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Förord 
Genom detta arbete har jag lärt mig mycket om vad socialtjänsten, skolan och läraren har för 
skyldigheter och möjligheter för att hjälpa barn med missburkande föräldrar. Som lärare 
hoppas jag att många elever kommer att ha glädje av de kunskaper jag samlat på mig genom 
detta ämne. Jag vill tacka de personer som ställt upp på intervjuer och samtal som ibland kan 
ha varit känslomässigt jobbiga. Jag vill också tacka alla de som hjälpt mig med råd och stöd 
att skriva detta arbete. Slutligen vill jag tacka Mayvor Ekberg som varit min vetenskapliga 
handledare.  
 
Skellefteå 2005 
 
Robert Ljungblad 
 
 
 



Abstrakt 
Detta examensarbete handlar om barn som far illa på grund av sina föräldrars missburk, samt 
hur dessa elevers situation påverkar deras vardag och hur skolan och socialtjänsten på ett 
positivt sätt kan påverka deras liv. Jag har valt att beskriva den misär barn till missbrukare kan 
leva i, symtom som dessa barn kan uppvisa på grund av föräldrarnas missbruk samt vilka 
skyldigheter lärare och socialtjänst har när det gäller dessa barn. Jag tar även upp de skador 
som fostret kan få när modern missbrukat under graviditeten. Arbetet bygger på en 
litteraturstudie som ger en vetenskaplig grund för min undersökning och intervjuer med en 
rektor, en behandlingsassistent och tre lärare samt två personer som vuxit upp med 
missbrukande föräldrar, som svarar på sina olika erfarenheter av ämnet. Det visar sig i arbetet 
att teori och empiri överensstämmer bra. Sammanfattningsvis har jag erfarit att det kan vara 
svårt att upptäcka elever som far illa, men att läraren alltid ska vara uppmärksam, varsamt 
bemöta dessa barn samt anmäla redan när misstanke finns att eleven far illa. 

 

 1



Innehållsförteckning 
Bakgrund .................................................................................................................................... 3 

Personlig inledning................................................................................................................. 3 
Missbrukande förälder............................................................................................................ 3 

Metod och genomförande........................................................................................................... 4 
Elevernas situation ................................................................................................................. 5 

Fetalt alkoholsyndrom........................................................................................................ 5 
Omsorgssvikt...................................................................................................................... 6 
Våldsbrott ........................................................................................................................... 7 
Sexuellt ofredande.............................................................................................................. 8 
Lögn ................................................................................................................................... 8 

Att se elevens problem ........................................................................................................... 8 
Lärarens skyldighet ............................................................................................................ 9 
Beteenden ........................................................................................................................... 9 
Symtom ............................................................................................................................ 10 

Arbetet för barnets bästa ...................................................................................................... 10 
Socialtjänsten ................................................................................................................... 10 
Lärarens uppdrag.............................................................................................................. 11 

Mötet med föräldrarna.......................................................................................................... 12 
Resultat av den empiriska undersökningen.............................................................................. 12 

Lärare ............................................................................................................................... 20 
Diskussion ................................................................................................................................ 21 

Sammanfattning av resultat .................................................................................................. 24 
Egna värderingar .................................................................................................................. 25 
Fortsatt forskning ................................................................................................................. 25 

Referenser................................................................................................................................. 26 
 

 2



Bakgrund 

Personlig inledning  
Under denna rubrik vill jag förmedla varför jag valt att skriva om barn till missbrukande 
föräldrar. 
  
Efter att ha haft förmånen att få arbeta två somrar på ett av LP, Levi Petrus-verksamhetens 
behandlingshem för missbrukare, har ett intresse väckts hos mig för missbrukarnas barn och 
den situation de lever i. Jag började fundera över hur deras hemförhållanden präglade deras 
skolgång. När jag senare läste en motion av politikern Johan Lönnroth med rubriken Barn till 
missbrukande föräldrar på Internet, ställd till riksdagen, kände jag en stark längtan efter att 
fördjupa mig i ämnet. I motionen angavs det att det 1997/1998 beräknades finnas över 200 
000 barn och ungdomar i skolan, det vill säga ca 20 procent, som levde tillsammans med 
missbrukande föräldrar. Det skrevs också att förståelsen för dessa elevers svåra situation och 
problemets omfattning måste öka i lärarkåren genom fortbildning av lärare och inom 
lärarutbildningen (Lönnroth, 1997-1998). Siffrorna kan tyckas höga, men kan ändå, enligt 
forskaren och psykologen Lindstein som skrivit boken Vändpunkten, betraktas som högst 
sannolika. Detta med tanke på att han uppger att Socialstyrelsen och den Alkoholpolitiska 
kommissionen beräknat att det 1993/1994 levde 10-15% av Sveriges barn, i åldrarna 0-12 år, i 
hem där minst en förälder var alkoholmissbrukare. (Lindstein, 1995) Detta höga antal stöds 
dock inte av uppgiften om att den totala försäljningen av spritdrycker och antalet 
narkotikabeslag sjönk mellan dessa år. Men däremot av den uppgift som säger att den totala 
försäljningen av spritdrycker och antalet narkotikabeslag ökat i Sverige från och med 1998. 
(CAN, centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Drogutvecklingen i Sverige -
Rapport 2003). 
 

Missbrukande förälder 
Hur bör vi definiera termen ”missbrukande förälder”? Många tror att missbruksfamiljer 
kännetecknas av att de är socialt utslagna och lever i social misär. Men verkligheten är istället 
att många missbruksfamiljer klarar av att dölja sin tragedi för omgivningen. Många gånger 
lyckas detta, enligt socialsekreteraren Rita Christensen, tack vare att omgivningen 
bagatelliserar vad de ser och hör. Till detta hör att det finns en glidande övergång från bruk 
till missbruk vilket gör att det för en utomstående kan vara svårt att se var gränsen mellan 
bruk och missbruk går. (Christensen, 1993). Redaktörerna Jonas Hartelius & Rolf 
Kristoffersson, lyfter i DKSN:s, De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse, skrift 
KORTFAKTA om alkohol, narkotika & andra droger fram det dolda missbruket och pekar på 
att många kan betraktas som skötsamma då de i de flesta fall har kvar sina arbeten. Dessutom 
att missbruket kan döljas då de alkoholframkallade sjukdomarna inte bara drabbar de 
”typiska” missbrukarna, utan även människor med en s.k. lägre konsumtion (Hartelius och 
Kristoffersson, 1996). 
       
Christensen menar att det dessutom finns många definitioner av missbruk. En person som 
brukar narkotika kallas i folkmun för missbrukare. En som äter mer medicin än vad läkaren 
rekommenderar definieras också som missbrukare. Men var går gränsen mellan alkoholbruk 
och alkoholmissbruk? Många som dricker alkoholhaltiga drycker är intresserade av att veta 
var gränsen mellan bruk och missbruk går, för att inte själv hamna i ett missbruk. Men 
eftersom det inte finns någon tydlig gräns mellan bruk och missbruk väljer nog många en 
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definition som gör att de hamnar på rätt sida (Christensen, 1993). Forskningspsykologen Sam 
Larsson och professorn John Lilja framhåller i sin bok att det inte finns någon allmän enighet 
om hur begreppet missbruk ska definieras (Larsson och Lilja, 2003). 
      
Den första chefen för National Institute of Alcohol Abuse and Alcoholism ska enligt 
alkoholrådgivaren Judith S Seuxas och journalisten Geraldine Youcha ha definierat 
alkoholism till att det inträder när drickandet av alkohol sker för ofta och i för stora 
proportioner. Alkoholen tillåts spela en överdrivet stor roll i en människas liv. WHO, 
Världshälsoorganisationen, ger en lite snävare tolkning av begreppet alkoholism genom att 
säga att det är när någon har ett onormalt beroende av alkohol (Seuxas och Youcha, 
1985/1990). År 1996 skrev Hartelius och Kristoffersson att det då beräknades finnas 300.000 
till 500.000 människor i Sverige som hade alkoholproblem, vilket innebär att deras 
alkoholkonsumtion vållade problem för deras hälsa, arbete och välbefinnande eller för andras 
välbefinnande, då främst för deras anhöriga (Hartelius & Kristoffersson, 1996). Psykologen 
Frid A Hansen skriver i boken Barn i familjer med missbruksproblem att missbrukare inte 
behöver vara mer annorlunda än du och jag (Hansen, 1995). 
  
I mitt arbete väljer jag att definiera missbrukande föräldrar som personer, som okontrollerat 
och/eller överdrivet använder sig av berusningsmedel som ger dem känslor av välbefinnande 
på bekostnad av barnens rätt till välbefinnande.   
 
 
Syfte 
Syftet med mitt arbete är att lyfta fram elever som lever i hem där en eller båda föräldrarna 
kan, enligt den definition jag gör, betraktas som missbrukare. Det centrala i min undersökning 
är att förmedla en, för den verksamma läraren, nödvändig kunskap om hur den situation dessa 
barn lever i påverkar dem både i och utanför skolan. För att nå mitt syfte blir det naturligtvis 
nödvändigt att besvara följande frågor. Vad kan och bör skolan och dess lärare göra för att 
hjälpa dessa elever? Vilken roll spelar skolan och dess lärare för dessa elevers uppväxt? Hur 
väl fungerar samarbetet mellan socialtjänsten och skolan? Vad gör socialtjänsten efter att en 
anmälan är gjord? Förutom att jag i och genom ett studium av litteratur förmedlar kunskap om 
dessa barns livssituation, kommer jag att besvara dessa frågor genom en empirisk 
undersökning. 

Metod och genomförande 
För att så rätt som möjligt kunna beskriva den situation som barn till missbrukande föräldrar 
lever i och påverkas av, har jag valt att göra en kvalitativ undersökning. Min metod är såväl 
deskriptiv som hermeneutisk i den mening att jag utifrån litteraturen beskriver och tolkar 
problemet. Till detta hör att jag dessutom skaffar kunskap genom personliga intervjuer som 
handlar om människors subjektiva livserfarenheter, vilka jag tolkar och försöker se i ett 
helhetsperspektiv. Mitt arbete inriktats på ett studium av litteratur och forskning som berör det 
valda ämnet, och dessutom en empirisk undersökning i vilken jag tillämpar de kvalitativa 
metoderna. 
 
Jag har gjort intervjuer med en rektor, tre lärare och en behandlingsassistent på socialkontoret. 
Jag har även intervjuat två personer med egen erfarenhet av att växa upp med att en eller båda 
föräldrarna missbrukade. Syftet med dessa intervjuer är dels att ge en djupare inblick i hur 
föräldrarnas missbruk påverkar elevers vardag och dels för att undersöka vad skola och 
socialtjänst gör för dessa elever. Personligen ser jag ett stort värde i att låta människor med en 
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personlig erfarenhet av denna problematik komma till tals. Den personliga berättelsen 
kompletterar enligt min mening den skrivna litteraturen i detta ämne. Den ger genom sin 
direkta anknytning till verkligheten mer djup och tyngd åt kunskapen om och beskrivningen 
av hur illa dessa barns uppväxt kan vara. Med hänsyn till yrkesroll, förtroendeposition och 
den personliga integriteten har jag valt att låta de personer jag fått föra personliga samtal med 
vara anonyma, och vissa har jag gett fingerade namn. Dessutom bör nämnas att de citat jag 
valt att ta med från telefonsamtal till BRIS är av BRIS omskrivna för att skydda barnens 
integritet. 
 

