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Syftet med denna studie är att undersöka hur skolpersonal på högstadiet 

upplever sig kunna stärka skyddsfaktorer hos ungdomar som har föräldrar 

med missbruksproblematik, samt vilken hjälp som finns att ge dessa 

ungdomar i skolan. Metoden som använts är kvalitativ forskningsansats 

med inriktning på hermeneutik. För att få fram resultatet har 

semistrukturerade intervjuer genomförts och transkribering samt 

meningskoncentrering av materialet gjorts.  

Resultatet visade på att det finns en hel del hjälpinsatser att ge, exempelvis 

mentorskontakt, extra läxhjälp och samverkan med socialtjänst och andra 

myndigheter. Mellan dessa önskas dock en mer öppen sekretess från 

lärarnas sida för att underlätta arbetet med ungdomarna. Det råder 

kunskapsbrist hos många lärare kring just missbruksproblematik, och 

kunskap om detta är någonting som var önskvärt hos flertalet 

intervjupersoner. 

Den teoretiska utgångspunkten i studien är relationella perspektivet då 

denna berör hur viktigt det är med relationen mellan lärare och elev. I 

resultatet framkom det att relationen är grunden till att eleverna ska må 

bra, och en positiv relation medför att ungdomarna har det lättare att 

öppna upp sig och prata om jobbiga situationer.  



Förord  

Vi vill tacka intervjupersonerna som deltagit i vår studie. Utan era erfarenheter 

och vilja att delge dem hade vår studie inte varit möjligt att genomföra. Vi vill 

också tacka vår handledare Inger Axelsson för goda råd och diskussioner. Vi 

riktar även ett tack till våra vänner och familjer som har hjälpt oss att återfinna 

motivationen när den tidvis har försvunnit. Ett stort tack riktas till sist till er som 

håller detta arbetet i er hand. Vi hoppas att det ger er inspirerande tankar, och att 

det vi fått lära oss förhoppningsvis gör att ni lär er något nytt också.  
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INTRODUKTION 

I denna studie kommer kvalitativa intervjuer att användas, skyddsfaktorer kommer att 

belysas, och därigenom även riskfaktorer, hos ungdomar som har växt upp med 

missbruksproblematik inom familjen. Detta kommer att gälla både 

missbruksproblematik kring alkohol men även andra typer av droger. Det kommer att 

studeras hur skolan arbetar för att upptäcka och förebygga riskfaktorer samt stärka 

skyddsfaktorer hos dessa ungdomar, eftersom att skolan är den arena där barn och 

ungdomar spenderar mest tid på, bortsett från hemmet. Av denna anledning kan det 

anses vara av oerhörd vikt att åskådliggöra skolans del i sammanhanget, och det är vad 

denna studie förhoppningsvis kommer att bidra med. Intresset för hur skolan arbetar 

med barn i missbruksmiljöer väcktes då vi tidigare studerat maskrosbarn i en annan 

studie och för att skolan är den plats som barn spenderar större delar av sitt liv i. Skolan 

är enligt Nilsson (2014) en av de starkaste skyddsfaktorerna för att lyckas i livet. Därför 

kan det anses vara viktigt att ta reda på hur skolpersonal kan hjälpa till om ett barn eller 

en ungdom har föräldrar med missbruksproblematik. 

Jag minns inte om det var höst eller vår, bara att vi tysta tittar på pappas 

klumpiga skor som letar sig hem uppför backen. Han hade 

etthundratrettio steg hem, jag etthundrasjuttionio. Han trampar snett och 

klarar av att hålla balansen. – Har du ont i fötterna? – Jag har ont 

överallt. Han hade så bråttom till skafferiet att han inte hann ta av sig. 

Det metalliska ljudet av skruvkorken for som en elektrisk stöt genom allt 

som var vårt. Han gick sönder mitt framför ögonen på mig. (Linderborg, 

2007, s. 179).  

För varje person som har ett alkoholproblem så är det uppskattat att livet och 

välmåendet för en annan person är påverkat (Eurocare, 1998 i Hansson, 2007). Cirka 

200 000 barn i Sverige lever i hemförhållanden där missbruk äger rum inom familjen 

(Brunnberg, Eriksson & Tinnfält, 2007), och fram till idag så har empiriska studier 

främst fokuserat på kvantitativ data för att förstå uppväxten hos barn som lever i en 

familj där missbruksproblematik förekommer. Många av dessa studier inriktar sig på  

risker hos barn och ungdomar i familjer med missbruksproblematik, och få av dem 

inriktar sig på deras styrkor. Dessutom så har väldigt få forskare inom detta område 

använt sig av kvalitativa tekniker för att samla in data. Medan kvantitativa studier har 

givit oss en stor inblick så kanske vi ändå skulle lära oss ännu mer om vi använde oss av 

metoder som fångar in perspektiv på deras styrkor, eller motståndskrafter, och vad man 

tror att det krävs för att dessa barn i framtiden ska må bra (Moe, Johnson & Wade, 

2007). Detta är ett intressant och viktigt område att granska ur många aspekter. Bland 

annat för att man lättare ska komma till insikt med hur man upptäcker vilka barn som 

behöver hjälp, och hur man sedan ska gå vidare för att hjälpa dessa.  

Bakgrund 

Att leva i en familj där missbruk förekommer är enligt Hall och Webster (2007) 

påfrestande och stressfullt. Att vara ett barn till en förälder med missbruksproblematik 

är dock varken en diagnos eller en psykosocial dödsdom (Walker & Lee, 1998). 
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Stöttande relationer med någon förälder som inte missbrukar samt syskon och en 

lämplig nivå av vuxet ansvar kan alltsammans möjliggöra att många barn till föräldrar 

med missbruksproblematik ändå kan få högt självförtroende, bortfall av problematiskt 

substansmissbruk och en god anpassningsförmåga. Även en god relation till en vuxen 

person utanför familjen, som exempelvis en lärare på skolan, kan enligt Lundgren och 

Persson (2003) fungera som en skyddsfaktor för dessa barn. Att förstå faktorer som 

leder till motståndskraft, hur dessa barn inte misslyckas och att förstå de nödvändiga 

förutsättningarna för denna process kan enligt Walker och Lee (1998) ha enorma 

konsekvenser för både praktiker och forskare. Barn som lyckas bra i livet trots att de 

exponeras för flera riskfaktorer är motståndskraftiga (Moe, Johnson & Wade, 2007). 

Vidare beskriver författarna att motståndskraft, som innebär lyckad anpassning trots 

risk, uppenbarar sig när personer tar fasta på inre styrkor, färdigheter och stöd för att 

hindra att motgångar gör så att deras liv spårar ur. 

Terapeuter menar att det inte finns en enda sort av familjer där alkoholmissbruk 

förekommer. Familjer är mer komplexa än så, och de upplevs olika av de olika 

familjemedlemmarna i konstellationen (Bowen, 1966 i Walker & Lee, 1998). Empiriska 

bevis har visat att när barn till föräldrar med missbruksproblematik kommer från en 

familj med starka emotionella band och en varm, stöttande miljö så är de utsatta för 

mindre risk vad gäller psykiatriska diagnoser, så som exempelvis depression (Roosa, 

Dumka & Tein, 1996 i Walker & Lee, 1998; Reich, Earls & Powel, 1988 i Walker & 

Lee, 1998). De är också mer empatiska med familjemedlemmar i smärta eller sorg.  

Werner och Johnson (2004) säger att det inte verkar finnas någon signifikant skillnad i 

social status mellan barnen till föräldrar med alkoholproblem när det gällde att utveckla 

svåra problem senare i livet, och att detta är något som då är en likhet hos familjer med 

alkoholproblem. I varje grupp i deras studie hade fler män än kvinnor utvecklat större 

problem. Vidare beskriver författarna att döttrar till föräldrar med alkoholproblem 

tenderade i större uträckning att vända sig till andra vuxna i deras barndom och ungdom 

än sönerna. Man har också upptäckt att när en förälder som druckit för mycket alkohol 

varit försvagad eller frånvarande, så har bördan hos familjen delats av andra oroade 

vuxna i den förlängda familjen, så som exempelvis mor- och farföräldrar, fastrar och 

mostrar, morbröder eller farbröder. De agerar ofta som inhoppande föräldrar och delar 

bördan av att ta hand om varandra med de äldre syskonen i familjen (Werner & Smith, 

1982 i Werner & Johnson, 2004). 

FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade barnkonventionen, är en bra 

grund att utgå ifrån när man försöker göra det bästa för ett barn eller en ungdom.  

Barnperspektivet innebär enligt socialstyrelsen (2013) att de vuxna ska ta till vara på 

barnet och alltid tänka på barnets bästa. Det kan vara att bryta fokuset på problem och 

istället se till behov. Att göra någonting som man som vuxen anser vara för barnets 

bästa räcker alltså inte alltid, och det är inte heller nödvändigtvis det som faktiskt 

behövs. Ett barnperspektiv innebär också att man tar in och försöker begripa barns eller 

ungdomars situation. Det innebär även att barnet och dess familj ses som dugliga och 

resursstarka med rätten att ha delaktighet och inflytande över de beslut som handlar om 

dem (socialstyrelsen, 2013).  
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Barn i familjer med missbruksproblematik  

Enligt socialstyrelsen (2011) är det viktigt att ge stöd tidigt till barn och ungdomar som 

har föräldrar med missbruksproblematik, detta för att barnen påverkas på ett eller annat 

sätt av föräldrarnas problematik. Myndigheter, som förskolan/skolan har en stor roll i 

barnens liv, då dessa tidigt kan upptäcka att barnen/ungdomarna har svårigheter i 

hemmet och kan ge de det stöd de behöver. Skolpersonalen träffar även eleverna 

dagligen, vilket gör att de lättare än andra myndigheter kan upptäcka problematiken 

(socialstyrelsen, 2011).  

Att leva med föräldrar som har missbruksproblematik är jobbigt. Hall och Webster 

(2007) skriver om olika faktorer som man får stå ut med om man lever i en familj med 

missbruksproblematik hos föräldrarna. Bland annat så har barnen i familjen lärt sig att 

det inte är okej att prata om familjesituationen med någon, att det är en sorts 

familjehemlighet, vilket även bekräftas av Tinnfält (2008) som anser att 

barnen/ungdomarna är rädda att prata om det då konsekvenser kan uppstå om det 

kommer ut till någon utomstående. De vågar inte heller prata om det med någon på 

grund av att de skäms, känner skuld och skam (Alexanderson & Näsman, 2015). Att 

familjesituationen är hemlig kan leda till att det sociala livet påverkas hos 

barnen/ungdomarna, och att de har begränsade kontakter då de exempelvis inte vågar ta 

hem kompisar för att dessa kan se vad som pågår där hemma. Barnen har enligt 

Alexanderson och Näsman (2015) i många fall även fått ta hand om sig själva då 

föräldrarna varit för påverkade för att klara av föräldrarollen, och det har även hänt att 

dessa barn fått ta på sig föräldrarollen och själva känner ett ansvar över sina föräldrar.  

Samtidigt vill en del av barnen/ungdomarna inte heller gå hemifrån då de känner ett 

ansvar över att ta hand om föräldrarna och hemmet i sig (Hall & Webster, 2007; 

Tinnfält, 2008). Alexanderson och Näsman (2015) bekräftar detta och menar på att 

barnen ofta tar hand om hushållet. Detta kan även socialstyrelsen (2011) intyga, då de 

också anser att barnet tar hand om sin berusade förälder och de tar även hand om 

hushållet. De lagar mat, tvättar, diskar och städar. Det blir enligt Alexanderson och 

Näsman (2015) som en sorts omvänd föräldraroll. Att barnet tar hand om sin berusade 

förälder kan också handla om att han/hon försöker lyfta upp en förälder som ramlat, 

uppmana föräldern att gå och lägga sig, ge praktiska råd om hur vissa problem kan lösas 

och att bara finnas där hos föräldern ifall någonting skulle hända. 

Hall och Webster (2007) påpekar att många av de barn som lever med föräldrar med 

missbruksproblematik har lärt sig att det inte är okej att prata om sina känslor; ”de är 

inte tillåtna”. Detta gör det svårt för andra runtomkring barnet att upptäcka om 

någonting är fel, det är en problematik som kan uppstå hos barnens lärare. Pratar 

barnen/ungdomarna om sina känslor och tankar kring sina föräldrars 

missbruksproblematik så kan konflikter uppstå, vilket de helst vill undvika då de kan 

råka ut för misshandel både psykiskt och fysiskt (Hall och Webster, 2007; Tinnfält, 

2008). Utanförskap och upplevelse av att vara ensam om problemen de lever med, är 

någonting som Alexanderson och Näsman (2015) beskriver att barnen/ungdomarna har 

en känsla av, som växer mer och mer desto mer medvetna de blir om förälderns 

problem. 

I forsknings- och utvecklingsprojektet av Alexanderson och Näsman (2015) skrivs det 

att när barnens föräldrar har druckit alkohol så ändras deras personlighet. Enligt 
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författarna upplever barnen föräldern som annorlunda, konstig och uppfattades som 

främmande.  En del barn i projektet beskrev också att föräldern som druckit för mycket 

ofta ljuger. Exempelvis kan lögnerna handla om att han/hon ska sluta missbruka även 

fast fallet inte alls är så, eller att föräldern säger sig vara nykter men barnen märker att 

han/hon är påverkad. Ett sätt det märks på är att föräldrarna, om de bor tillsammans, 

ofta bråkar och då är vissa av barnen i projektet som löser problemen, eller i alla fall 

försöker att göra det.  

Alexanderson och Näsman (2015) skriver vidare att många barn/ungdomar som lever 

med föräldrar som har missbruksproblematik är nervösa över att komma hem när dem 

varit iväg någonstans då de inte vet vad som väntar dom när de kommer hem. Många av 

dessa barn/ungdomar är även oroliga för att någonting kan ha hänt föräldern som har 

missbruksproblematik när de själva inte är hemma.  Även rädsla och oro för vad som 

kommer att ske när föräldern är berusad förekommer, då det sker varierande saker olika 

dagar. Det kan handla om att det blir bråk mellan föräldrarna, eller att den berusade 

föräldern skäller på och bråkar med barnet (Alexanderson & Näsman, 2015).  

I en föreläsning med Stigsdotter Ekberg (2015) pratas det om påverkansprocesser, vilket 

handlar om vad som påverkar att barnen/ungdomarna själva inte utvecklar egen 

missbruksproblematik och vad som påverkar dem att klarar av skolan. Det finns ett 

flertal skydds- och riskfaktorer som påverkar barnen/ungdomarna i en viss riktning i 

livet. 

Risk- och skyddsfaktorer 

Riskfaktorer är variabler som förutspår en större sannolikhet för negativa utfall, medan 

skyddsfaktorer är variabler som förutspår en större sannolikhet för positiva utfall 

(Hansson, 2007; Moe, Johnson & Wade; 2007). Risken att ett barn ska utveckla 

personliga och sociala problem har visat sig öka snabbt om antalet riskfaktorer också 

ökar (Campbell, Helms, Sparling & Ramey, 1998 i Moe, Jonson & Wade, 2007).  I 

fältet som innefattar alkoholforskning så innebär det risk att själv utveckla egna 

problem om man tillhör en riskgrupp. Denna risk är då större än hos den ”vanliga” 

populationen. Den ökade risken har förmodligen att göra med att det finns en närvaro av 

en eller flera riskfaktorer, eller en frånvaro av en eller flera skyddsfaktorer (Moos et al., 

1990 i Hansson, 2007). Riskfaktorer, såväl som skyddsfaktorer, har biologiska, 

psykologiska och sociala komponenter. Det är enligt Walker och Lee (1998) på grund 

av den tidiga trenden i klinisk och populär media att patologisera barn till föräldrar med 

missbruksproblematik som empirisk forskning till en början fokuserade på att hitta det 

dysfunktionella. En bedömning av källorna till inre styrka och av de informella stöden i 

deras liv borde vara lika viktiga som en uppräkning av deras handikapp, menar Werner 

och Johnson (2004). 

När ett barn växer upp i hemförhållanden där föräldrarna har missbruksproblematik med 

alkohol, så löper de större risk att själva hamna i ett beroende eller ett missbruk då 

missbruksproblematik inom familjen är en riskfaktor i sig (Brunnberg, Eriksson & 

Tinnfält, 2007; Hall & Webster, 2007; Hansson, 2007; Moe, Johnson & Wade, 2007; 

Tinnfält, 2008; Werner & Brendtro, 2012).  Detta bekräftas också av Park och Schepp 

(2015) som även tillägger att barn och ungdomar till föräldrar som missbrukar alkohol 

löper dubbelt så stort risk än andra barn att uppvisa symtom på psykisk sjukdom. Det 
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betyder dock inte att alla dessa barn påverkas mycket, utan alla barn påverkas olika, 

beroende på vilka skydds- och riskfaktorer som finns omkring dem. Barn till föräldrar 

med missbruksproblematik utvecklar enligt Walker och Lee (1998) inte nödvändigtvis 

egna substansmissbruksproblem. Istället är det ibland raka motsatsen, att många av dem 

demonstrerar låga nivåer av alkoholbruk eller total avhållsamhet. Werner och Brendtro 

(2012) skriver vidare att även genetiska faktorer och individuella egenskaper spelar stor 

roll i om barnet själv utvecklar missbruk när det finns alkoholmissbruk inom familjen. 

