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Examensarbetets syfte är belysa några utvalda rektorers, enskilda lärares och en 

specialpedagogs betydelse i den allmänna undervisningen av alkohol, narkotika, dopning och 

tobak (ANDT) i grundskolan. Syftet är också att visa utvalda skolors hantering och 

synliggörande av elever i missbrukande familjer. För att få bredare perspektiv på min 

kvalitativa studie har jag valt att se ANDT och elever i missbrukande familjer ur ett 

elevperspektiv. Detta med en person som har växt upp med missbrukande vårdnadshavare. 

Där fokus ligger på upplevelser från hens skoltid.  

          Examensarbetets undersökning har gjorts genom kvalitativa intervjuer med en 

semistrukturerad intervjuguide som grund. De kvalitativa intervjuerna ligger till grund för 

resultat och analysdelen. I dessa delar visades tydliga likheter mellan lärare och rektorers 

åsikter gällande innehåll och arbete med ANDT-undervisning. Likaså med elever i 

missbrukande familjer. Resultat och analysdelen visade också skillnader mellan rektorers och 

lärares åsikter jämförelsevis med den intervjuade specialpedagogens.  Exempel på likheter var 

att samtliga lärare och rektorer var överrens om att ANDT arbetas mer på mellanstadiet, 

framförallt på högstadiet. Vidare menar de intervjuade lärarna och rektorerna att ämnet 

belyses i mindre utsträckning på lågstadiet. Samtliga rektorer och lärare var nöjda över deras 

arbete med ANDT, men lyfte fram att all input inom ämnet är bra. Dessa tankar skiljde sig 

betydligt i jämförelse med specialpedagogens tankar och åsikter gällande ANDT, och elever i 

missbrukande familjer. Specialpedagogen belyste vikten av utbildning inom området för att 

på bästa sätt kunna förebygga exempelvis elevers eventuella bruk av alkohol, narkotika, 

dopamin och tobak men även finna elever som far illa i missbrukande familjer. 

Specialpedagogen poängterar vikten av att börja med ANTD-undervisning på ett naturligt sätt 

med kontinuerliga inslag redan på lågstadiet.  
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1.Inledning  

”Var femte barn lever med missbrukande vårdnadshavare” (CITAT 

Andersson110228). Att leva i en familj med missbrukarproblematik handlar om barn som 

lever i en miljö vars vårdnadshavare har en problematisk eller riskabel konsumtion av 

alkohol, narkotika, tobak, dopamin eller andra droger. Vid missbruk sker användningen av 

dessa substanser på ett skadligt och olämpligt sätt för missbrukaren själv och för dess familj 

(Statens folkhälsoinstitut, 2008). I denna studie har jag valt att undersöka utvalda rektorers, 

lärares samt en specialpedagogs förhållningssätt gällande ANDT-undervisning (se bilaga 1) 

samt förebyggande arbete, synliggörande och arbete med elever i missbrukande familjer. 

Studien belyses även ur ett elevperspektiv, genom intervju med en person vars föräldrar 

missbrukande under hens uppväxt och skolgång. Jag anser att undervisning gällande missbruk 

är viktig eftersom att den kan ge samtliga elever kunskap och förståelse för vad missbruk 

innebär samt påverka elever till att vilja och våga ta egna ställningstaganden när det gäller 

detta område. Dessutom kan undervisningen fungera i ett förebyggande syfte för att minska 

risken för elevers eventuella bruk av alkohol, tobak, narkotika och andra droger.  

Jag har tidigare inte varit medveten om att ett så stort antal elever befinner sig i 

familjer med missbruksproblematik. Jag har fått ökad förståelse för hur betydelsefull och 

avgörande skolpersonals arbete är med att förebygga, uppmärksamma, stödja och hjälpa 

elever som lever i en missbrukande familj. Det har i sin tur fått mig att vilja uppmärksamma 

och reflektera över ANDT-undervisning samt elever i missbrukande familjer i mitt kommande 

yrke som lärare. Främsta anledningen till att jag har valt att skriva ett examensarbete om 

ANDT-undervisning och elever i missbrukande familjer är för att jag som blivande lärare 

kommer med all säkerhet möta elever som lever med missbrukande vårdnadshavare. Det är 

därför viktigt att jag har kunskap och förståelse för hur jag i min yrkesroll kan synliggöra, 

arbeta, hantera och framför allt stödja dessa elever på bästa sätt. 

Skolan är en verksamhet som med säkerhet möter elever som lever med 

missbrukande vårdnadshavare. Därför är skolans arbete, synsätt samt val av förhållningssätt 

betydelsefullt och avgörande för elevers utveckling och framtida livssituation. Enligt 

nuvarande läroplan för grundskolan 2011, Lgr11 är ett av uppdragen för skolors personal att 

gestalta och förmedla olika värden, exempelvis ”människolivets okränkbarhet, […] alla 

människors lika värde […] solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2011:7). Samtliga 

rektorer har enligt Lgr11 huvudansvar för att tobak, alkohol, narkotika och andra droger samt 

risker med dessa ska integreras i skolans undervisning (Skolverket, 2011) 
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2.   Syfte och problemformuleringar 

2.1   Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att belysa utvalda rektorers, enskilda lärares samt en 

specialpedagogs synsätt, förhållningssätt, arbete och hantering av med området missbruk i den 

allmänna undervisningen samt med elever med missbrukande vårdnadshavare.  

 

2.2   Problemformuleringar 

 Hur ser ANDT- undervisning ut i skolors allmänna undervisning?  

 På vilka sätt synliggör, stödjer och arbetar rektorer och lärare med elever som 

har missbrukande vårdnadshavare och hur ser skolors förebyggande arbete ut 

inom detta område? 
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3.   Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Detta kapitel innehåller litteraturgenomgång och tidigare forskning som berör skolors och 

lärares undervisning i alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) samt om elever i 

missbrukande familjer. Kapitlet belyser regeringsbeslut och bestämmelser gällande skolors 

ANDT-undervisning, skolan och lärarens skyldigheter gentemot elever i missbrukande 

familjer samt varningssignaler och överlevnadsstrategier som barn kan uppvisa vid svåra 

hemförhållanden.  

 

3.1   ANTD-undervisning, regeringsförslag, beslut och en ny bestämmelse  

Christensen (1993) belyser att en av de vanligaste uppfattningarna hos lärare är bland annat 

att man inte ska prata om missbruk av dess olika slag med barn. Det beror på att man i många 

fall anser att de är för små för att förstå. Det är mer aktuellt och relevant att beröra ämnet 

missbruk med elever i mellanstadieåldern och framåt. Christensen skriver vidare att barn i ung 

ålder vet vad alkohol är, men vet inte varför människor dricker. Författaren menar att det är 

ett ypperligt tillfälle att beröra och prata om missbruk när man i undervisningen pratar om t ex 

hälsa, kroppen etc. Vidare att lärare borde införa det som ett naturligt inslag i undervisningen. 

Det är även att ta tillvara på elevers spontana funderingar och frågar gällande droger och 

missbruk i den vardagliga undervisningen. Vid dessa tillfällen är det väsentligt att läraren 

vågar prata öppet, för att öka förståelsen hos eleverna att ämnet i sig inte är något skamligt att 

prata om (Christensen, 1993). 

Sveriges regering har 2011 beslutat och gett Skolverket i uppdrag att under 

några år erbjuda utbildningsinsatser för skolor i Sverige riktat till rektorer och lärare. Tanken 

är att skolors ANDT-undervisning ska stödjas exempelvis. genom att utarbeta och utveckla 

olika stödmaterial. Insatsernas utgångspunkt grundas på beprövad erfarenhet samt forskning 

gällande förebyggande åtgärder. Beslutet siktar mot en hälsofrämjande skolutveckling, 

skolframgång och skolans klimat. Avsikten är att öka ANDT kvalitén på undervisningen, 

skapa trygghet för eleverna men också fungera som skyddsfaktorer för elevers hälsa. 

Skolverket har fått till uppgift att undersöka hur skolor arbetar med ANDT-undervisning och 

exempelvis hjälpa skolor  

Den svenska regeringen har också utformat en proposition där fokus riktas mot 

insatser för barn som befinner sig i missbrukande familjer. Propositionen är en samlad strategi 

för ANDT- politiken (Hasselgren, 2011b:1). Syftet är att det ska ske en kartläggning av 

samtliga kommuners förebyggande arbete gällande barn i behov av stöd. Vidare skriver 
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Hasselgren (2011b:1) att regeringen lyfter fram att de olika yrkesgrupper som arbetar med 

barn behöver få en ökad kunskap om anmälningsskyldighet och hur det praktiskt fungerar. En 

ökad medvetenhet om att det krävs olika stödåtgärder för barn som befinner sig i en familj 

med missbruksproblematik ingår också. ”Barn i familjer där missbruk förekommer behöver 

uppmärksammas och garanteras ett fullgott stöd” (Hasselgren, 2011b:1, s 11).  

Enligt Nilsson (2011:1) har hälso- och sjukvårdslagen infört en bestämmelse 

från och med den 1 januari 2010 gällande barn i missbrukande familjer som fått namnet ”Lex 

Therese”. Enligt bestämmelsen ”Lex Therese” ska alla barn som lever i utsatta miljöer få stöd 

och hjälp. Dessa barn har även rättighet att få information om dess vårdnadshavares 

problematik (Nilsson, 2011). 

 

3.2. Anmälningsskyldighet och vägledning 

Enligt Socialtjänstlagen har alla som är verksamma inom skolans värld anmälningsskyldighet 

när ett barn far illa. ”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd bör anmäla detta till nämnden” 

(Hindberg, 2006:125). Ovanstående gäller även vid misstanke om att ett barn far illa 

(Hindberg, 2006). När anmälan görs är det betydande att informera barnet om det innan och 

framför allt belysa att det är för deras skull som den görs (Christensen, 1993). Emellertid 

belyser Hindberg (1999) att skolan ofta gör en sen anmälan. Det beror vanligen på att 

skolpersonalen tror att deras egna insatser kommer vara tillräckliga eller på grund av de anser 

att deras misstanke inte är tillräcklig stark för att genomföra en anmälan (Hindberg, 1999). 

Christensen (1993) menar också att många lärare upplever att det är svårt att göra anmälan 

pga. förtroendet man har fått när att eleven har berättat om sina hemförhållanden 

(Christensen, 1993). En bok från Socialstyrelsen (2004)  poängterar vikten av att reflektera 

över de konsekvenser som kan uppstå om det inte sker en anmälan pga. att läraren exempelvis 

avvaktar. Det kan leda till att det berörda barnets situation blir värre samt att barnet hamnar 

långt efter i sin utveckling (Socialstyrelsen, 2004). Christensen (1993) lyfter fram att ett 

viktigt förhållningssätt lärare bör inta är att lita på sin intuition och vid minsta misstanke 

uppmärksamma, hantera, åtgärda samt göra en anmälan. Det är därför betydelsefullt i samtalet 

mellan lärare och elev från början belysa att arbete inom skolans värld innebär automatiskt 

anmälningsskyldighet, både vid kännedom eller misstanke om att elev far illa exempelvis 

(Cristensen, 1993).  
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Socialstyrelsen (2004)  belyser att det är viktigt att komma ihåg att en anmälan endast ska 

grunda sig på oron hur eleven har det och hur hen mår.  Däremot är ”det är inte fråga om att 

utfärda någon ”dom” över familjen. Man anmäler inte familjen som sådan, utan anmäler 

iakttagelser som kan innebära att ett barn kan behöva hjälp” (Socialstyrelsen, 2004:13). 

Hasselgren (2011a:1) beskriver att det finns en vägledning som Socialstyrelsen 

har utformat. Den är till för att vägleda exempelvis skolpersonal i sitt arbete när en elev far 

illa. I Socialstyrelsens vägledning framgår det bland annat att familjer som lever i missbruk 

ofta har ett flertal andra ”problem” eller svårigheter som kan fungera som skydd för att dölja 

missbruket (Hasselgren, 2011a:1). 

 

3.3   Barns rättigheter, hälsa och välbefinnande   

Elever som befinner sig i utsatta livsmiljöer såsom missbruksmiljöer har rätt att 

få stöd och hjälp av skolan. Om elever befinner sig i utsatta livsmiljöer kan skolan ta hjälp av 

ett elevhälsoteam som har till uppgift att uppmärksamma, kartlägga, dokumentera, åtgärda 

och att utvärdera samt följa upp elevens situation. Ett elevhälsoteam kan till exempel bestå av 

lärare, rektor, skolsköterska, skolpsykolog, fritidspedagog etc. (Hjörne & Säljö, 2009).  