Elevernas situation 
I detta kapitel kommer jag att lyfta fram vilken levnadsmiljö missbrukarbarn kan tänkas leva 
i. Jag kommer vidare att beröra föräldrarnas psykiska och fysiska frånvaro, våldsbrott och 
sexuella över- grepp. Men jag vill inleda kapitlet med att beskriva hur barnens livssituation 
kan påverkas redan innan födelsen av mammans alkoholmissbruk.  
 

Fetalt alkoholsyndrom  
Vilka märkbara konsekvenser kan missbruk under graviditeten ge barnet? Enligt Hartelius och 
Kristoffersson får fostret i sig minst lika höga alkoholkoncentrationer i sitt blod som modern 
när denne är gravid och dricker alkohol. Det är även troligt att barnet får i sig ännu högre dos 
av alkohol än modern då dess lever inte är fullt utvecklad och att alkoholen därför bryts ner 
långsammare än hos modern. De menar också att det varje år föds omkring 100 barn i Sverige 
med grava fosterskador på grund av moderns alkoholmissbruk. Ytterligare några hundra barn 
föds med andra skador eller störningar som vållats av alkohol (Hartelius & Kristoffersson, 
1996). 
 
Psykologen Marita Aronson skriver i boken Barn och alkohol att vid alkoholmissbruk i 
samband med graviditet finns en risk på 20-50 % att barnet drabbas av FAS, fetala 
alkoholsyndromet. FAS innefattar tre huvuddelar:  

 
1. Barnet får en reducerad tillväxt under fosterstadiet. Det drabbar hjärnan och hela 

kroppen i så hög grad att kroppen inte kan återhämta förlusten efter födseln. Barnet 
föds med en minskad vikt, längd och huvudomfång. Antingen sker den fortsatta 
tillväxten av huvudomfång och vikt i samma takt som tillväxtkurvan barnet hade som 
foster eller så sker den långsammare än under fosterstadiet.  
 

2. Denna huvuddel består av fysiska avvikelser. Dessa avvikelser kan delas in i mindre 
så kallade prenatala karaktäristiska och större så kallade regelrätta missbildningar. 
De prenatala dragen kan ge ansiktet karaktäristiska utseenden som platt näsrot, ett 
hudveck i inre ögonvrån, breddning av mjukdelarna mellan inre ögonvrårna. Det 
senaste gör att ögonsprickan kan bli kort och övre ögonlocken kan bli hängande. 
Läppfåran på överläppen kan bli utslätad samt ett tunt läppkött och hos en del kan 
kroppsbyggnaden vara tanig med lite underhudsfett. De vanligaste missbildningarna 
som förekommer är det främst ansikts-, hjärt- och skellettmissbildningar. Hos många 
barn förekommer det också utvecklingshämningar som drabbar det centrala nerv- 
systemet.   
  

3. Den funktionella störningen som drabbar det centrala nervsystemet är den allvarligaste 
skadan och kan bero på hämmad tillväxt av nervsystemet under graviditetens andra 
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och tredje del. Följden av denna nervskada är olika grader av försenad psykomotorisk 
utveckling, ett begåvningshandikapp som oftast är av lindrigare grad. Utöver detta har 
barnet olika grader av neuropsykologiska störningar som kommer till uttryck i form av 
uppmärksamhetssvårigheter, koncentrationssvårigheter, överaktivitet. Barnet kan även 
ha svårt att styra över sina impulser, samt ha störningar i balans och koordination. I 
vissa fall kan barnet ha verkliga neurologiska störningar som CP-skador, Cerebral 
Pares, vilket är förlamning på grund av hjärnskada. De skador barnet har kan enligt 
Aronson få vidare konsekvenser. Hon menar att koncentrationssvårigheterna och 
bristen på impulskontrollen ofta innebär svårigheter i den sociala anpassningen. En 
vanlig hjärnskada bland dessa barn ger dem svårigheter att tolka och sortera sina 
sinnesintryck. Detta kan ge svårigheter i inlärningssituationer i skolan och gör att 
deras prestationsförmåga blir lägre än den de egentligen skulle klara av. Dessa elever 
lär sig bäst där intrycken inte är så många. Därför är det bra om de får arbeta i små 
grupper i lugn, tillrättalagd miljö och där undervisningen är anpassad till deras 
handikapp. (Aronson, 1997)   

Omsorgssvikt  
Thomas Lindstein, docent vid Stockholms universitet, betonar att varje hem ser olika ut och 
att drogerna och missbruket i de flesta fall tar en stor plats i föräldrarnas liv, vilket naturligtvis 
medför att föräldraskapet påverkas på många sätt. Lindstein menar att det krävs att den som 
vill vara en bra förälder är i stånd att vara närvarande och/eller tillgänglig för barnet, både 
psykiskt och fysiskt. Föräldrarna är psykiskt frånvarande när de är inne i sitt missbruk och 
inte är vid sina sinnens fulla bruk. De kan även vara fysiskt frånvarande av olika anledningar. 
En anledning kan vara på grund av att föräldern flyttat bort från barnet. Lindstein menar 
nämligen att det finns flera nordiska studier som visar att skilsmässofrekvensen är högre i 
alkoholistfamiljer än i familjer som inte har alkoholproblem (Lindstein, 1995). Seuxas och 
Youcha menar att barn som tvingas växa upp med en förälder som är missbrukare också 
tvingas att bli vuxen i förtid. (Seuxas och Youcha, 1985/1990) Vilka konsekvenser detta kan 
få visar sig tydligt i en rapport från BRIS, Barnens rätt i samhället. I denna står följande: 
 

11-årig flicka bär allt ansvar för mammans och syskonens liv, skyddar småsyskonen 
från en full och våldsam mamma. Hon lagar all mat, sköter hemmet och omsorgen 
kring syskonen. Flickan skär sig, började med det första gången mamman slog henne. 
Flickan är rädd för att hon kommer ta sitt liv, att hon ej orkar. (BRIS: 2003, s. 12) 
 

Lindstein pekar på ett stort antal undersökningar, vars resultat visar på att elever med 
missbrukande föräldrar lider av omsorgssvikt i form av försummelse av mat, hygien och 
kläder (Lindstein, 1995). BRIS visar i deras rapport detta samtal som i högsta grad handlar om 
omsorgssvikt och försummelse av mat 
 

11-årig flicka bor tillsammans med sin mamma och ”låtsaspappa”. Förväntas att 
passa sin lillebror, 1 år, hemma. Hinner inte vara med sina kompisar. Blir bestraffad i 
form av utebliven mat om hon inte lyder. Skall berätta för biologiska pappan om hur 
hon har det hos mamma. Vill bo hos honom. (BRIS: 2003, s.12) 

 
 Förutom att dessa barn saknar den för barnen rättmätiga omsorgen lever de också under hög 
stress, eftersom de aldrig kan vara säkra på vare sig föräldrarnas sinnesstämning eller 
beteenden. Lindstein visar på hela familjens engagemang i missbruket genom att mena, att vid 
de tillfällen då missbrukaren är deprimerad eller nedstämd så är de övriga i familjen också 
nedstämda. När missbrukaren är glad är familjen glad och när missbrukaren är arg är det bäst 
att akta sig. Detta betyder att familjen blir beroende av och bunden till missbrukarens 
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psykologiska tillstånd. Detta förekommer enligt Lindstein i en vad han kallar överinvolverad 
missbruksfamilj, där hela familjen blir involverad i missbrukarens missbruk och försök till att 
dölja det för omgivningen. Men det finns även familjer som är underinvolverade och där 
ingen riktigt bryr sig ifall någon i familjen inte är närvarande. Barnet kan i en sådan familj få 
en undanskymd och osynlig plats i familjen (Lindstein, 1995). Detta är något som en ledsen 
pojke som kontaktat BRIS har fått erfara. 
 

Mamma och pappa glömt bort att pojken fyller år i dag. De går på droger sedan 2 år 
tillbaka. Pojken är ledsen. (BRIS: 2003, s.12) 

 
 
Av de 16 000 telefonsamtal som kom till BRIS år 2003 handlar 6080 om missbruk i familjen. 
Av dessa samtal handlade 40% av fallen om faderns missbruk, 33% av fallen handlade om 
moderns missbruk och 20% av fallen gällde det båda föräldrarnas missbruk. I dessa samtal 
nämndes ofta vanvård, omsorgssvikt och misshandel (BRIS, 2003). Den brittiska 
organisationen Alcohol Concern, skrev följande i sin andra utgåva år 1997:  
 

Many of these children are trying to cope, unaided, with parents who abuse them 
physically, sexually, and emotionally, and who may fail to feed and clothe them 
properly. Too often children in this situation do not know where to turn for help. 
Their childhood disappears under a burden of responsibility they should not be asked 
to carry.( Alcohol Concern: 2004, 1:st paragrafe)  

Våldsbrott  
 Lindstein påpekar att barn som växer upp med minst en missbrukande förälder ofta måste 
vara med om att föräldrarna får våldsutbrott som många gånger leder till misshandel av den 
andre vuxne i familjen, syskon och/eller barnet själv (Lindstein, 1995). Detta bekräftas av 
Hartelius och Kristoffersson som menar att 80-90 % av alla våldsbrott som begås sker under 
alkoholpåverkan (Hartelius & Kristoffersson, 1996). 
       
Alkohol och familjevåld förstärker ofta varandra, och innebär bland annat att övriga i familjen 
får försämrade utvecklingsmöjligheter samtidigt som den som brukar våldet kan ta kontroll 
över familjen. Bråken kan handla om små bagateller men som kan få enorma proportioner 
(Lindstein, 1995). Svar på frågan hur det förhåller sig med familjevåldet i Sverige kan vi 
hämta från BRIS statistik. Här uppges att 14 % av de inkomna telefonsamtalen handlade om 
familjekonflikter, samt att 7.7 % av dessa samtal handlade om fysisk misshandel (BRIS, 
2003). Även om missbruket inte ligger bakom allt det som barnen ringer in och berättar för 
BRIS, visar forskning att alkoholpåverkade människor i högre grad tar till våld när de blir 
stressade och frustrerade. Forskning visar också att alkoholen minskar självkontrollen, vilket 
blir en orsak till varför alkoholpåverkade människor lättare tar till våld i situationer som känns 
pressade (CAN, datum saknas). Dessa bråk påverkar och skuldbelägger barnen. De letar efter 
brister hos sig själv som svar på varför grälen och bråken finns när drickandet blir obehärskat. 
Fastän barnet har klara bevis på att grälen inte gäller honom eller henne så kan det fortsätta tro 
att det ändå skulle vara bättre om han/hon var på ett eller annat sätt (Seuxas och Youcha, 
1985/1990). Barnens skuld, som Seuxas och Youcha hävdar, visar sig också i vissa av de 
samtal BRIS fått. Dessa samtal pekar tydligt på att det är mycket vanligt att barnet tar på sig 
skulden själv. Många säger att de tror sig kunna stoppa det som händer genom att ändra på sig 
själva. Samtidigt är maktlösheten, enligt BRIS (2002), en vanlig känsla hos de barn som 
ringer och berättar om föräldrarnas missbruk:  
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11-årig flicka som satt tills. m. sin syster inne på toaletten. Pappan brukade slå dem 
och nu var han full och stod utanför och slog på dörren. Flickorna väntade på att 
mamman skulle komma hem. (BRIS: 2003, s.14) 

 