Risken att utveckla alkoholmissbruk är 4-10 gånger större hos barn till föräldrar med 

missbruksproblematik än hos andra barn (Enoch, 2006 i Hansson, 2007). Studier har 

visat att risken att utveckla emotionella problem hos barn till föräldrar som har 

missbruksproblematik är beroende av hur allvarligt förälderns missbruk är, och om det 

finns andra problem hos föräldrarna närvarande (Moos et al., 1990 i Hansson, 2007). 

Tinnfält (2008) bekräftar detta och menar att även om några av barnen klarar sig relativt 

bra i livet trots föräldrarnas missbruk, så kan livet vara stressfullt för dem och psykiska 

svårigheter senare i livet är inte ovanligt.  

Gällande skyddsfaktorer så betyder det ofta förebyggande arbete. Det man då försöker 

att göra är att minska på en eller flera riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer. Oftast 

nämns familje- samhälls- och individuella faktorer som de mest betydelsefulla 

skyddsfaktorerna. Det kan då handla om bland annat en bra förskola, en bra skola, goda 

förhållanden till vuxna, framgång i skolarbete (Statens folkhälsoinstitut, 2008). 

Skolan 

Skolan och förskolan är betydelsefull för barn och ungdomar som har problematik i 

hemmiljön. Varje lärare ska enligt von Wright (2000) utgå från varje elevs behov, 

förutsättningar, tänkande och erfarenheter.  Därför underlättar det för skolpersonalen 

om de känner till om en elev har problematik i hemmiljön, då det på så sätt enligt 

Skolverket (2016b) blir lättare att kunna ge rätt stöd vid behov. Många av 

barnen/ungdomarna som lever med missbruksproblematik inom familjen har enligt 

Alexanderson och Näsman (2015) svårigheter i skolan. Det kan då handla om 

svårigheter med koncentrationen, att få läxorna gjorde, eller så går de inte alls till 

skolan. Skolverket (2016a) hävdar också att vanliga varningssignaler som påpekar att 

ett barn far illa är förändrade skolresultat, nya kompisgäng, trötthet och nedstämdhet. 

Därför är det extra viktigt att man som lärare utgår från varje elevs behov och ge rätt 

stöd och hjälp. Detta bekräftas också av socialstyrelsen (2011) som menar att 

personalen i skolan bör ha goda kunskaper om barnens behov av stöd, om vilket stöd 

skolan kan ge och anmälan till socialtjänsten när man misstänker att ett barn far illa eller 

riskerar att göra det. Skolverket (2016b) menar att det som är viktigt också är 

kamraterna, de trygga relationerna med skolpersonalen och att få stöd i skolarbetet. För 

att detta ska fungera krävs det enligt socialstyrelsen (2011) att skolan har fasta rutiner 

för hur anmälan till socialtjänsten ska gå till och hur man arbetar med barn som har 

föräldrar med missbruksproblematik eller annan sorts problematik. 

Om det kan tros att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst krävs av 

skolan så ska det rapporteras till rektorn. Rektorn ska enligt socialstyrelsen (2015) se till 

att elevens behov av speciellt stöd utreds brådskande. Detsamma gäller om det finns 

särskilda skäl att förmoda att stöd som har disponerats i form av extra anpassningar 

inom ramen för den vanliga undervisningen inte skulle vara tillräckliga. Vidare 
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beskriver socialstyrelsen (2015) att om eleven visar upp andra besvär i sin skolsituation 

så ska behovet av särskilt stöd också utredas. Samråd ska ske med elevhälsan om det 

inte är tydligt att så inte behövs. I skollagen framkommer det att om en elev är i behov 

av särskilt stöd ska han eller hon också få det.  

Något som framgår av socialtjänstlagen (SoL) är att om ett barn far illa, eller om det 

finns misstankar om detta, ska skolpersonal enligt socialstyrelsen (2015), inklusive 

personal i förskola och fritidshem, samt den som är anställd inom verksamheten snarast 

föra detta vidare till socialnämnden. 

Det finns enligt socialstyrelsen (2015) bestämmelser i skollagen om vad systematiskt 

kvalitetsarbete i skolan är. Det innebär att systematiskt och kontinuerligt planera, följa 

upp och utveckla utbildningen hos eleverna. Det inbegriper hela utbildningen, inklusive 

elevhälsan, och ska verkställas både på huvudmannanivå och på förskole- och 

skolenhetsnivå. Fokuset på det systematiska kvalitetsarbetet är enligt socialstyrelsen 

(2015) att de mål som finns för utbildningen ska tillgodoses, och detta framgår av 

skollagen. 

I skolan är det enligt socialstyrelsen (2013) av stor vikt att hitta de barn som riskerar att 

fara illa och de som har speciella behov eftersom det är ett ställe där alla barn, mer eller 

mindre, vistas. För att kunna hitta och åtgärda speciella behov nämner skolverkets 

allmänna råd att det ska finnas en tydlig arbetsprocess som hela tiden ska vara under 

dokumentation. Elevhälsan är till hjälp för att åtgärda speciella behov hos eleverna, och 

kan bestå av flera olika professioner, däribland en läkare, skolsköterska, kurator, 

psykolog eller specialpedagog. En utredning kan bestå av flertalet etapper. En 

pedagogisk utredning på skolan ska först göras, som utförs av klassläraren och 

lärarlaget. Skolan måste eventuellt komplettera med fler utredningar, såsom en 

psykologisk utredning eller annat som berör något utanför skolan, till exempel hos barn- 

och ungdomspsykiatrin (socialstyrelsen, 2013).  

Elevhälsans ansvar 

Elevhälsans arbete regleras enligt socialstyrelsen (2013) av skollagen. Elevhälsans 

personal har att göra med olika regelverk, som bland annat de författningar som styr 

hälso- och sjukvården. En elevhälsas uppgift är först och främst att se till att möjligheter 

för ökad samverkan skapas mellan det som tidigare kallades särskilda elevvården, 

skolhälsovården och det samordnade ansvaret för specialpedagogiska insatser. Det är 

också, enligt socialstyrelsen (2013), angeläget att samverkan sker externt med även 

annan hälso- och sjukvård och också med socialtjänst samt andra aktörer.  

Det känns på nåt sätt alltid tryggt att se kuratorn sitta där vid lunchen. 

Man vet att om man mår pyton kan man bara gå fram och fråga om han 

har tid att prata en stund. Så var det inte i min tidigare skola. En 

psykolog skulle ju egentligen inte heller vara dumt att ha om man har 

lite djupare problem, men henne vet vi inget om, hon är aldrig här. 

(Nilsson, 2014, s. 4)  

Nilsson (2014) har intervjuat en flicka i årskurs 9 och hävdar att skolan har ett ansvar 

för lärandet, samtidigt som hälsan hos eleverna också ska vara i fokus. Att klara skolan 
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är en skyddsfaktor i sig och kan främja elevens välmående då en elev kan få bekräftelse 

av lärare när det går bra, och på så sätt kan eleven få ökad självkänsla. Nilsson (2014) 

hänvisar till 25 § i skollagen som säger att för elever i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska 

det finnas en elevhälsa som ska omfatta bland annat medicinska, psykologiska, 

psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator tillgängliga och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska 

stödjas. 

Elever som har det jobbigt hemma och har psykisk ohälsa i hemmet kan enligt Nilsson 

(2014) få det svårt att fokusera på skolan, och det är då en utmaning för skolan att fånga 

upp eleverna tidigt för att kunna främja motivationen och lusten till lärandet. Skolan 

behöver enligt Skolverket (2014) förebygga problem genom att bland annat 

skolpersonalen bör ha en blick för utsatta elever och ge dom hjälp i tid. Vissa elever har 

enligt von Wright (2000) ett stort behov av att bli sedda och då är det läraren som bör 

anstränga sig för att visa ett intresse och ge mycket uppmärksamhet åt dessa elever.  

Nilsson (2014) påpekar att det vore bra att som lärare ha goda relationer (så kallad 

relationskompetens) till sina elever, då detta kan ge en skyddande effekt mot bland 

annat depression och dessutom medverka till högre närvaro i skolan. Ytterligare 

faktorer som kan ge skyddande effekter är: trygg skolmiljö, förbättrade studieresultat 

och mindre stressutsatthet (Nilsson, 2014). 

Barnen i en studie av Moe, Johnson och Wade (2007) identifierade tre viktiga vägar 

som lärare och hälsopraktiker kan använda sig av för att hjälpa dem att upptäcka sina 

egna, unika motståndskrafter. Barnen menar att vi kan hjälpa dem genom att 

tillhandahålla en arena där de får uttrycka sina känslor, vi kan utbilda och visa dem att 

det finns andra sätt att leva sina liv på. Werner och Johnson (2004) menar också att de 

flesta av barnen i en studie som de genomfört, som hade föräldrar med alkoholproblem, 

och som växte upp till att bli starka och kompetenta vuxna, tyckte om skolan. I många 

fall gjorde de skolan till ett hem utanför hemmet, och ungefär hälften av de som 

lyckades senare i livet i deras studie hade minst en lärare som de har en god relation till 

och som blev en positiv förebild, enligt författarna. Denna förebild var inte bara en 

instruktör som lärde dem akademiska kunskaper, utan även någon som höjde deras 

självförtroende och var tillitsfull på grund av den goda relationen mellan dem. Samma 

studie visade också att 10-åringars kompetens i skolan var positivt länkat till antalet 

stöttande personer som en tonåring tilldrog sig, inkluderat stöd från lärare och jämlika, 

men även från familjemedlemmar. Mest av allt så höjdes alltså självförtroende och 

självhjälp genom stöttande relationer. De motståndskraftiga barnen till föräldrar med 

alkoholproblematik i denna studie hade alla åtminstone en person i deras liv som 

accepterade dem ovillkorligt, oavsett deras överkänslighet, fysiska utseende eller 

intelligens. En central komponent i liven hos de motståndskraftiga individer i denna 

studie som bidrog till deras hanterbarhet i vuxenlivet verkade också enligt Warner och 

Johnson (2004) vara en känsla av självsäkerhet att odds kan överstigas. 

Skolan har även samverkan med olika myndigheter, som socialtjänsten, då detta är 

väsentligt för att eleverna snabbt ska få professionell hjälp vid behov. 
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Samverkan med myndigheter 

Om ett barn far illa, eller riskerar att göra det, ska skolan enligt skolverket (2013), 

inklusive förskola och fritidshem, samt den som är anställd i verksamheten samarbeta 

med organisationer, samhällsorgan och andra som det kan gälla. Samverkan ska 

upprättas på socialnämndens initiativ. Detta står enligt socialstyrelsen (2015) i 

skollagen. 

Förskola/skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård har alla varierande uppgifter när det 

kommer till att ge barn förebyggande och behandlande insatser/stöd. Hälso- och 

sjukvårdens uppgift är enligt socialstyrelsen (2013) att barn och unga ska få en bra vård. 

Socialtjänsten ska ge stöd och hjälpinsatser till de som av olika skäl riskerar att hamna i, 

eller redan befinner sig i otrygga situationer. Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande, men också erbjuda barnen en omsorg som är trygg. Skolan ska erbjuda 

utbildning så att barn och ungdomar får likvärdiga förutsättningar för att nå de mål som 

krävs utav dem (socialstyrelsen, 2013). 

Tittar man specifikt på skolans roll kan man se att socialstyrelsen (2013) nämner saker 

så som exempelvis att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och 

förutsättningar. Vidare skriver författarna att en elev som riskerar att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås eller som uppvisar andra svårigheter under 

skolgången ska elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utredas. Det nämns också att 

rektorn har ansvaret för att detta verkligen händer, och att samråd ska ske med 

elevhälsan om det behövs (socialstyrelsen, 2013).  

Socialtjänsten har parallella uppdrag. Dels kan socialtjänsten enligt socialstyrelsen 

(2013) stödja de som söker sig till de öppna verksamheterna, och dels ansvarar de för 

myndighetsutövning. Socialtjänsten kan ge individuellt utformade insatser efter att en 

förfrågan från den berörda familjen eller ungdomen gjorts, eller efter en anmälan från 

någon verksamhet eller annan person. Vidare påpekar socialstyrelsen (2013) att 

socialtjänsten ofta hämtar in en bedömning från hälso- och sjukvården, men också ett 

underlag från skolan för att kunna göra en grundlig utredning och bedömning av vilka 

stöd som kan vara till hjälp för individen. Socialtjänsten måste också upprätta en intern 

samverkan för samordnade hjälpinsatser till både barn som vuxna i familjen när det 

finns missbruk eller psykisk ohälsa hos någon vuxen. Socialtjänsten bygger på en fri 

vilja och samarbete med den som är berörd. Under vissa omständigheter finns 

möjligheter att hitta åtgärder utan barnets, den unges eller föräldrarnas samtycke 

(socialstyrelsen, 2013).  

Socialstyrelsen (2013) nämner ett förslag på hur en rutin kan se ut när svårigheter hos 

en ungdom uppdagats. Förslaget innefattar bland annat att man ska beskriva ungdomens 

svårigheter och att upprätta en respektfull kontakt med barnet och dess föräldrar. Vidare 

skriver författaren att man också ska identifiera situationer då det kan vara extra viktigt 

med informationsöverföring eller samverkan, identifiera viktiga samverkansparter runt 

barnet och handla utifrån rätt lagstiftning, skapa en konstruktiv samverkan i olika 

avseenden samt att utse kontaktpersoner inom varje verksamhet.  

Det är sällan förekommande att en formaliserad uppföljning existerar, och detta gäller 

även utvärdering av resultaten av samverkan. Det berör målgrupperna barn, unga och 
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deras familjer samt för de verksamheter som är avtalade aktörer. Det finns inte 

uppfattningar och erfarenheter från barn, unga och deras föräldrar i avtalen. Det är ett 

utvecklingsområde av stor vikt att systematiskt se på hur resultaten faktiskt blir för de 

barn och unga som avtalen och överenskommelserna behandlar (socialstyrelsen, 2013).  

Sekretess 

I allmän verksamhet gäller enligt socialstyrelsen (2013) offentlighets- och 

sekretesslagen, OSL. Enligt 6 kap. 5 § OSL ska en myndighet på begäran av en annan 

myndighet lämna ut uppgifter som den disponerar, om inte uppgiften är sekretessbelagd 

eller att det skulle hindra arbetets gång. Sekretessreglerna är varierande för olika 

myndigheter. Myndigheterna kan också samverka på en mer generell nivå utan att det 

måste finnas behov av att byta sekretessbelagda uppgifter. Vidare beskriver 

socialstyrelsen (2013) att när samverkan sker så kan bestämmelserna om sekretess 

medföra svårigheter för vilka uppgifter om den enskilde som kan delges mellan de 

myndigheter som samarbetar. En huvudregel är dock att den enskilde helt eller delvis 

kan bryta den sekretess som gäller till skydd för honom eller henne. Skifte av uppgifter 

olika myndigheter emellan kan därför ofta ske om den enskilde tycker att det är okej. 

Tycker han eller hon inte det så får sekretessen bara hävas om det finns stöd för det i 

andra bestämmelser (socialstyrelsen, 2013).  

I 29 kap. 13 § skollagen finns bestämmelser om samverkan i frågor som rör barn som 

far illa eller riskerar att fara illa. Här framgår det enligt socialstyrelsen (2013) att 

huvudmannen för de verksamheter som berörs i denna lag, och den som är anställd i 

sådan verksamhet genom socialnämndens handlingskraft i frågor som rör barn som far 

illa eller riskerar att fara illa, ska samverka med samhällsorgan, organisationer och 

andra som berörs. Vidare påpekar socialstyrelsen (2013) att elevhälsans arbete utförs i 

skolan och regleras av skollag, läroplaner och kursplaner, men även de författningar 

som reglerar hälso- och sjukvården. 

Elevhälsans personal berörs i mångt och mycket av dessa olika regleringar och har en 

betydande uppgift när det gäller att samverka kring eleverna. I förarbetena nämner 

socialstyrelsen (2013) att bland annat arbete med elevhälsa förutsätter stor samverkan 

mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper. Där nämns vidare att det också 

är av vikt att samverkan sker med övrig hälso- och sjukvård och även med 

socialtjänsten. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett speciellt ansvar för 

att se till att det inte finns hinder för varje elevs utveckling. 

Det ställs alltså många krav och förväntningar på anställd personal vid en skola. En 

intressant fråga är dock hur lärare själva upplever att de lever upp till dessa lagstadgade 

krav, och förväntningarna som kommer med dem. Därför kommer denna studie att 

behandla hur lärare vid högstadieskolor upplever att de kan hjälpa elever som kommer 

från ett hem där missbruksproblematik hos föräldrarna förekommer.  

Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie syftar till att belysa hur högstadielärare arbetar med ungdomar som har 

föräldrar som har missbruksproblematik. Vilket stöd som finns att ge och hur man 

stärker dessa ungdomars skyddsfaktorer. I skolvärlden är enligt von Wright (2000) 
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relationer viktigt, bland annat relationen mellan elever och lärare samt mellan elever. 