 

3.4   Skolans arbete med elever med missbrukande vårdnadshavare 

Skolverket (2000) har utformat rapporten ”Nationella kvalitetsgranskningar 1999” och i den 

framgår olika förslag som kan användas av skolor i deras förebyggande och implementerande 

arbete inom området alkohol, narkotika samt tobak (Skolverket, 2000). Enligt Hindberg 

(1999) har skolan personals vilja och förmåga att förebygga, upptäcka och stödja elever som 

befinner sig i missbrukande familjer en avgörande betydelse.  

Christensen (2003) menar att det finns olika faktorer som avgör huruvida 

vårdnadshavares missbruk kan upptäckas eller ej.  En av dessa faktorer är att människors 

attityder gällande olika missbruk skiljer sig.  Ett exempel på det är att inställningen till ett 

alkoholmissbruk skiljer sig från inställningen till ett narkotikamissbruk. Ett alkoholmissbruk 

är något som i de flesta fall upptäcks sent då alkohol är vanligt förekommande i vår kultur 

samtidigt som problemen lätt bagatelliseras pga. obehag och att tillvägagångssättet är oklart. 

Till skillnad från ett alkoholmissbruk är ett narkotikamissbruk svårt att upptäcka, då kunskap 

oftast saknas gällande missbrukets effekter samt dess olika symptom. Ur ett barnperspektiv 

menar författaren att barns föräldrar oavsett missbruk är lika oberäkneliga och frånvarande.  

En annan faktor som påverkar belyser Christensen (2003) är en persons uppfattning om hur en 
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missbrukande familj ser ut. Den allra vanligaste uppfattningen är att en missbrukande familj 

är en utslagen familj med många olika problem.  Vidare menar författaren att i verkligheten är 

dessa typer av familjer bara är en liten del av de missbrukande familjer som finns. Dessa 

uppfattningar har därför en tendens att lätt bagatelliseras och utveckla misstro till ex det 

läraren ser och på så vis synliggörs inte alla elever med vårdnadshavare som har 

missbruksproblematik (Christensen, 1993). Andra faktorer som kan vara betydelsefulla och 

avgörande i arbetet med elever till missbrukande vårdnadshavare menar Hindberg (1999)  är 

lärares kunskap om missbruk och om barn med missbrukande vårdnadshavare. Andra 

betydelsefulla faktorer är lärares arbetssituation och klassens gruppstorlek. Dessa faktorer har 

betydelse för om elever (som befinner sig i missbrukande familjer) blir sedda av lärare och 

skolan samt får möjlighet till stöd och hjälp. Emellertid är den viktigaste och kanske främst 

avgörande faktorn enligt Andersson (110228) att man som lärare väljer att se och bemöta 

varje elev för den henen är och ser hens starka sidor och inte endast de svaga (Andersson, 

110228).  

”Du kan inte eller har svårt att finna elever i missbrukande svårigheter men du 

kan göra det möjligt för dem att finna dig” (Andersson, 110228). Enligt Ekelund och Dahlöf 

(2009) finns det olika förhållningssätt som lärare bör tänka på och vara medveten om för att 

stötta och hjälpa elever som kan leva med missbrukande vårdnadshavare. Det är viktigt som 

lärare att aldrig prata nedlåtande om missbrukare, då det i klassen kan finnas elever vars 

vårdnadshavare missbrukar. Det är också viktigt att lärare vågar prata öppet om alkohol, 

narkotika, dopamin tobak och andra droger tillsammans med elever. Om lärare undviker att 

samtala om ämnet missbruk kan det vara en bekräftelse för elever att missbruk är något 

skamligt och fult som man inte ska prata öppet om. Ekelund och Dahlöf (2009) lyfter även 

fram vikten av att som lärare aldrig pressa en elev att berätta om sin livssituation. Emellertid 

belyser författarna (2009) samtidigt att skolan och lärare ska våga fråga eleven om hens 

hemförhållande och exempelvis om någon av vårdnadshavarna dricker alkohol. Detta för att 

som lärare visa att hen intresserar sig för elevens hälsa och livssituation samt finns där för att 

lyssna och stötta (Ekelund & Dahlöf, 2009). ”I mötet med barn till missbrukare är det viktigt 

att vara så öppen som möjligt inför barnens frågor […] Det är viktigt att vi ger barnen 

möjlighet att dela med sig av sina svårigheter, att vi är beredda att lyssna. Att vi bekräftar 

dem, och erkänner deras känslor som verkliga och sanna” (Christensen, 1993:18) 

I mötet och samtalet med elever som lever med vårdnadshavare som har 

missbruksproblematik, är det viktigt att bekräfta eleven och skapa en öppen atmosfär samt 

stödja eleven (Andersson, 110228). Enligt Ekelund och Dahlöf (2009) är det viktigt att elever 
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till missbrukande vårdnadshavare får bekräftelse av skolan och lärare att det inte är elevens fel 

att båda eller någon av vårdnadshavarna missbrukar. Det är vanligt att eleven tar på sig skuld 

för att vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna missbrukar och att det skulle vara elevens egna 

beteende som är en del av vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas missbruk. Enligt 

Andersson (110228) bör lärare berätta och synliggöra för dessa elever att de inte är ensamma 

och att det finns andra elever som befinner sig i samma eller i en liknande situation. Elever 

behöver få höra och känna att det är tillåtet att tala med andra om sin situation och att elevens 

berättelse, känslor och reaktioner tas på allvar av skola och lärare (Andersson, 110228). En 

annan sak som är viktig att ha i åtanke gällande barn i missbrukande familjer är att ”Många 

barn som lever i missbrukarmiljöer lever i en mycket oberäknelig tillvaro och har därför stort 

behov av fasta rutiner för att känna trygghet” (Christensen, 1993:93). Dessa barn har en 

tendens av att protestera starkt mot detta, då det till större del är så att barn till missbrukande 

vårdnadshavare ofta får göra som de vill utan konsekvenser. Författaren menar att alla barn 

behöver struktur och gränser. Genom detta lär sig barn att livet kan se annorlunda ut i 

jämförelse med hur de lever hemma samt ökar det deras konsekvenstänkande och förståelse 

(Christensen, 1993). 

 

3.5   Lärares syn, förhållningssätt och arbetssätt 

Enligt Statens folkhälsoinstitut (2010a) har skolors, rektorers och lärares val av 

förhållningssätt, bemötande och arbetssätt i området missbruk betydelse för elevers utveckling 

och kunskap om alkohol, narkotika, tobak och andra droger. Det är enligt Statens 

folkhälsoinstitut viktigt att skolor undervisar kring området missbruk och arbetar 

förebyggande och stödjande tillsammans med elever. Om elever får kunskap om alkohol, 

narkotika, tobak samt andra droger och blir medveten om dess påverkan och konsekvenser får 

de möjlighet att ta ställning och fatta egna beslut (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). Skolverket 

(2000) lyfter fram betydelsen av att ha en gemensam undervisning gällande området missbruk 

och för elever i missbrukande familjer då det aldrig får ske ett utpekande av elever. I 

undervisningen kan lärare exempelvis arbeta med böcker, film, föreläsningar, temadagar etc. 

som i sin tur kan leda till reflektion, diskussion och kunskaper kring ämnet i klassen. I det 

allmänna arbetet i klassen om missbruk menar skolverket (2000) att lärare kan få kännedom 

om det finns elever i missbrukande familjer i klassen. Emellertid kan det även ge elever i 

dessa förhållanden erfarenheter om att de inte är ensamma i sin livssituation och att det finns 

personer de kan samtala med om sin situation, sina känslor, tankar etc. (Skolverket, 2000).  
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Det är enligt Jenner (2004) viktigt att lärare är medveten om och har i åtanke att 

hens syn och förväntningar på elever är avgörande och påverkar elevers utveckling, 

motivation, självkänsla och resultat.  Om en lärare har goda förväntningar på elever resulterar 

det i att elever får en god utveckling och goda resultat. Detta förhållningssätt kallas för 

”Pygmalioneffekten” (Jenner, 2004). Likaså belyser Stigdotter Ekberg (2010) att forskning 

visar på att ”goda möten och relationer har betydelse för människor” (Stigdotter Ekberg, 

2010:19). Christensen (1993) menar att i arbetet med området missbruk och barn till 

missbrukare är det viktigt att reflektera över, samtala om egna uppfattningar och 

förhållningssätt till missbruk exempelvis alkohol. Det är viktigt att ha en reflektion över detta, 

eftersom att lärare då lättare kan undvika att egna känslor, tankar etc. styr bemötandet, arbetet 

med området missbruk, missbrukande vårdnadshavare och deras barn (Christensen, 1993).  

Alexandersson (1999) belyser genom att ständigt vara reflekterande öppnas möjligheter till en 

större medvetenhet om undervisningen, eleverna och om sig själv som lärare. Detta för  att 

kunna utveckla, förbättra och förändra exempelvis undervisningen, relationer mellan elever 

och lärare, lärarens förmåga att hjälpa, stödja elever etc. (Alexandersson, 1999). 

 

3.6   Tecken och faktorer på att elever lever i en missbrukande familj och deras 

överlevnadsstrategier 

Christensen (2003) menar att det finns flertal gemensamma drag som kan känneteckna en 

familj med missbruksproblematik.  Exempel på detta är att familjen isolerar sig då de vill 

hemlighets hålla familjehemligheten (Christensen, 2003).  Skolverket (2000) lyfter fram att 

det kan vara svårt att upptäcka om elever befinner sig i missbrukande familjer eftersom att det 

i flera fall är ett dolt problem. Barn är ofta lojala mot sina vårdnadshavare och berättar gärna 

inte om sina hemförhållanden för andra vuxna. En orsaksförklaring kan vara att barnet ofta 

känner ensamhet och skuld till sin eller sina vårdnadshavares missbruk (Skolverket, 2000). En 

annan orsak menar Ekelund och Dahlöf (2009) är att elever ofta kan inta olika 

överlevnadsstrategier för att överleva och dölja hur hen mår och vilken hemförhållanden hen 

har (Ekelund & Dahlöf, 2009). Detta menar Christensen (1993) kan bero på att barn inte alltid 

kan eller vill visa verbalt hur de mår utan använder sig istället olika överlevnadsstrategier.  De 

strategier som barn brukar välja bland är clownen, syndabocken, det osynliga barnet eller 

familjehjälten. Clownen är ofta barn som spelar roller, sällan allvarlig, bringar ofta fram skratt 

etc. Medan syndabocken är den bråkiga, stökiga och otrevliga barnet. Det osynliga barnet 

däremot är en överlevnadsstrategi där eleven gör sig så osynlig som möjligt i alla lägen, till 
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skillnad från familjehjälten som vill vara bäst i allt den gör, ofta en överambitiös elev. Vidare 

menar författaren att det är vanligt att flertal elever uppträder enligt dessa 

roller/överlevnadsstrategier. Det behöver inte betyda att eleven har missbrukande föräldrar 

och det behöver heller inte betyda att eleven far illa på något sätt.  Författaren belyser dock att 

det är viktigt att lärare är uppmärksamma på om denna roll/strategi överdrivs eller om eleven 

alltid intar samma roll, strategi (Christensen, 1993). Det finns roller som är svårare att 

upptäcka än andra, exempelvis clownen, familjehjälten, det tysta barnet.  Medan den roll som 

skolpersonalen oftast inte kan undgå är den utåtagerande eleven, dvs. syndabocken 

(Andersson, 110228).  

Hasselgren (2011a:1) lyfter fram att när det gäller barn i missbrukande familjer 

finns det inga ”generella symtomen eller lätt identifierbara tecken som visar att de barnen 

lever i en familj med pågående missbruk” (Hasselgren, 2011a:1:12). Vidare skriver 

Hasselgren (2011a:1) att barn är unika och olika och kan visa olika tecken på att de befinner 

sig i en missbrukande familj. Emellertid är det viktigt att skolan och lärare känner till och är 

medvetna om att det finns olika symptom och tecken hos elever med missbrukande 

vårdnadshavare. Exempel på symptom eller tecken kan vara försenad motorisk och språklig 

utveckling, inåtvändhet, hyperaktivitet, ängslighet, aggressivitet, magsmärtor, huvudvärk, 

trötthet, koncentrationssvårigheter etc. Vidare i artikeln (2011a:1) belyses de individer utanför 

familjen som ofta eller dagligen möter barnen ex lärare, har större möjlighet att upptäcka om 

barnet far illa och lever i en missbrukande familj (Hasselgren, 2011a:1). 