Sexuellt ofredande  
Efter att ha tagit del av rapporten från BRIS (2003) är det även möjligt för mig att anta att 
många barn som blir sexuellt ofredade eller är med om sexuella övergrepp blir utsatta för 
detta inom den egna familjen. Enligt BRIS handlar 61 % av fallen om barn som antastas av 
någon närstående i hemmet (82 % av fallen av en man). Lika väl som vad det gäller missbruk 
och våld kan jag alltså i fråga om sambandet mellan missbruk och sexuellt ofredande hämta 
uppgifter från BRIS. Årsrapporten från 2003 visar att 6.7 % av telefonsamtalen handlade om 
sexuella övergrepp/ofredande och att droger finns med i vissa fall i samband med övergreppen 
(BRIS, 2003). Seuxas och Youcha förklarar sambandet mellan droger och övergrepp. De 
menar att eftersom barn till alkoholiserade föräldrar längtar efter en äkta oförfalskad kärlek, 
en längtan som förklaras av det tidigare sagda, blir särskilt flickan extra utsatt för att bli mött 
med en sådan fruktansvärd kränkning som sexuellt ofredande innebär. Den biologiska fadern 
är oftast den förövare som utför övergreppen. Det är inte så att hon inbjuder till det, men en 
person som är spritpåverkad kan tolka barnets behov av ren kärlek och den vuxnes beskydd 
till att barnet vill ha sex. Den vuxne drar nytta av barnets behov av närhet, kärlek och 
uppmärksamhet (Seuxas och Youcha, 1985/1990). Men att även mammor kan stå för 
övergreppen står klart genom BRIS kontakter med barnen: 
 

Pojke blivit utnyttjad av sin mamma sista 2 veckorna. Gråter. Mamman har 
alkoholproblem och övergreppen sker på helgerna. Pappan finns ej i bilden. Råder 
honom att prata med ngn annan vuxen också… [Plötsligt la han bara på.]  
(BRIS:2003, s.15) 
 

Lögn 
Lindstein menar att barn som växer upp i en missbruksfamilj redan vid nio års ålder har lärt 
sig att kunna förneka sina känslor, för att kunna ta avstånd från det som händer i familjen. Det 
är en överlevnadsstrategi att kunna förneka det som egentligen är sanningen. Barn vill inte se 
att deras familj är annorlunda. Detta leder också till att barnen lär sig ljuga, både för sig själv 
och för andra för att inte den bistra sanningen ska komma fram (Lindstein, 1995). Seuxas och 
Youcha förklarar att barn som växer upp med att hela tiden ljuga för att inte avslöja 
familjehemligheten och som hör sina föräldrar ljuga blir lögn, förtegenhet, undanflykter och 
svekfullt handlande lika accepterat som sanning. De ljuger även i situationer där de inte 
behöver ljuga. Seuxas och Youcha berättar också om en socialarbetare som menar att 40 % av 
de barn som vuxit upp med missbrukande föräldrar i efterhand som vuxna inte varit helt säkra 
på om deras förälder/föräldrar verkligen varit missbrukare. Denna osäkerhet kan förklaras 
med att de helt enkelt inte vet eller så förnekar de vad de vet (Seuxas och Youcha, 
1985/1990). 
  

Att se elevens problem 
I det här kapitlet vill jag göra läsaren uppmärksam på de möjligheter läraren har att upptäcka 
och de skyldigheter de har att rapportera om att en elev kanske far illa. Jag kommer att beröra 
dels lärarens skyldigheter att anmäla vid misstanke att ett barn far illa, dels olika beteenden 
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barn kan ikläda sig för att bland annat dölja vad som föregår i hemmet. Jag kommer dessutom 
att visa på olika symtom läraren bör var observant på.  

 Lärarens skyldighet 
Den före detta chefjuristen vid socialstyrelsen Gunnar Fahlberg och juristen och socionomen 
Nils Magnusson understryker i boken Socialtjänstlagarna att SoL, socialtjänstlagen, 14 kap. 
1§ uppmanar varje person att rapportera om det finns misstanke till att ett barn far så illa i 
eller utanför hemmet och att socialnämnden behöver ingripa till barnets skydd. För att göra en 
anmälan behövs inga klara bevis för att barnet far illa, det räcker med en misstanke. Det är 
upp till socialtjänsten att bedöma om det behövs vidtas någon åtgärd. Den som rapporterar till 
socialnämnden har också enligt dessa författare rätt till en viss anonymitet (Fahlberg och 
Magnusson, 2002). Men att denna anonymitet inte är så självklar framgår av vad läraren och 
juristen Marie Erdis skriver i sin bok Juridik för pedagoger: 
 

Eftersom personalen inom det offentliga har en skyldighet att fullgöra sin 
anmälningsplikt kan inte bestämmelsen om anonymitet tillämpas på dem. 
(Erdis:2003, s.62)  

 
Alla myndigheter vars arbete berör barn och unga har i motsatts till allmänheten 
anmälningsplikt om misstanke finns att ett barn far illa i eller utanför hemmet. Denna 
anmälningsplikt gäller all personal som är anställda av en myndighet vars arbete berör barn 
och unga. När en person har anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet måste varje form av 
sekretess och tystnadsplikt brytas enligt lagen (Fahlberg och Magnusson, 2002). Jurist 
kandidaten Stefan Melin skriver i sin bok Socialtjänstens begrepp att anmälningsskyldigheten 
hos de som jobbar med familjerådgivning är begränsad till sexuellt utnyttjande och fysisk och 
psykisk barnmisshandel. Detta betyder också att de inte får rapportera annat på grund av 
familjerådgivningssekretessen (Melin, 1999).  
 
Christensen skriver i sin bok Missbrukarnas barn att många lärare är rädda att föräldrarna ska 
bli besvikna när läraren gjort en anmälan och att socialtjänstens ingripande inte ska vara nog 
kraftfull. Men detta förhindrar inte det faktum att läraren har skyldighet att göra en anmälan. 
Om läraren inte gör en anmälan då denne misstänker att ett barn far illa begår läraren inte bara 
ett tjänstefel och ett lagbrott, utan låter barnet fortsätta att leva i misär och kommer att fara 
ännu mer illa (Christensen, 1993).  

Beteenden 
Jag har tidigare sagt att Seuxas och Youcha framhåller att det inte alltid är lätt att upptäcka 
barn som far illa av föräldrarnas missbruk. Även barnen lär sig att dölja familjehemligheten. 
De lär sig leva i en tillvaro som går ut på att hela tiden, och för alla människor, låtsas att deras 
familj är ”normal”. Det handlar om att skydda familjen mot omvärlden. De kan till och med 
lära sig dölja familjehemligheten för släkten. (Seuxas och Youcha, 1985/1990.) Barn som 
växer upp i missbruksfamiljer reagerar olika men ändå på liknade sätt. Landstingsledamoten 
och högstadieläraren Elsie Cohen menar i boken Barn och alkohol att de på ett tidigt stadium 
utvecklar överlevnadsstrategier för att kunna hantera och kontrollera situationen i hemmet. 
Trots den stora skillnaden på barns reaktioner är det utifrån Cohen möjligt att något förenklat 
beskriva fyra roller som barnen kan gå in i.  

• Hjälten sätter andras behov framför sina egna. Barnet tar stort ansvar i hemmet vad 
det gäller att städa, handla, sköta syskon. De håller således ordning och ser till att 
familjen får något att äta. Där föräldrarna sviktar tar barnet vid och kan, som jag 
tidigare nämnt, till sist bli som en förälder åt sina egna föräldrar.  
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• Clownen döljer förälderns/föräldrarnas missbruk genom att dra uppmärksamhet till 
sig själv och genom olika lustigheter försöka skoja bort problemen. Detta barn som tar 
på sig rollen att vara clown har ofta svårt att koncentrera sig och är ofta hyperaktiv. 
Men bakom rollen som clown känner sig barnet ofta otillräcklig och obetydlig.   

• Syndabocken döljer också problemen hemma genom att dra uppmärksamheten till sig 
genom att skoja. Barnet betraktas ofta som jobbig och bråkig och är ofta i konflikt 
med vuxenvärlden. Barnet känner sig utanför och har dåligt självförtroende.  

• Tapetblomman, som oftast är en flicka, är tyst och blyg och försöker oftast smälta in i 
den stora massan för att inte komma i bråk eller för att blotta sina känslor (Cohen, 
1997).  

  
Socialarbetaren Claudia Black menar i sin bok Det ska aldrig få hända mig! att barn som 
växer upp i ett alkoholisthem har svårt att lita på andra. Barnet har lärt sig att det inte är säkert 
att den andre kommer att finnas till hands fysiskt, psykiskt och känslomässigt. Hon hävdar 
vidare  
 

Att lita på en annan innebär att man investerar förtroende, förtröstan och tilltro i den 
personen. Förtroende, förtröstan och tillit är något som ofta saknas i ett alkoholistiskt 
hem (Black:1981/1993, s.48)   

Symtom  
I boken Vändpunkten pekar Thomas Lindstein på en undersökning som gjordes under 50-talet 
på över 200 barn med missbrukande föräldrar. Denna undersökning visade på att de barn som 
växte upp i missbrukarhem utmärkte sig genom att oftare ha somatiska symtom av de 
psykiska påfrestningarna. De hade symtom som huvudvärk, ont i magen, kände illamående, 
var trötta, hade svår att sova på nätterna och de hade oftare ett ostadigare känsloliv än de barn 
som inte hade missbrukande föräldrar. De var vidare också mer nedstämda, hade oftare 
ångest, var oftare aggressivare och hade svårare att klara det sociala samspelet med kompisar 
(Lindstein, 1995).  

Arbetet för barnets bästa 
I det här kapitlet kommer jag att visa på det arbete som görs, bör göras och kan göras av både 
socialtjänsten och skolan, för att hjälpa barn som far illa på grund av föräldrarnas missbruk.  

 Socialtjänsten 
Vilka skyldigheter och rättigheter har socialtjänsten när det gäller att hjälpa de barn som far 
illa i eller utanför hemmet? Fahlberg och Magnusson understryker att SoL, Socialtjänstlagen, 
är byggd på frivillighet. Det vill säga att socialnämnden inte kan göra någonting annat än en 
utredning om inte de berörda samtycker. När det handlar om barn mellan 15 och 18 år behövs 
oftast både samtycke från barnets vårdnadshavare och från barnet själv för att åtgärder med 
stöd av SoL ska kunna vidtas. Är barnet under 15 år räcker det att vårdnadshavarna ger sitt 
samtycke. Men ibland kan situationen vara av sådan karaktär att åtgärder för att skydda barnet 
måste vidtas utan att den unge och dennes vårdnadshavare har gett sitt samtycke. När ett 
sådant vidtagande behövs träder LVU, Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, i 
kraft. LVU kompletterar alltså SoL. Den innehåller förutsättningar och former för avvikelser 
från det fundamentala frivillighetssystemet i SoL. Åtgärder ska i första hand göras utifrån 
frivilliga former med stöd av Socialtjänstlagen. Men om socialtjänsten anar att behövlig vård 
av den unge inte kan ges med samtycke enligt SoL, får de göra ett ingripande med stöd av 
LVU. Fahlberg och Magnusson menar att det alltid är mycket känsligt att ingripa med tvång 
för att skydda ett barn. De menar att det rimligtvis inte kan finnas någon åtgärd som är så svår 
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för en socialarbetare som att måsta skilja barn från deras föräldrar. Men om situationen har 
blivit sådan att de beslutat att skilja barnet från föräldrarna så måste socialtjänsten ta hänsyn 
till de risker detta åtskiljande innebär för barnet. Visst kan det finnas brister i barns 
uppväxtmiljö som gör att barnet kan fara illa, men det kan även vara så att barnet far ännu mer 
illa när det blir skiljt från sina föräldrar. Fahlberg och Magnusson menar att det är viktigt att 
alltid ha barnets bästa för ögonen. Ingen människa får använda och utnyttja barnet som ett 
terapeutiskt medel i en möjlig behandling av föräldrarna (Fahlberg och Magnusson, 2002). 
 