Relationerna som finns runt omkring ungdomen kan bidra till både hinder och 

möjligheter och därför är det viktigt att dessa fungerar. Den teoretiska utgångspunkten i 

denna studie är därför det relationella perspektivet som handlar om just relationer.  

Det relationella perspektivet beskrivs enligt von Wright (2000) som ett sätt där 

människor beaktas i relation till andra människor. I relationella perspektivet ställs inte 

eleven mot läraren, utan teorin hanterar relationen mellan dessa. Författaren pratar 

vidare om att subjektiviteten, det vill säga det inre tyckandet/ de egna upplevelserna, 

inom det relationella perspektivet karaktäriserar de handlingar som träder fram i 

relationer mellan människor. Författaren beskriver vidare att i relationen mellan 

människor finns intersubjektiviteten, vilket innefattar kommunikationen dem emellan, 

men alltså även källan till det egna självet.  Relationen sätts i centrum, och då denna 

uppsats innefattar relationer mellan lärare och elever så är det relationella perspektivet 

relevant. Perspektivet innebär att man reflekterar över relationen mellan lärare och elev. 

”Med Mead argumenterar jag för att enskilda människors subjektivitet kan vare sig 

konstitueras eller förändras utan intersubjektivitet”(von Wright, 2000, s.76).  

Behov av att bli sedd 

Vissa elever har enligt von Wright (2000) stort behov av att bli sedd och /eller få 

uppmärksamhet. Det är då läraren som måste anstränga sig för att visa tillräckligt 

intresse och rikta mycket uppmärksamhet till dessa elever.  

Inom det relationella perspektivet lyssnar läraren till vem eleven är och anar vem 

han/hon kan vara. Vilka förutsättningar eleven har för att lyckas i skolan är enligt von 

Wright (2000) beroende av läraren. Läraren kan inte få information om elevens 

förutsättningar, utan blir själv delaktig i dessa förutsättningar. Läraren sätter sig då in i 

elevens situation för att förstå och har ett moraliskt ansvar över eleven.  

Läraren är delaktig i hur eleverna riktar sin uppmärksamhet, vilka 

möjligheter som förverkligar sig för eleverna, de erfarenheter och den 

meningsskapande process i vilka eleverna ingår, samt i uppbyggandet av 

elevernas erfarenhetsvärldar inklusive deras själv (von Wright, 2000, 

s.192).  

von Wright (2000) pratar om att det är av stor betydelse att lära känna eleverna som 

individer för att därefter kunna anpassa skolverksamheten utifrån elevens behov och 

förutsättningar. I det relationella perspektivet utgår man inte från elevens behov, utan 

läraren är delaktig  och deltar i dessa behov för att tillsammans komma fram till en 

lösning om hur dessa ska tillfredsställas. Behoven förstås enligt von Wright (2000) i 

situationen och är inte någonting som eleven bär med sig, de är istället knutna till en 

kontext. Läraren skall alltså rikta sin uppmärksamhet mot eleven då man på så sätt 

kommer närmre en förändring och relation. 

Återigen kan det påpekas att det relationella perspektivet får en stor relevans för denna 

studie och dessutom för pedagogik i allmänhet. Att se individen som något påverkbart, 

istället för en produkt av omständigheterna, är viktigt i arbetet med människor.  
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Syfte och problemformulering 

Syftet med denna undersökning är att belysa hur fem lärare på högstadieskolor i denna 

studie arbetar för att stärka skyddsfaktorer samt upptäcka och förebygga riskfaktorer 

hos ungdomar som växt upp med missbruksproblematik inom familjen. Det kommer att 

belysas vilken hjälp som finns att få i skolan samt dess samverkan med andra 

myndigheter. Följande frågor har ställts för att få syftet med denna undersökning 

besvarat:  

1. Hur upplever fem lärare i högstadiet att de kan identifiera ungdomar med 

missbruksproblematik i hemmet och hur arbetar de för att stärka 

skyddsfaktorerna hos dessa ungdomar? 

2. Vilken hjälp finns att ge inom skolan till ungdomar som har föräldrar med 

missbruksproblematik, enligt fem lärare i högstadiet?  

Problemformuleringarna är relevanta för vår studie. Den första problemformuleringen 

är relevant då den belyser hur skolpersonal upptäcker och synliggör ungdomarna  som 

lever med missbruksproblematik inom familjen. Den andra problemformuleringen 

bidrar istället med specifika hjälpinsatser på skolan, hur samverkan med andra 

myndigheter fungerar, samt sekretessens problematik enligt de intervjuade 

högstadielärarna.   

METOD 

Val av forskningsansats 

För att få fördjupad förståelse för valt forskningsobjekt har kvalitativa, 

semistrukturerade intervjuer genomförts i denna studie. Det innebär att frågor som ställs 

har gett intervjupersonen utrymme att svara med egna ord. Därför har öppna frågor 

ställts. På så sätt blir det mer ett samtal istället för en kort intervju med bara svaret på 

frågorna, där både intervjuaren och intervjupersonen deltar i samtalet. Dock är det upp 

till intervjuaren att på sätt och vis styra samtalet så att det håller en röd tråd (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Patel och Davidson, 2011). Detta är någonting som kommer att 

strävas efter i denna uppsats, att kunna samtala med intervjupersonen för att få bästa 

möjliga svar. I en kvalitativ forskningsintervju är fokus enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) lagd på intervjupersonens upplevelse av ett ämne.  

Genom de kvalitativa, semistrukturerade intervjuerna berörs även den hermeneutiska 

forskningsansatsen, vilket även kallas för tolkningsläran. Hermeneutik bygger på 

empiri, logik och även inkännande, och går ut på att förstå och inte bara begripa 

intellektuellt (Bryman, 2011; Thurén, 2007). Patel och Davidson (2011) instämmer om 

det och tillägger även att holism är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken, vilket 

innebär att man försöker att se helheten i ett forskningsproblem för att få en sådan djup 

och klar förståelse som möjligt. Patel och Davidson (2011) beskriver vidare att en 

forskare som ska tolka exempelvis en nedskriven intervju börjar med att läsa hela 

intervjun för att försöka få en helhetsuppfattning av denne, och läser sedan små delar i 

texten för att få ännu djupare förståelse. De hermeneutiska tolkningarna används i 
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kvalitativa analysmetoder och det är den metoden som kommer att användas i denna 

uppsats. 

Den hermeneutiska metoden valdes då vi tidigare undersökte ett liknande område om 

maskrosbarn (Jakobsson & Widman, 2015) och hur statistiken sett ut, och därför 

kommer denna studie istället undersökas ur ett annat perspektiv utan siffror och statistik 

– och med djupare tolkning.  

De viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning är enligt Bryman (2011) följande: 

generella frågeställningar, val av relevanta platser och undersökningspersoner, 

datainsamling, datatolkning, begreppsligt samt teoretiskt arbete. Därefter ska man 

tillbaka till datatolkning och ytterligare teoretiskt arbete, och till sist rapportering om 

resultatet och slutsatserna. Dessa steg har följts i denna studie för att få fram en bra och 

överskådlig kvalitativ studie. Först har data samlas in genom intervjuer med våra 

informanter, sedan har transkribering av intervjuerna gjorts, för att därefter kunna tolka 

dessa och på så sätt framställa ett väsentligt resultat. Slutligen har denna process 

upprepas ett flertal gånger för att resultatet skulle bli så trovärdigt som möjligt. 

Planering och genomförande 

Sökstrategi  

För att få fram väsentlig litteratur till bakgrunden användes Linnéuniversitets olika 

databaser. Detta för att få fram vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Olika 

avgränsningar och engelska sökord användes för att få fram så bra fakta och en sådan 

internationell sökning som möjligt. De sökord som användes var children of alcoholics, 

home environment, resilience, school och substance abuse. Att använda sig av bra 

sökord för att få fram relevant litteratur är någonting som Bryman (2011) belyser, och 

detta var en stor anledning till varför engelska sökord användes istället för svenska.  

Följande databaser användes för denna undersökning: Academic Search Elite, SwePub 

och Social Services Abstracts. Vi använde oss av dessa olika databaser för att få fram 

olika artiklar och avhandlingar att välja mellan. En avgränsning som användes var peer-

review, vilket enligt Forsman (1997) innebär att texten är granskad och bedömd av 

utbildade forskare innan publicering. Detta har använts för att få en sådan trovärdig 

information som möjligt. För att få så uppdaterad och ännu mer trovärdig information 

som möjligt valdes även en årsavgränsning från 2004 och framåt. En artikel som valdes 

ut (Walker, 1998) var dock från 1998, men denna bedömdes som relevant ändå då 

innehållet ansågs som användbart och kunde stärkas med de andra 

artiklarnas/avhandlingarnas innehåll. 

Socialstyrelsens styrdokument för barn som far illa, skollagar används också då detta 

berör studiens syfte. Även forsknings- och utvecklingsprojektet av Alexanderson och 

Näsman (2015) används då denne också berör studiens syfte och har ett relevant 

innehåll.  
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Urval 

Forskningsobjektet valdes då det är intressant och ett viktigt område att granska ur 

många aspekter. Då vi tidigare skrivit en uppsats om maskrosbarn (Jakobsson & 

Widman, 2015) valde vi att fortsätta på samma spår fast med en bredare fokus på 

skolan.  

Eftersom barnen spenderar större delar av sitt liv i skolan och har samma lärare i många 

år så känner lärarna eleverna, och på så sätt kan de lättare upptäcka om barnen inte mår 

bra. Därigenom kan skolpersonalen fungera som en stöttepelare om de upptäcker 

barnens livssituation och har resurser samt kunskap för att hantera det. Därför har 

flertalet lärare valts ut som intervjupersoner. Även en stödpedagog har intervjuats då 

denne har bredare kunskap än lärare kring just området missbruk. Detta för att hon har 

genomfört en social serviceutbildning. 

För att få svar på forskningsfrågorna som ställts så har semistrukturerade intervjuer 

(med hög grad av standardisering och låg grad av strukturering) genomförts med fyra 

lärare, samt en stödpedagog i högstadiet i tre städer i fem olika skolor i Sverige för att få 

ett större perspektiv om hur man arbetar med ungdomar som växt upp med 

missbruksproblematik inom familjen. Syftet med att intervjua lärare i tre olika städer är 

inte att jämföra hur de olika städerna arbetar med ungdomar som växer upp med 

missbruksproblematik inom familjen. Detta då fem högstadiepersonal är för få för att 

kunna göra en sådan jämförelse. Lärarna har till viss del bestämts utifrån ett 

bekvämlighetsurval, och därför är det också slumpmässigt var lärarna arbetar. 

Stödpedagogen har också valts utifrån bekvämlighet.  

De högstadiepersonal som valts ut är utbildade lärare i olika årskurser upp till åk 9, 

varav 2 av dessa även har utbildning för att arbeta på gymnasienivå. Stödpedagogen 

som intervjuats har, bortsett från en lärarutbildning, även en social serviceutbildning 

och har därmed mer kunskap kring just missbruksområdet. Våra intervjupersoner har 

arbetat på högstadiet mellan 4 och 40 år och har olika erfarenheter kring det som vår 

undersökning berör. Vissa av de intervjuade sa sig inte ha mycket erfarenhet kring 

familjer med missbruksproblematik, men under intervjuernas gång visade det sig att de 

hade massor av kunskap. De ansågs som relevanta för vår studie då det är de som träffar 

eleverna nästan dagligen, och de vet även hur rutinerna på skolan ser ut när de uppdagas 

att eleverna har föräldrar med missbruksproblematik.  

De arbetsuppgifter våra intervjupersoner har är blandade. De undervisar i olika ämnen 

som exempelvis matte, biologi, kemi, idrott, hemkunskap, svenska, engelska och 

franska. Två av intervjupersonerna stöttar även elever som har svårigheter i skolan och 

har då specialpedagogiska arbetsuppgifter. Stödpedagogen har även uppgiften att utreda 

ungdomars skolsituation för att se till att de får rätt sorts stöd och hjälp. Majoriteten av 

intervjupersonerna har även ett mentorskap, vilket enligt dem innebär att mentorn bland 

annat har föräldrakontakt i den klassen de ansvarar för. De träffar även eleverna oftare 

än andra lärare, och på så sätt känns de relevanta för vår studie.  
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Datainsamling och instrument 

Innan intervjuerna genomfördes har information till intervjupersoner getts, där bland 

annat syftet redogjorts för att intervjupersonerna ska få en inblick i vad de deltar i för 

undersökning. Informationen ska enligt Forsman (1997) vara enkel så att 

intervjupersonen förstår informationen. Därför har både skriftlig och muntlig 

information om syftet getts till intervjupersonerna i denna studie. Intervjufrågor 

förbereddes innan intervjuerna ägde rum (se bilaga 3 för intervjuguide). Detta för att 

underlätta för oss och intervjupersonen samt för att uppfylla de forskningsetiska kraven 

(se s. 17: ”forskningsetiska överväganden” för mer information).  Kontakt med 

intervjupersoner togs, där syftet kort förklarades, och vid intervjutillfället gavs djupare 

förklaring. Förfrågan gjordes om intervjupersonerna ville ha intervjuguiden i förväg, 

och skickades till dem som önskade att få det. Muntligt samtycke togs om att få delge 

den information som sägs, samt om samtalet fick spelas in. 

Frågorna i intervjuguiden bestämdes utifrån känsla, det vi själva ansåg var relevanta för 

vår studie. Frågorna är öppna, vilket gav intervjupersonerna möjlighet att prata öppet 

om ämnet. Eftersom att studiens syfte gavs ut så var intervjupersonerna ”med på banan” 

om vad det skulle handla om. Då intervjuerna var semistrukturerade och öppna så togs 

även relevanta följdfrågor med under intervjuerna. Dessa följdfrågor har vi dock valt att 

inte skriva med, då de varierade väldigt mycket under intervjuerna.  

Innan själva intervjun gavs dessutom information om de forskningsetiska kraven till 

intervjupersonerna (se bilaga 4: missiv till deltagande i studien: barn i 

missbruksmiljöer). 

Databearbetning och analys av intervjuer  

Bearbetning av insamlad data genomfördes i denna studie genom transkribering, vilket 

innebär en noggrann överföring av ljudmaterial till ordagrann text. Transkribering 

genomförs för att lättare kunna tolka och förstå det intervjupersonerna har sagt. Vid en 

kvalitativ bearbetning arbetar man oftast, enligt Patel och Davidson (2011), med 

textmaterial. De menar också att något som skiljer kvalitativa undersökningar från 

kvantitativa är att man vid de sistnämnda undersökningarna väntar till efter allt material 

är insamlat innan man bearbetar. Vid kvalitativa undersökningar är det dock praktiskt 

att göra en löpande analys. Det kan ge idéer för hur man ska gå vidare, om man 

exempelvis insett att intervjupersoner uppfattar frågor på ett sätt som från början inte 

var tänkt. Ju längre tid som hinner passera innan analysen påbörjas, desto svårare är det 

enligt Patel och Davidson (2011) också att ta en levande ställning till sitt underlag.  

Man måste ha i åtanke att mycket tid krävs för transkribering, och det är bra om man 

läser igenom sitt material ett flertal gånger för att på så sätt hitta likheter i det som de 

olika intervjupersonerna sagt, men även olikheter (Bryman, 2011). Det som sedan sagts 

i intervjuerna har i denna studie ett resultat i form av citat, varvat med våra egna 

tolkningar av det som sägs och kommentarer. 

Det är enligt Kvale och Brinkmann (2014) viktigt att tänka på att intervjupersonernas 

uttalanden inte ska samlas ihop – utan skapas tillsammans med intervjuare. Detta har 

tagits hänsyn till i denna studie genom att det getts utrymme för intervjupersonerna att 
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svara på frågorna. Därför har öppna frågor samt följdfrågor ställts för att det skulle 

skapas ett samtal emellan oss och informanterna.  

För att kunna analysera intervjuerna kan det, enligt Kvale och Brinkmann (2014), vara 

bra att skriva ut intervjuerna från muntlig till skriftlig text för att sedan analysera den 

och tolka den för att få ett fullständigt resultat, så kallad transkribering. Först 

genomfördes en intervju, där, om samtycke medgavs, inspelning genom mobil eller 

annat verktyg gjordes. Därefter lyssnades det på intervjuinspelningen, nedskrivning av 

intervjun skedde (transkribering) och till sist analyserades och tolkades texten och 

intervjuinspelningen genom att mönster i vad som sägs av samtliga intervjupersoner har 

letas efter.  De teman som bestämdes för resultatet valdes ut utifrån innehållet i 

intervjuerna. Tolkningen och analysen av processen har genomförts minst fem gånger, 

två gånger enskilt och en gång tillsammans för att få ett sådant trovärdigt resultat som 

möjligt. 

Ytterligare en metod som använts för analys är meningskoncentrering, som enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) bygger på kodning och innebär att intervjupersonens yttranden 

dras samman till kortare formuleringar, dvs. att långa yttranden kortas ner och 

formuleras om till ett fåtal ord. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver vidare att en 

analys av en intervju sker i följande steg: 

1. Inläsning av intervju för att få en känsla av helheten 

2. Fastställning av meningsenheter i texten som uttrycks av intervjupersonen 

3. Formulering av temat som dominerar en naturlig meningsenhet utifrån hur 

forskaren uppfattat intervjupersonens synvinkel 

4. Ifrågasätta meningsenheterna utifrån studiens syfte 

5. Knyta ihop intervjuns teman till en beskrivande utsaga 

Detta används i denna studie då det genom inläsning av transkriberat material har olika 

teman fastställts. Varje intervju har transkriberats och därefter har liknande teman i alla 

intervjuer eftersökts för att kunna ifrågasätta om det är någonting som kan användas 

utifrån syftet. Sedan knöts intervjuernas teman samman för att kunna framställa ett 

sådant trovärdigt och lättläst resultat som möjligt. 