Det finns olika varningssignaler och tecken hos vårdnadshavare som befinner 

sig i ett missbruk menar Ekelund och Dahlöf (2009). Exempel på dessa kan vara att tider vid 

lämning och hämtning inte sköts, att vårdnadshavare undviker kontakt med skolan, att eleven 

ofta kommer till skolan smutsig, utan sina gymnastikkläder etc. (Ekelund & Dahlöf, 2009). 

Vidare menar Hasselgren (2011a:1) att en varningssignal på att något inte står rätt till i 

hemmiljön är när vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna efter upprepade gånger inte dyker 

upp på planerade samtal eller möten i skolan (Hasselgren, 2011a:1). Liljegren (2000) belyser 

att elever i missbrukande familjer kan klara sig bättre och må bättre i fall en vuxen utanför 

familjen stödjer eleven. Elever behöver ha någon vuxen som de kan lita på, någon som lyssnar 

på dem, visar förståelse och finns där för dem. Denna vuxna kan vara elevens lärare eller 

någon vuxen i dess närhet (Liljegren, 2000). ”Barn har en fantastisk förmåga att ta åt av det 

som är positivt, och ju fler vuxna som bryr sig om dem och engagerar sig i deras liv, desto 

bättre förutsättningar har barnen när de blir vuxna” (Christensen 1993:94). 
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En betydelsefull anledning enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) till att skolan 

ska arbeta med insatser och åtgärder i området missbruk och elever som befinner sig i en 

missbrukande familjer är att skolan kan på så vis reducera risken till att elever utvecklar ett 

eget missbruk, psykisk ohälsa och kriminalitet (Statens folkhälsoinstitut, 2008).  

 

3.7   Skyddsfaktorer och riskfaktorer 

Enligt Andersson (110228) finns det både skydds- och riskfaktorer i samhället, i skolan samt i 

hemmiljön som har betydelse för elevers utveckling och framtida livssituation. Missbruk är ett 

område som har komplexa samband mellan samhällsfaktorer, individfaktorer och sociala 

nätverksfaktorer. Samhällsfaktorer handlar om alkohol, narkotika, tobak och andra drogers 

tillgänglighet, pris, lagar, traditioner etc. Individfaktorer är exempelvis genetiska faktorer, 

uppväxtvillkor, familjekommunikation, psykosociala faktorer etc. som kan påverka elevers 

hälsa och livssituation positivt eller negativt. Ett annat och kanske avgörande samband som 

kan leda till att elevers hälsa påverkas positivt eller negativt är sociala nätverksfaktorer. Dessa 

faktorer handlar om gruppnormer, skolundervisning, skolklimat och familj. Dessa tre faktorer 

är kopplade till varandra och påverka individens livssituation (Andersson 110228). 

Andersson (110228) menar vidare att beroende på skolans val av 

förhållningssätt och arbetssätt kan skolan utgöra skyddsfaktorer eller riskfaktorer för elever 

som lever en familj med missbruksproblematik. Dessa faktorer kan i sin tur påverka elevers 

utveckling och framtid på ett positivt eller negativt sätt beroende på hur skolan väljer att 

förhålla sig (Andersson, 110228). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) krävs det att 

skolpersonal har eller får kunskap om vilka de karakteristiska skydds- och riskfaktorer är för 

att kunna undvika att elever utvecklar egna problem (Statens folkhälsoinstitut, 2008). Holm 

(110307) menar att skyddsfaktorer är ”ett förhållande som minskar risken för framtida 

problem bland de barn och unga som ligger i riskzon att utveckla sådana problem” (Holm, 

110307). Andersson (110228) lyfter fram att skyddsfaktorer kan vara kvalitativt bra ledning 

av lärare, positiva relationer, social gemenskap, skolframgång, bra kamratskap, tydliga och 

konsekventa regler, ett bra socialt nätverk etc. i skolan men också i vardagen (Andersson, 

110228). Statens folkhälsoinstitut (2008) nämner även att skyddsfaktorer i skolan kan vara 

trygg närmiljö, hög intelligens samt att skolan ger eleverna ”träning i att tolka och hantera 

känslor och att utveckla deras förmåga till aktiv problemlösning” (Statens folkhälsoinstitut, 

2008:6). Det är viktigt att elever i skolan får möta och utrustas med så många skyddsfaktorer 

som möjligt (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 
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När det gäller riskfaktorer menar Holm (110307) att det handlar om 

”egenskaper hos barnet och förhållanden i barnets närmiljö” (Holm, 110307). Skolan kan 

utgöra riskfaktorer om eleven exempelvis exkluderas samt får uppleva misslyckande i skolan. 

Vidare menar Holm (110307) att riskfaktorer till exempel kan vara negativ anknytning och 

relation mellan vårdnadshavare och barn samt barn i utsatta miljöer såsom missbruksmiljöer 

(Holm, 110307). Ekelund och Dahlöf (2009) belyser att det finns riskfaktorer med 

vårdnadshavares missbruk.  Den vanligaste orsaken till att barn blir omhändertagna är på 

grund av vårdnadshavarnas missbruk. När det gäller missbruk kan barn som lever i 

missbrukande familjer lättare riskera att bli utsatta för våld och övergrepp då det finns ett 

samband mellan barnmisshandel, övergrepp och alkoholmissbruk (Ekelund & Dahlöf, 2009). 

Emellertid lyfter Statens folkhälsoinstitut (2008) fram att riskfaktorer integrerar 

med varandra och att det handlar om antalet riskfaktorer en elev möter som påverkar hur stor 

risken blir för att påverka elevens hälsa och livssituation (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Stigdotter Ekberg (2010) lyfter fram att om elever upplever bristande stöd och misslyckande i 

skolans verksamhet resulterar det oftast i att de söker andra vägar för att finna framgång 

såsom exempelvis inom kriminalitet. Det är av betydande och i vissa fall en avgörande faktor 

att elever får stöd och en god anknytning till skolan för att hindra en asocial utveckling 

(Stigdotter Ekberg, 2010). För barn och unga vars vårdnadshavare som missbrukar befinner 

sig i en riskzon för att utveckla ohälsa, psykiska problem, ett eget missbruk etc. (Statens 

folkhälsoinstitut, 2008)  

 

3.8   Sammanfattning 

I detta kapitel har jag belyst regeringsbestämmelser och propositioner gällande skolors 

ANDT-undervisning samt forskning om barn i missbrukande familjer. I kapitlet har också 

betonats skolans, rektorns och lärares skyldigheter, förhållningssätt och betydelse för elever i 

missbrukande familjer. I kapitlet har också barns rättigheter, varningssignaler, roller tagits 

upp. Överlevnadsstrategier barn i missbrukande familjer kan inta samt skyddsfaktorer och 

riskfaktorer i samhället, i skolan och i hemmet har också lyfts fram. 
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4.   Metod 

I metodkapitlet ges en redogörelse för vilka metoder som användes och varför de valdes. För 

att sedan kunna besvara examensarbetets syfte samt frågeställningar genom mitt urval, 

genomförande, bearbetning och analys, trovärdighet och äkthet, etiska principer och 

avslutningsvis genom min metodkritik. Syftet var att tolka och förstå några utvalda rektorers, 

lärares och en specialpedagogs synsätt, arbetssätt rörande missbruk och ANDT i den allmänna 

undervisningen och elever i missbrukande familjer. Slutligen har jag valt att tolka och förstå 

tankar, upplevelser, erfarenheter utifrån ett elevperspektiv genom en person som växt upp 

missbrukande föräldrar. 

 

4.1   Metodansats  

Examensarbetet har tagit sin utgångspunkt i kvalitativ hermeneutisk forskningsansats. 

Hermeneutik menar Thurén (2007) tar grund i att tolka och förstå exempelvis ord, människors 

och deras handlingar (exempelvis litteratur, tidskrifter) samt resultatet av dessa (Thurén, 

2007).  

Jag valde kvalitativ forskningsmetod som utgångspunkt. Kvalitativ metod 

innebär att ordet och tolkning av dess betydelse står i fokus vid både insamling och analys av 

information (Bryman, 2002). Jag har genom intervjuer utifrån två semistrukturerade 

intervjuguider (se bilagor) som underlag för min undersökning.  Bryman (2002) skriver att 

kvalitativa intervjuer innebär en stor flexibilitet under intervjun, där tyngdpunkten ligger på 

utvecklandet av intervjupersonernas synsätt och egna åsikter. Vidare menar författaren att en 

semistrukturerad intervjuguide innebär att forskaren skapat en guide med frågor och specifika 

teman som samtalet ska beröra. Det är enligt Bryman (2002) inte nödvändigt att frågorna 

behöver komma i samma ordning som i intervjuguiden och den intervjuade får stor möjlighet 

att besvara frågorna på sitt eget sätt.  

 

 4.2   Urval 

Intervjuer gjordes med två rektorer, fyra grundskolelärare, en specialpedagog samt med en 

elev, vars vårdnadshavare befann sig i ett missbruk under dennes skoltid, där fokus låg på 

upplevelsen av grundskoletiden. Majoriteten av intervjupersoner valdes ur ett genomtänkt 

bekvämlighetsval medan de övriga genom ett tillfällighetsurval. Bekvämlighetsurvalet gjordes 

utifrån personlig kännedom. Bryman (2002) skriver att personer valda ur ett bekvämlighetsval 

ofta grundar sig på individers tillgänglighet och personliga kontaktpersoner (Bryman, 2002). 
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De intervjupersoner som intervjuades genom ett tillfälligthetsurval blev rekommenderade 

eller tilldelade med hjälp av intervjuade rektorer. Rektorerna kunde i sin tur påverka urvalet 

och detta kan även ha påverkat slutresultatet och analysen av examensarbetet. 

Jag intervjuade olika personer på skolor för att få olika infallsvinklar och 

perspektiv på synsätt och arbetssätt med alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) samt 

med elever i missbrukande familjer. Jag valde intervjua rektorer då de har ytterst ansvar att 

missbruk ämnesintegreras med övrig undervisning, enligt Läroplanen för grundskolan, 

(Lgr11).  Jag valde också att intervjua lärare från olika stadium (låg och mellan) för att få 

olika infallsvinklar och synsätt. Skälet att jag valde intervjua en specialpedagog var för att 

specialpedagoger träffar elever både i klassrummet, i mindre grupper och enskilt. För att få ett 

ytterligare perspektiv valde jag att genomföra en elevintervju.  Detta för att få ett 

elevperspektiv och en infallsvinkel hur det var att leva i en missbrukande familj och skolans 

betydelse i detta. Urvalet som har gjorts, har en avgörande betydelse för resultatet och 

analysen av undersökningen. Holme & Solvange (2007) menar att ”urvalet görs systematiskt 

utifrån vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade” 

(Holme & Solvange, 2007:101). Detta för att variationsbredden skulle bli så stor som möjligt.   

 

4.3   Genomförande 

Inför intervjuerna konstruerade jag utifrån mitt syfte, problemformuleringar och litteratur- och 

tidigare forskningskapitel två semistrukturerade intervjuguider (se bilaga 1 och 2) med öppna 

intervjufrågor. Den ena var anpassad för intervjuer med rektorer, lärare samt en 

specialpedagog. Den andra var anpassad för en person med missbrukande vårdnadshavare. 