Lärarens uppdrag 
Enligt BRIS kan en lärare lika väl som socialtjänsten eller polisen bli kontaktad av dem när 
någon elev på egen hand tagit kontakt och gett BRIS tillstånd att föra informationen vidare, 
för att någon i elevens närhet ska kunna hjälpa. När en sådan kontakt knyts kallas det hos 
BRIS för ”uppdrag”. Under 2003 gavs 94 sådana ”uppdrag” genom de barn och ungdomar 
som hört av sig till BRIS (2003). Men även om du blir anförtrodd ett sådant uppdrag är det 
viktigt att komma ihåg att lagen om anmälningsskyldighet står kvar.   
  
Black menar, som jag tidigare nämnt, att barn till missbrukare inte alltid är så lätta att känna 
igen. Men genom att prata om alkohol på ett tryggt och icke hotfullt sätt kan eleverna ge 
läraren en vink om de har problem med alkohol hemma. Black menar också att läraren kan ge 
barnen lindring när de behöver det bara genom att lyssna på dem, erbjuda dem förståelse för 
deras situation eller trösta dem när de är ledsna. Läraren inger barnen hopp genom att ge 
barnet bekräftelse, ärlighet och uppriktighet (Black, 1981/1993). 
 
I likhet med Black anser Hansen att det är viktigt att läraren kan prata med barnen om vuxnas 
bruk av berusningsmedel. Hon betonar att många barn har det besvärligt och att de riskerar att 
utveckla psykiska problem, utan att omvärlden inser det. Det kan nämligen vara lätt att 
uppmärksamma de barn som beter sig störande. Men det kan vara svårare att uppmärksamma 
de tysta och stilla barnen som försvinner in i mängden och förstå att de kan ha lika stort behov 
av hjälp från omvärlden. När problemen blir synliga för omgivningen har det i de flesta fall 
existerat i många år. Hansen skriver att det ofta kan vara svårt och plågsamt att se ett barn lida 
utan att själv kunna förbättra barnets situation på en gång. Men här poängterar Hansen att det 
inte är läraren som ska behandla barnet och familjen. Lärarens uppgift är att fånga upp de 
problem barnet kan ha, prata med barnet på ett kunnigt och naturligt sätt samt att hänvisa 
familjen till de rätta instanserna. Läraren ska kunna förmedla till elever och föräldrar att 
missbrukare inte behöver vara mer annorlunda än du och jag. Genom att läraren gör 
problemet allmänt och bryter ner myten om den typiska missbrukaren blir det lättare för 
barnet att anförtro sig till läraren. Genom att tala om problemet på ett sådant sätt förmedlar 
läraren att denne förstår att det kan vara svårt och problematiskt hemma hos eleven utan att 
föräldrarna betecknas som konstiga och förkastliga. Läraren ska inte fungera som elevens 
terapeut, utan vara observant på tecken och signaler och ge stöd och hjälp till vidare 
hjälpsystem. Läraren ska fungera som första hjälpen. I ett sådant skede är det viktigt att 
läraren känner att denne inte står ensam med dessa problem (Hansen, 1994/1995). 
        
Genom BRIS rapport (2003) betonas att det är viktigt att barnen får veta att föräldrarnas 
missbruk, misshandel eller sexuella övergrepp inte är barnens fel. Det är också viktigt att de 
förstår att sådana saker inte går över av sig själv. Barnet behöver hjälp och skydd vilket det 
kan få om det berättar om problemet för någon vuxen (BRIS, 2003).  
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Mötet med föräldrarna 
I det här avsnittet vill jag peka på hur viktigt det är att våga möta föräldrarna och att det i 
skollagen står att läraren ska samarbeta med elevens hem.  
  
Cohen menar att det största hindret att övervinna för en lärare är rädslan för att tala om 
problemet med föräldrarna, i de fall där det inte finns några konkreta bevis att ett problem 
finns. Beviskravet kan enligt Cohen leda till knaggliga relationer och blockerade positioner 
mellan personalen på skolan och föräldrarna. Föräldrarna är oftast intresserade av att lösa sina 
barns problem. Men de kan känna sig osäkra och maktlösa, kritiserade och hotade av 
personalen och därför inta en försvarsställning. Cohen menar vidare att många lärare har svårt 
att på ett naturligt sätt ställa frågor som rör alkoholen. Hon menar därför också att många 
lärare avstår från att agera för att de är rädda att de därigenom ska göra mer skada än verkan 
(Cohen, 1997). Men trots problemen måste läraren också i dessa fall samarbeta med hemmen. 
I skollagen 1kap 2§  står det nämligen att:  
 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 
hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar (Lärarförbundet: 2002, s. 55).  

 
Christensen uppmanar i sin bok Missbrukarnas barn att läraren tillsammans med föräldrarna 
ska gå till socialkontoret och ansöka om att få hjälp i fostrandet av barnet/barnen istället för 
att göra en formell anmälan (Christensen, 1993). 
    

Resultat av den empiriska undersökningen 
Vuxna barn till missbrukare (2004-11-30) 
Som jag tidigare nämnt har jag haft möjligheten att göra intervjuer med två personer som 
vuxit upp med missbrukande föräldrar. Dessa intervjuer har jag valt att ta med i mitt arbete för 
att knyta det deskriptiva litteraturstudiet och forskningsresultaten till människors egen 
verklighetsbeskrivning av uppväxten tillsammans med missbrukande föräldrar. Med tanke på 
den känsliga informationen de delat med sig av har jag valt att hålla deras identitet hemlig och 
därför också gett dem de fingerade namnen Olle och Britta. Efterföljande rubriker utgör de 
frågor jag utgått ifrån, och jag återger deras upplevelser i en berättande form och i ett talspråk 
som ligger nära det språk de själva har använt sig av. Efter varje fråga gör jag en kort 
kommentar av de bådas svar.   
 
Blev din skolgång lidande på något sätt av förälderns/föräldrarnas missbruk? 
Olle: De första sex åren i skolan var väl ingen höjdare. Jag växte upp med en pappa som var 
missbrukare, och visst påverkade det skolgången att man inte visste vilket tillstånd pappa 
skulle vara i när man kom hem. Pappa var väldigt aggressiv när han hade druckit. Han kunde 
slå både mig och mamma. Mamma och pappa skildes när jag var 11år och vi flyttade från 
pappa till en annan del av landet. Skilsmässan tog också hårt på mig och jag hade svårt att 
sova, mycket mardrömmar och ångest, vilket resulterade i att jag var trött på skolan. Jag 
försökte även få utlopp för att vara barn på skolan, för hemma var jag tvungen att vara vuxen. 
Britta: I motsats till hemmet där båda mina föräldrar drack var skolan en lugn plats, vilket 
gjorde att jag trivdes mycket bra där. Jag visste aldrig när jag gick och la mig om mamma 
skulle väcka mig eller om jag skulle få sova en hel natt. Detta medförde att jag var helt ”död” 
på skolan. Det är konstigt att man lärde sig någonting. Men det gick bra för mig i ettan, tvåan 
och trean, jag hade en snäll fröken då.   
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Hur agerade lärarna på skolan? 
Olle: Missbruksproblem var mer tabubelagt på den tiden än vad det är idag. Nog tror jag att 
de visste vad som föregick hemma, men de hade väl inte sådana restriktioner att kolla upp 
sådant, så som det är idag. Jag tror inte de tog kontakt med socialen, så de gjorde ingenting. 
Ingen sa eller gjorde något fast alla visste.   
Britta: Jag hade en fröken i lågstadiet som var jättesnäll mot mig, jag fick en klänning av 
henne som jag var så stolt över, för så fina kläder hade jag aldrig haft. Hon visste nog hur jag 
hade det hemma för jag fick följa med henne hem en del gånger. Men i skolan gjorde hon 
ingen skillnad på oss elever, jag blev inte särbehandlad, och det tycker jag var bra.  
 
Hur skulle du vilja att skolan skulle ha agerat? 
Olle: Jag skulle vilja att de hade agerat mer som dagens skola, att göra mer konkreta insatser 
för eleverna. Jag levde i misär och hade velat att de dragit in socialen direkt så jag fortare 
kommit därifrån.   
Britta: Det är lätt att säga, men jag skulle vilja att de gjort mer. De skulle ha kollat upp hur 
jag hade det hemma.  
 
Kände du något samarbetet mellan förälder och skola? 
Olle: Nej, ingenting alls. 
Britta: Nej, ingenting.  
 
Hur var det med kompisar på skolan och fritiden? 
Olle: Jag var hela tiden accepterad bland de andra barnen, jag har aldrig blivit retad för mina 
föräldrar. Jag har alltid haft kompisar, både på skolan och på fritiden.  
Britta: Vad jag vet har jag aldrig blivit retad eller varit utan kompisar på grund av mina 
hemförhållanden. Men jag visste aldrig hur det var hemma, så jag vågade aldrig ta med någon 
kompis hem.   
 
Försökte du dölja vad som föregick hemma? 
Olle: Jag skyddade mina föräldrar till max, men alla visste nog ändå för det var nästan jämnt 
polisbilar utanför vårat hem, jag var nog inte mer än en tvärhand stor första gången jag åkte 
polisbil.  
Britta: Jag vet inte hur många gånger jag städade hemma för att det inte skulle synas om 
någon kom, att vi hade det dåligt. Jag tvättade mig själv och min lillebror, jag tvättade 
kläderna och lagade mat bara för att ingen skulle se hur vi hade det. Jag ville inte att mina 
föräldrar skulle kallas alkoholister. Men alla visste ändå på grund av att det så ofta var 
polisbilar hemma hos oss.   
 
Hur gick kontakten med socialtjänsten till? 
Olle: Socialtjänsten eller barnavårdsnämnden har alltid varit med i bilden. När jag var 11 år 
gav de mamma ett ultimatum, antingen tog hon barnen med sig och flyttade ifrån pappa eller 
så skulle vi barn bli placerade på fosterhem.  
Britta: Jag och min lillebror fick många gånger följa med mamma och pappa till socialen då 
de skulle få pengar. Så de har alltid funnits med i min uppväxt. Men det dröjde många år 
innan de gjorde något för mig och min bror. Som jag minns det så hade de tänkt placera min 
lillebror på ett fosterhem och jag ville inte vara hemma själv med mamma och pappa, så då 
ville jag också till ett fosterhem.   
 
Berättade du för någon vuxen om hur det var hemma? 
Olle: Nej, jag tror inte det.  
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Britta: Jag blev placerad på ett fosterhem där fosterföräldrarna drack alkohol första helgen 
jag var hos dem och de slog mig så hemskt mycket, flera gånger per dag under de åren jag 
bodde där. Jag drömde mardrömmar om hur jag hade haft det och fick skäll när jag grät på 
natten och var rädd. Jag berättade för sociala och lärare om vad mina fosterföräldrar gjorde, 
men blev aldrig trodd. Jag berättade även för min lillebrors fostermamma, hon lyssnade på 
mig men gjorde inget. Jag tror att jag skulle ha haft det bättre hemma, fast de drack och slog 
mig där. 
   
Minns du vad du hade för tankar om framtiden? 
Olle: Jag hade bara kortsiktiga drömmar att det skulle bli ett slut på eländet. Jag vågade inte 
drömma.  
Britta: Den enda långsiktiga tanken jag hade var att om jag någon gång skulle få barn så 
skulle de aldrig få se det jag har sett. Det var min enda dröm.  
 
