 

 

Tecken som är mer tydliga, enligt flertalet av informanterna, är när elevens förälder 

kommer till skolan och är märkbart påverkad eller om den ena föräldern berättar för 

mentorn att den andra föräldern har ett missbruk. Mentorerna har även varit med om att 

barn inte blivit hämtade på skolan, att eleverna är ensamma och inte skapar någon 

kontakt med andra barn eller vuxna, eller att de har kamrater men att de aldrig tar med 

sig kamraterna hem. Elever som blir ensamma kan bli detta på grund av olika 

anledningar menar två informanter, antingen genom att de är väldigt blyga eller att de är 

utåtagerande och därför inte får så lätt att skapa kamratrelationer. Enligt informanterna 

är det vanligare att pojkar blir utåtagerande och att flickor ställer höga krav på sig själva 

och blir högpresterande. 

 

Elever som är svåra att få kontakt med, att de är på skolan men har svårt att fokusera på 

skolarbetet, framförallt om eleven tidigare varit aktiv på lektionerna och sedan slutat 

engagera sig, är faktorer som gör att mentorer blir misstänksamma. Barn som är 

okoncentrerade, som har ett vresigt och surt uppträdande, barn som kommer försent och 

som har svårt att förklara varför de kommit sent eller att de kommer sent på grund av att 

de behövt följa småsyskon till skolan är också anledningar till att mentorer reagerar. 

Avvikande beteende eller att elever inte gjort sina läxor eftersom det inte hunnit på 

grund av att de istället har behövt städa och laga mat hemma är också vaga faktorer, 

men faktorer som gör att mentorer blir uppmärksamma och försöker undersöka om det 

finns någon bakomliggande orsak till deras beteende. 

I något fall där mentorn fått vetskap om missbruk i hemmet då den ena föräldern 

berättat, då har inte mentorn anat att det var något just på grund av att eleven skötte sitt 

skolarbete bra och att det inte synts på eleven att denne mått dåligt.  

 

De eleverna som jag har haft som har haft bekymmer hemma, de har 

fixat skolan bra. Det finns ju så många olika sätt att visa det på. Jag 

menar att det är liksom de här duktiga eleverna, att de sköter sig bra. 

(Informant 1) 

 

Ett annat fall handlar om en elev som växelvis bor hos en förälder med känd 

problematik med alkohol och som även bor i en familj där det inte finns någon 

missbruksproblematik. Under den tiden som barnet bor med föräldern som har ett 

missbruk märks det på eleven genom att denne halkar efter rent studiemässigt eftersom 

det inte är samma struktur i det hemmet med att göra läxor. 

 

Magkänsla är något som mentorerna menar är en bidragande anledning till reaktion och 

aktion, en magkänsla som kommer i takt med erfarenhet och i relationen med eleverna. 

Mentorerna märker att det är något som inte är som det ska vara och utifrån deras 

tidigare erfarenhet anser de sig ha lättare att upptäcka och fånga upp de elever som 
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växer upp i familjer med missbruk. Utifrån den relation de byggt upp med eleven kan 

mentorn upptäcka när något inte står rätt till. 

6.2 Relation 

6.2.1 Relationen mellan mentor och elev 
Samtliga mentorer anser att relationen är viktig mellan eleven och mentorn för att få 

reda på om det är något problem inom familjen.  

 

Relationen är alltid det viktigaste för att våga berätta. (Informant 2) 

 

Att skapa en god relation leder till att barnet ska våga berätta om det som trycker dem. 

Om inte relationen finns blir det svårt för barnet att berätta då de kanske inte känner 

förtroende för mentorn. Genom att eleven vågar komma till mentorn och berätta hur det 

är där hemma blir detta ett bevis på att relationen och tilliten till mentorn finns. Trots en 

god relation mellan mentor och elev kan det ändå vara svårt att få barnet att berätta. 

 

Och det är inte alltid barnet säger vad som är problemet, därför att, du 

har bara en mamma och du har bara en pappa, och man säljer inte ut 

dem, för de betyder ändå mycket. (Informant 4) 

 

En mentor menar att det handlar om tre steg för en god kontakt med en elev, det handlar 

om bemötande, relation och tillit. När dessa tre kriterier finns förstår också barnet att det 

mentorn gör handlar om elevens bästa och för att eleven är en person som betyder 

något. De är också av vikt att mentorn förklarar för eleven att det som händer hemma 

inte är elevens fel, och att det finns andra som kan hjälpa elevens föräldrar, samt att en 

orosanmälan är för elevens bästa, för att eleven ska få det så bra som möjligt. En bra 

relation mellan elev och mentor kan ta tid att bygga upp, och det är viktigt att mentorn 

tar sig denna tid eftersom relationen och tilliten som byggs upp lätt kan raseras. Att 

skapa en relation behöver inte innefatta några större saker. En mentor berättar att det 

kan räcka med att till exempel lämna ut en penna till en elev som tappat bort sin, denna 

gest kan leda till att eleven nästa gång inte frågar efter en penna utan kanske ber om att 

få prata. Genom att börja fråga enklare saker liknande hur eleven har det, hur det är där 

hemma, hur det är med kompisar och hur eleven har det i skolan kan leda till att eleven 

vågar berätta för sin mentor hur det är. Det kan ta olika lång tid beroende på hur 

skyddande eleven är och hur starkt skydd denne byggt upp för att inte berätta om 

hemligheten i familjen. Någon mentor menar att det kan ta månader innan eleven känner 

förtroende nog för att berätta för mentorn. Därför är det viktigt att gå varligt fram för att 

inte rasera den relation som byggts upp. 

 

Ser man att eleven inte vill prata om det då tycker jag inte man ska 

tvinga dem till att prata, för då blir det bara värre. Det kommer 

automatiskt när de känner att de har förtroende för en, då brukar det 

komma fram lite smågrejer. (Informant 2) 

 

Det som kan göra det svårt med att skapa relation mellan elev och mentor handlar dels 

om individuella orsaker men också anser mentorer det svårare när det handlar om 

ämneslärare. Någon mentor menar att ämneslärare inte träffar eleven på samma sätt som 

till exempel en klasslärare gör. Mentorn berättar att fokuset hos en ämneslärare kanske 

mest ligger på undervisningen, samt att det inte finns det intresset eller möjligheten till 

att se eleven på samma sätt som en mentor i de lägre årskurserna gör. Mentorer i de 
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lägre årskurserna lär ut merparten av de ämnen som eleven har och de har då en helt 

annan mötesmöjlighet med eleven, och även en annan kontakt med föräldrarna. Den 

stora skillnaden, menar mentorn, kommer när eleven går upp till högstadiet då mentorn 

inte följer eleverna på samma sätt utan där pedagoger har sina specifika ämnen och inte 

träffar eleverna lika frekvent som pedagoger i årskurs ett till sex gör. Mentorer ser också 

en risk med högstadiet då det kan vara enklare att blunda för problemen eftersom det är 

tunga och svåra saker att ta tag i när en elev växer upp med föräldrar som missbrukar. 

Risken med ämneslärare är att de inte anser att det är deras ansvar och därför inte går 

djupare in i problemen. Samtidigt betonar flertalet av mentorerna att detta inte är något 

specifikt för enbart ämneslärare. Bristen på kompetens, intresse eller möjlighet till att 

uppmärksamma elever kan även finnas hos de mentorer som undervisar i de lägre 

årskurserna. 

 

Enligt mentorerna handlar det om vem pedagogen är som människa, och hur intresserad 

och kunnig denne är för att arbeta vidare med eleven. En mentor på högstadiet arbetar 

aktivt för att skapa relationer med sina elever, dels använder mentorn sig av rasterna 

genom att vara ute i korridorerna, sitta och prata eller fika med eleverna och lyssnar in 

klimatet och göra sig tillgänglig. Detta kan också bidra till att eleverna när de är hemma 

berättar positivt om denna pedagogen vilket gör att föräldrarna får ett förtroende för 

denne och upplever att mentorn inte enbart fokuserar på sitt ämne utan även på eleven 

som person. 

 

Man kan inte, man blir inte lärare för att liksom bara undervisa i sitt 

ämne, utan det är egentligen det lilla i det hela kan jag tycka. (…) men 

det är mycket, de här relationerna till eleverna är så viktig. Och… nae, 

jamen alltså att det ger så mycket, det funkar inte att bara vara lärare, 

alltså att ha ett ämnesperspektiv, utan det är så mycket annat. 

(Informant 1) 

 

Mentorerna lägger vikt vid att eleverna spenderar mycket tid på skolan och att det är 

viktigt att de har det bra under den tiden. En mentor berättar att eleverna kan växa upp i 

familjer där barnen känner en oro för föräldrarna under tiden de är i skolan, det kan 

finnas en rädsla över att deras föräldrar inte kommer vara vid liv när de kommer hem. 