Intervjupersonerna fick inte intervjuguiden före intervjun, då jag ville få fram spontana svar 

istället för förberedda. Syftet med mina intervjuer var att få den intervjuade att känna sig 

delaktig under intervjun. Intervjun skulle kännas mer som ett samtal och en interaktion mellan 

mig som intervjuare och de intervjuade. ”I en kvalitativ forskningsintervju produceras 

kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson” (Kvale & Brinkmann, 

2009:98). Syftet med de semistrukturerade intervjuguiderna var också att få möjlighet att 

kunna förklara examensarbetets frågeställningar närmare vid oklarheter. Ytterligare ett syfte 

med dessa intervjuguider var att skapa möjlighet för mig som forskare att ställa följdfrågor 

och intervjupersonerna fick möjlighet att framföra egna synsätt, åsikter som de ansåg var av 

relevans för mitt arbete. De semistrukturerade intervjuguiderna användes under intervjuerna 

som ett stöd och ett verktyg att utgå från.  
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Under höstterminen 2012 tog jag kontakt med båda rektorerna, 

specialpedagogen samt två lärare via e-post. Genom rektorerna fick jag även utifrån deras 

urval ytterligare 2 lärares e-postadresser för att kontakta för intervju. En person vars föräldrar 

missbrukar tog jag kontakt med via telefon. Under e-post och telefonkontakten med samtliga 

intervjupersoner berättade jag om examensarbetets syfte och problemformuleringar. Under 

kontakten bestämdes också tid och plats för intervju. Innan varje intervju startade, gjorde jag 

en kort presentation av mig själv, arbetets syfte samt min personliga anledning till 

undersökningen. Jag valde att börja mina intervjuer på samma sätt i försök skapa en öppen 

och avslappnad stämning.  Denscombe (2009) poängterar att introduktionen innan intervjun är 

mycket viktig då den anger tonen för hur intervjun kommer att vara. Vidare menar författaren 

att en god relation och tillit är grundläggande för att få ut ett gott resultat av intervjun 

(Denscombe, 2009).  Samtliga intervjuer spelades in via en diktafon efter godkännande av 

intervjupersonerna. Inspelningens syfte klargjordes i början av intervjun. Bryman (2002) 

menar att inspelning av intervjuer är grundläggande i kvalitativa intervjuer. Forskaren vill 

tolka och förstå vad intervjupersoner säger och hur de säger det. Därav är inspelning och 

transkription av intervjun till stor hjälp (Bryman, 2002). Denscombe (2009) belyser att det är 

viktigt som forskare att tänka på att vara neutral och passiv under intervjuer för att minska 

forskarens inverkan på de intervjuades svar och det data som framkommer genom 

intervjuerna (Denscombe, 2009). Under samtliga intervjuer var det viktigt för mig att hålla 

mig passiv och neutral. Jag ville att intervjupersonerna skulle ”styra” samtalet med egna 

ärliga tankar och åsikter. Detta för att öka trovärdigheten och äktheten i de svar 

intervjupersonerna gav. Bryman (2002) belyser att det finns skilda uppfattningar hos 

människor över hur verkligheten ser ut. Detta kan i sin tur vara ett problem för att få ut en 

trovärdig och äkta bild av de kvalitativa intervjuerna (Bryman, 2002).  

Samtliga intervjuer genomfördes under höstterminen 2012. Intervjuerna var 

mellan 20-40 minuter långa. De ägde rum på en avskild och lugn plats eller i ett tomt 

klassrum. 

 

4.4   Bearbeting och analys 

Samtliga intervjuer transkriberades för att få ut tydligare information och ett tydligare 

underlag för bearbetning. Transkriptionen gjordes med noggrannhet då jag ytterligare 

lyssnade igenom samtliga intervjuer efter transkriptionen för att vara säker på att jag 

uppfattat, hört och nedskrivit det intervjupersonerna sa. Inspelningar och transkriptioner 
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gjordes enbart för att samla in tydlig data och tydligt underlag till resultat och analyskapitlet i 

mitt examensarbete, för att sedan kunna diskutera underlaget i diskussionsavsnittet.  

Bryman (2002) menar att det är relativt svårt att analysera kvalitativ data från 

exempelvis intervjuer och det finns inte några utformade regler för hur en kvalitativ analys 

ska göras (Bryman, 2002). Däremot skriver Denscombe (2009)  att innan en analys av 

kvalitativa data kan ske, bör forskaren först samla in, bearbeta, tolka, sortera men framför allt 

organiseras och förbereda den kvalitativa datan, för att därefter kunna analysera den. Efter 

transkriptionerna sammanställde jag det nedskrivna materialet genom att kategorisera det 

utefter examensarbetets syfte och problemformuleringar. Jag kategoriserade vad 

intervjupersonerna sagt genom att exempelvis finna teman, granska likheter respektive 

olikheter i intervjuarnas svar. Jag delade in svaren i olika kategorier exempelvis ANDT-

undervisning, skolans förebyggande arbete, synsätt och arbetssätt med elever vars 

vårdnadshavare missbrukar etc. Inom dessa kategorier delade jag även in intervjupersonernas 

svar i likheter respektive olikheter. Jag har både tolkat, bearbetat och analyserat de ord som 

har sagts och deras betydelse. För att kunna bearbeta det insamlade materialet finns det olika 

sätt att välja bland som forskare. Jag valde att utgå från delanalys. Holme & Solvange (1997) 

menar att vid en delanalys utgår man från olika teman, frågor samt olika drag utifrån 

intervjupersonernas svar. Sedan kategoriseras dessa för att kunna göra en analys (Holme & 

Solvange, 1997).  

 

4.5   Trovärdighet och äkthet 

Bryman (2002) menar att det finns olika metoder för att kunna bedöma kvalitén av kvalitativa 

intervjuer, då man utgår från trovärdighet och äkthet.  Med trovärdighet utgår man från hur 

intervjuernas tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet är samt möjlighet att konfirmera och 

styrka hur kvalitativa intervjuerna är.  Med äkthet menar författaren om de kvalitativa 

intervjuerna bland annat ger en rättvis bild, pedagogisk autencitet, taktisk autencitet, 

katalytisk autencitet etc. (Bryman, 2002). Dessa kriterier har jag haft i åtanke under delar av 

urvalet samt under intervjuerna. Denscombe (2009) menar att intervjuvarens personliga 

identitet (ålder, kön, etnicitet etc.) påverka fylligheten och ärligheten i de svar som ges under 

en intervju. Det är beroende på vilka frågor som ställs och spelar större roll vid känsligare 

frågor (Denscombe, 2009).  Jag har valt att vara relativt passiv och neutral under samtliga 

intervjuer för att inte påverka  de intervjuade i allt för stor utsträckning. Detta för att öka 

trovärdigheten och äktheten i de svar intervjupersonerna gav.  
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Trovärdigheten i mitt examensarbete har påverkats av de urval av 

intervjupersoner som har gjorts. Till största del bygger mitt urval på ett bekvämlighetsurval då 

jag genom personlig kännedom har valt ut intervjupersoner som jag anser är tillförlitliga och 

trovärdiga. Dock har rektorerna gjort ett eget urval och rekommenderat enstaka lärare för mig 

att intervjua. Jag vet inte rektorns egentliga grund till dess val av lärare och det i sin tur 

inneburit att rektorns tillfällighetsurval kan ha påverkat trovärdigheten av mitt examensarbete. 

Jag vill dock belysa att jag anser att de svar jag fick vid samtliga intervjutillfällen var både 

ärliga och trovärdiga. Jag anser även att mina semistrukturerade intervjuguider är av trovärdig 

och äkta karaktär. Dessa har blivit granskade av mig själv samt min handledare i detta 

examensarbete. De har dessutom blivit uppdaterade och redigerade efter intervjuernas gång. 

Jag uppdaterade och redigerade dessa, då jag bearbetade frågorna under intervjuerna och efter 

en del intervjuer märkte jag att vissa frågor saknades eller behövde utvecklas.  

 

4.6  Etiska principer 

Bryman (2002) skriver om fyra olika huvudkrav som är grundläggande att ha i åtanke vid 

insamling av kvalitativ data, exempelvis vid intervjuer. Dessa är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.  Informationskravet innebär att 

den intervjuade ska få veta forskarens syfte med undersökningen, att deltagandet är frivilligt 

och att den intervjuade har rätt att avbryta intervjun om det är något denne vill. 

Samtyckekravet betyder att samtliga som medverkar i den kvalitativa undersökningen har rätt 

att bestämma över sitt eget deltagande I början av varje intervjutillfälle tydliggjorde jag 

informationskravet och samtyckekravet för den intervjuade med att t ex nämna 

undersökningens syfte, intervjun är frivillig och går att avbryta.. Ett konfidentialitetkrav 

innebär det att forskaren garanterar anonymitet för den intervjuade. Jag har inte namngivit 

intervjupersonerna utan benämnt dem som ”rektor, lärare, specialpedagog och 

anonymintervju” i min undersökning, för att garantera de intervjuades anonymitet Slutligen 

finns nyttjandekravet som innebär att de data som samlas in genom exempelvis intervjuer 

enbart får användas i forskningssyftet (Bryman, 2002).  Samtliga inspelningar och 

transkriptioner av intervjuer togs bort när examensarbetet var godkänt. Detta för att uppnå 

nyttjandekravet. Vid kontakt med samtliga intervjupersoner hade jag alla fyra huvudkraven i 

åtanke. 
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4.7   Metodkritik 

Mitt urval har som tidigare beskrivits skett genom ett bekvämlighets- samt ett 

tillfällighetsurval. Till största del har jag valt intervjupersoner efter ett bekvämlighetsurval 

grundat på personlig kännedom, då jag anser att detta urval har en hög tillförlitlighet. 

Rektorerna har i sin tur gjort ett fåtal urval av lärare utifrån ett tillfällighetsurval.  Detta kan 

som tidigare nämnt ha påverkat resultatet av intervjuerna då jag inte vet grunden till de urval 

som rektorerna har gjort. Trots detta bedömer jag att det finns en hög tillförlitlighet av de 

personer som blev intervjuade utefter ett tillfällighetsurval. 

 En av rektorerna arbetade på en f-9 skola, och innan intervjun startade 

poängterades det faktum att denna undersökning gäller endast F-6. I de svar rektorn gav 

utgick hen från sin skola som helhet dvs. som en f-9 skola. Detta anser jag är ett hinder med 

denna undersökning då fokusen hamnade inte enbart på grundskolans tidigare år utan även på 

delar av det på högstadiet. Därmed har jag själv fått hålla isär vad som gäller vad. Min 

personliga tolkning kan därför ha påverkat resultat och analysdelen i detta arbete. 

 De intervjufrågor som fanns i den semistrukturerade intervjuguiden för rektorer, 

lärare och specialpedagoger (se bilaga 1) har reviderats ett antal gånger. Då jag upptäckte att 

vissa frågor behövde utvecklas eller kompletteras. Under intervjuerna har jag endast använt de 

intervjuguiderna som ett verktyg då jag märkte att flertal av frågorna gick in i varandra. Jag 

ansåg dock att det fanns en relevans i svaren och dessa gick att urskilja på ett bra sätt. Därav 

var frågorna i de semistrukturerade intervjuguiderna relevanta att ha med. För att ytterligare 

öka resultatets och analysens tillförlitlighet kunde jag använt mig av en respondentvalidering. 

Bryman (2002) menar att en respondentvalidering innebär att forskaren kontaktar 

intervjupersonerna genom att skicka exempelvis transkriptionen till de intervjuade för att 

bekräfta att forskaren har uppfattat det den intervjuande har sagt på ett korrekt sätt (Bryman, 

2002). Anledningen till detta är att mitt arbete grundar sig på en kvalitativ hermeneutisk 

ansats. Då författaren Thurén (2007) belyser att kontexten, tolkarens förförståelse och 

värderingar påverkar tolkningen och förståelsen av det som tolkas (Thurén, 2007).  
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5. Resultat och analys 

Resultat och analysdelen bygger på den insamlade data utifrån kvalitativa intervjuer som 

gjorts med två rektorer, fyra lärare, en specialpedagog samt en person uppvuxen i en 

missbrukande familj med fokus på skolan. I denna del benämns intervjupersonerna som 

”rektor”, ”lärare”, ”specialpedagog” samt ” den intervjuade” vad gäller personen med 

missbrukande föräldrar. Resultat och analys delen är indelad med olika underrubriker för att 

kategorisera svar från intervjuerna. Underrubrikerna är följande: Missbruk och ANDT i den 

allmänna undervisningen, förebyggande arbete policy och arbetsplaner, elever i 

missbrukande familjer och ur ett elevperspektiv.  

 

5.1   Missbruk och ANDT i den allmänna undervisningen 

En av rektorerna menar att mycket av den allmänna undervisningen på sin F-6 skola 

genomsyras av och berör området missbruk på olika sätt.  På lågstadiet börjar elever 

exempelvis arbeta med området kroppen och olika gifter som kan påverka kroppen, då 

belyses området missbruk i mindre utsträckning. Vidare uppger denna rektor att skolan även 

arbetar mycket med kamratstödjare och implementerar samtal med eleverna om självkänsla, 

jag – uppfattning, värderingsövningar etc. som i sin tur också berör området missbruk. 

Samtliga elever i årskurs 5 och 6 har temadagar då fokus ligger på området tobak. Elever blir 

då medvetna om sambandet mellan rökning och ohälsa. Detta är ett sätt för rektorns skola att 

arbeta för en tobaksfri skola och uppmuntra elever till ett tobaksfritt liv.  Genom exempelvis 

undervisning som handlar om arbete med kroppen, arbete med självkänsla, temadagar etc. 

berör undervisningen området missbruk även som ett enskilt ämne. Samtidigt som området 

blir ämnesintegrerat tillsammans med andra ämnen i den allmänna undervisningen. 