Hur var helgerna och loven? 
Olle: Julen var det värsta. Då var det var ett evigt supande. Då fick mamma dra ett tungt lass.  
Britta: Alla helger och lov var jobbiga, men julen var värst, mamma och pappa söp från 
dagen innan jul till dagen efter nyår. Hos fosterfamiljen var det så fullt upp med allt julstök att 
det inte fanns tid till annat, det var till och med uppehåll att slå mig. Då jag bodde hos mamma 
och pappa skickades jag som sommarbarn ut på landet till en familj som tvingade oss att 
jobba på gården från tidig morgon till sent på kvällarna.  
Är det något du tycker jag har missat som du känner skulle vara viktigt eller av värde 
att förmedla till mig som lärare?  
Olle: Försök att hålla ögonen öppna och se om något barn mår dåligt. De kan vara som jag när 
jag var liten, ganska livlig. Jag tror att det är viktigt att inte bara eleverna får höra hur det är 
att växa upp med missbrukare och att vara missbrukare, jag tror att även lärarna behöver det.    
Britta: Det kan vara svårt att se, men ett barn med missbrukande föräldrar kan vara som jag, 
ett barn som sitter tyst i bänken och är blyg.  
 
Kommentar till intervju med vuxna barn till missbrukare 
Olles och Brittas beteenden är inte helt olika. På skolan tog Olle tillfället i akt att få vara barn 
och Britta kunde slappna av och njuta av lugnet. Båda berättar att de var trötta på skolan och 
Olle berättar dessutom att föräldrarna skilde sig vilket resulterade i typiska symtom, bland 
annat knutna till oro och sömnbesvär. Britta berättar om något liknande. Även hon kände oro 
inför nätterna då hon ofta stördes i sin sömn av mamman. Båda förklarade att de trodde att 
lärarna visste hur de hade det hemma. Men ingen i Olles närhet gjorde eller sa något trots att 
de nog förstod hur han hade det hemma. Brittas fröken däremot, visar sin vetskap indirekt. 
Detta blir tydligt i och med att hon lät Britta följa med henne hem en del gånger. Dessutom 
gav fröken henne en fin klänning. Men både Olle och Britta hade velat att skolan skulle ha 
gjort mer för dem.  
 
Trotts de hemförhållanden de intervjuade personerna hade så har de aldrig haft problem med 
kompisar på så sätt att de blivit retade eller känt sig utanför. Men trots att de inte hade några 
problem med kompisar försökte både Olle och Britta skydda föräldrarna från att bland annat 
kallas för alkoholister. De försökte dölja vad som föregick hemma trots att alla nog ändå 
kände till situationen, inte minst på grund av att polisen så ofta var på besök hos dem. De 
menar också båda två att socialtjänsten alltid funnits med i deras uppväxt. 
 
Olle berättade inte för någon vuxen om hur han hade det hemma medan Britta berättade för 
både lärare och sociala om hur hon blev behandlad av sina fosterföräldrar utan att bli trodd. 
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När jag frågade vad de hade för tankar om framtiden berättade båda att de drömde kortsiktiga 
drömmar. Britta hade en långsiktig dröm om att när hon blev vuxen skulle hennes barn inte 
behöva se det hon sett. Både Olle och Britta berättade om hur föräldrarna söp konstant under 
julen och att det var det värsta lovet. Britta berättar också om hårt arbete hos fosterfamiljer 
under vissa av loven. Som slut gav båda gav mig rådet att hålla ögonen öppna efter barn som 
ser ut att må dåligt vilket kan yttra sig på olika sätt.  

 
Rektor (2004-11-10)       
För att kunna svara på frågan om vad skolan gör för att hjälpa dessa elever har jag, som jag 
nämnt tidigare valt att intervjua en skolledare. Jag vill redovisa intervjun så exakt som möjligt 
för att budskapet och den kunskap som förmedlas ska bli så tydligt som möjligt. Jag har också 
valt att redogöra för detta samtal i berättelsens form och i talets språk och dessutom försökt 
hålla mig så nära de uttryck som denna person själv använt sig av. På grund av känsligheten i 
ämnet och vissa exempel från rektors egen erfarenhet har jag valt att låta kön och arbetsplats 
vara hemlig, för att inte skada det förtroende denna person har bland föräldrar, elever och 
personal.  

 
Hur vanligt är det med elever till missbrukande föräldrar på eran skola? 
Jag har inte besökt varje hem under helgerna. Men det är vanligare än vad vi tror. Vi vet om 
några elever, men visst finns det ett mörkertal. Jag vågar inte gissa på några siffror. Det pratas 
i klasserna hur det varit under helgerna och loven, och jag kan säga att det inte är alla barn 
som blir glada när det blir till lov. Vi hade en elev som berättade att det var tur att skolan 
startade om efter att de hade haft ett lov. Det tycker jag står för något. Barn till missbrukare 
brukar försöka dölja hur de har det hemma, vilket gör det svårt för oss på skolan att upptäcka 
alla. Och då kan jag tänka att elever som vuxna kan ha orsak att säga att skolan inte förstod 
eller skolan inte såg. Och visst är det så, skolan ser inte allt. 
 
Brukar föräldrarna lyssna på er? 
Vi jobbar förtroendeskapande med föräldrarna. Tillsammans med föräldrarna kan vi prata om 
det bästa för barnet då det gäller hjälp från socialtjänsten, helghem, kontaktfamilj eller 
veckohem Föräldrarna brukar förneka sitt missbruk, men missbrukande föräldrar är precis 
som andra föräldrar och är väldigt måna om sina barn och barnen är väldigt måna om att stötta 
sina föräldrar. Jag brukar säga att barnen blir föräldrar åt sina föräldrar. Det är något vi har 
exempel på. Vi hade en elev som hade stor frånvaro. När vi kollade upp varför, visade det sig 
att barnet var hemma av oro för hur hans mamma skulle må. I det fallet gällde det missbruk.  

 
Hur brukar eleven ha det hemma? 
Jag tycker att det är viktigt att vi inte generaliserar hur dessa barn har det hemma. Det är så 
olika, varje hem ser olika ut. Vissa lever med en förälder, vissa med båda, vissa bor i lägenhet 
och vissa i villa. Man kan inte dra någon slutsats att någon har missbrukande föräldrar bara 
för att de bor i en billig lägenhet och har låg inkomst. Om vi generaliserar är det lätt att vi 
missar någon som behöver hjälp 

 
Hur brukar ni få veta hur eleven har det hemma? 
Barnet kan berätta för någon ur personalen att det inte fått någon mat under helgen, varit rädd 
när det ska sova på kvällen, har ångest och huvudvärk. Det är otroligt vanligt att barnet har 
ont i magen. Ibland vill de springa till skolsyster varje dag för att få ett lite plåster, fast det 
egentligen är i själen de skulle behöva hjälp. När skolsköterska har träff med alla i årskurs 
fyra brukar hon bland annat fråga dem hur mycket de äter. Vid de här träffarna brukar det 
upptäckas barn som far illa i hemmet.   
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Hur tar ni kontakt med eleven? 
Barnen på skolan kan ge lärarna små ledtrådar genom att de försiktigt berättar om att de har 
symtom som jag tidigare berättat om. Barnen lägger ut små sköra ledtrådar som kan vara 
svåra att se och som lärarna ytterst försiktigt måste ta tag i. Vissa barn, då oftast yngre, kan 
också spontant berätta något som läraren kan koppla till att barnet far illa hemma. Det kan 
vara något i stil med att det inte fått någon mat under helgen. Då är det viktigt att visa att man 
lyssnar. Men det gäller att gå varsamt fram så inte ”den sköra tråden” går sönder.  
 
Hur tar ni kontakt med föräldrarna? 
Oftast brukar vi ringa till föräldrarna och bestämma träff här på skolan som är en trygg platts 
för eleven. Någon gång har vi träffats på socialkontoret, men det har bara hänt någon gång. Vi 
brukar beskriva vad vi har sett eller hört. Det är även viktigt att oron över barnet beskrivs för 
båda föräldrarna. Även om föräldrarna inte bor tillsammans brukar vi kalla båda till mötet. Då 
har det hänt att de börjar gräla. De skyller en massa på varandra. Då brukar jag försöka 
förklara att det är deras problem, och att det problem vi ska uppmärksamma är de problem 
deras barn har. Sen får man se var det bär av efter det. Jag tycker att det är viktigt att samtalen 
speglar den oro man har så att den hamnar i en nivå med föräldrarnas oro. Det kan innebära 
att man måsta träffas ett par gånger innan man är där i en sorts gemensam oro. I läraryrket är 
kommunikation ett otroligt viktigt redskap. Men det är inte så lätt om man nu ska prata om 
svåra samtal. Detta är svåra samtal.  
 
Vem brukar föra dessa samtal? 
Vi möts oftast i någon form av elevvårdskonferensträff där jag är den som mycket initierar 
tillsammans med klassläraren eller skolsköterskan. Jag är nog involverad i de flesta samtalen 
av den sorten.  
 
Har ni gått någon kurs för att föra svåra samtal? 
Jag som rektor har gått några kurser i bland annat samtalsteknik, sen gick alla ur personalen 
en kort utbildning på två dagar som hette ”Svåra samtal”.  Där fick vi träna på att hålla svåra 
samtal i form av rollspel. Det var något som var mycket uppskattat.  
 
Brukar dessa föräldrar eller elever ringa mycket till lärarna på fritiden? 
Det brukar se olika ut. Vi har haft föräldrar som ringt väldigt mycket till personalen och 
bildligen nästa ätit upp lärarna. Men då kom jag och personalen överens att personalen skulle 
måsta vara striktare. Föräldrarna skulle bara få ringa på vissa bestämda tider. Vid sådana fall 
måste läraren sätta upp tydliga gränser. Men då eleverna ringer är det i regel exempelvis fråga 
om vilken gympa de ska ha.  

 
Brukar eleverna bli mobbade för att deras föräldrar är missbrukare? 
Nej, de fall av mobbing vi haft på skolan har inte handlat om det.  

 
Hur tycker du kontakten med socialtjänsten fungerar? 
Den kontakten fungerar bra. Vi jobbar mycket mot socialtjänsten. Jag har en kontaktperson på 
socialtjänsten som jag använder mycket som ett bollplank. Vi brukar träffas regelbundet på 
skolan och via telefonen. Jag kan då ställa frågor om jag känner mig orolig över hur vi ska 
bära oss åt i en viss fråga. Oftast så brukar jag bjuda in föräldrarna tillsammans med 
socialsekreteraren som jobbar i familjen, och har de ingen socialsekreterare så brukar jag säga 
att jag tycker att de skulle behöva hjälp av samhällets stöd, vilket då är socialtjänsten. Jag 

 16



brukar fråga föräldrarna om de vill att jag ska bjuda in en socialsekreterare till nästa träff och 
än är det ingen som har sagt nej.    

 
Skulle du vilja att den såg annorlunda ut? 
Nej, jag tycker att arbetet mellan socialtjänsten och skolan fungerar bra. En annan sak är att 
både socialtjänsten och skolan får för lite pengar att jobba med. De ska spara och vi ska spara, 
och de som blir drabbade är de utsatta barnen. Vi har en etablerad kontakt med socialtjänsten 
sen några år tillbaka. Detta gör att vi känner varandra och att det blir lättare att ta kontakt och 
samarbeta. Det är mycket svårare att jobba tillsammans i någon sorts kontinuitet när det är 
stor rotation på personalen på skolan eller socialkontoret. Det ska lära kännas nya ansikten på 
skolan eller på socialkontoret och så ska man skapa nya relationer med föräldrarna. 