Därför har skolan ett stort ansvar gällande en trygghet och en positiv plats för dessa 

barn. För att inte särskilja eleven från andra i klassen brukar en mentor säga till klassen 

att eleverna kommer få ha enskilda samtal med mentorn, även om det egentligen 

handlar om att mentorn vill prata med en viss elev som mentorn uppmärksammat och 

vill undersöka lite mer om hur denne har det i hemmet.  

 

En av mentorerna upplever att eleverna kan berätta mer för dem än vad de gör hemma, 

att det blir en annan kontakt i relationen mellan elev och mentor än mellan eleven och 

dennes föräldrar, även om relationen med föräldrarna är god så pratar kanske eleven på 

ett annat sätt med sin mentor. 

 

Efter att eleven fått förtroende och tillit till mentorn och vågar berätta om hur de har det 

hemma kan mentorerna uppleva att de efteråt upplevt eleven som lättad. Eleven behöver 

inte ta på sig någon roll och behöver inte agera ut till exempel när det varit extra jobbigt 

hemma, ibland kan det räcka med att mentorn möter elevens blick och kan läsa av hur 

han eller hon har det och vid behov fånga upp eleven och prata med denne. Eleven 

känner en lättnad och en trygghet över att mentorn vet. Samtidigt har en mentor upplevt 
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att en orosanmälan kan leda till att föräldern eller föräldrarna avbryter eller drar ner på 

sitt missbruk och att barnet får en tids andrum, även om det bara är temporärt.  

6.2.2 Relationen mellan mentor och föräldrar 
En av mentorerna menar att relationen med föräldrarna även handlar om att bemöta dem 

med respekt och att inte vara anklagande. Att ha fokus på att föräldrarna försöker göra 

sitt bästa, att det inte är något som de gör medvetet för att skada sina barn bidrar till att 

relationen mellan mentor och förälder blir enklare.  

 

Men någonstans får man utgå ifrån att det här är ingenting som 

föräldrarna vill göra mot sina barn, (…) med det klingande i huvudet 

är det så mycket lättare att bemöta de här föräldrarna därför att du 

kommer inte som myndighetsperson med pekfingret utan du möter dem 

nerifrån, och bejakar det som är bra, det som trots allt finns i deras 

klara stunder, en kärlek till deras barn. (Informant 4) 

 

Något som de flesta av mentorerna menar är att det också är viktigt att vara medveten 

om föräldrars påverkan på barnen och att de är en viktig bit för barnens liv, det är viktigt 

att tillsammans med föräldrarna arbeta för elevens skull. 

 

Några av mentorerna berättar att de ibland behöver möta en påverkad förälder när denne 

ska hämta hem sitt barn, att då försöka prata med föräldern och få denne till att tänka 

om och få någon annan som kan hämta eleven handlar om att få kontakt med föräldern 

och kunna prata tillsammans. Av föräldern kan detta bemötas på olika sätt, ibland kan 

föräldern bli arg och inte erkänna att han eller hon är påverkad, men många gånger 

lugnar föräldern ner sig och de kan tillsammans komma fram till en lösning för elevens 

skull.  

 

Man måste vara modig, jag tror det krävs mycket mod. Du måste våga, 

om du ser någonting som är direkt fel, när det går ut över barnen, för 

det är inte min uppgift att bota vuxna människor, det är inte min 

uppgift, min uppgift är att se till barnens bästa, för det är vår största 

huvuduppgift här på skolan. (Informant 3) 

 

En mentor berättar att föräldrarna, liksom eleverna, kan känna sig lättade när det väl 

kommit fram att de har ett missbruk. De kan många gånger ha gått med dåligt samvete 

eller så har de kanske inte vetat om att barnen blivit påverkade av deras missbruk.  

 

Det är lätt att stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Men 

är det då ett barn som är utåtagerande eller ett barn som mår dåligt, 

det blir inte bättre för att vi vuxna runt omkring stoppar huvudet i 

sanden, utan vi måste vara modiga och våga, våga ta tag i saker, och vi 

måste våga prata om det och vi måste våga få till en dialog, och det är 

där igen, dialogen med vårdnadshavarna då. För det är också en tillit 

där. Men att man är modig och talar om. Och om man har varit det och 

varit på ett trevligt och adekvat sätt så har jag alltid blivit bemött 

positivt. (Informant 3) 

 

Det kan ibland kännas bäst att koppla in skolkuratorn i kontakten med föräldrarna för att 

det inte ska bli svårigheter i kontakten mellan mentor och föräldrar. Mentorn är i behov 

av föräldrarna på ett annat sätt än vad skolkuratorn är, menar en informant. Föräldrar 
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kan bli anklagande och tycka att mentorn lägger sig i för mycket, en mentor menar att 

detta gjorde att mentorn inte frågade eleven så mycket om hur han eller hon hade det, 

men för den sakens skull slutade inte mentorn att observera eleven.  

6.3 Orosanmälan 

I samtliga fall anger mentorerna att en orosanmälan görs av rektorn på skolan, i samråd 

tillsammans med mentorn och/eller ett elevhälsoteam beslutar rektorn om en 

orosanmälan ska skickas till socialtjänsten eller inte. Det kan vara en trygghet i att det är 

rektorn som står för anmälan då mentorerna kan uppleva att det kan rubba relationen 

med föräldrarna om det är mentorn som ska stå för orosanmälan. Samtidigt berättar 

några mentorer att de informerar föräldrarna att det kommer göras en orosanmälan, 

detta för att relationen ska vara ärlig och kunna bidra till att de ska kunna samarbeta 

tillsammans för barnet. 

 

Det som är A och O det är ju, det är… det är jobbigt att göra en soc-

anmälan därför att du stöter dig med familjen, du stöter dig ofta med 

föräldrarna, men om du har talat om för föräldrarna att jag är 

tvungen, jag var tvungen för Kalles skull, annars missköter jag mitt 

jobb, de säger inte hurra och tack för det, men man bör tala om det 

innan, att nu lämnar jag det här vidare eller om det är rektorn som gör 

det, men jag tycker att man ska vara så pass juste att man talar om det 

för föräldrarna innan. (Informant 4) 

 

Mentorerna upplever ett stöd från både rektor och andra kolleger när de berättar om sin 

oro för att en elev far illa. De uppger att stödet från sina kolleger och rektor är 

betydelsefullt för dem, och att de känner att de tillsammans kan diskutera om de känner 

en osäkerhet och att de aldrig varit med om att någon misstrott dem då de berättat om en 

oro gällande någon elev.  

 

Jo men alltså jag vet hur jag ska gå tillväga, och sedan är det ju 

självklart att hjärnan säger ju ändå att det är bättre att göra en 

orosanmälan för mycket än en för lite. Men samtidigt är det klart att 

man vill känna sig ganska säker och trygg i sin tanke. (Informant 5) 

 

Det som mentorer betonar i sina berättelser är att orosanmälan görs för barnets bästa. 

Orosanmälan handlar inte om föräldern eller föräldrarna utan det handlar om en oro för 

barnet, sedan är det socialtjänstens ansvar att utreda vad det beror på att eleven har 

problem. De kan uppleva att de går emot elevens vilja genom att berätta och göra en 

anmälan då de fått reda på att eleven far illa.  

Det händer också att det görs orosanmälan flera gånger kring ett barn, detta för att 

personalen inte tycker att det händer något med de orosanmälningar de gjort tidigare. 

Mentorer upplever också att socialtjänsten är överbelastad och att det inte alltid händer 

något från socialtjänstens sida. 

6.4 Samverkan 

6.4.1 Kollegialt 
Vid misstanke om att ett barn växer upp i familjer med missbruk tar mentorn kontakt 

med rektorn, efter det brukar även mentorn ta kontakt med skolkuratorn för att kunna 

erbjuda eleven, men även föräldrarna, ett samtal med denne. Dialogen tillsammans med 
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annan personal på skolan är viktigt för att kunna planera för eleven och göra det som 

verkar bäst. 

 

Jag tycker att dialogen är den bästa och samarbetet är det bästa. Jag 

tycker att man gör det tillsammans, att det är ett samarbetsbeslut. 

(Informant 3) 
 

Samarbetet med rektorn är viktigt för att få vidare information och fortsatt uppföljning. 

Rektorn blir den personen som lämnar vidare information och även då får frågor från 

socialtjänsten. Mentorerna kan uppleva detta som att de inte blir delaktiga, de anser att 

det är de som har träffat eleven och vet hur eleven fungerar och därför också har den 

kunskapen som inte rektorn besitter om ett specifikt barn. Mentorerna skulle vilja vara 

mer delaktiga i den processen som senare kommer efter en orosanmälan. Där läggs stor 

vikt vid huruvida rektorn sköter den återkoppling som finns. En god relation och en bra 

dialog med rektorn medför att mentorn också känner sig mer delaktig i hela processen. 