 Den andra intervjuade rektorn arbetar på är en F-9 skola och hen belyser att 

skolan har en plan angående ANDT som är en del av konflikthanteringsplanen. Denna är 

något skolan och undervisningen utgår från. Vidare belyser rektorn att man ständigt jobbar 

med ANDT i vardagen, då exempelvis elever går och röker etc. Dessutom har skolan olika 

teman såsom kropp och själ, hälsa och livsstil som är återkommande både i låg och på 

mellanstadiet, där ANDT och missbruk integreras inom temat. När det gäller ANDT frågor tas 

dessa upp mer på mellanstadiet i form av ett återkommande tematiskt arbete i ANDT för 

årskurs 6. ANDT belyses i betydligt mindre grad på lågstadiet menar rektorn.  På rektorns 

skola finns det två utbildade fritidspedagoger (inom b.la. ANDT-frågor) som håller samtal 

med 6:ornas föräldrar varje år. Under samtalen med föräldrarna tas risker upp ex med att vara 
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i missbrukande miljöer, hur man kan se på barnen om de är påverkade osv. Dessa samtal är 

förbyggande och handlar främst om eleverna brukar ex alkohol, droger, doping, tobak med 

mera. Denna rektor är nöjd med skolans arbete gällande ANDT men poängterade att  

”en grundförutsättning när man arbetar i skolans värld är att allt kan utvecklas och bli bättre. 

Det är en strävan man som rektor, lärare och övrig skolpersonal alltid måste ha. Detta gäller 

allt inom skolans värld” (Rektor). 

 De intervjuade lärarana var överens om att ANDT framförallt börjar beröras på 

mellanstadiet, men kan komma på tal genom olika teman på lågstadiet eller om någon elev 

själv tar upp ämnet. Något som kom fram under samtliga intervjuer med de fyra lärarna var att 

om eleverna lyfter tankar, funderingar etc. gällande missbruk på något sätt  var det viktigt att  

ta till vara på dessa och prata om dem  exempelvis gemensamt i klassen.  En av lärarana ser 

stora risker med att ta upp ANDT (exempelvis alkohol) på lågstadiet då hen belyser att 

eleverna lätt blir uppskrämda och rädda. ”Kommer min mamma att dö nu när hon dricker 

fredagsgroggen” (Lärare). Vidare menar denna lärare att det är bättre att istället gå djupare in 

på missbruk och ANDT när eleverna går på mellanstadiet, då de har blivit äldre och mognare. 

Läraren poängterar att denna typ av undervisning borde börjas tidigt men dock inte på 

lågstadiet. Två andra lärare belyser att ämnet kommer upp genom olika enkäter som eleverna 

ska fylla i, då det finns frågor gällande ANDT. Dessa två lärare var öppna för input inom detta 

område men ansåg sig vara nöjda över det arbete som sker i de åldrarna de arbetar. Samtliga 

intervjuade lärare och rektorer var överens om att ANDT arbetas mycket lite på lågstadiet. 

Men betydligt mer på mellanstadiet och framför allt på högstadiet. 

Specialpedagogen belyste att det är till stor del upp till den enskilda läraren hur 

ofta och hur mycket området missbruk berörs i den allmänna undervisningen. Lärares 

kontaktnät, kunskap och dennes engagemang gällande området missbruk och barn med 

missbrukande vårdnadshavare kan vara avgörande för hur mycket elever får möta dessa 

områden i undervisningen. En annan faktor som också kan vara avgörande för hur mycket 

skolan arbetar och berör området är vad som erbjuds från olika föreningar och organisationer 

till skolan i form av t.ex. föreläsningar, teater, material i området etc. Tidvis har IOGT-NTO, 

Unicef, ”non-generation” (mot tobak) arrangerat olika aktiviteter, föreläsningar inom ANDT, 

barn i missbrukande familjer etc. för både lärare och elever på skolan där en av rektorerna, 

specialpedagogen och en lärare arbetar. Specialpedagogen lyfter fram att det finns mycket 

material inom ANDT och missbruk som lärare kan ha som en del av undervisningen både på 

låg- och mellanstadiet.. Specialpedagogen angav flera undervisningsexempel såsom att 
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högläsning av skönlitterära böcker som berör missbruk, ha värderingsövningar, 

uppsatstävlingar med mera, anpassat efter elevernas ålder. 

På en av skolorna där en av rektorerna, en lärare samt specialpedagogen är 

verksamma, har det flera gånger bildats en föräldraförening som består av en grupp föräldrar 

som tillsammans har upprättat ett gemensamt kontrakt. Det är ett förebyggande kontrakt i 

arbetet för att elever inte ska börja exempelvis att bruka alkohol, narkotika och tobak. 

Kontraktet innebär att ”ser du något med mitt barn säger du till, ser vi något med ditt barn 

säger vi till”. Dock är detta något som oftast brukar göras på mellanstadiet. 

 

5.2   Förebyggande arbete, policy arbets- och handlingsplaner 

När det gäller policy, arbets- och handlingsplaner visste samtliga intervjuade lärare om att det 

fanns planer på skolan som kunde tillämpas om elever for illa pga. olika orsaker. Men de 

menade att det inte fanns någon specifik policy, arbets- och handlingsplan för ANDT- 

undervisning eller för elever i missbrukande familjer. Enligt lärarna uppdateras samtliga 

planer årligen. ”Vi uppdaterar dem rätt ordentligt, de gås igenom bra. För att vara helt ärligt 

är man är lite trött på dem när man måste uppdatera dem vartenda år” menade en av lärarna. 

Specialpedagogen menar att ”Det borde finnas en arbetsplan, handlingsplan hur man 

undervisar på skolan gällande ANDT, som man uppdaterar den lika väl som man gör med 

andra arbets-och handlingsplaner”.  

En av rektorerna menar att dennes skola inte har en ANDT-plan, däremot finns det en 

utarbetat policy gällande tobaksfrågor. Skolans mål med denna policy är att motverka 

tobaksdebuten i tidiga år, stödja och uppmuntra elever till att välja ett tobaksfritt liv, att arbeta 

för en tobaksfri skola samt förankra skolans drogpolicy hos elever och föräldrar.  För att 

kunna uppnå dessa mål får samtliga elever i årskurs 5 och 6 delta i ett temaarbete om tobak 

där det bland annat ingår hälsosamtal med skolsköterskan, information till vårdnadshavarna 

samt olika värderingsövningar och diskussionsövningar görs tillsammans med eleverna 

gällande området. Den andra intervjuade rektorn belyste att dennes skola har utvecklat en 

ANDT policy som ingår i en större folkhälsoplan. Rektorn belyste att den höll på att revideras 

nu pga. nya bestämmelser och beslut som regeringen har fastställt. Personal på skolan håller 

på att skapa en gemensam ANDT-plan med hjälp av exempelvis skolverket. Rektorn 

poängterar att alla skolor ska ha en sådan plan i framtiden. Vidare menar rektorn att skolan 

tidigare har haft en gemensam ANDT-plan i kommunen för samtliga skolor. I den planen 
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finns bland annat en broschyr om ANDT som ges ut till samtliga föräldrar i årskurs 6, där det 

står information om skolans ANDT-undervisning. 

 

Jag tycker nog vi är rätt duktiga här på att hantera den här problematiken. Det finns 

ett genuint intresse. Det handlar inte bara om att skriva ner en massa grejer på ett 

papper. Det ska göras också! Vi kan ha hur många fina dokument som helst men gör 

vi inte det som vi har skrivit i dem så betyder det ingenting. (Rektor) 

 

Specialpedagogen ingår i elevhälsoteam på den verksamma skolan. Hen 

uttryckte att skolan inte har någon ANDT-policy, handlingsplan eller likande inom ANDT. 

Under intervjuns gång fick specialpedagogen flertal idéer på hur man skulle kunna bygga upp 

en sådan plan. Detta var något specialpedagogen ansågs kunde göras av elevhälsoteamet, då 

hen menar ”Eftersom att lärare har så mycket att göra och är inte alltid så villiga, så hade det 

kunnat bli elevhälsoteamets uppgift, i alla fall att skapa en grund, för att sedan utvecklas med 

hjälp av övriga lärare och vår rektor.” Vidare menade specialpedagogen att elevhälsoteamet 

åtminstone kunde få chans att gå på olika föreläsningar etc. gällande ANDT och om elever i 

missbrukande familjer, istället för att dessa föreläsningar ”lätt bort prioriteras av rektorn” 

(Specialpedagog). 

När det gäller förebyggande arbete menade både lärare och rektorer att de var 

nöjda med hur de arbetade förebyggande i form av olika teman, diskussioner grundat på 

elevernas funderingar etc. gällande ANDT.  

 

Jag tycker det är väldigt viktigt att arbeta förebyggande och vara ute tidigt, 

avdramatisera, ställa rätt frågor till barnen, att se att alla blir sedda och att 

inte blir någon hysch hysch om att. (Specialpedagog) 

 

Ett sätt att arbeta förebyggande menar en mellanstadielärare och specialpedagogen är att 

arbeta förebyggande med hjälp av exempelvis skönlitteratur, film och temadagar som berör 

området missbruk och elever som lever i missbrukande familjer.  Specialpedagogen använder 

sig av skönlitterära högläsningsböcker för elever där det sedan naturligt blir diskussioner om 

ämnet. Högläsningsböckerna finns alltid tillgängliga för samtliga elever att låna, något 

specialpedagogen uttrycker är vanligt. På detta sätt får elever fakta kunskap och distans till 

problematiken och förståelse för att de inte är ensamma samt att det inte är elevens fel att 

dennes föräldrar missbrukar menar specialpedagogen. 



26 
 

En av rektorerna och specialpedagogen menar att den skola de arbetar på skulle 

kunna arbeta mer med ANDT. Framförallt mer med elever som befinner sig i missbrukande 

familjer i den allmänna undervisningen. Rektorn och specialpedagogen tror att området 

missbruk och missbruksrelaterade svårigheter är ett tabubelagt, tungt och svårt område att 

hantera. Kompetensutveckling inom området är därför önskvärt och behövligt enligt dessa. 

Flertal av de intervjuade lärarna, specialpedagogen och en av rektorerna menade att efter 

intervjuns gång fick de ”upp ögonen” för betydelsen av kunskap gällande missbruk, om 

tecken på elever med missbrukande föräldrar m.m. Det uppkom även nya idéer hos de 

intervjuade gällande hur de skulle vilja utveckla och arbeta inom området. Flertal av de 

intervjuade lärarna menade att de var öppna för kompetensutveckling inom området. En lärare 

uttryckte att ” all input är bra” men överlag är de nöjda med hur de arbetar med ANDT och 

elever med missbrukande vårdnadshavare. En lärare menade dock att denne inte behövde 

någon kompetensutveckling inom detta område då hen ansåg att det finns många anledningar 

till att elever far illa, exempelvis våld, incest m.m. ”Huvudsaken är att man vet olika tecken 

som eleverna kan visa, sen spelar det nog ingen roll om det är missbruk, våld eller så. Jag 

tror det yttrar sig på samma sätt” (Lärare).  

5.3   Elever i missbrukande familjer 

Det krävs utbildning, mycket mer utbildning för att kunna synliggöra, hjälpa elever i 

missbrukande familjer.  Var femte barn lever i riskmiljö och det är ju inget udda idag 

egentligen. Detta vet inte lärare om, de vågar inte ta tag i det. Det som jag ser det 

stora problemet egentligen är att lärare tror att det är deras egen alkoholkonsumtion, 

som är av betydelse. De blandar i sig själva i det hela och det tycker jag är väldigt 

konstigt för det är ju oproffsigt. Det är ju i det professionella läraryrket där man ska 

ta tag i de här frågorna utifrån skollagen och läroplanen. (Specialpedagog) 

Specialpedagogen ger under intervjun flertal förslag på utbildning för lärare inom detta 

område. Exempel på dessa är faktautbildning om exempelvis olika missbruk, barns 

överlevnadsstrategier och intagandet av roller m.m. Men även utbildningar och föreläsningar 

från olika instanser i samhället som arbetar med missbrukande vårdnadshavare, barn som far 

illa och som skolan har samarbete med, exempelvis socialtjänsten och polisen. 