 
Era tystnadsplikter ser olika ut, tycker du att det stör ditt arbete för barnets bästa? 
Nej, jag brukar tänka att jag inte behöver veta allt. Det kan hända att jag blir ombedd att gå ut 
från ett möte med föräldrarna för att socialsekreteraren och föräldrarna behöver pratas vid 
ensamma. Men om det är något jag känner att jag verkligen skulle behöva veta så brukar det 
inte vara några problem. Alla vill vi ju barnens bästa.  

 
Ställer ni samma krav på dessa barn som de andra barnen? 
Vi särbehandlar ingen på det sättet att de får lindrigare uppgifter eller sånt. Men vi 
särbehandlar på så sätt att vi erbjuder dem att gå på en förmiddagsverksamhet för barn som på 
ett eller annat sätt har det trassligt. Det kan vara elever som har det socialt trassligt, men det 
kan också röra sig om koncentrationssvårighet, hyperaktivitet eller en relationsstörning som 
gör att de behöver vara i en liten grupp. Vi har bedrivit denna verksamhet i några år nu och 
den har ständigt utvecklats. Den verksamheten bygger på ett mycket nära samarbete med 
föräldrarna. En förmiddag i veckan träffar de personal från skolan i en lokal utanför skolan. 
De jobbar med de vanliga ämnena, samtidigt som det finns stort utrymme för dialog och 
samtal med de vuxna. De brukar börja varje träff med att samtala om elevens situation. Där 
med får pedagogerna också reda på hur elevernas helger har varit. Eleverna kan bland annat få 
frågor som vem de har varit tillsammans med, vad de har ätit och var de har varit under 
helgen. Genom dessa samtal ringar personalen in de barn som har behov av särskilt stöd.     

 
Finns det något speciellt du vill förmedla till mig som lärare?  
Då det gäller sådana elever så ska du gå varsamt fram. Jag brukar säga att vi aldrig ska 
förhöra eleverna omkring sådana här saker. Börjar vi känna någon misstanke eller oro så tror 
jag att vi ska försöka ge barnet många olika möjligheter till att samtala om det. Det kan vara 
så att det är lättare att prata utifrån en berättelse om en pojke som lever i en sådan här familj. 
Man kan även jobba med en bildserie i klass. Det är lättare för barn att prata om någon annan 
än om sig själv. Man ska vara väldigt försiktig så att man inte börjar med att gräva och krafsa 
för djupt i det innersta, för då kan det hända att barnet tystnar för att skydda föräldrarna. Det 
kan bli så illa att de tystnar för all framtid. Om det är så att barnet väljer att prata om ämnet är 
det viktigt att den vuxne är där och kan lyssna. Då du ska göra en anmälan, skriv ned den på 
papper så att du exakt kan berätta vad du förmedlat och sagt. Och dra dig inte för att ta 
kontakt med föräldrarna, en bra kontakt mellan skolan och hemmet är otroligt viktigt för 
barnet. 
  
Kommentar till intervjun med rektorn 
Av mitt samtal med rektorn ser vi att denna skolledare menar att är vanligare med elever till 
missbrukande föräldrar, än vad vi i allmänhet tror. Rektorn menar att skolan inte ser allt och 
att det därför finns ett mörkertal som vi inte känner till. Men av de elever som har 
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missbrukande föräldrar så jobbar skolan med att bygga upp ett förtroende hos föräldrarna. När 
det gäller kontakten med de elever som far illa anser rektorn att vi som lärare måste vara 
försiktiga när vi nystar i elevens liv. När barnet berättar är det viktigt att visa att vi lyssnar.   
 
Vidare fick vi veta att skolans personal berättar för föräldrarna vad de sett och hört angående 
barnet, och som gjort dem misstänksamma på att barnet far illa. Det kan vara symtom som ont 
i magen eller ont i huvudet. Denna rektor tycker att det är viktigt att socialtjänsten är med på 
de träffar skolan har med föräldrarna. På dessa träffar försöker skolans personal förmedla den 
oro de känner för barnet. Skolledaren menar dessutom att samtal i dessa frågor är svåra 
samtal, och de är samtal som rektorn brukar hålla tillsammans med klassläraren eller 
skolsköterskan. Vi fick också veta att rektorn har en kontaktperson på socialkontoret, och 
dessutom att denna skolledare tycker att kontakten med socialtjänsten fungerar bra och därför 
inte önskar någon förändring.  

 
 

Behandlingsassistent (2004-12-14) 
Jag har också haft förmånen att få samtala med en behandlingsassistent på socialkontoret som 
inriktat arbetar för att hjälpa barn som har missbrukande föräldrar. Syftet med detta samtal var 
att få svar på frågan vad socialtjänsten gör för barnen efter att en utredning är gjord. Dessutom 
var syftet att få svar på hur denna behandlingsassistent uppfattade att samarbetet mellan 
skolan och socialtjänsten fungerade.  

 
Har ni någon siffra på hur många barn det finns i Skellefteå som har missbrukande 
föräldrar? 
Nej, tyvärr. Det hade varit intressant att veta, men jag vet att det är kö till våran barngrupps- 
verksamhet. I Sverige finns det mellan 250 000 och 300 000 barn som socialtjänsten känner 
till och vilkas föräldrar är missbrukare. Sen vet vi inte hur stort mörkertalet är. Men vi vet att 
dessa barn far hemskt illa. Det har gjorts undersökningar som visat att barn till missbrukare 
har uppnått samma stressnivå i hemmet som elitsoldater uppnått under krig.  

 
Har du något råd angående anmälan lärarna ska göra till er? 
Anmäl så fort du misstänker att ett barn far illa. Du behöver inte ha bevis att eleven far illa i 
eller utanför hemmet. När du gör en anmälan ska du försöka vara så tydlig som möjligt i fråga 
om vad du och/eller arbetslaget sett och hört. Sen är det bra att göra uppdateringar i 
anmälningarna du gör. Fast vi jobbar mycket med familjerna så ser vi inte allt. Om ni ser eller 
hör något mer efter att ni anmält, så låt oss veta. Ju mer vi hjälps åt, ju mer hjälp kan vi 
barnet.  
 
Vad är socialtjänstens barngruppsverksamhet? 
Drygt hälften av Sveriges kommuner har inom socialtjänsten möjlighet att erbjuda 
barngruppsverksamhet för barn i åldrarna 4 till 12 år vilka har en eller båda föräldrar som 
missbrukar. Barngruppsverksamheten har funnits här i Skellefteå sedan 1991. I Skellefteå 
erbjuder vi på socialtjänsten detta endast till barn i åldrarna 7 till 12 år, på grund av 
resursbrist. Gruppernas storlek varierat genom åren, men de brukar ligga mellan 5 till 7 barn 
per grupp. Vi brukar träffas åtta gånger per termin där varje träff är en och en halv timme 
lång. Sedan har vi uppehåll ett halvår för att sedan träffas ytterligare åtta gånger. 
Begränsningen på resurser gör att vi bara kan ha en grupp åt gången. De begränsningar vi har 
på gruppstorlekar, åldrar och resurser gör att det alltid finns barn som vill gå till 
gruppverksamheten men inte får platts. Vid varje träff betonar vi för barnen att de alla är där 
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på grund av att de har en eller två föräldrar som är missbrukare. Barnen slappnar av när de 
förstår att de inte är ensamma om sin situation.  
 
Syftet med barngruppsverksamheten är bland annat att bryta barnens isolering och att de får 
känna att de blir sedda och får vara i centrum. Barnet avlastas från skuldkänslor och får träna 
och lära sig vikten av att säga ”nej”. Barnen får även en ökad kunskap om missbruk. Vid 
första träffen kommer vi överens tillsammans med barnen i gruppen om att det som sägs i 
gruppen inte får föras vidare, såvida inte vi i personalen finner så starka misstankar om att 
något barn far så illa att de måste slå larm och för att hjälpa barnet. Tyvärr får inte alla barn 
denna möjlighet. Vissa på grund av begränsningen i gruppen och tyvärr får vissa barn inte 
möjligheten på grund av att deras föräldrar inte vill att deras barn ska vara med i 
barngruppsverksamheten.   
   
Vad kan läraren göra för eleven efter att en anmälan är gjord? 
Samtal är någonting som är jätteviktigt i arbete med barn till missbrukare. Det gäller för 
läraren att inte vara för ivrig med att få eleven att öppna sig och berätta. Det är mycket svårt 
för dessa barn att öppna sig, ta tag i sina känslor och avslöja familjehemligheten. Därför är det 
viktigt att gå varsamt fram. Läraren kan jobba enskilt eller i grupp med eleven, bara gruppen 
inte är för stor. I ett sådant arbete tycker jag att det fungerar bra att jobba med ”känslokort”. 
På känslokorten kan det stå ”Jag blir arg när…” och så får eleven fylla i när han/hon blir arg. 
Dessa kort gör att det blir lättare att berätta. Läraren kan även jobba med bilder som eleverna 
ska tolka och berätta om. Dessa samtal kan tydligt visa hur eleven mår och har det. Om lärare 
behöver något material till hjälp så tycker jag att de ska ringa till oss på socialkontoret och be 
om råd. Läraren kan visa att den ser eleven och ge denne bekräftelse genom att på ett naturligt 
sätt lägga handen på axeln när läraren ser hur det går för eleven under lektionens gång. Viktigt 
är att inte särbehandla eleven så att denne känner sig utpekad.  
 
Hur tycker du att samarbetet mellan socialtjänsten och skolan fungerar? 
Jag tycker att det fungerade bra, men det skulle alltid kunna bli bättre. Det kan lätt bli en ”vi 
och dom” känsla i samtalen då det pratas om skolan och socialtjänsten. Detta är något som 
skolan och socialtjänsten måsta försöka arbeta bort. Vi borde istället tala mer i ”vi” form. 
”Vad kan vi göra tillsammans för barnet.” Tyvärr så riktar kontakten med skolan sig mer mot 
lärarna när det gällde elever i de tidigare åren, och mer mot rektorn desto äldre elever det 
handlar om.    
 
Kommentar till intervjun med behandlingsassistenten.  
Sammanfattningsvis ser vi att behandlingsassistenten framhåller att det i Skellefteå är kö till 
de barngruppsverksamheter som socialtjänsten erbjuder barn med missbrukande föräldrar. 
Assistenten menar dessutom att det idag finns mellan 250 000 till 300 000 barn i Sverige som 
har missbrukande föräldrar. Vi fick även veta att det har gjorts tester som visar att barn till 
missbrukare har uppnått samma stressnivå i hemmet som elitsoldater uppnått under krig. 
Vidare menar behandlingsassistenten att det är bra om lärarna försöker vara så tydliga som 
möjligt i anmälningarna och att det är bra om de uppdaterar dessa. Lärare uppmanas också att 
samtala med dessa elever. Vi fick även direkta förslag på hur vi som lärare kan arbeta med 
barnen, till exempel genom ”känslokort”.  
 
I den barngruppsverksamhet socialtjänsten håller får barnen veta att de inte är ensamma om 
att ha missbrukande föräldrar. I denna verksamhet får barnen vara i centrum. De bli sedda och 
de får kunskap om missbruk. Denna behandlingsassistent är öppen för samarbete i allt som rör 
dessa barn, och anser att samarbetet mellan socialtjänsten och skolan fungerar bra. Men menar 
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samtidigt att den skulle kunna bli bättre om alla började att tala i ”vi” form istället för ”vi och 
dom”.   
  

Lärare  
De lärare jag fått föra personliga samtal med har gett mig svar på frågan hur de tycker att 
arbeten med socialtjänsten fungerar. De tillfrågade arbetar alla i grundskolans tidigare år och 
är av olika kön. De arbetar alla på olika skolor, och nämnvärt är att lärare 3 arbetar på samma 
skola som den rektor jag fått intervjua. Även i denna redovisning har jag valt att hålla 
informanternas identitet skyddad.  
 