Efter transkriberingen lästes alla intervjuer för att kunna uppnå en helhetskänsla. 

Därefter valdes olika teman ut som berörde studiens syfte, och som resultatet skulle 

bestå av. När de olika teman valts ut användes en stor whiteboardtavla på vilken det 

skrevs upp om de olika intervjuernas innehåll i kortare form, och på så sätt kunde en 

analys och tolkning genomföras av det resultat som framtogs. En whiteboardtavla 

användes för att på ett enkelt sätt hitta skillnader och likheter i det som sagts i de olika 

intervjuerna. När informationen som sagts i intervjuerna skrivits upp på 

whiteboardtavlan kunde ett resultat sammanställas.  
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Kvalitetskriterier 

Inom kvalitativ forskning finns det en del kvalitetskriterier att utgå från. Reliabilitet och 

validitet är enligt Bryman (2011) mest väsentliga inom den kvantitativa forskningen och 

därför har dessa kriterier valts bort för denna studie. Inom den kvalitativa forskningen är 

istället tillförlighet och äkthet de kriterier som ligger i fokus.  

Tillförlighet  

Tillförligheten har enligt Bryman (2011) delats upp i följande delkriterier: 

Trovärdighet, vilket innebär att man sett till att forskningen har utförts utifrån de regler 

som finns inom forskning. I denna studie har detta tagits hänsyn till då vetenskapsrådets 

forskningsetiska krav har följts när intervjuerna gjordes.  Bryman (2011) menar på att 

trovärdighet också innebär att intervjupersonerna får ta del av resultatet, så kallad 

respondentvalidering. Detta har också tagits hänsyn till då varje intervjuperson har blivit 

tillfrågad om de vill ta del av resultatet av undersökningen när det är färdigt. De som 

önskar att få ta del av resultatet kommer att få det genom mail. Dock skulle 

trovärdigheten ökat om intervjupersonerna fått ta del av resultatet innan uppsatsen var 

färdig så att de fått chansen att ändra någonting vid missuppfattningar. Detta hanns inte 

med på grund av tidsbrist, men hade vi haft mer tid så hade vi även gjort detta. 

Överförbarhet, vilket Bryman (2011) innebär att studiens resultat ska kunna vara 

överförbart till andra situationer och miljöer. Om man gör om denna studie med samma 

syfte och metod så ska resultatet kunna bli likvärdigt. Denna studie går att överföra till 

andra miljöer då det i metoden framgår tydliga instruktioner på hur vi gått tillväga för 

att framställa ett resultat. Att ha utförliga beskrivningar är någonting som Bryman 

(2011) anser att det är viktigt i en kvalitativ studie, och därför har detta tagits hänsyn till 

under arbetets gång. 

Pålitlighet, innebär enligt Bryman (2011) att utförandet av alla faser av 

undersökningsprocessen ska ha redovisas väldigt noggrant. Detta för att utomstående 

som läser studien ska kunna lita på det som sägs. Resultatet ska alltså kunna vara 

pålitligt. Detta kriterium har tagits hänsyn till genom att det i undersökningen på ett 

tydligt sätt har beskrivits hur vi gått tillväga för att få fram resultatet. För att det ska bli 

mer pålitligt har vi tagit hjälp av vår handledare som har granskat studien under arbetets 

gång och gett kritik som tagits hänsyn till. 

Möjlighet att styra och konfirmera, innebär att den som gjort en undersökning inte 

ska låta personliga värderingar påverka utförandet och resultatet av undersökningen 

(Bryman, 2011). Vi har därför innan undersökningen påbörjades diskuterat kring de 

värderingar vi har för att se vilka värderingar som finns. Vi har gjort så gott vi kunnat 

för att försöka bortse från dessa för att kunna få ett så objektivt resultat som möjligt. 

Genom handledning har detta kriterium även blivit lättare att uppfylla. 

Äkthet 

Äktheten har enligt Bryman (2011) fem delkriterier. Följande kriterier har tagits hänsyn 

till i denna studie: 
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Rättvis bild, vilket innebär att undersökningen ger en rättvis bild av 

intervjupersonernas åsikter och uppfattningar. I denna studie har detta tagits hänsyn till 

genom att intervjuerna har transkriberats och resultatet har blandats med citat och våra 

egna tolkningar av resultatet. 

Ontologisk autenticitet, vilket enligt Bryman (2011) innebär att man har hjälpt 

intervjupersonerna i undersökningen att komma fram till en bättre förståelse av sin 

sociala miljö de befinner sig i. Detta har diskuterats med minst en av 

intervjupersonerna, som nämnde att hon tidigare trott att hon inte hade så mycket 

erfarenhet kring barn med föräldrar som har missbruksproblematik, men efter att ha haft 

intervjun så visade det sig att hon visst hade mycket erfarenhet. Hon uttryckte sig på 

följande sätt:  

”Först när jag läste frågorna tänkte jag att nej jag har nog ingen 

erfarenhet, sen nu tänkte jag efter att men gud, jag har ju den där, den 

där och den där, och hur har vi jobbat och hur har jag jobbat” 

Intervjun fick alltså intervjupersonen att tänka till om hur de verkligen arbetar med 

barnen som har föräldrar med missbruksproblematik. Flertalet intervjupersoner kunde 

också relatera till detta.  

Pedagogisk autenticitet, innebär att undersökningen har bidragit till att 

intervjupersonerna har fått en klarare bild av hur andra personer i den miljön upplever 

saker (Bryman, 2011). Genom att ge intervjupersonerna en möjlighet att få läsa 

resultatet så kommer även detta kriterium att uppfyllas. 

Resterande två kriterier, katalytisk autenticitet (att intervjupersoner genom 

undersökningen kunnat förändra sin situation) och taktisk autenticitet (att 

intervjupersoner genom undersökningen fått bättre möjligheter att vidta åtgärder som 

krävs) har inte varit användbart i denna studie. Eftersom denna inte går ut på att 

förändra någonting, utan att bara undersöka hur det är. Dessa kriterier är inte heller 

relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Forskningsetiska överväganden  

Det finns fyra forskningsetiska krav att utgå ifrån när forskning bedrivs där intervjuer 

förekommer, dessa presenteras här nedan:  

Det första forskningsetiska kravet är det så kallade informationskravet, vilket innebär att 

intervjuledaren ska ge all information om syftet och annan information kring 

forskningen till intervjupersonen. Intervjuledaren måste dessutom försäkra sig om att 

intervjupersonen förstått informationen och att deltagandet är frivilligt, samt att 

intervjupersonen har rätt till att hoppa av från deltagandet när de vill (Bryman, 2011; 

Forsman, 1997; Patel & Davidsson, 2011).  

Nästa forskningsetiska krav är samtyckeskravet. Det innebär enligt Bryman (2011) att 

deltagandet i intervjun är frivilligt, och samtycke brukar ibland behöva delges från 

vårdnadshavare om intervjupersonen är minderårig. Detta bekräftas även av Patel och 
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Davidsson (2011) menar att intervjupersonen har rätt till att själv bestämma över 

medverkan. 

Att skriftligt redogöra en intervju som skett muntligt kan enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) kopplas med etiska problem, speciellt om det rör känsliga ämnen. Det är därför 

viktigt att berätta om konfidentialiteten för de som kommer att intervjuas. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjuledaren får full kännedom om 

intervjupersonen, men att man inte delar med sig av denna information till obehöriga. I 

resultatet får det inte vara möjligt att identifiera intervjupersonerna (Bryman, 2011; 

Forsman, 1997; Patel & Davidsson, 2011).  

Det sista forskningsetiska kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att insamlade 

uppgifter om intervjupersonerna endast får användas i forskningssyftet (Bryman, 2011; 

Forsman, 1997).  

Ovanstående forskningskrav har tagits hänsyn till i studien (se rubrik datainsamling och 

instrument, s. 14, om hur kraven kommer att användas i uppsatsen).  

RESULTAT 

I resultatet redovisas intervjupersonernas erfarenheter kring hur det är att arbeta med 

ungdomar som har föräldrar med missbruksproblematik, samt vilken hjälp som finns 

och ge. Resultatet har varvats med citat och egna tolkningar på det som sagts i 

intervjuerna. I resultatet kommer följande teman att beröras:  

 Tecken på att eleverna har svårigheter i hemmet  

 Rutiner när man upptäcker att elever har det jobbigt hemma avseende 

missbruksproblematik 

 Att stärka skyddsfaktorer hos eleverna 

 Stöd och hjälp att få för elever med missbruksproblematik inom familjen 

 Samverkan med myndigheter och sekretess 

Dessa teman har valts ut utifrån innehållet i intervjuerna och vi anser att dessa är 

relevanta för studiens syfte och problemformulering. Vad gäller perspektivet som vi valt 

för denna studie, det relationella perspektivet, så handlar det om hur människor blir till 

med andra människor. Hela perspektivet bygger egentligen på relationer, vilket man 

också kan antyda i namnet. Av denna anledning är relationen mellan lärare och elev 

viktig. Eleven blir någon med läraren, men frågan är vem. Vilka vägar kan relationen 

mynna ut i? Läraren kan betyda mycket för vilken väg barnet/ungdomen tar. Detta 

uttrycker de flesta av våra intervjupersoner också, och det kan kopplas till vår valda 

teori, även fast de valt att uttrycka sig med andra ord och beskrivningar.  

Våra intervjupersoner har namngetts till intervjuperson 1 (I1), intervjuperson 2 (I2), 

intervjuperson 3 (I3), intervjuperson 4 (I4) och intervjuperson 5 (I5). Detta för att 

avidentifiera dessa och på så sätt tas det även hänsyn till de forskningsetiska kraven. 
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Tecken på att eleverna har svårigheter i hemmet 

Frågan om intervjupersonernas erfarenhet kring ungdomar som har föräldrar med 

missbruksproblematik ställdes. Svaret som uppkom blev olika, men de flesta var 

överens om att dessa ungdomar har det jobbigt och att man oftast kan identifiera dem på 

ett särskilt sätt. 

Ja, alltså, det är ju ungdomar som far väldigt illa idag och får ett väldigt 

egendomligt eller annorlunda beteende i och med att de ofta har levt i 

det här under väldigt många år och fart väldigt illa och blivit ibland 

föräldrar till sina föräldrar. Och fått åsidosätta sina egna studier och 

sitt eget liv för att anpassa sig i den hemmiljö de har där det finns både 

droger och alkohol. (I3) 

Det framkom att ungdomarna uttrycker sig på olika sätt när de har det jobbigt hemma 

avseende missbruksproblematik. En del av ungdomarna är uppmärksamhetssökande, 

skadar sig själva, har dålig hygien, är utåtagerande, m.m. Många av dessa ungdomar 

kommer ofta försent och är lite stökigare än andra, de glömmer ofta att lämna in 

uppgifter och att göra läxor. De har svårt att koncentrera sig, allmänt svårt i skolan, har 

svårt att sova och är ofta trötta. För en del av dessa elever var det tvärtom – att de ökade 

skolprestationen. 

Det märktes ganska tydligt. Dels att de sökte mycket uppmärksamhet, 

alltså från vuxna.   Kom oftast sent på mornarna. Hygien, riktigt dålig 

hygien alltså så, har inte duschat kanske på länge, har samma kläder 

länge. Även en sådan elev vill oftast bli sedd också, alltså just att ”här 

är jag” och kanske är lite stökigare då än andra liksom att… kanske 

syns mer, gör lite mer väsen ifrån sig. Just på att anmärka att jag är här, 

jag finns. (I4). 

Flertalet av intervjupersonerna nämnde att det märktes ganska tydligt om någonting stod 

på tok hos ungdomarna, men en del av intervjupersonerna nämnde även att det inte är 

alla ungdomar som har missbruksproblematik i hemmet som ger några synliga tecken 

på att någonting är fel. En del elever märks det inte alls på. De kanske vill visa sig 

duktiga i skolan och inte vill prata om det som sker i hemmiljön, för att de skäms och 

känner skuld. Det är då viktigt att fånga upp dessa elever och visa att man som lärare 

finns där för dem. För att detta ska kunna ske så krävs en bra relation mellan lärare och 

elev. 

Hälften av intervjupersonerna nämnde att det på hälsosamtal, som sker ett flertal gånger 

under skoltiden tillsammans med skolsyster, även kan märkas att en elev har någon 

sorts problematik. Skolsystern kan då fånga upp någonting som inte lärarna ser.   

Det är ju liksom de ansvarsfulla föräldrarna som kommer och som är på 

mötena, men inte dom som inte… och det där är en signal också då, att 

man vet att, vilka föräldrar kommer inte på mötena, och vilka ställer 

alltid in, och så vidare. Så det är ju också en indikation på att det är 

någonting som inte riktigt stämmer (I4).  
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Flertalet intervjupersoner nämnde också att det märks vilka föräldrar som har 

problematik. Det kan handla om att de inte dyker upp på föräldramöten då de ställer in i 

sista sekund, lärarna får vimsiga mail som kändes luddiga, det var svårt att få kontakt 

med föräldrarna överhuvudtaget. Hur många gånger man än ringde så fick man inget 

svar, enligt en av intervjupersonerna. Enligt en intervjupersons erfarenhet så har 

föräldrar även dykt upp på skolan onyktra, och då kände man ju på lukten att de druckit 

alkohol. En annan intervjuperson pratade om att många föräldrar dricker alkohol i 

smyg, och att det knappt märks att de har missbruksproblematik då allt ska verka bra 

utåt sätt. Om eleverna som lever med detta inte pratar om det så är det också svårt att 

hjälpa dem då man som lärare inte har någon aning om vad som pågår där hemma. 

För att skolan ska kunna hjälpa de ungdomar som har föräldrar med 

missbruksproblematik finns det rutiner att utgå från.  

Rutiner när man upptäcker att elever har det jobbigt 
hemma avseende missbruksproblematik 

Vid misstanke om att en elev har föräldrar med missbruksproblematik, och om eleven 

mår dåligt över det, så finns det olika rutiner att följa i skolan. Det beskrivs som att det 

stora ansvaret ligger i mentorns händer, som ansvarar för den första kontakten med 

eleven. 

Nej, jag tänker att där känner jag att det är viktigt att man på nått sätt 

förhåller sig professionell, att jag vill jättegärna lyssna och ta emot det 

som eleverna vill berätta, men det är också viktigt för mig att tala om för 

eleven att ”det här är min roll, och jag vill jättegärna lyssna på dig och 

vara ett stöd, men... det här kommer du behöva en hjälp med som jag 

inte har kompetens att hjälpa dig med”. För att jag tror att det är farligt 

om man börjar gå in och... alltså kvacka... jag är inte kurator och har 

inte den... jag kan vara en medmänniska, men jag kan inte... och vissa 

saker måste man ju faktiskt... man måste göra anmälningar, och man 

måste gå vidare och det... jag tror det är viktigt att man håller på sina 

roller. (I2) 

Mentorn skickar sedan vidare eleven till elevhälsoteamet där man finner kuratorer, 

skolsystrar samt rektorer då dessa har mer kompetens inom området. Är det så att 

eleven far illa, eller att man misstänker att eleven far illa av föräldrarnas 

missbruksproblematik, görs även en anmälan till socialtjänsten. Innan anmälan görs ges 

information till den drabbade eleven om vad som kommer att ske. Många av dessa 

elever reagerar negativt på detta då det upplevs vara skamligt att ha föräldrar som 

missbrukar, därför vill de att så få som möjligt ska veta om deras hemförhållanden. 

Om man får veta det av eleven själv så blir det oftast ett samtal mellan 

mentorn och den eleven, eller om det är en elev som söker upp en som 

inte är ens mentorselev, så är första steget från det sen att kontakta 

mentorn, om det nu är så att det inte är jag som är det. Men innan så 

måste jag helt klart informera till den här eleven att det här är en sån 

grej som jag måste föra vidare, så att du vet om det. (I1) 
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Flertalet intervjupersoner nämner att mentorn har huvudansvaret över eleverna de har 

ansvar för. Det vilar på mentorn – att skapa en så god relation med sina elever att de 

vågar öppna sig, och vågar prata. Det togs även upp att det i lärarutbildningen inte gavs 

kunskap kring missbruksproblematik. Kunskap om hur man ska bemöta eleverna när de 

lever i hemförhållanden där missbruksproblematik är aktuellt fattades också i 

lärarutbildningen. En av intervjupersonerna pratar även om att man hela tiden måste lära 

sig nya saker som lärare, för även fast man varit lärare hur många år som helst så finns 

det alltid någonting nytt att lära sig. Om man har varit lärare i flertalet år så var det ju 

ändå ett tag sedan som man gick lärarutbildningen, och man kan behöva komplettera 

kunskapen man fick då. I utbildningen fick man enligt flertalet intervjupersoner bra 

kunskap, men inte tillräckligt. 