Samarbetet med skolans kurator betyder mycket för mentorerna då de gärna kopplar in 

kuratorn som de anser har en annan kunskap om att arbeta med den formen av 

problematik. Vidare anser mentorer att samarbetet med sina kolleger ger dem möjlighet 

till reflektion och stöttning samt att deras kolleger lyssnar på dem. Att prata med sina 

kolleger gör att svåra, tunga och jobbiga händelser som sker på arbetet blir lättare att 

bära. 

6.4.2 Socialtjänst 
Efter en orosanmälan kan socialtjänsten komma ut till skolan för att observera hur 

barnet fungerar i skolan. Mentorer upplever i de flesta fall att socialtjänsten sällan tar 

kontakt med skolans personal efter att en orosanmälan skickats in. 

Genom att socialtjänst och skola är under samma förvaltning skulle detta bidra till att 

samverkan sker lättare menar mentor 3. Ett samarbete över gränserna där det skulle bli 

lättare att kontakta varandra, både skolpersonal till socialtjänst och tvärtom, vilket torde 

bidra till att det blir enklare att tillsammans diskutera situationen. 

 

Flera av informarnterna kan uppleva sekretessen som socialtjänsten har alldeles för 

sträng i vissa fall. Mentorer saknar återkoppling efter att en orosanmälan är gjord och 

menar på att det är sekretessen som socialtjänsten har som bidrar till att de inte får 

information om vidare utredning eller insatser. Några mentorer kan tycka att det vore 

bra med mer information från socialtjänstens sida, samtidigt som en annan av 

informanterna inte alltid ser någon vinning i det, det anses räcka med att mentorn vet att 

familjen får hjälp. 

 

Man behöver ju inte ha reda på allt, men man kan få reda på lite grand 

så att ögonen är öppna lite extra för då kan man se det här barnet lite 

extra med, så lite grand skadar det inte att ha reda på, men det är inte 

säkert att man behöver ha reda på allt. (Informant 5) 
 

Att ha ett nära samarbete med socialtjänsten där det blir en naturlig kommunikation 

skulle kunna bidra till ett arbete mellan skolpersonal och socialtjänst där de tillsammans 

arbetar för att fånga upp och stötta elever som växer upp i familjer med missbruk. En 

mentor beskriver samarbetet med en avdelning på socialförvaltningen som arbetar just 

med barn och föräldrar med missbruksproblematik, ett sådant samarbete har bidragit till 

att de tillsammans utbyter kunskap och erfarenhet vilket i sin tur kan leda till att 

pedagoger uppmärksammar utsatta barn lättare. 
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Som lärarpersonal skriver man ju inte på det starka sekretessen som 

man gör som socialtjänsteman, men i de här fallen så hade det 

underlättat om man hade skrivit på den starka sekretessen och haft 

totalt öppen kontakt med soc om vissa elever som for illa, eller vissa 

barn, vissa familjer, att man fick feedback och man visste, för det är ju 

också värdefullt, när man har en elev i skolan är det värdefullt att veta 

vad som händer hemma, vad gör soc i hemmet. Men, nej man vet 

ingenting. (Informant 4) 

 

Ett tätare samarbete med socialtjänsten och där socialtjänstens personal kommer ut till 

skolan för att observera barnet tror mentorerna kan vara en vinning för samarbetet 

sinsemellan och för eleven. Då får även mentorn en chans att träffa socialtjänstens 

personal och kan då ge sin version och sin bild av barnet. 

 

Att ha en fältarbetare på skolan som är anställd av socialtjänsten ses också som en 

vinning, denna fältarbetaren kan aktivt fokusera på det som är ett problem och arbeta 

med olika elevgrupper för att stärka eleverna. En mentor menar att det behövs någon 

vuxen, till exempel en socialpedagog, som kan skapa kontakter med barnen och som 

inte har myndighetsutövning. Denna personen skulle kunna cirkulera inom skolans 

område och uppmärksamma eleverna. Denna personen kan lägga fokus enbart på att 

uppmärksamma och upptäcka elever med problem och vara en person som arbetar aktivt 

med samarbete mellan skolans personal och elever. 

6.5 Handlingsplan 

Vid frågan om handlingsplan eller styrdokument gällande barn som far illa uppger 

merparten av informanterna att något sådant inte finns på skolorna. En av de fem 

tillfrågade svarade att det fanns en personalmanual där det finns information om hur 

personal ska göra i de fall det kan bli aktuellt med en orosanmälan. Mentorerna hade 

ingen gemensam syn på hur behövligt det skulle vara med en handlingsplan, en mentor 

nämnde bland annat att de redan hade en så pass bra kommunikation mellan pedagoger, 

rektor och elevhälsoteam att det inte fanns ett behov av någon handlingsplan som det 

såg ut just för tillfället.  

 

Är det bara en pappersprodukt eller jobbar vi faktiskt utifrån det? Och 

jag tycker att på det sättet vi jobbar nu, med att uppmärksamma elever, 

att det ändå fungerar bra. Så ska det finnas bara för att finnas? 

(Informant 1) 

 

En annan mentor menade att det absolut skulle behövas en handlingsplan, just för att  

pedagoger skulle veta hur det går till. 

 

Jag tror det hade varit bra med en arbetsgång, för det är inte lätt att 

vara enskild lärare idag och ta tag i alltihop. (Informant 4) 

 

Samtidigt är inte mentorerna helt säkra på att det inte skulle finnas någon handlingsplan 

på skolan, men om det finns så är det inte något som de vet om och därför inte heller 

arbetar med. 
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6.6 Kunskap om barn i familjer med missbruksproblem 

Enligt samtliga mentorer ingår det ingen kunskap om hur pedagoger ska upptäcka om 

ett barn far illa i deras lärarutbildning, mentorerna uppger att de inte har den kunskapen 

utan att de mer går på magkänsla och att tidigare erfarenheter påverkar deras bedömning 

av om ett barn far illa. Den som har mer kunskap kring just droger av skolpersonalen är 

skolsjuksköterskan eller skolkuratorn. En mentor berättar att skolsjuksköterskan har ett 

hälsosamtal i sjunde klass med alla eleverna, där upplever denna mentor att mycket 

kommer fram eftersom samtalet inte enbart handlar om det fysiska utan även det 

psykiska och bland annat hemsituationen. Tryggheten i att mentorerna vet vem de ska 

vända sig till och kan bolla vidare med andra inom sin verksamhet gör att de känner sig 

tryggare i de situationer där det uppmärksammats att ett barn far illa. Tryggheten som 

kommit efter tidigare erfarenheter gör att mentorer lättare märker när något inte är rätt. 

Samtidigt uttalar mentorerna att det saknas kunskap i just att uppmärksamma, eftersom 

det säkerligen finns fler elever som inte uppmärksammas och därför inte får den hjälp 

eller den stöttningen de kan vara i behov av. 

 

Ibland ser man statistik på nyheterna eller vad det nu kan vara. Jag 

kan ju inte det här utantill, men typ två i varje klass… eller vad det nu 

kan vara. Då börjar man ju själv fundera lite, jamen vilka har jag i min 

klass? Ja då kanske det är en känd och sedan en då som man inte vet. 

(Informant 1) 

 

Informanterna berättar att pedagoger har många uppgifter i sitt arbete. De ska 

dokumentera, de ska formulera mål för sina ämnen och de ska sätta betyg, det är 

uppgifter som tar tid och som kan bidra till att de inte hinner med att se om det är ett 

barn som far illa. 

 

Genom att arbeta med drama i klasserna ser en mentor att barnen utvecklas och får 

bearbeta om det är något svårt och jobbigt hemma. Om det även är så att skolan 

anställer en dramapedagog kan mentorn stå utanför och betrakta och observera och 

upptäcker då saker som han eller hon inte skulle ha gjort i vanliga fall om mentorn själv 

hade undervisat. Mentorn menar att barnen agerar utifrån en roll som successivt blir mer 

lik deras egna roll, barnen får agera ut det i leken som är svårt hemma. 

 

Varenda en som vi kan fånga upp, som slipper må dåligt, det är värt 

hur mycket som helst, och det… de sätter sig i hjärtat här. (Informant 

3) 

6.7 Sammanfattning 

Mentorer får kännedom om att en elev har missbrukande föräldrar på olika sätt. I en del 

fall är det genom föräldrarna, till exempel genom att den missbrukande föräldern dyker 

upp påverkad på skolan, eller att den andra föräldern berättar om problemet för 

mentorn. I vissa fall misstänker mentorerna att barnet far illa genom iakttagelser. 