Specialpedagogen betonar också att föreläsningar av människor som har varit i missbruk, varit 

barn till missbrukare etc. är ett bra sätt för att få kännedom, och kunskap om ämnet. 
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Den övergripande delen av de intervjuade personerna var medvetna om att det 

kan finnas elever i varje klass som kan leva med missbrukande vårdnadshavare. Först och 

främst måste dessa elever upptäckas menar specialpedagogen. Flertal av de intervjuade 

lärarna är av uppfattningen att det är väldigt svårt att upptäcka elever med missbrukande 

föräldrar, då eleverna är väldigt duktiga på att dölja det. Specialpedagogen menar att för att 

upptäcka elever som lever i en missbrukande familj, krävs kunskap hos skolpersonal för att 

kunna närma sig och hjälpa dessa elever. ”Det är viktigt att komma ihåg att missbruk är ingen 

klassfråga som många tror. Det har inte med klass att göra, jag har sett problemantiken både 

hos hög- och lågutbildade familjer” (Specialpedagog). Vidare lyfter specialpedagogen fram 

att elever kan inta olika roller som i sin tur kan tyda på att eleven befinner sig i en 

missbrukande familj. En av dessa roller kan vara ”tapetblomman”, det är när en elev varken 

syns eller hörs etc. En annan roll eleven kan inta är den ständiga clownen. Den sista rollen 

som specialpedagogen beskrev är då eleven blir utåtagerande mot exempelvis skolkamrater 

m.m.  Vidare menar specialpedagogen att det är viktigt som lärare vara medveten om dessa 

olika roller och signaler, då dessa kan underlätta arbetet i att hitta elever som lever med 

missbrukande föräldrar.  I intervjuer med lärare och rektorer nämndes andra tecken på att 

elever far illa. Exempel på dessa är när eleverna är nedstämda, trötta, har ett aggressivt 

beteende, en förändrad personlighet m.m. De intervjuade lärarna belyste andra tecken som när 

elever regelbundet inte passar tider, är orena och har trasiga kläder, är smutsiga, vill vara kvar 

i skolan, inte gör sina läxor, glömmer gymnastikkläder allt för ofta, ej ätit frukost m.m. En av 

lärarna menar också att det kan visa sig i om föräldrarna är ovårdade, luktar alkohol, vinglar 

på skolgården, kommer ej på bestämda möten då de ständigt skjuts upp m.m. 

Specialpedagogen belyser att bland de första stegen i arbetet med elever med 

missbrukande vårdnadshavare är att lärare berättar om sin situation, exempelvis om något den 

tyckte var jobbigt under sin egen skoltid.  Genom att vara öppen som lärare tror den 

intervjuade att det är lättare för eleven att öppna sig. Vidare belyser både en av rektorerna och 

specialpedagogen att det är svårt att nå dessa elever, då de oftast inte berättar om sin 

hemsituation på grund av att de exempelvis känner skuld, skam samt skyddar sina föräldrar. 

Det i sin tur leder till att lärare och skolpersonal inte kan finna och hjälpa alla de elever som 

lever i missbrukande familjer. Därför menar samtliga lärare och rektorer att det är viktigt att 

skapa en trygg miljö för alla elever. En av lärarna menar att om hemmet inte kan vara en trygg 

miljö ska elever istället få möjligheten att känna trygghet i skolan. Ett sätt att skapa en trygg 

miljö är exempelvis att elever får möta samma lärare, har fasta rutiner etc. I arbetet med att 

skapa en trygg miljö är det viktigt att elever känner att de kan lita på och anförtro sig till 
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vuxna på skolan, för att våga öppna sig och berätta om exempelvis sin hemsituation belyser 

specialpedagogen.  Samtliga lärare poängterade vikten av att skolan ska vara en trygg plats för 

alla elever. Dock menar en av två av lärarna att eleven kan själv välja om denne vill prata om 

sina hemförhållanden. Det viktigaste är att eleven känner sig trygg i skolan. 

 

Jag tror också att det finns vissa elever med missbrukande föräldrar som tycker det 

är skönt att komma till skolan där ingen vet något om situationen hemma. ”Här till 

skolan kan jag komma för att vara vem som, här har jag trygghet och här mår jag 

bra”. Men naturligtvis ska det upptäckas och man ska naturligtvis ta tag i det men 

jag tror att en del elever upplever att skolan är en fristad. (Lärare) 

 

Under intervjuer med några av lärarna har samarbetet med skolsköterskan poängterats, 

då dessa lärare vid första misstanke om att en elev far illa, kontaktar de skolsköterskan. En av 

lärarna menade att det ibland kan vara så att skolsköterskan, elevhälsoteamet kan veta om 

saker gällande elever i en lärares klass utan att läraren är medveten om problematiken.  Vidare 

belyste en annan lärare att det inte alltid behöver vara så att det är läraren som upptäcker att 

en elev far illa pga. exempelvis missbrukande vårdnadshavare, utan det kan vara andra 

instanser som exempelvis socialtjänsten. Socialtjänsten kan i sin tur vilja ha ett utlåtande av 

den berörda läraren om elevens mående, handlingar m.m. i skolan. 

Under samtliga intervjuer med både lärare och rektorer lyftes elevhälsoteamets viktiga 

uppgift på skolorna fram. Innan en anmälan till socialtjänsten kommer på tal arbetar lärare 

och rektorer nära tillsammans med skolans elevhälsoteam. Dit vänder sig lärare först vid 

misstanke om att ett barn far illa exempelvis pga. att det finns misstanke om att de lever i en 

missbrukande familj. Teamen som har beskrivits i intervjuerna har utformat en handlingsplan 

för hur de ska arbeta, stödja och hjälpa dessa elever på bästa sätt. Ett team består ofta av 

kurator, rektor, skolsköterska, pyskolog, berörd lärare, specialpedagog m.m. Den intervjuade 

specialpedagogen är en del av sitt team på skolan hen arbetar på. Dock menar 

specialpedagogen att när ett ”fall” väl kommer till elevhälsoteamet har det gått nästan för 

långt och åtgärderna görs inte allt för ofta väldigt sent.  

Specialpedagogen menar att problemet egentligen inte ligger i kommunikationen med 

elevernas vårdnadshavare som missbrukar utan i kommunikationen med lärare, då  

specialpedagog ta upp att en elev far illa pga. vårdnadshavarens missbruk. Responsen menar 

specialpedagogen blir ofta "Åh, ska jag ta upp det med, men nu fungerar det i klassrummet, 

hen är jättesnäll, låt hen vara" (Specialpedagog). Vidare menar specialpedagogen att det är 
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det dummaste en lärare kan göra.  Istället för att ta tag i problemet som finns och sätta eleven i 

fokus väntar flertal lärare gärna hellre eftersom att det just i stunden är ”bra”. Detta i 

synnerhet när det gäller anmälan till socialtjänsten. Specialpedagogen belyser att skolan har 

en bra policy gällande anmälan, dock är det upp till den enskilda läraren att upptäcka och 

synliggöra de elever som far illa. En av lärarna menar att en anmälan sker väldigt sällan. Hen 

belyser att man måste ha tillräckliga bevis för att det ska anmälas. Vidare menar läraren att 

hen aldrig under sin verksamma tid som lärare har varit med om att en anmälan har gjorts pga. 

att en elev med missbrukande vårdnadshavare for illa. ”En anmälan är inget man gör för 

skojs skull. Det ska mycket till om det blir någon, man vill ha kött på benen helt enkelt och 

inte anmäla i onödan. Tänk om man skulle anmäla och sen var det inget. Undra vad 

konsekvenserna blir för barnet då” (Lärare).  
I arbetet med elever som växer upp i missbruksmiljöer anser specialpedagogen att det 

är viktigt att inte endast arbeta på individnivå utan det är också viktigt att arbeta med insatser 

på grupp- och organisationsnivå. Vad kan förändras, förbättras osv. på skolan som exempelvis 

rasterna, vad kan skolans kamratstödjare göra, skolans dagliga rutiner etc. Det är viktigt att se 

vad skolan har för möjligheter för att kunna stödja och hjälpa den eller de elever som har en 

livssituation där den ena eller båda vårdnadshavarna missbrukar. Skolan kan inte ta ansvar för 

vårdnadshavarnas missbruk men de har skyldighet att ge alla elever en trygg och meningsfull 

skolgång. Vidare uttrycker samtliga lärare att skolan och lärare är till för att skapa en trygghet 

för alla elever när de är i skolan. ”Det är viktigt att eleverna känner trygghet, med ett gott 

klimat och en tydlig struktur. Skolan ska vara elevernas fristad” (Lärare).       

 

5.4  Ur ett elevperspektiv 

5.4.1   Bakgrund 

Denna intervju har gjorts med en före detta elev som idag är vuxen sedan många år tillbaka 

och har lämnat skoltiden bakom sig. Hen har växt upp med föräldrar som under hela hens 

uppväxt har missbrukat alkohol på daglig basis och något de gör än idag. Skolan hen gick på 

och området där hen bodde var ett utsatt område som präglades av fattigdom, kriminalitet och 

våld.  På grund av bland annat sina hemförhållanden och avsaknad av trygghet, engagemang 

m.m. hos andra vuxna i hens omgivning sökte hen egna vägar för att finna trygghet i form av 

exempelvis droger och kriminalitet.  Hens uppväxt har lett till att hen mått mycket dåligt 

under stora delar av sitt liv och haft destruktiva beteenden ända sedan barnsben. Efter många 

år har hen hittat sig själv och lever idag ett bra liv med egen familj. Intervjun som har gjorts 
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grundar sig i denna persons erfarenheter från sin uppväxt med missbrukande föräldrar med 

fokus på dennes tankar och upplevelser utifrån dennes skoltid.  

 

5.4.2   Skoltid och hemförhållanden 

Den intervjuade uttrycker att hens skolgång upplevdes som väldigt förvirrande och gav ofta 

dubbla budskap. Då lärarna hade höga krav på hur eleverna skulle vara, dvs. hur vuxna ville 

att de skulle vara men i själva verket fanns de aldrig där när det verkligen behövdes, 

exempelvis på raster och under andra tillfällen där detta spelade stor roll.  Den intervjuade 

uttrycker det med att det fanns ”en touch av hopplöshet hos lärarna” pga. att skolan ansågs 

som en ”problem” skola. En annan sak som den intervjuande upplevde som förvirrande var 

att när hen väl skötte sig och var duktig i skolan, eller i hemmet fick hen aldrig beröm eller 

likande till skillnad från när hen gjorde något dåligt då hen varje gång fick negativ 

uppmärksamhet. ”På något sätt var väl det mitt sätt att just få uppmärksamhet på. Det var ju 

ingen bra uppmärksamhet. Men det var i alla fall uppmärksamhet” (Anonymintervju). 

Den intervjuade beskriver sig själv som till mesta dels som en ”riktigt jävlig elev som 

nog inte var särskilt lätt att ha att göra med”.   Vidare berättar hen om hur hen kunde byta 

roller och överlevandsstrategier både hemma och i skolan beroende på hur det var i hemmet. 

Från att vara den tysta och osynliga eleven, till den duktiga och vidare till den aggressiva, 

bråkiga och ”jobbiga” eleven. Det sistnämnda var den övergripande roll som hen oftast intog 

ju äldre hen blev.  

Det är en viktigt grej att komma ihåg gällande barn kommer från missbruksfamiljer eller 

annan form av allvarlig problematik är ju att man utvecklar en nästan omänsklig 

lyhördhet till andra människor. Du blir kapabel till att reagera på små nyanser som 

människor ger ut i både tal och i kroppsspråk. Vilket gör att du skiftar roll utefter vad det 

är som är mest effektivt för att skydda dig själv. (Anonymintervju) 

Den intervjuade förstod aldrig hur allvarlig hens hemsituation egentligen var, då hen hade 

flertal vänner som befann sig liknande situationer. Det var ingen lärare som upptäckte att hen 

for illa, trots flertal tecken som var tydliga enligt den intervjuade. Ett exempel på detta var 

alla roller som hen intog i skolan.  

Den intervjuade belyser att när lärarna väl pratade om missbruk i den vanliga 

undervisningen var det endast enstaka tillfällen. Ett exempel som den intervjuade berättade 

om var en film som visades i skolan som endast tog upp det ”stereotypa missbruket”. ”Det 

enda missbruk som visade var att om du började dricka, kommer du börja röka hasch. Sedan 
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börjar du med anfetamin, sen heroin, sen blir du hemlös och sedan dör du på en toalett 

någonstans med en nål i armen” (Anonymintervju.) Detta ledde till att den intervjuade såg sin 

situation och sina hemförhållanden som ”inte så farliga”, då hans föräldrar varken 

missbrukade anfetamin, heroin eller var hemlösa.  Vidare belyser den intervjuade att 

”missbruk kan se väldigt olika ut”.  