Utbildningen fick man ju lite, men det är ju inte mycket för att 

verkligheten ser helt annorlunda ut än vad utbildningen ger (I4). 

En av intervjupersonerna pratar även om att det tar tid att bygga upp en relation, att 

enligt dennes erfarenhet så har eleverna som har föräldrar med missbruksproblematik 

haft lättare att prata med mentorn (som de har daglig kontakt med), än med kuratorn 

som de träffar väldigt sällan. Samma intervjuperson nämner också att de inte har en 

kurator på plats hela tiden, utan de hyr in denne. Det är sällan kuratorn är tillgänglig då 

denne hyrs in när samtal bokas och då är det lätt att man missar eleverna. 

Vid en av intervjuerna framkom det att skolan har elevvård varje vecka, vilket innebär 

att man sitter i en personalgrupp och pratar om alla elever i klasserna. Där lyfts det upp 

om det finns några sociala svårigheter hos eleverna eller annan problematik som 

upptäckts inom gruppen. På så sätt upptäcks det om det är en elev som har liknande 

problematik i olika ämnen. Efter elevvården skrivs ett protokoll som skickas till 

rektorerna och elevhälsoteamet, som i sin tur läser igenom protokollet för att därefter 

lyfta upp de viktiga och anmärkningsvärda problemen för diskussion och kanske gå 

vidare med det. Därefter, om det finns någon anmärkningsvärd problematik så bollas 

kontakten tillbaka till lärarna för att se hur man kan lösa problematiken. Det kan handla 

om att en elev kanske aldrig lämnar in läxorna. Är det så att eleven inte lämnar in läxor 

flertalet gånger så har mentorn ansvar för första föräldrakontakten. Om det är så att man 

vet om att en elev har svårigheter i hemmet så bokar man in en tid hos kuratorn för att ta 

reda på vad det är som sker.  

En av intervjupersonerna nämner av erfarenhet att de elever som hon har stött på som 

har föräldrar med missbruksproblematik oftast är upptäckta redan innan de har kommit 

till högstadiet. Det gäller då att jobba med eleven utifrån dennes behov, och att stärka 

skyddsfaktorerna hos eleven i form av att bland annat visa att man ser denne. För att 

man ska kunna se eleven så är det enligt samtliga intervjupersoner också viktigt att en 

god relation mellan eleven och läraren finns, så att ungdomen faktiskt vågar öppna sig 

och för att läraren ska märka om någonting inte står rätt till. 

Att stärka skyddsfaktorer hos eleverna 

Barn som kan uppföra sig gör det, de barn som av olika skäl inte klarar 

det måste få hjälp att klara för de svåra situationerna med bevarad 

värdighet och självkontroll (I5).  
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Ovanstående citat är någonting som en av intervjupersonerna hade läst av Bo Hejlskov 

Elvén. Man ska inte bli arg på barnen bara för att de kommer för sent, eller inte gör som 

läraren säger, utan man måste acceptera att de gjort som de gjort men ändå visa på något 

sätt att det är fel. Har eleven gjort fel ska man inte skälla ut denne inför hela klassen. 

Hon pratade om att det gäller att inte kränka barnen eller bara tillrättavisa dem då det 

blir fel, och man sänker barnen när man egentligen ska stärka och höja dem.  

Se till att de får en god självbild. Försöka föra in dem på rätt väg, att de 

duger bra. Att jag har ju inte haft några som det har varit problem med 

själva, men alltså alltid hitta det goda i barnen och förstärka det (I5).  

Flertalet intervjupersoner pratade om att det var viktigt att stärka och avlasta eleverna 

som har föräldrar med missbruksproblematik och få dem att inse att det inte är deras fel 

att situationen ser ut som den gör. Det är viktigt att stärka eleverna genom bland annat 

samtal. Kurativa samtal, förebyggande samtal, förebyggande arbete ute i klasserna, 

stöttande samtal och sen när de tycker att det är jobbigt, att det finns någon för dem är 

viktiga faktorer. Det är positivt att lyfta upp det som går bra och är starka sidor hos 

dessa elever för att deras självbild ska stärkas. Detta är även bra att göra då man på så 

sätt synliggör eleverna som har svårigheter. Att även ta hjälp av en studie- och 

yrkesvägledare är någonting som en av intervjupersonerna nämner som viktigt när det 

kommer till att eleverna ska välja linje till gymnasiet. Studie- och yrkesvägledaren kan 

då hjälpa till att lyfta elevens positiva och starka sidor för att rikta in eleven på rätt linje.  

Samtliga intervjupersoner nämnde hur viktigt det var att synliggöra de ungdomar som 

har svårigheter i hemmet. Att synliggöra ungdomarna kan man göra genom samtal med 

mentorn, specialpedagoger, kuratorer, eller som tidigare nämnts: att ha elevvård. På så 

sätt synliggör man om det är samma elev som har svårigheter i olika ämnen, och kan 

därefter samtala med eleven om detta för att se om det behövs extra stöd eller om eleven 

har svårigheter på grund av hemförhållanden.  Då gäller det även att ha bra relationer 

till sina elever för att kunna upptäcka om det är någonting som inte står helt rätt till. 

Jag hoppas att mina elever ska känna att jag ser dem... varje dag. Att 

jag hälsar på dem i korridorerna, att jag kommenterar dem på ett sätt 

som får dem att känna sig bekräftade. ”Du har klippt dig”, eller ”Åh, 

har du en ny väska?”, eller ”Åh, hur gick det med din arm som du 

gjorde illa?”, eller... att man visar att ”okej, jag ser dig, och jag har sett 

dig innan, och jag ser dig nu, och jag har noterat att du har förändrat 

dig”. Så att de känner sig sedda. Och därigenom också viktiga som 

människor, att det betyder någonting för mig att dem är här i skolan. 

(I2). 

Det handlar inte bara om att höja betygen för eleverna, det handlar också om att visa att 

man som lärare faktiskt lägger märke till att eleverna kommer till skolan, att man 

synliggör eleverna. Precis som det tidigare nämnts så är det viktigt att visa att det 

betyder någonting att eleverna kommer till skolan, att få eleverna att känna sig 

bekräftade (som de kanske annars inte gör). En annan intervjuperson poängterade starkt 

vikten av att eleverna får ut betyg genom att nå de målen som skolan kräver av dem, 

men också att detta görs utifrån deras egna villkor. Att inte kräva en för hög 

arbetsbelastning av eleverna är därför enligt denne viktigt. Vad de båda dock är överens 
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om är alltså att kunskap är en viktig skyddsfaktor, men att det tas från elevernas egen 

nivå. En intervjuperson poängterar även att kunskap ger självbestämmande och ger 

makt över sitt liv.  

Sen har man ju som mentor väldigt nära kontakt med sina elever, där 

man hela tiden kollar av hur det fungerar hemma, hur det fungerar med 

läxor, hur det fungerar i familjen rent allmänt, om de kan sova 

ordentligt och om de äter bra, och så vidare. Alla har ju ett 

övergripande ansvar för att elevens välmående ska stå först. (I1).  

Flertalet av intervjupersonerna poängterar att mentorn har det övergripande ansvaret 

över eleverna som de är mentor för. Välmåendet ska stå i fokus för att betygen ska 

kunna höjas. Är det så att elevens välmående inte är bra hänvisas han/hon till 

elevhälsoteamet som kan hjälpa till. Det finns speciallärare som hjälper till för att 

eleven inte ska ha så hög belastning på sig, då det redan finns hög belastning där 

hemma, där föräldrarna har missbruksproblematik.  

Stöd och hjälp att få för elever med 
missbruksproblematik inom familjen  

Samtliga intervjupersoner nämnde att de har ett elevhälsoteam på skolan, där rektorer, 

kuratorer, skolsköterskor och i vissa fall studie- och yrkesvägledare ingår. Dit kan 

eleverna alltid vända sig om de behöver samtala om någonting. Skolorna har 

hälsosamtal som skolsköterskan håller i, där bland annat välmåendet, samtal om studier 

och svårigheter, intressen, hygien, matvanor och vikt tas upp. Där kan eleverna få en 

chans att uttrycka sig om någonting är fel, eller om de mår dåligt över någonting som de 

annars inte skulle prata om. Eftersom att elevhälsoteamet har en mer sträng 

tystnadsplikt kan det även vara mycket lättare att prata med dem. På så sätt synliggör 

man eleverna och då kan de känna att de har någon som vill lyssna när de pratar. Två av 

intervjupersonerna var noga med att poängtera att det är viktigt att man håller på sina 

roller som yrkespersoner. En mentorskontakt kan alltså vara möjlig, men man trycker 

också på att man inte ska gå över gränserna för vad ens egen kompetens möjliggör.  

Det finns mycket hos dem där de behöver känna att de lyckas och skolan 

är en friskhetsfaktor, en trygghetsfaktor för många av dem här. Så när 

skolan pågår så mår de oftast ganska bra för de är i ett sammanhang, 

däremot är loven väldigt jobbiga och svåra för dom här för då ska dom 

hem. Helger och lov är… och storhelger är jobbiga moment för dem. 

(I3).  

Någonting som nämns av en del av våra intervjupersoner är hur viktigt det är att 

eleverna kommer till skolan och får rätt hjälp och stöd när de behöver det. Skolan är en 

trygghetsfaktor och när eleverna är i skolan slipper de i många fall tänka på hur det är 

där hemma. Är det så att elever som har föräldrar med missbruksproblematik inte 

kommer till skolan har det ibland hänt att lärarna på en del av skolorna, med tillåtelse av 

föräldrarna, har fått åka hem till eleverna och hämta upp dem för att köra dem till 

skolan. I vissa fall så har de även fått ha hemundervisning för att eleven inte ska missa 

så mycket i skolan.  En av intervjupersonerna nämner även att det finns extra läxhjälp 

för eleverna i årskurs 9, där samarbete med universitetet sker för att möjliggöra detta. 
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Att delge information i klassrummet om vart eleverna kan vända sig om de inte vill 

prata med någon i skolan är också någonting som intervjupersonerna menar är viktigt. 

Det är även till fördel att delge information om att man som anställd vid skolan har en 

skyldighet att anmäla till socialtjänsten om en elev far illa, eller att man misstänker att 

en elev far illa. En av intervjupersonerna nämnde en händelse där hon var tvungen att 

göra en anmälan och där aktuell elev hade reagerat på detta och sagt att det är just på 

grund av att lärarna för allt vidare som elever väljer att inte berätta någonting till dem. 

Därför är det positivt att man på ett pedagogiskt sätt förklarar vikten av skyldigheten att 

anmäla. Det är viktigt att dela med sig av den information som lärarna har, så att 

eleverna vid behov kan välja andra vägar och söka samtalshjälp eller annat stöd. Detta 

är extra viktigt då skolorna är stängda på loven och därför blir loven jobbiga när eleven 

som har föräldrar med missbruksproblematik kanske inte har någon annan att vända sig 

till. Bland annat ges kontaktuppgifter till ungdomsmottagningar, BRIS, olika stöd- och 

anhöriggrupper samt olika tjejjourer då en del av dessa har öppet dygnet runt. Man ger 

då eleverna verktyg för att de ska känna sig trygga och veta vart de kan vända sig för 

hjälp.  

Jag tror att alla som känner sig viktiga och betydelsefulla vill ju göra ett 

bra jobb. Det vill man ju. Och lite det här love and logic har, alltså... 

tankegodset bakom går ut på att alla elever vill göra rätt om man kan. 

Eller alla människor. Kan man göra rätt så vill man göra det. Sen kan 

man befinna sig i situationer som gör att... ja, vad är att göra rätt? Det 

beror ju på i vilken situation man är! Bor man under en bro och inte har 

några pengar, ja, då är att göra rätt nåt helt annat än vad att göra rätt 

är om man befinner sig i den här extremt privilegierade världen. (I2).  

En annan metod som används för att hjälpa och stödja elever, och som en av 

intervjupersonerna nämner, är ett förhållningssätt hämtat från en skola i USA som kallas 

love and logic. Detta är enligt henne ett förhållningssätt där man bemöter eleverna med 

empati och rationalitet. Samtidigt som man visar att man förstår sina elever i deras 

svårigheter så visar man också på att ansvaret för situationen i slutändan är deras eget. 

Samma intervjuperson berättade också att man i samtalssituationer använder metoder 

som motiverande samtal (MI) med eleverna, trots att detta är något som inte är uttalat, 

men principen verkar vara densamma.  Det handlar om att ge eleverna rätt verktyg och 

att motivera dem.  

Jag försöker o bygga upp ett förtroende för eleven liksom, att den ska 

känna sig trygg och allt som sägs är i förtroende, och att jag har 

tystnadsplikt. Och försöka få den kontakten med eleverna, att dom ska få 

känna sig trygga i min lilla värld så. Då känner jag att om eleven kan 

öppna upp sig där och prata, så kanske jag också kan nå eleven på ett 

annat sätt. Det är jätteviktigt alltså, du ska få den… bygga den 

relationen med en bra start för att liksom få det här förtroendet som 

eleven då kan… för att komma och prata om allt möjligt, känna att man 

har den öppenheten mellan varandra. Jätteviktigt! (I4). 

Samtliga intervjupersoner är överens om att det är mycket viktigt att bygga relationer 

med eleverna. Flertalet intervjupersoner nämner att det är viktigt för att eleven ska våga 
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öppna sig, och våga vända sig till läraren när det är någonting som inte står helt rätt till. 

Det är även viktigt att synliggöra eleverna, att visa att man faktiskt ser och hör dem.   

Det har ju helt och hållet med relation att göra. Det är så avgörande. 

Att man på ett respektfullt sätt, inte på nått sätt försöker att skrämma de 

härifrån utan vi försöker och skapa så goda samtalsmöjligheter som 

möjligt. Det handlar om förtroenden och att man får ta sig väldigt 

försiktigt fram för att det som de här ungdomarna och barnen har 

gemensamt är att dom har sina föräldrar, de är lojala sina föräldrar hur 

jä… jävla ska jag säga, eländigt de har det så är de lojala sina föräldrar 

och har väldigt svårt och röja deras problematik. Dom skyddar de på 

alla tänkbara sätt genom lögner inför oss och allt möjligt. (I3)  

Det är viktigt att poängtera för eleverna att oavsett om man som lärare har tystnadsplikt 

så måste man enligt skollagen föra vidare information till socialtjänsten om man anser 

att eleven tar skada av sina hemförhållanden. Detta kan medföra att eleverna istället 

håller tyst om vad som händer där hemma, och därför är det extra viktigt att lärarna har 

bra relationer till sina elever och framför att det är för deras skull det görs en anmälan. 

Att prata om sina hemförhållanden, speciellt när det gäller missbruksproblematik hos 

föräldrarna, är enligt våra intervjupersoners erfarenheter någonting som eleverna känner 

skuld och skam för, och därför är det svårt att prata om det. Man vill inte att omvärlden 

ska veta om att ens föräldrar har missbruksproblematik, och därför skyddar man sina 

föräldrar till varje pris. Skolpersonal har då ett ansvar att faktiskt få dessa elever att 

våga öppna upp sig, och skapa ett förtroende, samtidigt som de har skyldighet att 

anmäla till socialtjänsten om misstanke om att eleven far illa finns. 

Samverkan med myndigheter och sekretess 

Samtliga intervjupersoner nämnde en samverkan med socialtjänsten, då det är dit första 

anmälan går. Skolpersonalen har dessutom enligt skollagen en skyldighet att anmäla när 

ett barn far illa eller vid misstanke om att ett barn far illa. Andra myndigheter som 

kontaktas är barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barnhabiliteringen, polisen (kontaktas 

om kriminalitet föreligger), ungdomsmottagningar, samt öppna stödverksamheter/ stöd- 

och anhöriggrupper till barn som har föräldrar som missbrukar. 

Det är så ofta, ofta blir det ju liksom att man gör en anmälan, och då 

lämnar man över den bollen, och sen har ju vi ingen... det som eventuellt 

blir en samverkan, det är ju om dem vill begära in kompletterande 

uppgifter eller frågar oss om saker, men det... det har jag bara varit med 

om ett par gånger under hela min karriär, för annars är det ju rätt 

mycket att dem tar över liksom. (I2) 

Sekretessen inom socialtjänsten är väldigt sträng. Precis som det nämndes här ovan så 

lämnas ansvaret från skolpersonal över till socialtjänsten och oftast får inte lärarna 

någon information tillbaka från socialtjänsten. Skolpersonalen får lämna in uppgifter om 

eleven, men får inte information tillbaka om hur man ska arbeta med denne. Fler än 

hälften av intervjupersonerna anser att detta kan vara problematiskt och man önskar att 

sekretessen kunde vara lite mer öppen. En av intervjupersonerna nämnde att flera lärare 

har sagt att socialtjänsten bara sitter på möten och inte säger någonting, vilket kan vara 
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uppretande för lärarna som gärna vill få information för att underlätta arbetet med den 

aktuella eleven, men socialtjänsten (SOC) får ju inte säga någonting, just på grund av 

den hårda sekretessen. 