Lärare 1 (2004-11-17) 
Har du någon erfarenhet av elever med missbrukande föräldrar? 
Ja, det har jag. En elev som jag haft för många år sedan hade en missbrukande förälder. När vi 
lärare ställde frågor vad eleverna gjort under helgerna och loven brukade denne elev vänta 
och låta klasskompisarna svara först, för att sedan mixa ihop deras berättelser till en egen 
påhittad berättelse om vad denne hade gjort. Detta gjorde nog eleven för att dölja 
familjehemligheten och för att denne förmodligen inte hade så mycket att komma med.  
 
Hur tycker du samarbetet mellan skolan och socialtjänsten fungerar? 
När vi för ganska många år sedan hade den elev jag nyss beskrivit fick jag och en kollega, 
efter det att vi hade tjatat en tid på socialtjänsten, dem att ingripa i elevens situation. 
Samarbetet mellan socialtjänsten och skolan fungerade inte bra den gången. Det är ganska 
länge sedan detta hände, kanske skulle kontakten fungera mycket bättre om det var idag det 
hände. Men jag har en känsla av att det är skillnad på om skolan har en rektor som aktivt 
jobbar med personalgruppen för att dessa ska lära sig att upptäcka de elever som har trassliga 
hemförhållanden. Det är nog också stor skillnad om skolan har ett etablerat samarbete med 
socialtjänsten.  
 
Lärare 2 (2004-12-11) 
Har du någon erfarenhet av elever med missbrukande föräldrar? 
Ja, jag har varit med om att elever har haft missbrukande föräldrar och att vi har gjort 
anmälningar till socialtjänsten att eleverna far illa hemma.  
 
Hur tycker du samarbetet mellan skolan och socialtjänsten fungerar? 
Jag tycker att samarbetet mellan skolan och socialtjänsten fungerar dåligt. Jag har tragiska 
erfarenheter av att det behöver gå alldeles för långt innan socialtjänsten griper in och hjälper 
barnen. Det känns som om skolan gör allt som står i dess makt att rapportera till socialtjänsten 
om hur elever har det hemma. Socialtjänsten tar i sin tur emot anmälningarna och gör 
utredningar som visade att barnen far illa. Men så blir det inget mer. Jag tycker att det har 
dröjt mycket länge och barnen har varit tvungna att vara med om många tragiska händelser 
innan socialtjänsten till slut griper in och gör något konkret för dem. 
 
Lärare 3 (2004-12-13) 
Har du någon erfarenhet av elever med missbrukande föräldrar? 
Ja, jag har varit med om att elever jag haft har vuxit upp med missbrukande föräldrar. En 
förälder som var missbrukare och som skulle hämta sitt barn efter skolans slut var mycket 
upprörd på grund av att vi gjort en anmälan. Jag kände att jag inte ville ta diskussionen där 
bland andra föräldrar och barn, så jag visade att jag inte hade tid för detta samtal då. Men när 
jag slutade för dagen for jag hem till familjen. Föräldern var arg och fick kasta ur sig sin ilska 
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där hemma där ingen annan behövde se och höra, och jag fick i lugn och ro förklara varför vi 
agerat som vi gjort. När föräldern hade lugnat ner sig och jag fått förklara, så förstod föräldern 
varför vi handlat som vi gjort, och tyckte att det var bra att vi lämnat in en anmälan. Innan jag 
for där ifrån var all ilska borta och vi hade hunnit prata om helt andra saker, så som vänner 
gör. 
 
Hur tycker du samarbetet mellan skolan och socialtjänsten fungerar? 
Jag tycker att det fungerar mycket bra. Visst kan vi i personalgruppen säga ”Vad gör de på 
socialtjänsten egentligen, gör de någonting över huvud taget”? Men vi vet att de gör allt de 
kan och att vi inte ser allt de gör. Vi vill nog att det ska ske stora förändringar på en gång.  
 
Våran rektor satsar på att hjälpa de elever som på ett eller annat sätt har det jobbigt. Jag tycker 
att vi har bra kontakt med vår rektor och rektorn har i sin tur bra kontakt med socialtjänsten. 
Vi har fått lära oss mycket om hur man hanterar svåra samtal och om hur viktigt det är att 
skapa ett förtroende hos föräldrarna. Jag vet att våran rektor ställer sig bakom varje anmälan 
vi i personalen gör.  
 
Kommentar till intervjuerna med lärarna 
Alla lärarna hade personlig erfarenhet av elever med missbrukande föräldrar. Två av lärarna 
tycker att kontakten med socialtjänsten fungerar dåligt i samband med anmälningarna. Men 
den tredje läraren tycker att kontakten med socialtjänsten fungerar bra och att lärarna har ett 
bra stöd från rektor, och dessutom ett bra arbete när det gäller att skapa förtroende mellan 
lärare och föräldrar. Trots att denne lärare tycker att kontakten med socialtjänsten fungerar bra 
så kan denne ibland undra varför det händer så lite efter det att en anmälan blir gjord.  
 

Diskussion 
Syftet med mitt arbete har varit att lyfta fram de elever vars förälder/föräldrar är missbrukare, 
som okontrollerat och/eller överdrivet använder sig av berusningsmedel som ger dem känslor 
av välbefinnande på bekostnad av barnens rätt till välbefinnande. När jag började med mitt 
arbete var jag inställd på att göra en fullkomligt anonym enkätundersökning om hur många 
elever i årskurs fem i några av kommunens skolor som upplever att deras föräldrar dricker för 
mycket alkohol? Men efter ett personligt samtal med en rektor med stor erfarenhet av barn till 
missbrukande föräldrar, avrådde denna rektor mig detta på grund av känsligheten i ämnet.  
 
 Jag har ofta under arbetets gång blivit beklämd över hur illa missbrukarnas barn har det. Ett 
barn till en missbrukare kan aldrig vara säker på vilken sinnestämning föräldern/föräldrarna är 
i eller vad de ska möta när de kommer hem. Detta är något som både Olle och Britta vittnat 
om. Britta berättade att hon tog ett mycket stort ansvar hemma genom att både städa, tvätta, 
laga mat och passa syskon. Enligt Cohens beskrivning av de fyra olika beteendena var Britta 
hjälten när hon var hemma och tapetblomman när hon var på skolan. Barnet får passa upp 
föräldern/föräldrarna och tar över föräldrarollen åt både vad det gäller föräldrar och syskon. 
Hon blev det som Cohen och den rektorn jag intervjuade sa, ”föräldrar åt sina föräldrar”. 
Olles beskrivning av sina två roller vuxen hemma och barn på skolan är nästan identisk med 
det Seuxas och Youcha anser när de förklarar att barn i missbruksfamiljer blir vuxna i förtid. 
Barn kan även bli ”osynliga” på grund av föräldrarnas upptagenhet av drogerna. Föräldrarna 
bryr sig inte om barnet inte dyker upp till middag eller när det kommer hem på kvällen. 
Föräldrarna kan till och med vara så upptagna i sitt missbruk att glömmer bort barnets 
födelsedag.  
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Olle berättade att hans föräldrar skilde sig när han var 11 år gammal, och rektorn jag 
intervjuat berättade att vissa elever bodde bara med en av föräldrarna. Enligt Lindstein är det 
vanligt att barn i missbruksfamiljer går igenom separationer där föräldrarna skiljs eller flyttar 
isär. För Olle var separationen en oerhört svår händelse. Han fick ångest och svårt att sova. 
Som jag förstått det kan en separation vara till det bättre genom att barnet kommer bort från 
missbrukaren. Men det kan även vara svårt att skiljas från en av sina föräldrar. Det är 
antagligen svårt för både socialarbetare och barn, när barnet ska separeras från sina föräldrar 
genom tvångsomhändertagande enligt LVU. För många barn blir det sannolikt bättre att få 
komma till en fosterfamilj. Som vi såg menar Fahlberg och Magnusson att det kan finnas 
brister i barns uppväxtmiljö som gör att barnet far illa, men det kan även vara så att barnet far 
ännu mer illa när det blir skiljt från sina föräldrar. Det är något socialtjänsten måste ha med i 
sina beräkningar när de ska tvångsomhänderta ett barn.  Men det kan också vara som för 
Britta, fast jag inte tror att detta är så vanligt, att fosterfamiljen behandlar barnet illa. Det kan 
även vara som rektor berättade, vilket även bekräftas genom forskningen, att barnet även kan 
bo hos en ensamstående förälder som missbrukar och att barnet själv då måste ta hand om 
föräldern.   
 
Det BRIS skrev i sin rapport 2003, att föräldern/föräldrarna på grund av missbruket 
försummar barnet mat, hygien och kläder styrks av rektorns berättelse att barn på skolan kan 
berätta att de inte fått äta något under helgen. Det skär i hjärtat när jag läser det citat från 
BRIS rapport 2003, som jag valt att redovisa i avsnittet som handlar om omsorgssvikt, om det 
barn som blir bestraffad av sina föräldrar genom utebliven mat. Seuxas och Youcha hävdar 
samstämmigt med BRIS att många barn tror att de kan få slut på eländet genom att ändra på 
sig själva. Detta är något som vi sett att behandlingsassistenten arbetar med i 
barngruppverksamheten. Behandlingsassistentens arbetet handlar bland annat om att befria 
barnen från skuldkänslor.  
 
Från litteraturen och forskningen vet vi att det är vanligt att våld förekommer i familjer med 
missbruksproblem. Barnet kan där bli vittne till hur den ene föräldern misshandlas av den 
andra. Det kan även vara så illa att barnet själv blir misshandlat när drickandet blir 
obehärskat. Detta är något som både Olle och Britta skildrar i intervjuerna. Barnet kan även 
bli utsatt för sexuella övergrepp och incest. Det är då oftast den biologiska pappan som 
utsätter dottern för incest. Barn behöver närhet, ömhet och kärlek och söker det hos 
föräldrarna. Men tyvärr misstolkar och utnyttjar vissa vuxna detta och förgriper sig på barnet. 
Men trots allt elände föräldrarna åstadkommer beskyddar barnet föräldern/föräldrarna. Olle 
och Britta berättade om hur de gjorde allt för att dölja att deras föräldrar var missbrukare, 
vilket vi vet är ett vanligt beteende, trots att alla ändå förstod hur situationen var, inte minst på 
grund av alla polisbilar som ständigt var hos dem. Missbrukarbarn ljuger om hur det har det 
hemma och försöker på alla sätt dölja hur det egentligen är. Det är orsaken till att 
behandlingsassistenten börjar varje barngrupps- verksamhetsträff med att förtydliga att alla 
barn i gruppen har missbrukande föräldrar. Då slipper barnen försöka dölja det och kan lättare 
lyssna och prata om ämnet. Vi har även sett att Hansen och Black menar att det är viktigt att 
på ett naturligt och inte hotfullt sätt prata med barnet om bruk av alkohol i hemmen.   
 