Faktorer som kan bidra till misstanke hos mentorerna är att en elev är utåtagerande, har 

ett gränslöst beteende, är extra kontaktsökande, kommer ovårdad till skolan, har hög 

frånvaro, inte gör sina läxor eller får försämrade skolresultat. Pojkar beskrivs som mer 

utåtagerande, medan flickor beskrivs ha en tendens att istället ställa höga krav på sig 

själva och bli högpresterande. 
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Samtliga mentorer är överens om att en god kontakt med eleverna är viktig för att 

eleverna ska våga öppna sig och berätta om sina problem. För att etablera en god 

kontakt är det viktigt att mentorerna visar ett genuint intresse för eleverna, och att de 

visar att de verkligen bryr sig om dem, inte endast som elever utan också som 

människor. 

 

Vid en misstanke om att barn far illa eller riskerar att fara illa görs en orosanmälan. 

Samtliga mentorer berättar att det är rektorn på skolan som står för denna anmälan. Det 

innebär att mentorn vid en misstanke om att ett barn far illa måste ta kontakt med 

rektorn. En del av mentorerna upplever det som en trygghet att det är rektorn som gör 

orosanmälan, eftersom det kan bidra till att mentorerna kan bevara en god relation till 

elevens föräldrar, medan andra menar att de ändå berättar för föräldrarna att de kommer 

att göra en anmälan. Samtliga mentorer betonar att orosanmälan inte handlar om 

föräldern eller föräldrarna, utan om en oro för barnet. Det är inte ovanligt att en 

orosanmälan för en elev görs flera gånger, då personal upplever att inget händer. 

Mentorerna upplever att en dialog med kollegor, rektor, skolsjuksköterska och 

skolkurator kan bidra till reflektion och stöttning när en mentor misstänker att den har 

en elev i klassen som riskerar att fara illa till följd av föräldrars missbruk. Samverkan 

med socialtjänsten upplevs i många fall bristfällig. Till följd av den stränga sekretessen 

är det sällan en mentor får någon återkoppling om vad som händer med eleven efter att 

en orosanmälan är gjord. 

 

Fyra av fem mentorer uppger att de inte har kännedom om att det på deras skola skulle 

finnas ett styrdokument eller en handlingsplan gällande barn som far illa eller riskerar 

att fara illa. Gällande detta råder det delade meningar hos mentorerna. En del menar att 

ett sådant dokument inte skulle vara nödvändigt, medan andra menar att det skulle 

kunna vara till hjälp i arbetet med dessa elever. Mentorerna berättar att det i 

lärarutbildningen inte ingår någon kunskap om hur man som mentor kan upptäcka att ett 

barn far illa eller riskerar att fara illa. Istället går mentorerna på magkänsla och tidigare 

erfarenheter. Den personal på skolan som besitter en sådan kunskap är istället 

skolsjuksköterska och skolkurator. 

7 Diskussion 

Vi kommer i följande avsnitt diskutera vårt val av metod samt koppla bakgrunden till 

studiens resultat och även väva in egna tankar kring resultatet. Avslutningsvis kommer 

vi skriva om det som vi anser vara mest framträdande i vår studie, förklara varför vi 

anser att det finns ett behov av denna studie samt förslag på vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Delar av syftet med den genomförda studien var att undersöka hur mentorer på en skola 

får kännedom om att en elev har en eller flera föräldrar som missbrukar. Valet av att 

intervjua just mentorer grundade sig på föreställningen om att mentorer är de vuxna i 

skolan som har den tätaste och mest frekventa kontakten med eleverna, och att det 

således är de som har den bästa möjligheten att uppmärksamma dessa elever. I takt med 

att intervjuerna med de olika mentorerna genomfördes uppstod idéer om alternativa 

informanter. Många av de intervjuade mentorerna nämnde elevhälsan som en viktig del 

i arbetet med de utsatta barnen. Till exempel nämndes att skolsjuksköterskan har 

hälsosamtal med eleverna i sjunde klass, och att det är ett tillfälle där information om att 

eleven har missbrukande föräldrar kan förekomma. Det nämndes även att skolkuratorn 
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skulle kunna vara den som först får sådan information från barnet. Ett problem som 

nämndes var också att utbildningen under högstadiet blir ämnesspecifik, vilket innebär 

att eleverna inte träffar sina mentorer lika frekvent. Alternativ till att intervjua mentorer 

hade således kunnat vara att istället intervjua personal från elevhälsan, så som 

skolsjuksköterska eller skolkurator.  

 

Ett krav vi hade för att en tillfrågad mentor skulle kunna ställa upp i undersökningen var 

att denne hade erfarenhet av elever med missbrukande föräldrar eller misstankar om 

detta. Det tog tid att hitta informanter som hade en sådan erfarenhet och som var villiga 

att ställa upp på en intervju. Många av de mentorer som kontaktades påstod sig inte ha 

någon erfarenhet av sådana problem. I studiens bakgrund framgår det att ungefär 

200 000 barn i Sverige växer upp i familjer där minst en av föräldrarna har ett 

alkoholmissbruk, vilket motsvarar mellan 2-3 elever per klass (Brunnberg, Eriksson & 

Tinnfält, 2007; Elgán & Leifman, 2011; Socialstyrelsen, 2014). I relation till vad som 

framkommer i bakgrunden finner vi det oroväckande att inte fler av de tillfrågade 

mentorerna utgav sig för att ha erfarenhet av elever med missbrukande föräldrar. 

Innebär det att dessa mentorer under sina yrkesverksamma år faktiskt aldrig mött en 

elev med sådana problem? Eller innebär det att de saknar kunskap om hur dessa elever 

kan uppmärksammas? Det är möjligt att det är elevhälsan, till exempel 

skolsjuksköterskan eller skolkuratorn, som istället är de som oftast erhåller information 

om elever med missbrukande föräldrar, och att dessa yrkesgrupper faktiskt skulle utgöra 

ett lämpligare alternativ som informanter i studien. Eftersom det finns ett samarbete 

mellan mentor och elevhälsan, torde dock berörd mentor vara informerad om 

skolkurator eller skolsjuksköterska skulle få kännedom om sådana problem hos en elev. 

Frågan om varför många av de tillfrågade mentorerna uppgav att de inte hade någon 

kännedom om sådana problem hos sina elever skulle i så fall kvarstå. 

  

Det finns en möjlighet till att de mentorer som deltagit i studien uppmärksammar dessa 

elever betydligt mer än de som valde att inte delta. Det kan säkert ha påverkat vårt 

resultat eftersom det kanske skulle sett annorlunda ut om vi inte hade haft som kriterium 

att mentorerna skulle ha erfarenhet av att ha misstänkt att en elev har föräldrar med 

missbruk eller faktiskt har vetat om att eleven växer upp i familjer med en 

missbruksproblematik.  

 

Valet av att göra semistrukturerade intervjuer med de mentorer som tackade ja till att 

delta i studien resulterade i relativt fylliga svar på de frågor som återfanns i den 

utarbetade intervjuguiden. Att det fanns utrymme att lämna den ordningsföljd som fanns 

på frågorna gjorde att intervjun kunde röra sig fritt. De svar som lämnades av 

informanterna gav ofta upphov till följdfrågor och nya tankeinriktningar. I de flesta 

intervjuer talade informanterna fritt, medan det i någon intervju förekom att informanten 

var mer återhållsam. En möjlig anledning till återhållsamhet skulle kunna vara oro för 

att anonymiteten skulle brista, trots noggrann information om det etiska rådets fyra 

principer. Ett alternativ till semistrukturerade intervjuer skulle, med återhållsamheten i 

åtanke, kunna vara en enkätundersökning. Det är möjligt att en enkätundersökning 

skulle kunna öka känslan av att vara anonym hos informanterna. Kanske hade fler 

tillfrågade mentorer valt att delta i undersökningen om den skedde i form av en enkät. 