Och det blir ju rätt lite återkoppling från SOC, även om det är bättre nu 

för nu så beror det på lite hur... vilka kontakter chefen har. Har rektorn 

goda kontakter i kommunen över lag så är det lättare att få en 

återkoppling. Så bättre är det, men tidigare fick vi ju inte alls någonting, 

för då var det helt stängt. (I1) 

Enligt en av intervjupersonerna har rektorns kontakter inom kommunen betydelse för 

hur samarbete med socialtjänsten kan komma att ske. Övriga intervjupersoner nämner 

inte någonting av detta, utan påpekar bara att sekretessen är sträng och att de vill ha mer 

öppen kontakt mellan skolan och övriga myndigheter. 

Jag kan inte bara skicka iväg en elev till en kurator och förvänta mig att 

”ja men nu kommer kuratorn att lösa problemet”. Jag måste ju 

fortfarande bygga en relation med eleven för att jag ska veta hur jag ska 

hantera när den kanske blir aggressiv, eller inte riktigt förstår 

situationen ibland (I4). 

Flertalet intervjupersoner påpekar att de önskar att sekretessen kunde släppas lite på, i 

alla fall så att man kan ha en öppen dialog om de elever som har problematik. De menar 

på att man ska ha en öppen dialog inom en viss ram mellan socialtjänsten, barn- och 

ungdomspsyk och skolpersonal som arbetar med eleven. Detta för att det ska vara 

enklare för lärarna att veta hur man ska hantera en elev som har föräldrar med 

missbruksproblematik inom familjen, om det är något speciellt förhållningssätt som 

krävs för att eleven ska må bättre. Det kan även förbättra relationen mellan läraren och 

den aktuella eleven. Flertalet intervjupersoner pratar också om att det kan göra det 

lättare för eleverna, då man fångar upp dem innan de hamnar snett, då det är flera med 

på banan som vet hur man arbetar med eleven. 

Det är svårt. Därför ibland tror jag att vi skulle ha större förståelse, om 

vi fick en aning om var problemen kunde härröra sig ifrån. Jag har inga 

problem riktigt med det, men jag märker på arbetskamrater att de ibland 

kanske inte riktigt är så schyssta som de skulle kunna vara om de visste 

vad det berodde på (I5). 

Fler än hälften av intervjupersonerna påpekar att det blir lättare att arbeta med eleven 

och bemöta eleven i dess svårigheter om man visste varför eleven var som han/hon var, 

vad som ligger bakom ett beteende. Att släppa på den stränga sekretessen mellan 

skolan, socialtjänsten och andra myndigheter är alltså någonting som flertalet 

intervjupersoner önskar. Att man inom den gruppen har tystnadsplikt, men ändå att man 

kan få ta del känslig information som kan underlätta i bemötandet med eleven och kan 

stärka relationen mellan dem. En av intervjupersonerna pratar om att det finns en etisk 

tystnadsplikt som lärare, men att det har inte skrivits på något papper om detta. Om man 

skulle släppa på sekretessen mellan nämnda myndigheter så skulle det vara till fördel 

om man skrev på papper för att bevisa att sekretessen hålls inom den ramen. 
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De har ju jätte, jättestark sekretess. De har ju helt annan sekretess än 

vad jag har, och det har ju även kuratorn/skolsköterskan, de har ju helt 

annan sekretess än vad jag har. Och därför är det också viktigt att man 

håller på sina roller. Också faktiskt för en trygghet för barnen och 

föräldrarna, dem ska veta liksom att ”ja, men med kuratorn och 

skolsköterskan, där kan man prata om det här, för där är sekretessen 

stenhård” (I2).  

Samtidigt som flertalet intervjupersoner påpekar den stränga sekretessen som någonting 

negativt så tas även fördelar med sekretessen upp. Det kan vara en trygghet för eleverna 

att veta att det finns någon som de kan prata med, utan att det kommer att spridas vidare 

till andra. Även om lärarna också har sekretess så kan det samtalas lärare emellan om 

eleverna, men skolsköterskan och kuratorns sekretess innebär att de inte kan föra det 

vidare till någon annan på skolan, inte ens till mentorn.  

Sammanfattning av resultat 

I resultatet har det tagits upp många bra och intressanta teman som är viktiga att belysa. 

Flertalet av intervjupersonerna pratade om att det finns många sätt att identifiera de 

ungdomar som har föräldrar med missbruksproblematik. Det märktes bland annat 

genom att de var mycket uppmärksamhetssökande, att de inte lämnade in läxor, hade 

dålig hygien, svårigheter att koncentrera sig och ofta var trötta. Det märktes också på 

föräldrarna, menar intervjupersonerna, då de ofta ställde in möten och svarade på mail 

på ett vimsigt sätt.  Flertalet intervjupersoner påpekade också att det är många elever 

som inte ger några tydliga tecken på att någonting är fel. De kan istället ha jättebra 

hygien och presterar hur bra som helst i skolan. 

I resultatet framkom det att mentorn har ett övergripande ansvar för sina mentorselever, 

och att det då gäller att ha en bra relation till sina elever för att de ska våga öppna upp 

sig om de behöver prata. Rutinerna enligt flertalet intervjupersoner ser ut på så sätt att 

mentorn skickar eleverna till elevhälsoteamet om de märker att någonting är fel. 

Därefter får eleven prata med en kurator och en anmälan görs till socialtjänsten om man 

vet om eller misstänker att eleven har föräldrar med missbruksproblematik och om 

eleven far illa av detta. Det är då viktigt att förmedla vad som kommer att ske till 

eleven. Det framkom i flertalet intervjuer att kunskap om missbruksproblematik fattas 

hos lärarna, och att detta var någonting som var önskvärt att få. Vid en av skolorna sker 

även elevvård, där lärarna diskuterar elever som de har för att se om någon elev 

exempelvis har svårigheter i flertal ämnen, eller kommer sent till fler lektioner. Då kan 

man synliggöra om någonting är fel hos en elev. 

Samtliga intervjupersoner nämnde att samverkan sker med flertalet myndigheter, som 

exempelvis socialtjänsten, barn- och ungdomspsyk, polisen, barnhabiliteringen, 

ungdomsmottagningen och stöd- och anhöriggrupper för barn med föräldrar med 

missbruksproblematik. Flertalet intervjupersoner tog då upp att sekretessen är någonting 

som förhindrar informationsöverföring, och de önskar att man kunde lätta på 

sekretessen inom dessa myndigheter. Detta för att underlätta för skolpersonal att arbeta 

med eleverna som har svårigheter, då det är lättare att arbeta med dessa om man vet 

bakgrunden för ett beteende hos eleven och relationen mellan dem kan stärkas. En av 

intervjupersonerna pratade om att man som lärare inte har skrivit på något papper kring 
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tystnadsplikt, utan vet bara att det är etiskt rätt. Om man skulle lätta på sekretessen 

mellan nämnda myndigheter genom fullmakt om tystnadsplikt förhindras att 

information kommer ut till obehöriga personer. Flertalet intervjupersoner menar alltså 

på att samverkan skulle underlättas om sekretessen var lite mer öppen.  Samtidigt 

påpekar en av intervjupersonerna att sekretessen är bra som den är då det kan medföra 

att eleverna som har problematik i hemmet känner sig mer trygga att prata om 

hemförhållandena. En av intervjupersonerna nämner också att rektorn har kontakter 

inom andra myndigheter, vilket har medfört att den skolan har lättare för 

informationsöverföring mellan skolpersonal och myndigheter. 

I skolan finns enligt samtliga intervjupersoner mycket hjälp att få. Bland annat extra 

läxhjälp om så önskas, hemundervisning, information att få kring vilka myndigheter 

som finns att ta hjälp av och hur dessa arbetar, hälsosamtal och samtal med 

elevhälsoteamet. Mentorn har det övergripande ansvaret för mentorseleverna och bör då 

skapa en god relation till sina elever, då relationen är grunden till ett välmående för 

eleven. En av intervjupersonerna pratar om metoden love and logic, som handlar om att 

man bemöter eleverna med empati och rationalitet. Samtidigt som man visar att man 

förstår sina elever i deras svårigheter så visar man också på att ansvaret för situationen i 

slutändan är deras eget. 

Att synliggöra de elever som har föräldrar med missbruksproblematik är någonting som 

samtliga intervjupersoner anser vara viktigt. Det handlar då om att stärka elevernas 

självbild genom att bland annat berömma dem när det går bra och bekräfta att man som 

lärare faktiskt lägger märke till att eleven är i skolan. Flertalet intervjupersoner menar 

på att det är viktigt att lyfta fram elevernas styrkor och framföra hur de kan använda 

dessa styrkor, och detta för att stärka deras självbild. För att kunna stärka elevens 

självbild är det också till fördel om en god relation finns mellan elev och lärare, detta 

för att läraren känner eleven bättre då och vet om dennes svagheter och styrkor. Att inte 

kräva en för hög arbetsbelastning är någonting som flertalet intervjupersoner också 

anser vara viktigt, utan att man istället ger eleverna det stöd som de behöver för att klara 

av sitt skolarbete.  

Teoretisk problematisering 

I denna studie har det relationella perspektivet varit en väsentlig teoretisk utgångspunkt. 

von Wright (2000) nämner att en positiv relation mellan lärare och elev är centralt. 

Samtliga intervjupersoner instämmer om detta och menar på att det är till fördel att 

läraren har bra relationer till sina elever för att kunna upptäcka om det är någonting som 

inte står helt rätt till hos eleverna.  

I resultatet framkom det också att lärarens relation till sina elever är centralt. Har man 

ingen god relation till sina elever så blir det också svårare att hjälpa eleven när denne 

behöver det. Vi håller helt och hållet med om att det är viktigt att skapa en relation till 

sina elever, för hur ska eleverna annars känna tillit till sin lärare? Och hur ska lärarna 

kunna ge rätt hjälp till eleverna om ingen relation finns mellan dem? Vi anser att det 

inte fungerar så, och att relationen är grunden till allt, precis som samtliga 

intervjupersoner också har nämnt.  
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Elevernas förutsättningar för att lyckas i skolan är enligt von Wright (2000) helt 

beroende av läraren. Detta håller vi med om, då det är upp till läraren att se till att 

eleven faktiskt får det stöd som han/hon behöver för att klara av skolan. 

I det relationella perspektivet tas det upp att läraren själv inte kan få information om 

elevens förutsättningar, utan själv blir delaktig i dessa förutsättningar. von Wright 

(2000) beskriver vidare att för att detta ska ske sätter läraren in sig i elevens situation 

för att förstå vad denne behöver hjälp och stöd med. Genom von Wrights (2000) sätt att 

beskriva hur en lärare ska hantera en elevs behov av att bli sedd, sett från det 

relationella perspektivet, så tolkar vi det som att en god relation här består i att man 

alltså gör en elevs problem till ett gemensamt intresse. Man ser heller inte honom eller 

henne som ett offer för omständigheterna, och man försöker förstå varför eleven gör på 

ett visst sätt, istället för att bara visa på hur något egentligen ska gå till. Detta tas upp av 

våra intervjupersoner i resultatet, även fast det i texten inte utgörs av exakt de orden 

som von Wright (2000) använder. Intervjupersonerna ger exempel på att de bekräftar 

eleverna, att de ser att de faktiskt kommer till skolan, och de erbjuder sig även att bidra 

med hjälp i samförstånd med ungdomen för att han eller hon ska komma vidare. Detta 

bekräftas av von Wright (2000) som poängterar att läraren i det relationella perspektivet 

inte sitter inne med lösningen själv, utan den kan endast finnas i enighet och i relation 

med eleven. Detta kan också kopplas till det som en av våra intervjupersoner tar upp i 

resultatet vad gäller metoden ”love and logic”. Läraren möter då eleven med empati och 

ger denne verktyg för att få fram en lösning på det aktuella problemet.  

Ser man något från ett relationellt perspektiv så innebär det alltså att individen är 

beroende av andra för att kunna utveckla sig själv och sin egen person. Ingen människa 

är sina kunskaper, och vem som helst är då egentligen påverkbar. Borde då inte alla 

lärare utgå från detta perspektiv i mötet med sina elever?  

Vår tolkning är att det relationella perspektivet  har mer fördelar än nackdelar. En 

nackdel som vi kan få fram är att det kan ta lång tid att skapa en god relation mellan 

läraren och eleven. En del elever kan vara slutna och inte vilja prata på grund av tidigare 

upplevelser, vilket vi fått fram genom resultatet. Hur ska man då kunna utgå från ett 

relationellt perspektiv om ingen god relation finns och om inget samarbete finns från 

elevens håll? De flesta lösningarna utifrån det relationella perspektivet  handlar enligt 

von Wright (2000) om, som tidigare nämnts, relationen mellan eleven och läraren. 

Därför kan det vara svårt att finna lösningar på problem om ingen god relation finns 

utifrån denna teori. 

DISKUSSION 

Syftet med vår studie var att undersöka hur högstadiepersonal kan stärka skyddsfaktorer 

hos ungdomar som har föräldrar som missbrukar. Tanken var också att ta reda på vilken 

hjälp som finns att hämta för att ungdomarna ska må bättre och klara av skolan lättare. 

Syftet anses vara besvarat då intervjupersonerna hade bra svar på de frågor som ställts 

och på så sätt kunde ett relevant resultat tas fram. Diskussionsavsnittet kommer att 

behandla följande fyra delar:  

 Metoddiskussion 
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 Resultatdiskussion  

 Pedagogiska implikationer och slutsatser  

 Förslag till vidare forskning 

Metoddiskussion 

I en kvalitativ forskningsintervju är fokus enligt Kvale och Brinkmann (2014) lagd på 

intervjupersonernas upplevelse av ett ämne, där både intervjupersonerna och 

intervjuaren deltar i samtalet. Då syftet var att undersöka högstadiepersonalens 

upplevelser och kunskap kring ungdomar som har föräldrar som har 

missbruksproblematik bedömdes att en kvalitativ forskningsansats var mer relevant än 

en kvantitativ. Ett samtalsklimat som inte kändes som ett förhör eftertraktades, utan 

istället eftersöktes en dialog mellan oss och våra intervjupersoner, och därför valdes 

semistrukturerade intervjuer som intervjumetod. Det innebär att en intervjuguide följts, 

men intervjupersonerna styr vilka följdfrågorna blir. Dock är det upp till intervjuledaren 

att på sätt och vis styra samtalet så att det håller en röd tråd (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Patel och Davidson, 2011). Öppna frågor ställdes för att intervjupersonerna skulle få en 

chans att svara med sina egna ord. Ett resultat tolkades utifrån den hermeneutiska 

forskningstraditionen.  

Under studiens gång har syftet och frågeställningarna ändrats flertalet gånger. Till en 

början var tanken att, bortsett från lärarna, även intervjua två personer som själva haft 

föräldrar med missbruksproblematik, och detta för att en syn på hur skolan hjälpt dem 

eftersöktes. Detta fick dock ändras när de etiska riktlinjerna kom på tal. Det 

diskuterades huruvida det var etiskt försvarbart att intervjua unga vuxna om deras 

upplevelser, då de fortfarande var relativt unga och eventuellt inte har lagt allt bakom 

sig ännu. Att prata om sådant som en gång varit påfrestande kan bli jobbigt och därför 

valdes dessa intervjupersoner bort. Därefter diskuterades det om att det är bättre att 

intervjua ett flertal lärare istället, och på så sätt kunde det syfte och de frågeställningar 

som finns idag fastställas. Under studiens gång har dock frågeställningarna 

omformulerats ett flertal gånger, för att tillslut få fram det som kändes mest relevant.  

Urval och förberedelser  

För att få god kunskap kring syftet och frågeställningarna läste vi på så mycket som 

möjligt om ämnet innan intervjuerna genomfördes. Mycket av litteraturen handlade om 

vilken hjälp skolan kan erbjuda om ungdomarna själva har missbruksproblematik. Det 

framgick inte så mycket kring vad som görs om ungdomarna har föräldrar som 

missbrukar. Därför består bakgrundsdelen i vår studie mest av allmän fakta om hur det 

är att leva med missbruk i familjen, risk- och skyddsfaktorer och inte så mycket kring 

skolans roll i det hela.  

Eftersom ungdomarna spenderar större delar av sitt liv i skolan och har samma lärare i 

många år så känner lärarna eleverna, och på så sätt kan de lättare upptäcka om 

ungdomarna inte mår bra. von Wright (2000) pratar om det relationella perspektivet, där 

hon nämner att relationen mellan en lärare och elev är viktig och att elevens 

förutsättningar är beroende av läraren. Därför kändes det relevant att intervjua lärare, 
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som har daglig kontakt med eleverna. Skolpersonalen kan fungera som en stöttepelare 

om de upptäcker barnens livssituation och har resurser samt kunskap för att hantera det. 

Även en stödpedagog har intervjuats då denne har bredare kunskap (på grund av social 

serviceutbildningen) än lärare kring just området missbruk och denne har även haft nära 

kontakt med elever genom åren som anställd vid högstadiet.  Stödpedagogen kändes 

också relevant för studien just för att denne hade mycket kunskap kring 

missbruksproblematik. 

Fler än hälften av intervjupersonerna var bekvämlighetsval, men för att få tag i fler 

intervjupersoner så skickades mail ut till rektorer i olika högstadieskolor så att rektorn 

kunde tillfråga sin personal om någon var intresserad av att ställa upp i intervjun (se 

bilaga 1). Dock tog detta lång tid och vi fick endast svar av några rektorer, och vi fick 

endast tag på en till intervjuperson. Därför finns bara fem stycken intervjupersoner och 

inte fler, vilket vi ändå nöjde oss med då vi fick fram bra information som var relevant 

för studien.   