Enligt den behandlingsassistent jag intervjuat kan det finnas över 300 000 skolbarn som lever 
på detta sätt i Sverige idag. Rent statistiskt skulle det innebära att jag som lärare kommer att 
möta många elever som lever med missbrukande föräldrar. Därför känner jag att det är viktigt 
att ha kunskap om vad varje lärare kan och bör göra för dessa elever. Det första som ska göras 
är att enligt SoL 14kap. 1§ anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att en elev på skolan 
far illa i eller utanför hemmet. De intervjuade lärarna 1 och 2 hade dålig erfarenhet av 
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socialtjänstens ingripande när de gjort anmälningar. Men anmälan ska göras vare sig läraren 
har förtroende för socialtjänsten eller ej. Läraren kan enligt behandlingsassistenten hjälpa 
socialtjänsten genom att vara så tydliga som möjligt i sina anmälningar. De kan vidare 
uppdatera sina anmälningar om de misstänker eller ser något nytt. Enligt 
behandlingsassistenten kan socialtjänsten vara ovetande om detta, och uppdateringen kan leda 
till att barnet får den hjälp det behöver. Det ska vidare inte heller spela någon roll vem 
föräldrarna är och vilken kontakt läraren har till dem. Många lärare är nämligen enligt 
Christensen (1993) rädda för att föräldrarna ska bli besvikna på läraren när denne har gjort en 
anmälan mot dem. Men enligt den rektor jag samtalat med brukar föräldrarna lyssna till vad 
personalen på skolan anser är bäst för barnet, vilket brukar leda till att föräldrarna går med på 
att träffa socialtjänsten och därmed få hjälp. Rektorn underströk liksom också Cohen gjorde 
att föräldrar i regel vill sina barns bästa.  
 
Som jag förstått det är det viktigt hur kontakten med föräldrarna tas och hur anmälan läggs 
fram. Därför är det bra att ha gjort en skriftlig anmälan som personalen kan visa föräldrarna 
för att inget missförstånd ska uppstå. Varje lärare är skyldig enligt lag att anmäla. Har en 
person valt att bli lärare har denne också valt att sätta barnens bästa framför sin egen 
bekvämlighet. Efter det att läraren har gjort sin anmälan är det upp till socialtjänsten att göra 
en undersökning för att ta reda på om barnet verkligen far illa. Socialtjänstens beroende av 
lärarens iakttagelser medför att en lärare aldrig kan vara helt anonym i sin anmälan. Som jag 
förstått av det sagda så brukar rektorn försöka att tillsammans med klassläraren och en 
socialsekreterare träffa barnets föräldrar i samband med en anmälan. Vid träffen berättar 
personalen vilka tecken barnet visar och som lett fram till misstankarna att det far illa i eller 
utanför hemmet. Eftersom tystnadsplikten så att säga upphör att gälla när anmälningsplikten 
börjar gälla, bör personalen på skolan aldrig lova inför ett barn att inte berätta för någon när 
barnet är beredd att öppna sig. Det rektorn och lärare 3 beskriver tycker jag visar att skolan 
vill, tillsammans med föräldrarna, hjälpa barnet genom att inte dra sig från att konfrontera 
föräldrarna. Skolan visar att de är samarbetsvilliga för att nå barnets bästa. Rektorns nära 
kontakt med socialtjänsten tycks ge förtroende och stöd bland de anställda då lärare 3 säger 
”vi har bra kontakt med vår rektor och rektorn har i sin tur bra kontakt med 
socialtjänsten”(s.21) och ” Jag vet att våran rektor ställer sig bakom varje anmälan vi i 
personalen gör”(s.21). 
 
Enligt mina tolkningar av BRIS rapport 2003 är det just läraren som är den vuxna, som 
eleverna oftast har förtroende för. Eftersom barn som växer upp i alkoholisthem har svårt att 
lita på folk så tycker jag att det är ett privilegium för läraren om eleven anförtror sig åt denne. 
Detta visar också att läraren har en stor betydelse i elevernas liv. Både Black och Hansen kan 
tillsammans med de flesta jag intervjuat mena att det bästa läraren kan göra för barn med 
missbrukande föräldrar är att lugnt, tryggt, kunnigt och inte på något påhoppat sätt prata om 
problemet. Läraren kan likt Brittas fröken i lågstadiet visa barnet uppmärksamhet och värde 
utan att peka ut denne i klassen. Eleven får nämligen inte känna sig utpekad och särbehandlad, 
den försöker ju dölja hemligheten. Om läraren går för fort och hårt fram kan eleven enligt 
rektorn bli tyst för all framtid om sin hemlighet. Både rektorn och behandlingsassistenten ger 
rådet att till exempel använda bilder eftersom det är lättare för eleven att prata om någon 
annan än om sig själv. Det är enligt behandlingsassistenten mycket svårt för dessa barn att 
öppna sig, ta tag i sina känslor och avslöja familjehemligheten.  
 
Brittas lågstadiefröken, som med all sannolikhet visste hur hennes situation såg ut, lät henne 
följa med hem några gånger. Kanske var det så att Britta fick något att äta där? Hansen menar 
att läraren inte ska agera terapeut åt eleven. Men jag tror att skolan i sig på ett diskret sätt 
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skulle kunna hjälpa de barn som blir försummade mat hemma. Av egen erfarenhet vet jag 
nämligen att många skolor serverar frukost till de fritidsbarn som kommer till skolan mycket 
tidigt på morgnarna. Att låta barn, som lärarna vet får dåligt med mat hemma, få äta frukost 
på skolan ger barnen energi att klara förmiddagen, utan att som Britta förklarade det ”vara 
helt ’död’ på skolan”. Skolan skulle kunna erbjuda elever med svåra hemförhållanden att få 
göra läxläsning på skolan efter lektionernas slut i lugn och ro. Många barn till missbrukare 
upplever troligtvis det Britta upplevde, att skolan var i raka motsatsen till hemmet, en lugn 
plats.  En lärare kan även enligt behandlingsassistenten visa eleven bekräftelse genom något 
så enkelt som att lägga handen på axeln eller armen när vi hjälper denne under lektionen.  
 
Efter mitt samtal med de två vuxna som vuxit upp med missbrukande föräldrar har jag börjat 
förstå hur viktigt det är att skolan får vara en plats där de elever som inte annars får vara barn 
ges tid till att vara barn, i den mening att de kan få uppleva både frihet och ansvar, både lek 
och allvar. Lärarna ska i samråd med eleverna skapa ett lugn där de som annars inte kan 
slappna av får andas harmoni. Detta står helt i överensstämmelse med vad läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet visar. I dessa föreskrifter står 
det att ”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten” 
(Lärarförbundet: 2002, s. 9).  

 
 

Sammanfattning av resultat   
Sammanfattningsvis kan sägas att (av det jag kunnat se av de intervjuer jag gjort och den 
litteratur och forskning jag studerat förstår jag att) socialtjänsten gör vad deras resurser tillåter 
dem för att hjälpa dessa barn. Men tyvärr ser de inte allt som händer och behöver därför ett 
kontinuerligt arbete med skolorna som nästan dagligen möter dessa elever. Skolans personal 
ska förmedla vad de ser och hör. Läraren kan få lite mer inblick hur dessa elever har det 
genom att arbeta med känslokort och/eller bilder som gör det lättare för eleverna att berätta 
om problemet. Material till sådana samtal finns, åtminstone vad det gäller Skellefteå, att få på 
socialkontoret. Då lärare och socialtjänst har samtal enskilt eller i grupp med dessa elever är 
det viktigt att gå varsamt fram och grupperna bör vara små. Läraren bör vara uppmärksam om 
någon elev ofta har ont i huvudet, i magen, mår illa, är trött, ofta springer till skolsköterska för 
att få ett plåster, eller att eleven har stor frånvaro. Detta har vi sett som typiska symtom hos 
barn som mår dåligt. Kan det vara så att eleven har missbrukande föräldrar och är i akut 
behov av hjälp? Läraren behöver inget bevis, en misstanke räcker för att läraren ska vara 
skyldig att göra en anmälan. Vi har också lärt att vi som lärare inte ska agera terapeut åt 
eleven. Vi ska ”bara” ge första hjälpen tills hjälp från andra instanser kommer. Efter det 
behöver läraren egentligen ”bara” vårda eleven med sin omsorg. Jag tror även att vi som 
lärare också bör vara uppmärksam på det så kallade fetala alkoholsyndrom vilket jag beskrev 
att barn kan få på grund av moderns missburk under graviditeten. Dels kan det vara att 
föräldrarna fortfarande kan vara missburkare vilket göra att barnet behöver hjälp från 
socialtjänsten. Det kan även vara att dessa barn behöver extra hjälp i skolan i form av att få 
vistas i mindre grupper där det inte finns lika många intryck som kan störa. 
 
Lärare 1 tyckte att kontakten fungerat dåligt då de gjort anmälan. Denna lärare trodde också 
att det skulle vara stor skillnad om skolan har ett etablerat samarbete med socialtjänsten. Den 
skolledare jag talade med hade som vi vet ett nära samarbete med en socialarbetare. Lärare 3 
kände av detta nära samarbetet mellan socialtjänsten och rektorn genom att rektorn även hade 
ett nära samarbete med lärarna. Detta gjorde att lärarna på skolan kände rektorns förtroende 
och stöd bakom deras anmälningar. Min slutsats kring detta blir att samarbetet mellan skolan 
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och socialtjänsten fungerar bra om det finns ett etablerat och kontinuerligt samarbete dessa två 
emellan.  
 
Avslutningsvis kan jag säga att de intervjuer jag genomfört stämmer mycket bra överens med 
den litteratur jag tagit del av. Själv har jag har många gånger gripits av vemod och medkänsla 
när jag tagit del av människors livsöden. Men som lärare är jag glad att ha fått större inblick i 
och därmed en djupare kunskap om de enorma problem föräldrars missbruk ger barnen. Jag är 
också mitt i bedrövelsen inför dessa barns livssituation tacksam över att jag fått kunskap att 
det är ett vanligare problem än jag tidigare trott. Vi kan som lärare tala om att de inte är 
ensamma.  Jag hade själv ingen aning om att det skulle vara så många som mellan 250 000 till 
300 000 barn i Sverige som har missbrukande föräldrar. Jag måste även erkänna att jag inte 
heller i min vildaste fantasi tidigare kunde förstå vilken misär dessa barn lever i, med tanke på 
att den behandlingsassistent jag samtalat med menar att barnen i deras egna hem upplever 
likvärdiga stressnivåer som elitsoldater under krig. Med denna nya insikt har jag förstått att 
jag som lärare måste vara observant även på ”ett barn som sitter tyst i bänken och är blyg”, 
som Britta och att som Fahlberg och Magnusson (2002) uppmanar oss till, att anmäla om än 
blott ”misstanke finns att ett barn far illa i eller utanför hemmet”  

Egna värderingar 
Det centrala syftet med min undersökning var att lyfta fram de uppväxtförhållanden barn till 
missbrukande föräldrar lever i. Att göra dessa elevers misär till ett ämne gör att jag kan 
uppleva mig själv som en person som beskådar på avstånd. Och efter att ha läst litteratur och 
rapporter av olika slag som berör detta ämne, samtalat med människor som möter dessa elever 
på sina arbeten och dessutom fått lyssna till dem som har egen erfarenhet av att växa upp med 
missbrukande föräldrar, känns min redogörelse tam. Det känns som jag med ”alla världens 
ord” inte kan beskriva och göra rättvisa åt hur ett enda av dessa barn har det. 
 

Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning skulle enligt min mening vara att göra en kvantitativ forskning 
som möjligtvis skulle kunna ge en uppfattning om hur många barn det finns i Skellefteå 
kommun som lever tillsammans med missbrukande föräldrar. Jag skulle också kunna tänka 
mig att en fortsatt forskning skulle kunna leda till ett samlat material som ger lärare snabb 
insikt och kunskap i problemet, och dessutom konkreta arbetssätt att arbeta kring när det 
gäller dessa barn. Och sist men inte minst skulle en vidare forskning kunna vara att ta reda på 
hur stor del av lärarutbildningen som i framtiden skall vigas åt detta stora, men sällan 
omtalade individ- och samhällsproblem.   
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