En sådan undersökning skulle dock med stor sannolikhet innebära stora brister av 

viktiga detaljer, och möjligheten till följdfrågor skulle gå förlorad. Vi anser därför att 

valet av semistrukturerade intervjuer med ett fåtal informanter och med möjlighet till 

fylliga svar och följdfrågor, väger upp för alternativet med en enkätundersökning med 

ett möjligt större antal informanter.  
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Vi anser att vald metod har bidragit till att det som var för avsikt att undersökas har 

blivit undersökt. För att öka kvalitetskriteriet trovärdighet hade det färdiga resultatet 

kunnat lämnas ut till respektive respondent för att låta dem säkerställa att deras bidrag 

uppfattats på ett korrekt sätt. Till följd av brist på tid var det ett moment som fick bli 

lidande. Det är därför möjligt att resultatets trovärdighet är bristfälligt, även om 

förhoppningen är att den återkoppling som gjordes under intervjuernas gång och som 

presenterades under rubriken ”kvalitetskriterier” är tillräcklig. Det är möjligt att även 

kvalitetskriteriet pålitlighet hade kunnat ökas om vi hade valt att till fullo följa den 

tematiska analysen genom att göra en matris, eftersom instruktioner för hur en sådan 

ska göras går att återfinna i litteratur. Kvalitetskriteriet överförbarhet försökte vi styrka 

genom att så noga som möjligt återge vad som framkom i resultatet genom att sortera in 

relevant information under lämpliga teman. Kvalitetskriteriet överförbarhet pekar också 

på betydelsen av att i en kvalitativ forskning på ett detaljrikt sätt beskriva den kontext 

och sociala miljö som undersökningen äger rum i. I förhållande till syftet med vår studie 

ansåg vi det inte vara av någon större vikt att återge det kontextuella i resultatet, 

eftersom det är vår uppfattning att kontexten i sammanhanget inte påverkar 

informanterna nämnvärt. Vi tänker oss att en detaljrik kontextuell beskrivning är av 

betydligt större vikt vid undersökningar som innefattar till exempel deltagande 

observationer.  

 

Vi anser att kvalitetsbegreppet äkthet med tillhörande relevanta kvalitetskriterier till viss 

del har uppnåtts i vår undersökning. Vår uppfattning är att resultatet återger en rättvis 

bild av informanternas uppfattningar och åsikter. Det är dock naturligtvis ett faktum att 

dessa kriterier i realiteten endast hade kunnat bekräftats av de deltagande informanterna. 

Det är av vår förståelse att informanterna genom att delta i intervjun fick en ökad 

förståelse för den situation vilken berördes i frågeställningen. Många informanter 

påpekade att studien väckt deras tankar om problemet med elever som har missbrukande 

föräldrar, och hur man faktiskt kan uppmärksamma dessa. Huruvida studien har bidragit 

till att informanterna förändrar sin situation, kan vi inte svara på. Det är vår förhoppning 

att deltagande informanter som upplever att de saknar kunskap om hur elever med 

missbrukande föräldrar kan utmärka sig, väljer att försöka uppnå en sådan kunskap, för 

att fler elever ska kunna uppmärksammas.  

  

Det etiska rådets fyra etiska principer lämnades till informanterna vid tillfället för 

förfrågan om deltagande, samt innan respektive intervju påbörjades. Faktumet att vi fick 

erfara en viss återhållsamhet under någon intervju, kan tyda på att den muntliga 

informationen om de fyra etiska principerna inte var tillräcklig. Det är möjligt att 

återhållsamheten hade kunnat undvikas om informanterna själva fick bekanta sig med 

och godkänna de etiska principerna i form av ett missiv.  

 

Innan påbörjad undersökning var vår uppfattning, utifrån syfte och frågeställningar, 

att några större etiska dilemman inte skulle bli aktuella. Efter avslutad undersökning 

konstaterar vi att ett etiskt dilemma gett upphov till reflektion. Fanns det en brist på 

samtycke i det fall där informanten var återhållsam? Trots upprepade försäkringar om 

att deltagandet var frivilligt är det möjligt att det hade varit mer etiskt korrekt om vi 

hade tagit beslutet att avbryta intervjun. Vidare är vår uppfattning att det inte fanns 

någon risk för samtliga deltagare att dessa skulle komma till skada till följd av intervjun, 

att intervjun inte inkräktade på deras privatliv samt att ingen, för informanterna, 

väsentlig information undanhölls.  
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Den hermeneutiska kunskapsteorin och den kvalitativa ansatsen bidrog med en 

tolkningslära av, och en djupare förståelse för, vad som framkom under intervjuerna. 

Att göra en tolkning innebar att vi inte kan vara helt säkra på att vi har uppfattat 

respektive informant på ett helt korrekt sätt, och att det är svårt, om inte omöjligt, att 

helt och fullt hålla egna erfarenheter, tankar och värderingar utanför tolkningen. 

Beslutet att sluta sig till den hermeneutiska kunskapsteorin och den kvalitativa ansatsen 

innebar en vetskap om att en absolut sanning inte var möjlig att nå. Trots detta är det av 

vår uppfattning att den valda kunskapsteorin och den valda forskningsansatsen bidrog 

till en ökad kunskap om det fenomen som var avsett att undersökas i studien.   

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är indelat i sju rubriker: Tecken hos eleven som gör att mentorer 

reagerar, Relation, Orosanmälan, Samverkan, Handlingsplan, Behov av kunskap samt 

Skolan som social arena. 

7.2.1 Tecken hos elever som gör att mentorer reagerar 
De mentorer som deltagit i denna undersökning är intresserade av att uppmärksamma 

elever och skapa en relation med dem, det finns säkert andra vuxna på skolan som också 

kan bidra till att eleven upplever skolan som en trygg miljö, men tyvärr finns det 

säkerligen även mentorer, pedagoger och andra vuxna som inte ser den enskilda 

individen som eleven är, eller som inte har den erfarenhet som informanterna har och 

som därför inte uppmärksammar de elever som växer upp i familjer där det förekommer 

missbruk. Informanterna pratar om magkänsla och tidigare erfarenheter som är 

bidragande orsaker till att de uppmärksammar barn som växer upp i familjer med 

missbruk. Vid reflektion utgår individen från dennes erfarenhet, beroende på vad 

individen erfarit tidigare reflekterar han eller hon annorlunda (von Wright, 2000). Detta 

tenderar vara som så att om en mentor tidigare varit med om en situation där elevens 

ena förälder eller båda föräldrarna har ett missbruk torde det vara större sannolikhet att 

denna mentor uppmärksammar en annan elev med liknande uttryck utifrån mentors 

reflektion baserat på dennes tidigare erfarenhet. Det krävs alltså då en erfarenhet för att 

kunna känna igen en situation och uppmärksamma den. Med erfarenhet ser vi även att 

det skulle kunna innebära en diskussion i personalgruppen just kring frågan och 

kunskapen om elever vars föräldrar har ett missbruk. Vi tror inte att en mentor måste ha 

upplevt en situation för att skaffa sig erfarenhet, utan vi tror att diskussionen är viktig. 

Vi tror att diskussionen medför uppmärksamhet kring området och kunskap kring hur 

mentorer ska uppmärksamma dessa barn. Erfarenhet anser vi också handlar om 

kunskap. Beorende på kunskap reflekterar vi, och med kunskap om hur elever som 

växer upp i familjer med missbruksproblematik utmärker sig ger detta en erfarenhet för 

mentorerna och det torde vara så att de blir bättre på att uppmärksamma de barn som är 

drabbade. 

  

En mentor berättade att denne funderat över uppgifterna om att undersökningar visat att 

det inte är ovanligt att det finns två elever i varje klass som växer upp i familjer med 

missbruk, denna mentor menar att det finns kanske en elev i klassen som mentorn vet 

om, men att det då finns ytterligare en elev som mentorn inte vet om. Trots att forskning 

visar på att det i genomsnitt finns två till tre elever i varje klass som växer upp i familjer 

med missbruk, behöver inte detta innebära att det faktiskt finns mellan två till tre elever 

i samtliga klasser med denna problematik. Men detta tyder ändå på att det behövs mer 

kunskap i hur personal på skolan ska kunna uppmärksamma dessa elever. Det krävs mer 
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information, mer kunskap och även det som mentorerna menar – erfarenhet för att klara 

av att se och reagera. 

De informanter som deltagit i studien har gjort detta av egen fri vilja och vi tror också 

att detta är mentorer som tycker det är intressant med denna form av problematik och 

därför också uppmärksammar detta på ett annat sätt. Trots det intresse som 

informanterna visat gällande detta ämne tenderar det ändå vara så att de inte 

uppmärksammar så många barn som det enligt statistiken är i varje klass. 