Insamling av material 

På grund av tidsbrist och att intervjupersonerna var utspridda i landet valde vi att dela 

upp oss och genomföra majoriteten av intervjuerna enskilt. Detta för att underlätta för 

oss själva då vi kunde genomföra två intervjuer på samma dag på varsitt håll. Det gick 

även snabbare att transkribera det inspelade materialet och resultatet kunde påbörjas 

snabbare. Nackdelen med att dela upp oss vid intervjutillfällena var dock att vi inte 

kunde backa upp för varandra och hjälpas åt gällande följdfrågor.  

Innan intervjuerna genomfördes gavs information om studien (se bilaga 2,3 och 4) till 

intervjupersonerna via mail eller på plats, utifrån deras önskemål. Detta för att de skulle 

kunna förbereda sig och svara så bra som möjligt på intervjufrågorna. Information om 

de forskningsetiska kraven gavs också ut för att intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga och veta sina rättigheter. Ett medgivande om att få delge det som sägs, samt att 

få spela in intervjun togs också för att underlätta för både oss och våra intervjupersoner 

så att inga missförstånd skulle ske. 

Intervjufrågorna som finns i intervjuguiden (se bilaga 3) valdes ut innan den teoretiska 

problematiseringen valdes. Därför kan det vara svårt att finna en koppling mellan teorin 

och intervjufrågorna. Vi anser att vi ändå fått svar på frågorna på ett bra sätt, och 

resultatet kan kopplas till teorin då lärarna i intervjuerna säger det som nämns om teorin 

fast med andra ord. Dock skulle vi ändrat på detta om vi fått göra om undersökningen. 

I intervjuguiden skrev vi frågan ”när ni upptäcker att ungdomar har det jobbigt hemma, 

hur ser era rutiner ut då?”. Denna fråga kan vara svår att koppla till svårigheter i 

hemmet avseende missbruksproblematik, men då intervjuerna redan genomförts när vi 

upptäckte detta så kunde vi inte ändra på frågan. Vi anser dock att intervjupersonerna 

förstått innebörden av frågan då vi tidigare förklarat syftet med undersökningen. 

När det kommer till insamling av relevant litteratur till bakgrunden var det svårt att hitta 

information som varit peer-reviwed om barn till föräldrar med missbruksproblematik. 

Detta då de flesta artiklarna och avhandlingarna i universitetets databaser handlade om 

när barnen själva haft missbruk. Vi provade med många olika sökord, men trots detta 
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fick vi inte fram den information som söktes efter. Därför var det till en början svårt att 

få ihop en bra bakgrundsinformation till studien. Efter hjälp från bland annat handledare 

och tips från andra lärare vid universitet så fick vi fram relevant litteratur i form av 

socialstyrelsens dokument, information från skolverket och annan litteratur. Detta 

kändes, trots att de inte är peer-reviewed, ändå bra för studien då det berör studiens 

syfte och problemformuleringar, och det är även pålitligt material då dessa framställts 

av trovärdiga myndigheter.  

Analysmetod 

Vi valde att transkribera intervjuerna direkt efter att de genomförts. Detta för att snabbt 

kunna påbörja resultatet, och för att intervjun blir lättare överskådlig på papper. Enligt 

Bryman (2011) krävs det mycket tid för att transkribera, och man måste läsa igenom 

materialet flertalet gånger för att därigenom hitta likheter och olikheter i det som 

intervjupersonerna har sagt. Detta var ännu en anledning till varför vi valde att 

transkribera intervjuerna direkt. Vi valde att dela upp intervjuerna och transkribera på 

varsitt håll på grund av tidsbrist och för att vi skulle kunna sätta igång med resultatet så 

fort som möjligt. 

Efter transkriberingen genomförde vi meningskoncentrering, vilket sammanfattningsvis 

enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar om att hitta olika teman i texten som berör 

studiens syfte. Vi valde ut teman genom att läsa igenom det transkriberade materialet ett 

flertal gånger för att hitta likheter och eventuella skillnader. Vi använde oss av en 

whiteboardtavla där vi sammanfattningsvis skrev upp det som sagts i intervjuerna för att 

sedan sammanställa ett resultat. Denna metod fungerade väldigt bra för oss då det var 

överskådligt på ett enkelt sätt. Hade vi fått göra om metoden hade vi dock skrivit upp 

det i ett dokument, alternativt fotat det som skrivits upp på whiteboardtavlan, för att 

kunna redovisa dessa sammanfattningar. Då detta var någonting vi kom på i efterhand 

så fanns det ingenting vi kunde göra åt saken just då. Trots detta är vi nöjda med 

analysmetoden då den var smidig eftersom att vi snabbt kunde få fram relevanta teman 

som berörde studiens syfte och frågeställningar.  

Resultatdiskussion  

Intervjupersonerna hade många intressanta berättelser, men en del passade inte in i 

studien. Dessa berörde bland annat ungdomar som själva hade missbruksproblematik, 

men då syftet berör ungdomar som har föräldrar med missbruksproblematik valdes 

dessa berättelser bort. I resultatdiskussionen kommer följande ämnen att diskuteras: 

 Involvera kunskap om missbruksproblematik i lärarutbildningen  

 Att synliggöra barnen/ungdomarna som har föräldrar med missbruksproblematik 

 Relationens betydelse 

 Samverkan och sekretess  

 Att delge information 



 

33 

 

Involvera kunskap om missbruksproblematik i lärarutbildningen  

I flertalet intervjuer framkom det att många av de ungdomar som har problematik i 

hemmet gjorde relativt tydliga tecken på att allt inte står rätt till. Dessa tecken kunde 

exempelvis vara att de kom försent, var lite mer högljudda än andra elever, var sena 

med att lämna in läxor eller inte lämnade in de alls, ofta hade dålig hygien och samma 

kläder på sig, m.m. Alexanderson och Näsman (2015) instämmer om detta och säger att 

svårigheter i skolan är vanligt hos ungdomar som har föräldrar med 

missbruksproblematik. Vidare beskriver Alexanderson och Näsman (2015) att det då är 

viktigt att utgå från varje elevs behov och ge rätt stöd och hjälp, vilket också diskuteras i 

intervjuerna. Socialstyrelsen (2011) påpekar att skolpersonal bör ha goda kunskaper om 

elevernas behov av stöd, om vilket stöd skolan kan ge och anmälan till socialtjänsten 

när man antar att ett barn far illa eller riskerar att göra det. Frågan är då, har lärarna 

denna kunskap? Vet alla lärare hur man ska hantera en elev som har föräldrar med 

missbruksproblematik? 

I intervjuerna nämndes det också att inte alla ungdomar med föräldrar som har 

missbruksproblematik gav några synliga tecken på att någonting var fel i hemmet, utan 

de visar sig duktiga i skolan och det är svårt att veta att någonting står på tok. Hall och 

Webster (2007) och Tinnfält (2008) menar på att om barnen/ungdomarna som pratar om 

sina känslor och tankar inför sina föräldrars missbruksproblematik kan råka ut för 

konflikter, vilket de helst vill undvika då de kan råka ut för misshandel både psykiskt 

och fysiskt. Därför pratar många av de helst inte om detta. Då är det viktigt att lärarna 

på skolan har kunskap om detta, om att det faktiskt inte är alla som vill prata om 

hemsituationen eller visar tecken på svårigheter. 

I flertalet intervjuer framkommer det även att det är mentorn som har huvudansvaret 

över sina mentorselever. Då ligger det i mentorns händer att skapa en så bra relation 

med eleverna så att de vågar prata om även sådant som berör jobbiga hemsituationer 

med missbruksproblematik. I många av intervjuerna nämndes det att man i 

lärarutbildningen inte alls har fått den kunskap som krävs gällande 

missbruksproblematik eller om hur man ska bemöta eleverna när de lever med 

missbruksproblematik i hemmet. Detta är någonting som vi anser är jätteviktigt att veta 

som lärare, då det är ett relativt vanligt problem som lärare faktiskt möter. Om en elev 

tillexempel har varit med om fysisk misshandel i hemmet och inte gillar beröring på 

grund av situationen i hemmet, kan det ju vara till fördel om en lärare har kunskap om 

detta för att undvika konflikt mellan lärare och elev. För att läraren ska kunna bemöta 

eleven utifrån hans/hennes behov så krävs ju också kunskap om hur man ska 

tillfredsställa dessa behov. Finns denna kunskap i lärarutbildningen? Enligt flertalet av 

våra intervjupersoner saknas just detta, om hur man ska bemöta elever som har föräldrar 

med missbruksproblematik.  

Att ge lärarna en eller fler kurser i lärarutbildningen om hur man ska bemöta, synliggöra 

och hjälpa elever som har föräldrar med missbruksproblematik, och vilka tecken dessa 

elever kan visa upp, är någonting som vi anser vara nödvändigt. Detta för att lärarna ska 

veta om hur man bemöter dessa elever och för att inga konflikter ska uppstå på grund av 

missförstånd. Flertalet intervjupersoner hävdar också att skolan i sig, och en positiv 

relation till vuxna människor är en viktig skyddsfaktor. Det är till fördel om minst en 
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lärare i skolan kan stötta eleverna lite extra och uppmärksamma barn och ungdomar 

som befinner sig i riskzonen.  

En av intervjupersonerna pratar om att man hela tiden måste lära sig nya saker som 

lärare, för även fast man varit lärare hur många år som helst så finns det alltid någonting 

nytt att lära sig. Därför anser vi att handledning eller komplettering av kurserna i 

utbildningen hade varit till fördel. Detta är någonting vi också håller med om, för hur 

ska man kunna hjälpa en elev i nöd om ingen kunskap finns? Därför skulle det vara till 

fördel att lära sig mer kring ämnet i lärarutbildningen. 

Att synliggöra barnen/ungdomarna som har föräldrar med 
missbruksproblematik 

Alexanderson och Näsman (2015) beskriver att barnen/ungdomarna som har föräldrar 

med missbruksproblematik har en känsla av att de är ensamma om sin problematik i 

hemmet, och att de känner utanförskap. Denna känsla växer mer och mer ju mer 

medvetna de blir om förälderns missbruksproblematik. Därför är det viktigt att hitta de 

barn och ungdomar som riskerar att fara illa (socialstyrelsen, 2013). Samtliga 

intervjupersoner pratar om hur viktigt det är att synliggöra de ungdomar som har 

föräldrar med missbruksproblematik, och detta är någonting vi helt och hållet håller 

med om. Det är viktigt att synliggöra dessa för att de själva inte ska hamna i svårigheter.  

von Wright (2000) bekräftar detta och menar att det är upp till läraren att anstränga sig 

för att visa ett intresse och ge mycket uppmärksamhet åt de elever som är i behov av 

det. 

Flertalet intervjupersoner pratar om att man kan synliggöra ungdomarna som har 

föräldrar med missbruksproblematik genom att bland annat samtala med dem. En av 

intervjupersonerna pratar om att de inte har en kurator på plats hela tiden, utan de hyr in 

en kurator vid behov när man bokar in samtal. Detta är någonting som både 

intervjupersonen och vi är kritiska till. Vi anser att det är en trygghet att veta att det 

alltid finns någon på plats om man behöver prata, men om en kurator inte är där, hur ska 

man då kunna prata med någon spontant om man behöver det? Om kuratorn dessutom 

inte är på plats hela tiden så finns det förmodligen ingen relation till denne, och det kan 

ju också påverka att man inte vill gå dit alls. Att kunna ha ett ansikte till ett namn är 

även det en trygghet. Vi kan dra slutsatsen att många faktiskt inte vet vem kuratorn är, 

om det nu är så att denne sällan är på skolan.  

Vid en av intervjuerna framkom det att de har elevvård, där det samtalas om eleverna i 

skolan. Genom att ha elevvård så synliggör man om det är samma elev som har 

svårigheter i olika ämnen, och därefter kan man samtala med eleven om detta för att se 

om det behövs extra stöd eller om eleven har svårigheter på grund av hemförhållanden. 

Det visar ju också på att lärarna faktiskt bryr sig om eleverna och att de vet om att de 

aktuella eleverna har svårigheter och att man kan hjälpa dem att lösa dessa. 

Skolverket (2014) menar att skolan kan förebygga problem genom att bland annat 

skolpersonalen bör ha en blick för utsatta elever och ge dom hjälp i tid. I flertal 

intervjuer nämns det att det inte bara handlar om att höja betygen för eleverna, utan 

också att visa att man som lärare faktiskt lägger märke till att eleverna kommer till 

skolan. Det är viktigt att få eleverna att känna sig bekräftade. Samtidigt påpekar en 
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annan intervjuperson att det är extremt viktigt att eleverna får ut betyg genom att nå de 

målen som skolan kräver av dem, men också att detta görs utifrån deras egna villkor. 

Att inte kräva en för hög arbetsbelastning av eleverna är därför enligt denne viktigt. Vi 

anser att det är till fördel att hjälpa eleverna så tidigt som möjligt, speciellt när det gäller 

elever som har svårigheter. Att bekräfta eleverna är någonting vi anser är positivt då de 

kanske inte blivit bekräftade innan. Det är till fördel att hjälpa eleverna utifrån deras 

behov och inte belasta de för mycket, då de förmodligen redan har hög belastning 

hemma. Vi anser att det är viktigt att alla elever, oavsett svårigheter, klarar av sina 

studier och får godkända betyg, men att det sker på deras villkor och behov av stöd. Att 

kanske få sitta i enskilt klassrum med en egen lärare för att kunna koncentrera sig bättre 

hade enligt oss varit till fördel, alternativt att man sitter i en mindre grupp. På så sätt 

märker man även de starka sidorna hos eleverna som har föräldrar med 

missbruksproblematik, och kan då bekräfta och berömma dessa elever lättare, och på så 

sätt synliggör man de mer.  

För att kunna synliggöra de elever som har föräldrar med missbruksproblematik så är 

det ju också viktigt att ha en god kontakt med sina elever för att upptäcka om någonting 

står på tok. Goda relationer till sina elever är då extra viktigt att ha. 

Relationens betydelse 

Nilsson (2014) påvisar att det som lärare är av vikt att ha en god relation till sina elever 

då att det kan ha en skyddande effekt hos eleverna om det finns någon utanför hemmet 

som de har en god relation med. En god relation med eleverna kan dessutom medverka 

till högre närvaro i skolan. Även skolverket (2016b) påpekar vikten av trygga relationer 

med skolpersonal och tillägger också hur viktigt det är med kamrater. Samtliga 

intervjupersoner pratar också om att det är jätteviktigt att bygga upp relationer med sina 

elever, detta för att de ska våga öppna upp sig och våga vända sig till läraren när det är 

någonting som inte står helt rätt till. Vi anser att detta är relevant, för hur ska man våga 

prata med någon om svåra saker om man inte har någon bra relation till denne? Under 

vår utbildnings gång har det i flertalet kurser tagits upp hur viktigt det är att skapa goda 

relationer till sina elever/patienter/klienter/brukare, och detta är någonting vi helt och 

hållet håller med om. En av våra intervjupersoner nämner också att enligt dennes 

erfarenhet så har de flesta eleverna som hon stött på som har föräldrar med 

missbruksproblematik haft lättare att prata med henne då hon är mentor, än med 

kuratorn. Samma intervjuperson nämner att de hyr in en kurator, vilket vi även 

diskuterat under föregående rubrik (”att synliggöra barnen/ungdomarna som har 

föräldrar med missbruksproblematik).  

Werner och Johnson (2014) menar att många barn och ungdomar gör skolan till ett 

andra hem, utöver det som redan finns med föräldrarna i. Ungefär hälften av de som 

lyckades senare i livet i deras studie hade dessutom minst en lärare som fungerade som 

en förebild, och inte bara som en instruktör av akademiska kunskaper. Läraren höjde 

dessutom deras självförtroende. Detta anser vi är relevant då lärarna träffar eleverna i 

princip varje dag och därför är det till fördel om relationen med åtminstone en lärare 

fungerar extra bra, om man inte har en god relation med sina föräldrar. För att läraren 

ska kunna ha en god relation med sina elever och kunna hjälpa de vid behov, så anser vi 

att det kan vara till fördel om de vet om att eleverna har svårigheter i hemmet. 
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Samverkan och sekretess 

Socialstyrelsen (2015) nämner att det i skollagen står att om en elev i skolan far illa, 

eller riskerar att göra det, så ska skolan samt den som är anställd i verksamheten 

samarbeta med andra samhällsorgan som kan vara berörda. Det är dock sällan som en 

uppföljning existerar. Detta gäller likaså utvärdering av samverkan (Socialstyrelsen, 

2013). 

Samtliga intervjupersoner i denna undersökning nämner en samverkan med 

socialtjänsten, eftersom det är dit som en anmälan går om ett barn far illa. Andra 

myndigheter som nämns som kontakt av en del intervjupersoner är barn- och 

ungdomspsykiatrin (BUP), barnhabiliteringen, polisen (kontaktas om kriminalitet 

föreligger), ungdomsmottagningar samt öppna stödverksamheter/stöd- och 

anhöriggrupper till barn som har föräldrar med missbruksproblematik.  

