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Sammandrag 
 

Detta arbete handlar om hur hemmiljön påverkar elevers skolgång. Fokus ligger på barn som 

far illa eller riskerar att fara illa på grund av sviktande omsorg eller föräldrars beteende. Syftet 

med arbetet är att ta reda på vilken betydelse elevers hemförhållanden har i deras skolgång, 

sett ur ett lärarperspektiv. Dessutom är syftet att ta reda på hur lärare bemöter elever från olika 

hemförhållanden. Den metod som har använts för att komma fram till resultatet är en 

kvalitativ undersökning som är genomförd med sex lärare på tre olika skolor i östra Götaland. 

Min slutsats är att lärare gör mer än vad som ligger i deras yrkesroll och de gör det för barnets 

bästa. Det stämmer överens med barnkonventionen och skollagen om att barnets bästa är det 

centrala. Anmälan till socialtjänsten om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa görs, 

enligt både undersökningen och tidigare forskning, sent eller inte alls. Elevers 

hemförhållanden i skolan påverkas främst av att läxor och papper inte kommer tillbaka till 

skolan. Elever som är oroliga, trötta och hungriga är också exempel på hur elevers 

hemförhållanden påverkar deras skolgång. Lärarna arbetar för att skapa en god relation till 

barnen, vilket är av stor betydelse för barn som växer upp i utsatta miljöer. 

 

 

Nyckelord: Sviktande omsorg, hemförhållanden, bemötande och skolgång. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Abstract 
 

This paper is about how the home environment affects students' schooling. The focus is on 

children in distress or at risk of harm due to failure of care or parental behavior. The purpose 

of this paper is to determine the significance of students' home environment is in their 

schooling, from a teacher perspective. In addition, the aim is to find out how teachers deal 

with pupils from different home conditions. The methodology used to arrive at the result is a 

qualitative study was conducted with six teachers at three schools in East Gotaland. My 

conclusion is that teachers do more than what is in their profession and they do it for the child. 

This is consistent with the “Convention on the Rights of the Child” and the Education Act that 

the child is the key. Reporting cases of a child is suffering or at risk of harm is done, 

according to both study and previous research, late or not at all. Pupils' home environment in 

school is mainly affected by the homework and papers will not return to school. Students who 

are worried, tired and hungry are also an example of students’ home environment affects their 

schooling. Teachers work to create a good relationship with the children, which is important 

for children growing up in harsh environments. 
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1 Inledning 

När jag har funderat över mitt framtida yrke har jag alltid haft fokus på att kunna hjälpa 

människor som har det tufft. Det har för mig genom åren funnits flera tänkbara yrken som gett 

mig möjlighet till det. Nu känner jag att jag hittat rätt, för barnen är vår framtid och vi måste 

ta hand om dem. Jag vill som lärare självklart ge mina elever en bred kunskapsgrund att stå på 

men för mig är lärarrollen mycket mer än att vara kunskapsförmedlare. Jag vill att alla elever 

ska växa till starka individer som mår bra och tror på sig själva. I både barnkonventionen och 

i nya skollagen står det att alla som jobbar med barn eller har barn i sin närhet ska se till 

barnets bästa.  

Det finns 1.9 miljoner barn i Sverige i åldern 1-17 år, det är 20 % av Sveriges befolkning 

(Statistiska centralbyrån, 2011). Enligt rapporter från Rädda barnen (2002) och UNICEF 

(2003) har svenska barn det bättre materiellt än i många andra länder. Trots det 

välfärdssamhälle vi idag lever i får vi rapporter från media att barn och unga idag mår dåligt. 

De här barnen befinner sig ofta i utsatta livsmiljöer och i utsatta livssituationer (Brodin, 2009, 

s. 186).  

1.1 Bakgrund 

Barns utsatthet är inget begrepp som är väldefinierat. Hur många barn och unga som lever i en 

utsatt situation finns det inga säkra uppgifter på. Sviktande stöd från föräldrar kan bero på 

många olika saker som till exempel missbruk, psykisk ohälsa, kognitiva svårigheter, 

kriminalitet eller våld i familjen (SOU 2010:95, 2010, s. 40). Det kan även handla om 

kriminalitet, arbetslöshet och fysiskt och psykiskt våld (Lagerberg & Sundelin, 2000, s. 183). 

Flera olika riskfaktorer sammanfaller i många familjer. Detta gör det svårt att veta och få fram 

statistik över hur många dessa barn är och vilka de är. Det vi säkert vet är att dessa barn går i 

skolan och behöver stödinsatser för att få rätten till en likvärdig utbildning tillgodosedd (SOU 

2010:95, 2010, s. 40).  