  

Det finns olika sätt hur barn till missbrukande föräldrar utmärker sig. Allt från att vara 

utåtagerande, oroliga och nedstämda till att vara högpresterande (Alexandersson, et al., 

2017). Denna variation speglar även resultatet i denna studie då det framkom att det 

varit stor spridning av uttryck för de elever som mentorer misstänkt eller vetat om har 

föräldrar med missbruk. Detta bidrar säkerligen till svårigheterna med att 

uppmärksamma dessa barn. Framförallt tror vi det är svårt att uppmärksamma de elever 

som är högpresterande eftersom det inte märks på skolresultatet och att det därför inte 

blir någon reaktion från skolans sida eftersom han eller hon klarar av de kunskapsmål 

som skolan har. En mentor berättade att information framkommit från ena föräldern att 

den andra föräldern hade alkoholproblem, hade inte denna mentor fått denna 

information från föräldern hade mentorn inte reagerat över att det var något eftersom 

denna eleven hade bra resultat och verkade välfungerande i skolan. Vi tänker oss att det 

är en särskild utmaning för mentorer att uppmärksamma de elever med missbrukande 

föräldrar som inte utmärker sig genom ett synligt avvikande beteende. Hur ska mentorn 

misstänka att något är fel om eleven ter sig helt ”normal”? Att vara högpreseterande 

anses, i motsats till att vara lågpresterande, inte som något oroväckande beteende, så hur 

ska dessa elever kunna nås? Vi tänker oss att det, återigen, är relationen som blir det 

väsentliga. Genom att skapa en god relation till sina elever är det möjligt att mentorn 

ökar chansen att även de högpreseterande barnen som har det svårt vågar berätta om 

sina problem. Det ställer krav på mentorn att kunna skapa en meningskapande 

kommunikation, där eleven känner sig tillräckligt trygg för att våga berätta. 

Andra beteenden som kan vara tecken på att eleven har föräldrar med missbruk är 

koncentrationssvårigheter relaterat till oro kring hemsituationen, frånvaro samt att de 

kan ha svårt med kamratkontakten (Socialstyrelsen, 2014). Detta framkommer också i 

resultatet i denna studie. Både en svårighet med koncentrationen på grund av en oro för 

sina föräldrar, ett utanförskap i det sociala med jämnåriga och frånvaro från skolan har 

gjort att mentorer reagerat. Vi anser att det viktiga för mentorer inte är att misstänka ett 

eventuellt missbruk i familjen utan att reagera på att något inte är rätt oavsett 

problematik. Att fånga upp dessa elever och utreda vilken hjälp som eleverna kan vara i 

behov av och även göra en orosanmälan till socialtjänsten som i sin tur får utreda 

huruvida familjen är i behov av hjälp från deras sida. Det är tydligt både vad gäller 

tidigare forskning och resultatet i denna studie att det inte alltid finns ett tydligt 

beteende hos elever som växer upp i familjer med missbruksproblematik. Detta ställer 

stora krav på mentorer och annan skolpersonal, det finns nämligen ingen färdig manual 

över hur en elev med missbrukande föräldrar beter sig.  

7.2.2 Relation 
Även om eleven har svårigheter hemma ska inte förväntningarna på detta barn sänkas, 

han eller hon ska i stället få stöd från skolan för att klara av sina studier 

(Socialstyrelsen, 2014). Detta är något som mentorerna menar är viktigt och 

betydelsefullt i studien, mentorerna arbetar för att inte särskilja eleven från de andra i 

klassen, detta gör de genom att till exempel låta alla elever gå på enskilda samtal med 
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mentorn. En risk med att inte särskilja elever åt blir dock kanske att ingen blir 

uppmärksammad och därför inte heller får den hjälp de kanske behöver.  

 

Att våga fråga eleven hur det är och fortsätta fråga kan bidra till att barnet vågar berätta 

om hur det är hemma (Socialstyrelsen, 2014). Och genom att fråga visar personalen 

intresse och omsorg. Detta är något som framkommer i resultatet i denna studie. 

Mentorerna trycker hårt på att skapa en relation med eleven för att på så sätt kunna få 

reda på hur eleven mår och hur han eller hon har det hemma. Genom att skapa en 

relation visar de också att mentorn är intresserad av eleven och att mentorn visar eleven 

omtanke. Finns inte relationen mellan mentor och elev och om eleven inte känner 

trygghet i att prata med mentorn kommer antagligen inte eleven att berätta för mentorn 

om det är något problem i hemmet. Vikten av den goda relation som mentorerna 

beskriver betonas i det relationella pedagogiska perspektivet. Inom relationell 

pedagogik är det relationen och det personliga mötet som är fokus i utbildningen 

(Aspelin, 2013). Genom att utgå från det personliga mötet och relationen till eleven, och 

inte endast de lärandemål som finns, försöker pedagogen att åstadkomma ett lärande 

(von Wright, 2000). Genom mötet mellan mentorn och eleven, där båda parter ingår 

med sina egna individella egenskaper, skapas en meningsskapande kommunikativ 

process, och en intersubjektivitet uppstår. För att både mentor och elev ska kunna ingå 

med sina subjektiviteter och skapa en intersubjektivitet krävs således att båda parter är 

villiga att kommunicera. Det ställer krav på mentorn att bjuda in elever till en sådan 

kommunikation, och att kunna erbjuda en sådan trygghet att eleven känner sig 

tillräckligt säker för att våga ingå med sin subjektivitet. För att en pedagog ska kunna se 

det unika i en elev krävs att pedagogen ser vem eleven är istället för vad eleven är (von 

Wright, 2000). 

 

För att få barnets förtroende och få barnet till att börja berätta krävs finkänslighet och 

lyhördhet (Socialstyrelsen, 2014). Detta är något som speglar det informanterna 

berättar. Det är viktigt att eleverna blir respekterade och att mentorn går varligt fram 

och känner av situationen. Någon mentor menar på att det kan ta månader att bygga upp 

ett förtroende vilket kräver tålamod från mentorns sida för att inte kassera det som 

byggs upp under tiden. Här tror vi att det, som i många andra situationer, handlar om 

vem personen är för att skapa en god relation, både vad gäller eleven men också när det 

handlar om mentorn. Vi tror att det handlar om mod som en informant berättade. Det 

krävs mod för att våga se dessa barn, det krävs mod för att våga ta tag i saken och våga 

fråga barnet och det krävs mod för att våga vara kvar i situationen när eleven har 

förtroende för att berätta till sin mentor. 

 

Samarbetet med föräldrarna kan ibland upplevas svårt för informanterna. Att ha ett gott 

samarbete med både elev och föräldrar ska bidra till att skolan blir en god miljö för den 

eleven och att kontakten mellan eleven och dennes kamrater och vuxna ska vara god 

och stödjande vilket ska leda till att eleven klarar av skolarbetet trots de svårigheter som 

finns i hemmet (Socialstyrelsen, 2014). Relationen med föräldrarna tror vi är på när lika 

viktig som relationen med eleverna för att få till ett samarbete som ska gynna eleven. 

Att som mentor känna att relationen inte fungerar särskilt väl med föräldrarna kan säkert 

bidra till att eleven blir lidande. Ett väl fungerande samarbete leder till att det både i 

hemmet och i skolan arbetas för samma mål och vision vilket vi tror gynnar eleven på 

både lång och kort sikt. Relationen med föräldrarna kräver säkert, som för alla andra 

relationer, att den vårdas samtidigt som den också tar tid att få fungerande.  
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7.2.3 Orosanmälan 

Socialtjänstlagen säger att de verksamheter som omfattar barn och unga har en 

skyldighet att anmäla till socialtjänsten då de misstänker eller får reda på att ett barn far 

illa (Norström & Thunved, 2011). Att en orosanmälan görs från skolans sida framgår av 

resultatet i vår studie, dock verkar det inte så lätt som det kanske låter enligt lagen. 

Informanterna menar att de kan ana eller misstänka att något inte står rätt till, men de 

gör inte en orosanmälan direkt utan de vill i stället undersöka och ta reda på mer innan 

en orosanmälan blir aktuell. Informanterna pratar mycket om relationen mellan mentor 

och elev för att få reda på mer då de börjat misstänka att något inte är som det ska vara. 

I något fall menar mentorer att det kan ta månader att bygga upp en relation till eleven 

så att denne vågar berätta. Där faller meningen med socialtjänstlagen eftersom det inte 

görs en orosanmälan när mentorerna misstänker att ett barn far illa. I en del fall väntar 

mentorn tills han eller hon är säker på att eleven inte har en välfungerande familj. Vad 

det är som gör detta är svårt att sia om, det kan handla om en osäkerhet och en risk för 

att ha gjort en orosanmälan utan några direkta belägg. Det kan även bero på att 

mentorerna inte anser att det är lönt att göra en orosanmälan på enbart en misstanke 

eftersom de har haft erfarenhet av att socialtjänsten inte alltid har gått vidare med någon 

utredning då en orosanmälan gjorts. Men till syvende och sist har ändock personal inom 

skolan ett ansvar och en anmälningsplikt även då de endast misstänker att ett barn far 

illa. 