Socialstyrelsen (2013) påpekar också att skolan ska erbjuda utbildning där barn och 

ungdomar ska få liknande förutsättningar för att kunna nå de mål som utbildningen 

kräver. Undervisningen ska alltså anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. 

För att detta ska kunna vara möjligt är det också viktigt med samverkan där information 

bollas tillbaka. Det är svårt för skolpersonal att bemöta en elevs speciella behov om de 

inte vet bakgrunden till varför en elev agerar på ett visst sätt. Detta framkommer även i 

denna studies resultat där en av intervjupersonerna nämner att en del skolpersonal kan 

bli frustrerad och oförstående om de inte vet om varför en elev agerar på ett visst sätt. 

Därför kan de heller inte ge eleven den förståelse och hjälp som faktiskt behövs. Det är 

också här som sekretessen kommer in. 

En av intervjupersonerna nämnde att flertalet lärare har påpekat att socialtjänsten bara 

sitter på möten och inte säger någonting, vilket för många är väldigt uppretande. 

Samtidigt som flertalet intervjupersoner faktiskt påpekar den hårda sekretessen som 

någonting dåligt, så tycks det även finnas fördelar med denna. Det kan vara en trygghet 

för eleverna att veta att det finns någon som de kan prata med, utan att det de berättar 

riskerar att komma ut till obehöriga.  

Flertalet intervjupersoner önskar alltså att sekretessen kunde öppnas lite, i alla fall inom 

en ram mellan socialtjänsten, barn- och ungdomspsyk och skolpersonal som har med 

individen att göra. Detta skulle göra det enklare för lärarna att veta hur man ska hantera 

en elev som har föräldrar med missbruksproblematik inom familjen, och ifall det är 

något speciellt förhållningssätt som krävs för att eleven ska fungera och må bättre. Vi 

anser också att sekretessen är något som kan utgöra en del problem. Därför hade en 

lösning kunnat vara att man inom den ram av myndigheter som berör eleven/ungdomen 

hade kunnat skriva på papper om tystnadsplikt och sekretess. En av intervjupersonerna 

som upplevde sekretessen som något som ofta skapar problem nämnde detta förslag, 

och vi tycker att det hade varit något att överväga. Detta för att information lättare 

skulle kunna bollas fram och tillbaka, samtidigt som det finns strikta bestämmelser om 

vad som inte kan föras vidare, som skydd för eleven.  

Något annat som vi reagerat på under arbetets gång har varit det som nämnts av en av 

intervjupersonerna angående en rektors kontakter, och vilken betydelse dessa kontakter 

kan ha för samverkan kring en elev och hans eller hennes problematik. Att det skulle gå 
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fortare för en speciell individ att få hjälp beroende på vart denne går i skolan, och vem 

denne har som rektor, är något som är mycket problematiskt och det bör belysas. Detta 

då alla elever enligt socialstyrelsen (2013) bör ha samma förutsättningar oberoende av 

vart i landet man befinner sig och oberoende av vilka som jobbar på skolan.  

Att delge information  

Alexanderson och Näsman (2015) beskriver att barn och ungdomar tenderar att känna 

en känsla av utanförskap när de har föräldrar med missbruksproblematik. Dessa barn 

och ungdomar känner ofta skuld och skam över sin hemsituation, vilket medför att det 

blir ännu svårare att prata om det. De kan också ha en känsla av att de är ensamma om 

sina problem som de har i hemmet, och att denna känsla växer ju mer de blir medvetna 

om hemsituationen. Det är enligt flertalet av våra intervjupersoner därför viktigt att man 

som lärare på ett pedagogiskt sätt delger information redan i klassrummet om vart 

elever kan vända sig om de inte vill prata med någon av skolpersonalen. Detta även 

innan man faktiskt vet att någon far illa hemma. Det är också viktigt att informera att 

man som skolpersonal har en skyldighet att föra vidare om en elev far illa, eller om man 

misstänker att en elev far illa, då eleven har rätt till att veta om det. Många av dessa 

elever har enligt flertalet av våra intervjupersoner reagerat negativt på detta då det 

upplevs vara skamligt att ha föräldrar med missbruksproblematik och därför vill de att 

så få som möjligt ska veta om deras hemförhållanden. 

Då det är många elever som reagerar negativt på att en anmälan måste göras till 

socialtjänsten så anser vi att det är till fördel att förmedla till dessa elever om varför det 

är så viktigt, och hur socialtjänsten faktiskt arbetar. Det kan också medföra att 

relationen som byggts upp mellan lärare och eleverna förstörs. Många elever kanske 

uppfattar att socialtjänsten direkt medför att man bir fråntagen från sina föräldrar, vilket 

är skrämmande. Därför är det viktigt att även upplysa barnen och ungdomarna om att 

det finns fler alternativ, och att det finns bra hjälp att få.   

Det är enligt oss också till fördel att förklara att man bryr sig om eleven och visa att 

man finns där för dem, och gör en anmälan för deras skull. Ett alternativ som vi tycker 

skulle vara bra för att kunna göra det mer naturligt för eleverna att prata om sina 

hemförhållanden är att man kanske skulle kunna ställa frågor om elevernas 

hemsituationer i hälsosamtalen.  På så sätt kanske fler svåra hemförhållanden skulle 

uppdagas och fler utsatta elever skulle kunna få hjälp tidigare.  

Flertalet av våra intervjupersoner påpekar att det är extra viktigt att dela med sig av 

information om vart eleverna som har det jobbigt kan vända sig till. De nämner då att 

kontaktuppgifter till ungdomsmottagningar, BRIS, olika stöd- och anhöriggrupper samt 

olika tjejjourer ges ut, och detta för att man ska ge eleverna verktyg för att dom ska 

känna sig trygga och veta vart de kan vända sig. Vi anser detta som någonting positivt, 

speciellt inför loven då barnen och ungdomarna spenderar tid hemma och inte i skolan. 

Då flertalet av nämnda hjälpmottagningar har öppet dygnet runt är det till fördel om de 

elever som har problematik i hemmet vet om detta så att de har någon att prata med om 

det behövs. Att delge information om att man kan vara anonym när man ringer till BRIS 

kan också vara till fördel, då vi genom vår utbildning har fått ta del om information som 

säger att det kan vara lättare att prata om man är anonym. Vi anser att man borde införa 

detta som en rutin i skolan, att man inför varje lov ger ut kontaktuppgifter och förklarar 
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för eleverna att det är en rutin på skolan. På så sätt kan det medföra att de utsatta 

eleverna inte känner sig ensamma om det, utan att alla får ta del av informationen. 

Någonting som vi anser kan vara ett alternativ för att minska rädslan att prata om att ens 

föräldrar har missbruksproblematik är att man skulle kunna involvera 

missbruksproblematik samt psykisk ohälsa i familjen som ett ämne i skolan, eller att det 

får ingå i skolämnet ”samhällskunskap”. Det kan också minska dessa elevers känsla av 

att de är ensamma om sin situation. Precis som Tinnfält (2008) nämner så är det svårt att 

prata om sina föräldrars missbruksproblematik då detta är en familjehemlighet, men 

genom att ha det som ett aktuellt tema i skolan tror vi att det kan medföra att ämnet blir 

mindre skamfyllt. Genom att undervisa om det, blir även lärarna mera kunniga inom 

området, vilket vi tidigare diskuterat att det önskas att lärarna faktiskt har mer kunskap 

kring missbruksproblematik inom familjer.  Då blir det också lättare att som lärare 

kunna se signalerna och upptäcka barn/ungdomar som ligger i riskzonen. 

Pedagogiska implikationer och slutsatser 

Denna studie berör området pedagogik på många olika sätt. Bland annat så har resultatet 

visat på att goda relationer mellan lärare och elever är centrala för att man ska kunna 

upptäcka och hjälpa de elever som har föräldrar med missbruksproblematik. Detta 

bekräftas även av von Wright (2000) som påpekar att goda relationer är grunden till allt. 

I behandlingspedagogiska verksamheter är även relationer centrala för att man ska 

kunna genomföra behandlingar av olika slag, vilket vår utbildning belyst i flertalet 

kurser. Utan en god relation till sina elever/klienter/patienter/brukare kommer man inte 

vidare och därför är det också viktigt att veta hur en god relation skapas.  

Våra frågeställningar utgår från ett pedagogiskt perspektiv då de berör 

påverkansprocesser, som Stigsdotter Ekberg (2015) pratar om på sin föreläsning. Detta 

handlar om vad som påverkar att barnen/ungdomarna själva inte utvecklar 

missbruksproblematik och vad som påverkar att de klarar skolan. Skolan är enligt 

Nilsson (2014) en skyddsfaktor, och i denna studie har det studerats hur skolan arbetar 

för att upptäcka och förebygga riskfaktorer samt stärka skyddsfaktorer hos de elever 

som har föräldrar med missbruksproblematik. Detta för att man som lärare ska kunna 

påverka och hjälpa elever att inte hamna snett, och ge dem rätt hjälp att klara av sin 

skolgång. 

Slutsatsen man kan dra av denna undersökning är att det inte går att ignorera barn och 

ungdomar som lever med föräldrar som har missbruksproblematik. Det behövs mer 

kunskap om det inom skolans värld då barnen och ungdomarna spenderar mycket tid i 

skolan. Mer kunskap är relevant då fler barn och ungdomar ska kunna öppna sig och 

berätta om sina hemförhållanden och få den hjälp de behöver. För att de ska våga göra 

det så behövs minst en vuxen person som de känner att de kan lita på, någon som kan 

förmedla värme, trygghet och förståelse, och då krävs en god relation mellan dessa. 

Som nämnt i diskussionen kan det vara till fördel att involvera missbruksproblematik 

inom familjen som ett ämne i lärarutbildningen och även i skolan så att eleverna också 

får kunskap kring det. 
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Förslag till vidare forskning  

Till framtida forskning skulle det vara viktigt att belysa bland annat hur man ska 

involvera kunskap om missbruksproblematik inom familjen i skolan för att öka 

förståelsen bland både elever och lärare. Detta är viktigt att belysa då det råder 

kunskapsbrist inom området, och för att fler barn som har det jobbigt hemma ska våga 

öppna sig och kunna prata om sin familjehemlighet. Även för att lärare lättare ska kunna 

upptäcka de elever som har det jobbigt hemma, och för att de ska veta hur de ska 

hantera en sådan situation.  

Att undersöka sekretessens omständigheter hade också varit till fördel. Detta för att fler 

än hälften av intervjupersonerna i denna studie önskat att man kunde släppa lite på 

sekretessen när det gäller samverkan mellan skolan och berörda myndigheter.  
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Bilaga 1: Förfrågan om medverkan i självständigt 
arbete – till rektorer  

Hej! 

Våra namn är Katja Jakobsson och Liv Widman och vi läser vår sista termin på 

programmet behandlingspedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Vi ska nu påbörja vårt självständiga arbete, där syftet är att 

belysa hur högstadieskolor arbetar för att upptäcka och förebygga riskfaktorer hos 

ungdomar som växt upp med missbruksproblematik inom familjen. Risk- och 

skyddsfaktorer hos dessa ungdomar kommer även att belysas, samt vilka skyddsfaktorer 

som varit mest väsentliga enligt unga vuxna som själva varit med om missbruk inom 

familjen. 

Vi har fördjupat oss i detta ämne genom att ta del av forskningslitteratur, men för att få 

vårt syfte besvarat ska vi nu också göra en egen undersökning. Vi önskar nu att genom 

Er få kontakt med en frivillig lärare på skolan som vill ställa upp i en intervju någon 

gång mellan 1-14 februari (vi är flexibla och kan anpassa oss efter den dag som passar 

läraren bäst) för att vår undersökning ska kunna möjliggöras. Vi vill intervjua en lärare 

då det är lärarna som kommer i kontakt med eleverna dagligen. Intervjun kommer att ta 

cirka 30-60 minuter (kan gå snabbare också, beroende på hur intervjun flyter på) och 

den är semistrukturerad, vilket innebär att vi har förberett ett par frågor som kommer 

vara i fokus, men svaren på frågorna styr vilka följdfrågorna kommer att vara. 

De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har fastslagit är viktiga för oss. 

Dessa innebär att deltagandet i intervjun är frivilligt och deltagande kan välja att avbryta 

intervjun när som helst. Insamlade uppgifter om intervjupersonen är konfidentiella, 

vilket innebär att intervjupersonen är anonym och det kommer inte på något sätt gå att 

spåra denne. Det som sägs i intervjun kommer såklart endast att användas för syftet i 

denna undersökning. 

Vi ber om tillåtelse att få spela in intervjun för att få ökad möjlighet att resultatet i vår 

studie blir så rättvist som möjligt. Det inspelade materialet kommer förvaras på en säker 

plats och förstöras efter arbetets slut. 

Vi hoppas att Du kan hjälpa oss att möjliggöra vår studie. Vid eventuella frågor är Du 

välkommen att kontakta oss, och vi hör av oss om några dagar för att fråga om det finns 

någon lärare som vill ställa upp i vår undersökning. Önskas kontakt med vår handledare 

så kan uppgifter till denne ges på begäran. 

Tack på förhand! 

 

Katja Jakobsson Liv Widman 

Telefon: 073- 652 17 67 Telefon: 076- 340 37 33 

Mail: kj222gw@student.lnu.se Mail: lw222ew@student.lnu.se  
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Bilaga 2: Förfrågan om medverkan i självständigt 
arbete – till lärare  

Hej! 

Våra namn är Katja Jakobsson och Liv Widman och vi läser vår sista termin på 

programmet behandlingspedagogik med inriktning ungdoms- och missbruksvård vid 

Linnéuniversitet i Växjö. Vi ska nu påbörja vårt självständiga arbete, där syftet är att 

belysa hur högstadieskolor arbetar för att upptäcka och förebygga riskfaktorer hos 

ungdomar som växt upp med missbruksproblematik inom familjen. Risk- och 

skyddsfaktorer hos dessa ungdomar kommer även att belysas. 

Vi har fördjupat oss i detta ämne genom att ta del av forskningslitteratur, men för att få 

vårt syfte besvarat ska vi nu också göra en egen undersökning. Vi önskar nu att få 

kontakt med en frivillig högstadielärare som vill ställa upp i en intervju någon gång 

mellan 8-29 februari (vi är flexibla och kan anpassa oss efter den dag som passar läraren 

bäst) för att vår undersökning ska kunna möjliggöras. Vi vill intervjua en lärare då det 

är lärarna som kommer i kontakt med eleverna dagligen. Intervjun kommer att ta cirka 

30 minuter (kan gå snabbare också, beroende på hur intervjun flyter på) och den är 

semistrukturerad, vilket innebär att vi har förberett ett par frågor som kommer vara i 

fokus, men svaren på frågorna styr vilka följdfrågorna kommer att vara. 

De forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet har fastslagit är viktiga för oss. 

Dessa innebär att deltagandet i intervjun är frivilligt och deltagande kan välja att avbryta 

intervjun när som helst. Insamlade uppgifter om intervjupersonen är konfidentiella, 

vilket innebär att intervjupersonen är anonym och det kommer inte på något sätt gå att 

spåra denne. Det som sägs i intervjun kommer såklart endast att användas för syftet i 

denna undersökning. 

Vi ber om tillåtelse att få spela in intervjun för att få ökad möjlighet att resultatet i vår 

studie blir så rättvist som möjligt. Det inspelade materialet kommer förvaras på en säker 

plats och förstöras efter arbetets slut. 

Vi hoppas att Du kan hjälpa oss att möjliggöra vår studie. Vid eventuella frågor är Du 

välkommen att kontakta oss. Önskas kontakt med vår handledare så kan uppgifter till 

denne ges på begäran. 

Tack på förhand! 

 

Katja Jakobsson Liv Widman 

Telefon: 073- 652 17 67 Telefon: 076- 340 37 33 

Mail: kj222gw@student.lnu.se Mail: lw222ew@student.lnu.se  

 

 

mailto:kj222gw@student.lnu.se
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Bilaga 3: Intervjuguide  

 Syfte med vårt arbete – visa skriftligt och förklara muntligt. 

 Skriftligt (?) + muntligt intyg om att det är ok att delge det som sägs 

 Spela in – är det ok? 

 Vad har du för utbildning? Vad arbetar du med? Vilka arbetsuppgifter har du? 

 Har du någon erfarenhet av ungdomar som har föräldrar som missbrukar? 

Berätta! 

 När ni upptäcker att ungdomar har det jobbigt hemma, hur ser era rutiner ut då?  

 Vilket stöd/hjälp erbjuder skolan till ungdomar som ni uppfattar har det jobbigt 

hemma? 

 Samverkan med andra myndigheter? Berätta!  

 Vad lägger du i din yrkesroll och skolan vikt vid för att ungdomar ska må bra 

och komma vidare i livet? 
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Bilaga 4:  
Missiv till deltagande i studien: Barn i 

missbruksmiljöer  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt 

deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 

ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 

studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi 

är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 

veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 

inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 

något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 

ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 

det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 

oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 

just dem vi intresserar oss för. 

 

 

Katja Jakobsson 

Liv Widman   

Växjö: 27/1 2016 

Handledare: Inger Axelsson 

Examinator: 

Kursansvarig: Mats Anderberg   

 

            

  