 Nedan kommer exempel på vilken form av sviktande omsorg och föräldrars beteende det kan 

röra sig om när barn far illa eller riskerar att fara illa. Det som har valts att närmare beskrivas 

är hur ekonomisk fattigdom, psykisk misshandel, fysisk misshandel, sexuella övergrepp och 

missbrukarhem kan se ut. 

I Sverige, som är ett välfärdssamhälle, innebär barnfattigdom inte att barn fryser eller svälter 

ihjäl. Här innebär det att barn som är fattiga inte har samma möjligheter att åka bort på 
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sommarlovet, ha tillgång till dator hemma eller följa med på skolresa som andra barn. I och 

med detta är fattigdom ett relativt begrepp, i jämförelse med majoriteten i samhället blir dessa 

barn fattiga, vilket kan leda till ett ekonomiskt och socialt utanförskap.  Att växa upp i en 

familj med utländsk bakgrund eller med en ensamstående förälder, är två starka 

bakgrundsfaktorer som ökar risken för ekonomisk utsatthet (Thornblad, 2010, s. 27 ff).  

Ett barn som utsätts för psykisk misshandel är utsatt för ett beteendemönster som förmedlar 

att det är värdelöst, oälskat, oönskat och bara har ett existensberättigande om det möter andras 

behov. Det kan till exempel vara att barnet blir avvisat, terroriserat, isolerat, hotat om fysisk 

eller psykiskt våld och utnyttjat. Det finns två former av psykisk misshandel, aktiv och passiv. 

Den aktiva psykiska misshandeln innebär att barnet utsätts för kränkande behandling, blir 

kritiserat, hotat eller utsett till syndabock och kränkts verbalt genom att bli förödmjukad. 

Passiv psykisk misshandel har inga direkta avsikter att kränka eller såra utan det är 

föräldrarnas oförmåga att tillfredställa barnets behov som blir misshandeln. Föräldrarna ser 

inte barnet och dennes behov, utan föräldrarna har fullt upp med sitt eget (Hindberg, 2001, s. 

73 f).  

Fysisk misshandel kan även det delas in i aktiv och passiv misshandel, aktiv misshandel är när 

en person får en skada. Passiv fysisk misshandel är så kallad vanvård, det kan handla om att 

barnet lämnas utan tillsyn och skadar sig, inte får tillräckligt med mat och dryck eller inte har 

anpassade kläder för årstiden. Om föräldern skadar barnet medvetet eller omedvetet kan vara 

svårt att avgöra (Hindberg, 2001, s. 58 f). Blåmärken och skelettskador är de vanligaste 

tecknen på att barn blivit misshandlade. Det är inte bara de specifika skadorna som påverkar 

hur allvarlig misshandeln är utan också barnets ålder, typ av våld, hur länge misshandeln 

pågått och förövarens relation till barnet. Andra faktorer som påverkar hur allvarlig 

misshandeln är, beror på vilka skyddande faktorer som finns i barnets uppväxtmiljö och 

barnets egenskaper. Barnets egenskaper kan bero på förhållandena vid graviditet och 

förlossning, för tidigt födda barn eller att handikappade barn har större risk att råka illa ut 

(Hindberg, 2001, s. 60 ff). 

Sexuella övergrepp är en allvarlig form av sviktande omsorg vilket innebär att en vuxen 

utnyttjar barnet och dess beroendeställning utan att tänka på barnet och den skada som det 

lider. Sexuellt utnyttjande innebär alltid fysisk och psykisk utnyttjande och barn och 

ungdomars sexuella identitet missbrukas (Frost & Sköld, 1995, s. 23 f).  



- 6 - 

 

Det vanligaste skälet till att barn omhändertas av socialtjänsten är föräldrarnas missbruk. 

Även om bara en av föräldrarna missbrukar är det inte säkert att det räcker för att skydda 

barnet, för den drogfria föräldern kan vara fullt upptagen av sin partners problem och barnet 

kommer i bakgrunden (Hindberg, 2001, s. 97 f). Jag vill i och med detta arbete ta reda på hur 

lärare bemöter elever i riskzonen i skolan för att hjälpa dem att lyckas utifrån skolans 

ansvarsområden både kunskapsmässigt och socialt. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att ta reda på vilken betydelse elevers hemförhållanden har i deras 

skolgång, sett ur ett lärarperspektiv. Dessutom är syftet att undersöka hur skola och lärare 

bemöter elever från olika hemförhållanden. 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågor kommer jag att besvara i detta arbete: 

 Hur menar lärare att elevers skolgång påverkas av deras hemförhållanden? 

 Hur bemöter skola och lärare elever från olika hemmiljöer? 