7.2.4 Samverkan 
I de skolor som ingått i undersökningen har det alltid varit rektorn som stått för 

orosanmälan. Informanterna har haft olika syn på om detta är ett bra tillvägagångssätt, 

några anser att det bidrar till en bättre relation till föräldrarna eftersom det inte är den 

enskilda mentorn som på pappret gjort orosanmälan och därmed inte heller står som 

ansvarig. Några tycker inte att det skulle vara något problem att själva stå för anmälan, 

de kan i stället se en vinning med det eftersom de direkt kan lämna information till 

socialtjänsten och själva bli kontaktade i de fall då socialtjänsten behöver ha mer 

information. Känslan av delaktighet skulle kunna upplevas vara större om den enskilda 

mentorn skulle stå för orosanmälan. Samtidigt menar mentorerna på att det krävs ett 

gott samarbete mellan mentor och rektor för att få vidare information och uppleva sig 

mer delaktiga. Mycket ansvar ligger här på rektorn, det är rektorn som fattar det 

avgörande beslutet huruvida det ska göras en orosanmälan eller inte, det är också 

rektorn som har kontakt med socialtjänsten och som i så fall kommer få information om 

vad som händer med orosanmälan.  

 

Föräldrarna måste ge sitt samtycke för att information ska få lämnas ut från 

socialtjänsten till skolan (Norström & Thunved, 2011), skolans personal hamnar därmed 

utanför det som sker inom socialtjänstens område såvida inte föräldrarna ger sitt 

samtycke om att information får lämnas ut men även om inte föräldrarna lämnar detta 

samtycke har ändå den som lämnat in orosanmälan, i detta fallet rektorn, rätt att få reda 

på att orosanmälan har tagits emot från socialtjänsten (Norström & Thunved, 2011). 

Detta behöver inte innebära att en utredning påbörjats eller för den sakens skull, att 

åtgärder satts in för att stödja och hjälpa familjen. Det är således rektorns ansvar att 

meddela vidare till berörd personal att orosanmälan tagits emot, och om det tillkommit 

information från socialtjänsten meddela även detta. Huruvida rektorerna på 

informanternas skolor får information från socialtjänsten eller inte kan vi inte spekulera 

om. Men det som kvarstår är ändock att merparten av informanterna anser sig inte få 

information över vad som hänt efter att en orosanmälan gjorts. Detta tror vi kan skapa 

en oro hos mentorerna och det är kanske också därför som orosanmälningar görs flera 
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gånger gällande en och samma elev eftersom mentorerna inte anser att eleven, eller 

familjen, får den hjälp de är i behov av då de inte vet att det kanske redan påbörjats 

insatser från socialtjänstens sida. 

 

Mentorerna har delade meningar om huruvida de vill eller bör få vidare information från 

socialtjänsten när en utredning av familjen är igång. Någon anser att det räcker med att 

de vet att familjen får hjälp, någon annan vill veta mer om vad det är för hjälp eleven 

och dennes familj får för att på det viset kunna vara ett stöd för eleven och kunna vara 

mer vaksam på hur eleven mår. Återigen handlar det om socialtjänstens sekretess vilken 

hindrar mentorerna från att få information om vad som händer. 

 

Enligt 5 kap. 1a § i SoL ska socialtjänsten samverka med organisationer och 

samhällsorgan samt andra som berörs då det handlar om barn som far illa, och de ska 

aktivt arbeta för att samverkan sker (Norström & Thunved, 2011). Det finns en 

begränsning i hur mycket samarbete det kan finnas mellan skola och socialtjänst på 

grund av den stränga sekretess som socialtjänsten står under. Socialtjänsten får på grund 

av sekretessen inte berätta för skolans personal om deras arbete med en familj vars barn 

är elever på skolan såvida inte föräldrarna ger sitt samtycke till detta (Norström & 

Thunved, 2011). Sekretessen som socialtjänsten råder under kan därmed bidra till att 

den samverkan som skulle kunna ske mellan skola och socialtjänst blir lidande, vilket i 

sin tur kan påverka eleven om inte skolans personal redan uppmärksammat dem. 

Ponera att en familj med barn i skolåldern är aktuella inom socialtjänsten på grund av 

föräldrars missbruk, relaterat till sekretessen får inte socialtjänsten meddela detta till 

skolan. Om skolans personal inte har uppmärksammat denna eleven får inte denne den 

hjälp eller det stöd som han eller hon skulle kunna vara i behov av på skolan. 

Vi ser ett problem i att inte skolan får reda på vad som händer inom socialtjänsten. 

Misstänker skolans personal att ett barn far illa görs en orosanmälan till socialtjänsten, 

därmed skapas en form av samverkan. Denna samverkan avbryts ofta efter detta då 

informanterna inte får någon vidare information i det specifika ärendet från 

socialtjänstens håll. Trots detta ska socialtjänsten samverka med andra organisationer. 

Problemet med sekretessen inom socialtjänsten handlar om de fall då föräldrarna inte 

ger sitt samtycke till att information lämnas. Informanterna uppger ingenting om att 

någon sekretess hävs och att de får reda på information från socialtjänsten, detta tror vi 

kan bero på att föräldrarna känner skuld och att de skäms över sitt missbruk och därför 

inte vill att fler ska veta om det. Sekretessen i sig borde inte vara ett problem om 

föräldrarna ger sitt samtycke till att information lämnas. 

 

Socialtjänsten arbetar utifrån barns behov i centrum (Socialstyrelsen, 2012), men om 

föräldrarna inte ger samtycke till att lämna ut information är då frågan om vems behov 

det är som sätts i centrum. Handlar det om föräldrarnas behov av att inte andra aktörer 

ska veta om deras situation eller handlar det om barnets behov av att få stöttning även 

från skolan? Samtidigt kan vi se problematiken med att lämna ut information till skolan. 

Socialtjänstens insatser är ju insatser från deras sida, men det vore bra om de också 

kunde utnyttja den kompetens och den möjligheten som skolans personal har gällande 

elever och använda sig av en samverkan som borde vara självklar just på grund av att 

barn spenderar mycket tid på skolan och skulle kunna behöva stöttning även under den 

tiden och inte enbart under den tid de är i hemmet.  

7.2.5 Handlingsplan 
Personal på skolan behöver ha rutiner för hur en orosanmälan och kontakten med 

socialtjänsten ska gå till (Socialstyrelsen, 2012). Samtliga mentorer i den genomförda 
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studien upplevde att de kände sig säkra och trygga i hur de skulle göra då det blir 

aktuellt med en orosanmälan. Om skolan har en handlingsplan gällande barn till 

missbrukande föräldrar så uppmärksammar och agerar dessa skolor bättre jämfört med 

de skolor som inte har någon handlingsplan (Socialstyrelsen, 2014). Samtidigt är det 

enligt studier endast en tredjedel av Sveriges skolor som har ett dokument för hur 

skolan ska agera för barn till föräldrar som missbrukar (Elgán & Leifman, 2011). 

Mentorerna i studien uppgav att det inte fanns någon handlingsplan på deras skola, om 

det skulle finnas något dokument eller handlingsplan så var det ingenting som de visste 

om och därför inte heller arbetar med inom skolan. Behovet av att ha en handlingsplan 

skiftade mellan mentorerna då någon ansåg att risken med en handlingsplan var att den 

bara skulle finnas där utan att skolan arbetade med den. Risken med att inte ha någon 

handlingsplan är att skolan missar de elever som växer upp i missbrukande hem. 

Eftersom ingen av informanterna på respektive skola har erfarenhet av att ha arbetat 

med någon handlingsplan är det svårt för dem att göra en utvärdering av huruvida ett 

sådant dokument skulle vara till hjälp eller inte. Det är möjligt att en handlingsplan 

faktiskt skulle kunna innebära att fler elever uppmärksammas och får den hjälp och 

stöttning som de kan vara i behov av. Samtidigt håller vi med den mentor som menar på 

av vilken anledning det ska finnas en handlingsplan. Syftet med en handlingsplan är så 

klart att personal på skolan ska arbeta med denna och lyfta den på genmensamma 

träffar. Vi tror att en handlingsplan är bra i de fall då den används och uppmärksammas, 

blir den ett dokument som inte används gör den ingen nytta. Barn till föräldrar som 

missbrukar behöver skolans hjälp och för att skolan ska kunna uppmärksamma dessa 

barn anser vi att skolans personal behöver en handlingsplan och att denna handlingsplan 

diskuteras på personalmöten för att göra personalen uppmärksam på problemet och mer 

lyhörda och aktiva för att upptäcka de barn som är drabbade. Risken med att inte ha 

någon handlingsplan är just att de barn som inte utmärker sig så tydligt inte blir sedda. 

Vi tror att utåtagerande elever blir mer uppmärksammade av skolans personal i 

jämförelse med de elever som gör sina läxor, kommer i tid och som inte stör på 

lektionerna. Men även om dessa barn inte utåt sett mår dåligt kan de säkerligen må 

dåligt inombords och även behöva stöttning av andra vuxna i sin omgivning varav 

skolans personal skulle kunna vara en stark resurs. 