 Den intervjuade anser att det krävs mycket av skolpersonal men framför allt av 

lärare och rektorer, för att kunna möta, upptäcka och hjälpa elever med missbrukande 

föräldrar eller av annan svår problematik. Bland annat pratar den intervjuade om betydelsen 

av mindre klasser, för att kunna se, samspela och skapa en relation till samtliga elever. Hen 

belyser även bättre föräldrakontakt, kompetensutbildning inom detta område och framför i 

upptäckandet av elever som far illa. Genom exempelvis föreläsare som har haft missbrukande 

föräldrar och om dennes skoltid etc. Föreläsningar av denna karaktär belyser den intervjuade 

hade varit lärorikt och bra för samtliga elever, eftersom det är viktigt att kunna känna det en 

föreläsare pratar om. Genom dessa typer av föreläsare kan elever också känna igen sig och 

förstå att de inte är ensamma och att det finns fler i samma situation, menar den intervjuade. 

Den intervjuade belyser att det viktigaste av allt som krävs av exempelvis lärare är att skapa 

en relation med trygghet och tillit och finnas där genom att vara förebilder och tydliga vuxna.  

Den intervjuade har ofta fått höra att ”du kan om du vill, varför skärper du dig inte bara”, 

något hen menar är det värsta någon kan säga till ett barn med problematiska hemförhållanden 

då barnets fokus och egentliga problematik är någonting helt annat. 
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6. Diskussion och framtida forskningsfrågor 

I detta kapitel diskuteras empirska data som resultat och analyskapitlet bygger på med vad 

tidigare forskning och litteratur säger utifrån examensarbetets litteraturgenomgång och 

tidigare forsknings kapitel. Diskussionen innehåller slutligen personliga inslag av tankar och 

åsikter gällande de data som har kommit fram från de kvalitativa intervjuerna. I kapitlet tas 

även framtida forskningsfrågor upp, som kan vara intressanta att bygga vidare på. 

 

6.1  Diskussion 

I princip alla intervjuade personer såsom rektorerna, specialpedagogen samt lärarna menar att 

mycket av den allmänna undervisningen berör och genomsyras av området missbruk och 

ANDT på flertal sätt i olika skolämnen t ex. i olika teman om kropp och själ, temadagar, 

utifrån elevens egna tankar etc. Detta anser jag är bra att de intervjuades skolor arbetar med. 

Samtidigt som jag tror att man hade kunnat implementera detta område ännu mer i 

undervisningen på ett tidigt, naturligt och återkommande sätt. Precis som en av rektorerna 

belyste kan allt alltid utvecklas. Jag anser att det är viktigt att samtliga skolor och dess lärare 

arbetar med detta område för att öka elevers medvetenhet, förståelse och kunskap om området 

missbruk, dess innebörd och olika risker med detta. Men framför allt för att elever ska få 

kännedom och förståelse för att det finns elever vars vårdnadshavare befinner sig i ett 

missbruk.  Jag tror även att genom en kontinuerlig och allmän undervisning om området kan 

skolan och lärare få elever som befinner sig i dessa situationer våga och vilja berätta om sin 

livssituation. Skolverket (2000) menar att den allmänna undervisningen om missbruk i 

klassen kan det leda till att lärare får kännedom om elever som befinner sig i missbrukande 

familjer. Det håller jag med författaren om och tror i hög grad stämmer. Därav är en allmän 

undervisning av stor betydelse. Den allmänna ANDT- undervisningen har också ett annat 

syfte nämligen att vara förebyggande. Statens folkhälsoinstitut (2008) lyfter fram att varje 

skola kan arbeta förebyggande med området missbruk med hjälp av olika skyddsfaktorer som 

exempelvis att skapa en trygg närmiljö (Statens folkhälsoinstitut, 2008).   

  En rådande tanke hos lärare och rektorer var att de framförallt har ANDT 

undervisning på mellanstadiet, i synnerhet på högstadiet och i en mindre mängd på lågstadiet. 

Jag tror liksom specialpedagogen att tidiga insatser och ett aktivt förebyggande arbete är 

grundläggande, då det finns mycket material att använda sig av både på låg- och mellanstadiet 

som berör ANDT. En av lärarna ansåg att man inte ska ta upp det särskilt mycket på lågstadiet 

då eleverna är väldigt känsliga och lättskrämda. Ett sådant resonemang kan lätt bagatellisera 
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ANDT – undervisningen, missbruk och problematiken gällande elever till missbrukande 

vårdnadshavare. Specialpedagogen lyfte också fram att ett av de större problemen i ANDT-

undervisning och i upptäckandet av elever till missbrukande vårdnadshavare är att lärare lätt 

blandar in sin privata konsumtion av alkohol och på så vis bagatelliseras den eventuella 

missbruksproblematiken som kan finnas.  Christensen (1993) belyser att det är tämligen 

vanligt att missbruk i sig och problematiken med missbruk bagatelliseras pga. av lärarens 

egna tankar, förhållningssätt, fördomar m.m. gällande missbruk och vad det innebär 

(Christensen 1993). Detta kan begränsa den enskilda lärarens möjligheter till att upptäcka och 

synliggöra  elever till missbrukande vårdnadshavare. Att vara en reflekterad praktiker är 

därmed något som bör eftersträvas hos lärare, rektorer och annan verksam personal inom 

skolan. Detta för att lärare exempelvis ska få en större självinsikt gällande egna tankar, synsätt 

etc. och på så vis bli medveten om dessa och kunna arbeta med dem. Men också för att den 

allmänna undervisningen, arbetet med ANDT, upptäckandet av elever som far illa pga. 

missbrukande vårdnadshavare etc., ska kunna utvecklas, förbättras och förändras. 

Under samtliga lärarintervjuer framkom vikten av att utveckla elevers tankar 

och funderingar när dessa kommer på tal som exempelvis berör missbruk. Detta är något jag 

håller med lärarna om och det är även något som belyses i dagens läroplan, lgr11. Enligt Lgr 

11 ska läraren ”svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer 

och undervisningens innehåll” (Lgr11 2011:16).  Författaren Cristensen (1993) belyser också 

vikten av att fånga upp elevernas tankar gällande missbruk i de vardagliga samtalen i skolan 

och få missbruk och missbrukande familjer som ett naturligt inslag i undervisningen. Detta för 

att få att elever till missbrukande föräldrar att förstå bland annat att de inte bär någon skuld 

eller skam till föräldrarnas missbruk samt att det finns fler i samma situation (Christensen 

1993).  Jag anser att det är viktigt att lärare utvecklar och ger elever möjligheter att diskutera 

missbruk, då läraren inte alltid behöver vänta på att någon elev ska få egna funderingar inom 

området.  Detta belyser även specialpedagogen som menar att man kan få in olika 

samtalsämnen naturligt i skolvardagen genom exempelvis högläsning av skönlitteratur som 

berör missbruk, elever i missbrukande familjer etc. På så vis öppnas möjligheter att eleverna 

själva utvecklar tankar, funderingar som klassen tillsammans kan diskutera och reflektera 

över på ett distanserat sätt grundat på boken och inte på elevers egna erfarenheter. 

Under samtliga intervjuer med lärare, specialpedagog, och rektorer ställdes 

frågan hur de upptäcker elever till missbrukande vårdnadshavare och vad som krävs av den 

enskilda läraren för att upptäcka och synliggöra dessa. Specialpedagogen belyser att det är 

upp till den enskilda läraren. Det beror till största del på lärarens eget intresse och kunskap om 
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hur betydande undervisning i ANDT och missbruk är, då lärarens eget engagemang ligger i 

fokus. Specialpedagogen var medveten om de olika rollerna och överlevnadsstrategierna som 

elever kunde inta då allt inte stod rätt till exempelvis i hemmet.  Medan lärarna och rektorerna 

belyste andra faktorer som skulle få dem att reflektera över om en elev for illa t ex om eleven 

passar tider, gör sina läxor, om eleven är hel och ren, eller är deprimerad, nedstämd m.m. 

Christensen (1993) belyser vikten av att pedagoger har kunskap om elevers 

överlevnadsstrategier och roller som de intar om de mår dåligt pga. sina hemförhållanden. 

Detta för att kunna upptäcka och synliggöra dessa elever (Christensen, 1993). Något som är 

bra att ha i åtanke i upptäckandet av elever med problematiska hemförhållanden menar den 

f.d. elev vars föräldrar missbrukar, är att dessa barn blir omänskligt lyhörda. De blir experter 

på att hitta strategier och sätt för att skydda sig själva  och dölja den problematik som finns. 

Samtliga lärare och rektorer uttrycker att det är svårt att hitta dessa elever pga. att de är 

duktiga på att dölja det. Det gäller då i synnerhet för den enskilda läraren men också för all 

skolpersonal att göra det möjligt för eleverna att hitta dem, genom en stark och trygg tillvaro 

med struktur och ett samspel mellan elever och lärare.  En avgörande faktor för detta belystes 

av den intervjuade med missbrukande föräldrar samt Christensen (1993) är klassens storlek, 

då denna påverkar huruvida läraren kan skapa relationer, kan se och hjälpa samtliga elever 

utefter sin nivå (Christensen, 1993). Jag tror det är många faktorer som är avgörande och 

viktiga, då klassens storlek har en avgörande betydelse. Ju mindre klassen är desto mer tid kan 

lärare lägga på varje elev och relationsskapandet blir på så vis lättare med en mindre grupp 

elever. Detta kan vara en anledning till att specialpedagogen har lättare att se barn som far illa 

i dennes arbete då hen möter elever kontinuerligt antingen enskilt eller i mindre grupp. Detta 

gör även att specialpedagogen kan utveckla tillit och ett gott samspel med eleverna just pga. 

gruppens storlek. 

När läraren har sett och fått misstankar om att en elev exempelvis har 

missbrukande föräldrar vänder sig de intervjuade lärarna i första hand till skolans 

elevhälsoteam eller till sjuksköterskan på skolan. Dock menar specialpedagogen att när 

misstankarna väl kommer till elevhälsoteamet, har det ofta gått väldigt långt. Jag anser att det 

borde vara en självklarhet att tidigt uppmärksamma eventuella misstankar om ett barn far illa, 

genom att vara aktiv, engagerad och delaktig som lärare. Jag tror att lärare ofta drar ut på det 

längre pga. osäkerhet och rädsla för att göra fel. Alla inom skolans verksamhet har vid 

misstanke anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Hindberg (1999) belyser att en anmälan 

görs oftast väldigt sent då skolpersonalen tror att skolans insatser är tillräckliga eller att 

misstanken inte är tillräckligt stark (Hindberg, 1999). Detta är något en av de intervjuade 
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lärarna beskrev i sin intervju. Läraren betonade att en anmälan görs väldigt sällan, eftersom 

hen ansåg att det krävs säkra och starka bevis för att en anmälan ska ske, ”man vill ju inte 

göra en anmälan i onödan” (Lärare). Läraren uttryckte även oro för hur det skulle påverka 

eleven om en anmälan görs och det visar sig inte vara något problem. Jag anser att lärare 

borde vända på situationen istället. Vad skulle hända om man inte gör en anmälan pga. egen 

rädsla och osäkerhet då man tror att misstanken inte är tillräckligt stark, om det senare visar 

sig att lärarens misstanke om att en elev for illa stämde. Socialstyrelsen (2008) belyser 

konsekvenser om en anmälan görs väldigt sent eller inte alls. Dessa konsekvenser kan vara att 

elevens situation blir värre och hamnar efter i sin utveckling (Socialstyrelsen, 2008). Samtliga 

lärare hade ett fåtal och vissa ingen erfarenhet av anmälan till socialtjänsten för att en elev far 

illa pga. missbrukande föräldrar. Liksom specialpedagogen anser jag att det är viktigt med så 

tidiga åtgärder som möjligt och för att detta ska ske krävs det att man börjar arbeta 

förebyggande i ett tidigt stadium, som tidigare nämnt ex genom kontinuerliga och naturliga 

inslag av ANDT. ”Hellre anmäla en gång för mycket än en gång för lite. Skolan är till för 

eleverna och en anmälan görs pga. att man vill elevens bästa” (Specialpedagog). 