7.2.6 Behov av kunskap 
Personal inom skolan upplever att de skulle behöva mer utbildning gällande hur de dels 

ska uppmärksamma de barn som växer upp i en familj med missbruk samt hur de ska 

göra för att närma sig eleven (Elgán & Leifman, 2011). Det har visat sig att de skolor 

som arbetat fram en handlingsplan och som har rutiner för att uppmärksamma och 

fortbilda personalen gällande barn som far illa i hemmet har större möjlighet till att 

uppmärksamma dessa barn (Socialstyrelsen, 2014). Trots detta visar denna studie på att 

mentorerna inte anser sig i behov av vidare kunskap över hur de ska uppmärksamma 

och arbeta med elever som växer upp i hem med missbruk. De känner i stället en 

trygghet i att de kan ta kontakt med skolkuratorn eller skolsjuksköterskan. Men för att 

skolkuratorn eller skolsjuksköterskan ska kopplas in krävs att de får information om att 

en elev behöver deras hjälp, där tror vi att mentorerna är viktiga som vi tidigare fört på 

tal under rubriken metoddiskussion. För att mentorerna ska kunna kontakta skolkuratorn 

eller skolsjuksköterskan tror vi att personal behöver mer kunskap i hur de kan upptäcka 

att ett barn växer upp i en familj med missbruksproblematik. Detta eftersom det under 

vår sökning på lämpliga informanter framkom att många inte har någon erfarenhet av 

denna problematik trots att det enligt studier finns mellan två till tre elever i varje klass 

som har någon förälder med missbruk (Brunnberg, Eriksson & Tinnfält, 2007; Elgán & 

Leifman, 2011; Socialstyrelsen, 2014). Det torde således finnas fler mentorer med 



  
 

33 

erfarenhet vilket stärker vår inställning till att denna problematik behöver 

uppmärksammas i skolor. Och även bland de mentorer som deltagit i denna studie ser vi 

inte att de har erfarenhet av att i snitt ha haft mellan två till tre elever i sina klasser 

under de år som de arbetat vilket förmodligen betyder att det finns ett flertal barn på 

skolorna runt om i Sverige som inte får den hjälp och den stöttning de kanske är i behov 

av utifrån att det växer upp i familjer där den ena eller båda föräldrarna har ett missbruk. 

För att personal ska göra en orosanmälan till socialtjänsten behöver de kunskap om 

lagstiftningen (Socialstyrelsen, 2012). Detta är ingenting som kommer fram som ett 

problem under studien, de mentorer som intervjuades till denna studie var väl förtrogna 

med lagstiftningen och visste om att de har en anmälningsskyldighet. Det som 

framkommer i studien är att det inte alltid görs anmälan vid första misstanke om att det 

är något som är fel. Mentorerna vill i stället få mer information och därmed bli mer 

säkra innan de tar kontakt med rektorn på skolan för att diskutera om en anmälan ska 

göras eller inte.  

7.2.7 Skolan som social arena 
Det finns en skolplikt i Sverige, detta gör att skolan skulle kunna fungera som en social 

arena med goda förutsättningar att identifiera och hjälpa utsatta barn och ungdomar 

(Alexandersson, et al., 2017). Detta ställer krav på kunskap om hur dessa barn och 

ungdomar kan uppmärksammas. Att mentorerna i studien inte upplever sig vara i behov 

av mer kunskap om hur de skulle kunna uppmärksamma och arbeta med barn till 

missbrukande föräldrar upplever vi som en komplex faktor. Samtidigt som det vore 

önskvärt att en sådan kompetens fanns bland mentorer och övriga pedagoger på en 

skola, är det möjligt att det inte är ett rimligt krav att ställa på dem. En person som 

utbildar sig till pedagog kanske inte har för intresse, eller förväntar sig, att behöva vara 

den som tar på sig ett sådant ansvar. Det går dock inte att frånkomma anmälningsplikten 

när personal misstänker att ett barn far illa, och kanske är det inte rimligt att ställa 

ytterliggare krav på pedagoger i skolan. Om det, som mentorerna beskriver, ofta är 

elevhälsan som får kunskap om när ett barn riskerar att fara illa till följd av 

missbrukande föräldrar, är det kanske där ett arbete skulle behöva ske för att 

uppmärksamma och kunna hjälpa fler barn. Det kanske är mer rimligt att ställa krav på 

elevhälsan att hitta sätt att ha en mer direkt kontakt med barnen, än att ställa krav på 

mentorerna att öka sin kunskap om problemet. 

7.3 Implikationer 

Det som är framträdande i denna studie handlar om tre saker. För det första hur viktig 

den relationella pedagogiken är för att se den unika individen i eleven och se dess 

intersubjektivitet bland alla andra. En god relation ger mentorn en syn på eleven vilket 

bidrar till dels att kunna uppmärksamma eleven om denne inte mår väl men relationen 

bidrar också till att eleven vågar berätta för mentorn om situationen där hemma och 

söka stöttning hos denne. 

 

För det andra handlar det om bristen på samverkan mellan skolan och socialtjänsten. 

Det som gör att avsaknaden av samarbete finns handlar främst om den sekretess som 

socialtjänsten verkar under. Mentorerna menar att de inte får vetskap om huruvida en 

utredning inleds, om insatser planeras från socialtjänstens sida eller för den sakens skull 

ens om socialtjänsten mottagit orosanmälan. Mentorerna saknar återkoppling och ett 

tätare samarbete med socialtjänsten vilket de ser skulle gynna eleven. 
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Den tredje aspekten som framkommer i denna studie är bristen, eller rent av 

avsaknaden, av en handlingsplan på skolorna över hur de ska arbeta då personal 

uppmärksammar elever vars förälder eller föräldrar har ett missbruk. Detta skulle kunna 

vara en bidragande faktor till att mentorerna inte uppmärksammar dessa elever i den 

utsträckningen som de borde utifrån vetskapen om att det i genomsnitt går mellan två 

till tre elever i varje klass med denna problematik.  

 

7.3.1 Studiens relevans 
Vi anser att denna studie lyft fram det positiva med att mentorerna arbetar för att skapa 

en god relation med elever och deras föräldrar samtidigt som studien också visar på 

bristen på samverkan mellan skola och socialtjänst samt bristen på handlingsplaner ute 

på skolorna. Detta betyder att detta är en studie som är aktuell och som förhoppningsvis 

kan bidra till att skolorna uppmärksammar sina brister och börjar arbeta för att en bättre 

samverkan med socialtjänst tar form samt att de utarbetar en handlingsplan som de kan 

diskutera tillsammans på personalmöten för att på så sätt uppmärksamma problematiken 

och stötta de elever som är i behov av det. 

 

7.3.2 Förslag på vidare forskning  
Det vore intressant att forska vidare dels kring hur socialtjänstens personal ser på deras 

samarbete med skolan, undersöka huruvida rektorer tycker att återkoppling av en 

orosanmälan fungerar samt hur elevhälsoteamet på skolorna får vetskap om barn som 

växer upp i familjer med missbruk. 
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I 
 

Bilagor 

Intervjuguide 
Hur uppmärksammas elever vars föräldrar har missbruksproblem? 

 På vilket sätt har du som mentor uppmärksammat elever som växer upp i 

familjer med missbruksproblem? 

 Har du utläst något specifikt samband? 

 Vad har du för kunskap om hur barn som växer upp i familjer där det finns 

missbruk utmärker sig? 

Hur arbetar man aktivt på skolan för att hjälpa dessa elever? 

 Vad gör du när du får reda på att ett barn har föräldrar med missbruk? 

 Hur ser skolans arbete ut för dessa elever? 

 Hur arbetar ni pedagoger för att uppmärksamma och stötta? 

Finns det en samverkan med andra instanser och hur ser i sådana fall den 

samverkan ut? 

 Hur ser kontakten ut med barnen, föräldrarna och samverkanspartners? 

 Finns det faktorer som underlättar eller försvårar i kontakten med dessa? 

 Hur upplever du stödet från kolleger och ledning? 

 Upplever du en trygghet i situationen? 

 Hur fungerar uppföljningen av en orosanmälan? Både från socialtjänst men även 

hur ni arbetar på skolan. 

Vad skulle behövas ytterligare för att göra arbetet med att uppmärksamma och 

hjälpa dessa barn enklare? 

 Finns det något du känner att du vill ha ökad kunskap om? 

 Vad krävs för att du ska känna dig trygg i arbetet med elever som växer upp i 

familjer med missbruk? 

 Skulle du önska mer hjälp/råd/stöd från dina kolleger eller ledningen på skolan? 

Om ja, hur skulle du vilja ha det? 

 