 I intervjuer med lärare och rektorer betonas vikten av att skapa en trygg miljö 

på skolan, i klassrummet, på rasterna för eleverna genom struktur, rutiner, tilltro till 

skolpersonal etc.  Jag tror att hemmet kan vara en otrygg plats för elever med missbrukande 

föräldrar. Därför anser jag att det är avgörande att hela skolan såsom lokaler samt 

utomhusmiljöer är en trygg plats för samtliga elever. Jag tror också att det är viktigt att skolor 

skapar många skyddsfaktorer och att elever få förses med så många som möjligt. Detta är 

även något som statens folkhälsoinstitut (2008) belyser. Jag menar att det är väsentligt att 

skolpersonal är medvetna om hur betydelsefull skolans miljö faktiskt är för samtliga elever, 

men främst för elever som far illa ex de med missbrukande föräldrar. Det räcker inte att enbart 

skapa en trygg miljö i klassrummet utan även i korridorer, på raster etc. Då hela skolans miljö 

har betydelse för huruvida en elev känner sig trygg och upplever meningsfullhet i skolan.  

Genom bearbetning och skapade av resultat och analysdelen har jag sett flertal likheter men 

även skillnader bland de intervjuade. Det finns flertal likheter i rektorers och lärares syn på 

ANDT-undervisning och arbetet med elever i missbrukande familjer. De intervjuades åsikter 

stämmer bra överrens med varandra, ex anser samtliga att de är nöjda med den ANDT-

undervisning som sker. Tidigare nämnt är rektorerna och lärarna också överrens om att 

ANDT-undervisningen berörs lite på lågstadiet, då fokus kommer högre upp i åldrarna. Dessa 

åsikter skiljer sig från specialpedagogens åsikter, då specialpedagogen poängterar vikten av 

att börja med ANDT-undervisning på kontinuerligt och naturligt sätt på lågstadiet, då det 
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finns gott om material för alla åldrar. Jag anser att dessa likheter och skillnader är väsentliga 

och intressanta att poängtera. Orsaken till att det är så tror jag kan bero på flera olika saker. 

Det kan vara så att lärarna och rektorerna ser ANDT som en del i undervisningen, precis som 

all undervisning. Det är ett moment som nämns i läroplanen och det måste genomföras likaväl 

som att arbeta med medeltiden och judendomen. Medan som specialpedagog blir det naturligt 

att se ANDT och elever med missbrukande vårdandshavare på ett annat sätt, då synsätten kan 

skilja sig åt. Eftersom att specialpedagogen arbetar kontinuerligt och nära med elever i mindre 

grupp eller enskilt. Men också för att specialpedagogen är inriktad på specialpedagogik, då 

elever som far illa av olika anledningar är i fokus i specialpedagogiken. Jag tror också att det 

har framkommit likheter och skillnader mellan de intervjuades svar pga. den enskilda 

individens tankar, synsätt, förhållningssätt, erfarenheter, intresse, engagemang m.m. ANDT- 

undervisning kan se väldigt olika ut beroende på just detta. Det är även något som 

specialpedagogen lyfter upp under intervjun. Personligen anser jag att det är viktigt att satsa 

på kompetensutveckling, såsom ex föreläsare med egna erfarenheter av att vara elev med 

missbrukande vårdnadshavare, föreläsare som belyser vikten av ANDT-undervisning osv. 

Missbruk och missbruksproblematik är idag ett stort samhällsproblem, då var femte barn lever 

i missbrukande familjer. Det behövs åtgärder på olika arenor i samhället för att det ska kunna 

bli en förbättring.  Regeringen har beslutat att satsa just på ANDT frågor på många arenor 

som finns i samhället, där skolan är en av dessa.  Skolor, skolpersonal, deras kunskap, 

kompetens, engagemang och undervisning är avgörande och kan påverka, förändra, utveckla 

och förbättra likväl som att försämra och förvärra för elever. Skolan är den arena som möter 

elever och dess föräldrar vardagligen, därav anser jag det är en grundförutsättning att dessa 

samhällsproblem som ANDT, missbruk och elever i missbrukande familjer synliggörs för 

skolpersonalen. För att på bästa sätt kunna hantera, förebygga, synliggöra området för 

eleverna. Dagens barn är trots allt världens framtid. Under intervjuerna uppfattade jag det som 

att de flesta lärare är mottagliga för input men ändå nöjda över hur de arbetar med ANDT. Jag 

tror att dessa lärare är medvetna om problematiken men kanske inte förstår hur stor den 

egentligen är, vad den har för konsekvenser etc. Men i synnerhet hur avgörande 

undervisningen och lärarens kompetens, intresse är inom detta område är för elevernas 

kunskapsutveckling, förståelse och välmående.  
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6.3   Framtida forskningsfrågor 

Om det hade funnits mer tid hade jag gärna velat göra en mer djupgående analys av hur det 

praktiska arbetet med dessa frågor ser ut. Detta genom en betydligt större och mer omfattande 

undersökning av rektorer, lärare och specialpedagoger gällande ANDT-undervisning samt 

angående elever i missbrukande familjer. Detta för att få ett bredare resultat för att sedan 

kunna göra en större analys på hur arbetet med dessa områden ser ut i verkligheten.  Tidigare 

nämnt i diskussionsdelen var samtliga lärare och rektorer överrens i mångt och mycket 

gällande ANDT-undervisningen, medan specialpedagogen stod ut betydligt mer i sina svar 

och hens tankar skiljde sig relativt mycket i jämförelse med lärarna och rektorerna. Det hade 

varit intressant att för framtida forskningsfrågor intervjua ytterligare ett flertal rektorer, lärare 

och specialpedagoger för att se om mitt nuvarande resultat skulle stämma överens med deras 

tankar, förhållningssätt och arbete gällande ANDT och elever i missbrukande familjer. För att 

få in en ytterligare infallsvinkel hade det varit intressant att få veta elevers synpunkter, 

upplevelser, erfarenheter och tankar kring ANDT-undervisning och om området missbruk. 

Detta genom exempelvis intervjuer eller enkäter. 
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Bilaga 1 

Begreppsdefinitioner 

 

ANDT- undervisning – Alkohol-, Narkotika-, Dopnings- och Tobaksundervisning (Statens 

folkhälsoinstitut 2008). Tidigare även kallats för ANT-undervisning: Alkohol-, Narkotika- 

och Tobaksundervisning (Skolverket, 2000). 

 

Barn med missbrukande vårdnadshavare/ i missbrukande familjer – Barn som lever i en miljö 

vars vårdnadshavare har ”problematisk/riskabel konsumtion av alkohol och av narkotika där 

konsumtionen har olika omfattning” (Statens folkhälsoinstitut 2008, s 10). Detta kan även 

gälla konsumtion av tobak, doping eller andra droger.  Denna konsumtion kan i sin tur 

påverka barns livssituation och levnadsmiljö (Statens folkhälsoinstitut, 2010b). 

 

FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) – År 1989 antogs 

barnkonventionen av FN.  Denna konvention innehåller bestämmelser om barns mänskliga 

rättigheter. Många länder har anslutit sig till denna och har skrivit under ett rättsligt bindande 

avtal att följa konventionen. (webb: Unicef, 2012) 

 

Elevhälsoteam – Är den grupp individer som har till uppgift att fatta beslut angående 

elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet har till uppgift att uppmärksamma, utreda, analysera, 

dokumentera, åtgärda, följa upp samt utvärdera elever i svårigheter. I ett elevhälsoteam kan 

exempelvis rektor, lärare, skolpsykolog, skolsköterska fritidspedagog etc. ingå (Hjörne & 

Säljö, 2009).   

 

IOGT-NTO – är en nykterhetsorganisation i Sverige som även finns i flera andra länder. 

 

Missbruk – ”Problematisk/riskabel konsumtion av alkohol och av narkotika där konsumtionen 

har olika omfattning” (Statens folkhälsoinstitut, 2008:10). Detta kan även gälla konsumtion av 

tobak, doping eller andra droger.   

 

Pygmalioneffekten - Betydelsen av lärares förväntningar på dennes elever. Lärares positiva 

förväntningar resulterar oftast i att eleven visar ett gott resultat och tvärtom (Jenner, 2004). 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervjuguide 1 

Intervjuguide för intervjuer med rektorer, lärare och specialpedagog 

1. Hur arbetar ni på skolan i den allmänna undervisningen gällande området missbruk 

(tobak, alkohol  doping och narkotika (ANDT-undervisning)? 

 

2. I vilken årskurs börjar ni arbeta med/undervisa i området missbruk? Varför? 

 

3. Är det en kontinuerlig undervisning inom området? Eller bara enstaka dagar som 

exempelvis temadagar, föreläsningar etc. Varför? 

 

4. Är ANDT-undervisningen ämnesintegrerad? I så fall på vilket/vilka sätt? 

 

5. Tycker du att undervisningen inom området missbruk är tillräcklig på skolan? Om ja - 

Varför? Om nej - Varför inte? 

 

6. Hur ser det förebyggande arbetet ut på skolan för elever som kan leva  i missbrukande 

familjer? (Exempelvis alkohol, narkotika eller andra droger) 

 

7. Hur kan dessa elever upptäckas och vad anser du krävs av dig som lärare för att 

upptäcka dem? 

 

8. Anser du att det finns något som kännetecknar en familj med missbruksproblematik? 

Om ja: På vilket sätt? och varför?  

            Om nej: varför inte? 

 

9. Låt oss säga att du har misstankar om att en elev befinner sig i en missbrukande familj.  

Vet du hur du ska gå tillväga? Hur ser tillvägagångssättet i sådana fall ut? 

 

10. Har du några egna erfarenheter av detta? Om ja: Hur upptäckte du det? Hur gick du 

tillväga vid misstanke? Vad hände sedan? 

 



 
 

11. Hur organiserar och stödjer skolan de elever som befinner sig i missbrukande 

familjer? 

 

12. Vad tycker du personligen om ANDT- undervisningen samt arbetet med att stödja 

elever vars vårdnadshavare missbrukar? Vad ser du för fördelar respektive nackdelar? 

Kan något förbättras och förändras? Varför? 

 

13. Hur prioriterad anser du att ANDT-undervisningen samt det förebyggande 

arbetet/arbetet för elever i missbrukande familjer är? 

 

14. Har skolan utformat en policy samt arbets- och handlingsplan gällande området 

missbruk  exempelvis ANDT-undervisning och för  elever som lever i missbrukande 

familjer? Hur ser denna ut? Vad ligger fokusen på? Varför? Är informationen 

lättillgänglig/lättförståelig? Är detta något som man aktivt arbetar med? 

 

15. Vilka har utformat policyn, arbets- och handlingsplanen? Hur ofta revideras den? 

 

16. Tycker du att det finns något som behövs förändras, förbättras eller läggas till i den 

nuvarande policy samt arbets- och handlingsplanen? Varför eller varför inte? 

 

17. Har du fått kompetensutveckling inom ANDT-undervisning samt hantering av elever 

vars vårdnadshavare missbrukar?  

 

Om ja: Vad var det för kompetensutveckling? Något du har nytta av som lärare? 

Om nej: Är det något du skulle vilja ha? I sådana fall förslag på kompetensutveckling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

Intervjuguide 2 

Till en person som barn hade missbrukande vårdnadshavare ang. hans upplevelser 

under sin skoltid. 

1. Hur upplevde du din grundskoletid (årskurs 1-6)? 

Vad var det som var förvirrande? 

 

2. Hur var du som elev? 

 

3. Intog du någon roll/överlevnadsstrategi under din skoltid?  

Om ja: Vilka? Hur bar du dig åt? Varför gjorde du det? 

 

4. Berättade du någonsin för någon lärare om din hemsituation?  

Om ja: I sådana fall i vilket sammanhang, hur gick det till och hur gammal var du då?  

Om nej: Varför inte?  

 

5. Var det någon lärare/skolpersonal som upptäckte att du for illa pga. dina 

hemförhållanden under åren i grundskolan? 

Om ja: Hur gick det till? Vad hände? 

Om nej: Vad tror du att det beror på?  

 

6. Vad anser du det skulle krävas av lärare för att kunna upptäcka elever med 

missbrukande vårdnadshavare? 

 

7. Hur påverkade det dig som barn att dina föräldrar hade missbruksproblematik? 

 

8. Vad kunde skolan och lärarna gjort för att hjälpa dig? På vilka sätt? 

 

9. Hur såg skolans ANDT-undervisning ut? Exempelvis pratades det något om 

människor i olika missbruk? Var undervisningen tillräcklig? Hjälpte den dig etc.?  

Om ja:  Varför och på vilket sätt? 

Om nej:  Varför inte? Egna förslag på vad som kunde ha hjälpt dig i din situation? 

 

 

 

 

 