1.4 Disposition 

I första delen av detta arbete finns det en bakgrund till ämnesvalet. Det leder vidare till arbetes 

syfte och frågeställningar som finns till grund för undersökningen. Efter det kommer 

metodkapitlet. I metoddelen beskrivs undersökningens tillvägagångssätt, vilka avgränsningar 

som gjorts och vilket material som har använts och även källkritik. I tredje kapitlet presenteras 

relevant litteratur och forskning utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Vidare presenteras 

resultaten från undersökningen och sist kommer diskussionen där svar på frågeställningarna 

ges. I diskussionen påvisas även kopplingar mellan litteratur- och forsningsdelen med resultat 

från undersökningen. 
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2 Metod 

Här redogörs vilka tillvägagångssätt och metoder som har använts under arbetet. Hur litteratur 

valts ut, vilka avgränsningar som gjorts och hur den kvalitativa undersökningen genomfördes. 

2.1 Undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod har intervjuer använts. Intervjumetodens flexibilitet är en stor 

fördel och en skicklig intervjuare kan gå in på motiv och följa idéer som inte är möjliga i 

enkätsvar. Även respondentens pauser, mimik och tonfall kan ge information som ett skriftligt 

svar inte ger (Bell, 2006, s. 158). Det är kvalitativa intervjuer som har genomförts, för det ger 

kunskap som är direkt användbara i läraryrket om man använder dem rätt (Johansson & 

Svedner, 2010, s. 35). I en kvalitativ intervju kan frågorna variera lite beroende på vad den 

intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp, det är endast frågeområdena som är 

bestämda i förväg. Syftet är att få uttömmande svar och därför måste intervjun anpassas så att 

den intervjuade får möjlighet att säga allt den vill inom ämnet (Johansson & Svedner, 2010, s. 

35). Semistrukturerade intervjuer har använts genom att jag formulerade sex teman där en viss 

frihet lämnades till respondenten att prata om sådant som var viktigt för honom/henne. 

Självklart är en viss stuktur viktigt, frågor ställdes men det lämnades utrymme för 

respondenten att prata fritt och om tankar som väcktes (Bell, 2006, s. 162). Genom denna 

undersökningsmetod fick undersökningen ett djup då respondenterna blev lyssnade på och 

fick följa sin tankegång och svara utifrån sig själv. Respondenten fick först frågeområdena 

vidare följt av följdfrågor(se bilaga 2).  

Den kvalitativa intervjun är en balansgång mellan olika faror. Farorna är att en kvalitativ 

intervju glider över och blir en strukturerad intervju eller kanske till och med en muntligt 

genomförd enkät. Det kan ske om den som intervjuar inte lyssnar på samtalet, utan bara ställer 

de frågor som är skrivna i förväg. En annan risk är att intervjun blir ett osystematiskt samtal 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 35). Jag ser i efterhand att jag med tiden blev tryggare i min 

intervjuroll och lyssnade mera på respondenten. Jag anser att intervjuerna ändå höll sig mellan 

de olika farorna och hela tiden var en kvalitativ intervju. Jag har genomfört enskilda intervjuer 

för att det var den enskilde lärarens arbete som låg i fokus och gruppintervjuer kändes inte 

relevant. 
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2.2 Urval och missivbrev 

Intervjuer tar relativt lång tid och därför begränsade jag min undersökning till sex intervjuer 

(Bell, 2006, s. 158). Dessa har utförts med lärare från tre olika skolor. Det kan ses som en 

svaghet med relativt få intervjuer och mina slutsatser kan inte ses om något generellt men jag 

är säker på att verklighetens speglas i mina resultat. Undersökning genomfördes i samma 

kommun i östra Götaland. Urvalet består av tre skolor, två i tätort och en i ett samhälle utanför 

tätorten. Skolorna ligger i olika socialt utsatta områden, en variation som eftersträvades när 

jag sökte skolor för att se variationen i en och samma kommun.  

I god tid före intervjuerna skickades ett missivbrev till alla respondenter per mejl (se bilaga 

1). Där beskrevs undersökningens syfte och hur underökningen skulle gå till tydligt. 

Respondenterna lovades konfidentialitet när rapporten är färdigskriven och att det var 

frivilligt för dem att delta. Att lova konfidentialitet innebär ett löfte om att respondenten inte 

beskrivas på ett sådant sätt att han/hon kan identifieras (Bell, 2006, s. 57). På så sätt visade jag 

respondenterna i min undersökning respekt. Tidsåtgången för varje intervju beräknades till 40 

minuter och det informerades respondenterna om. Att bestämma tid för intervjun och ungefär 

hur länge den kommer att pågå är viktigt att informera den intervjuade om i god tid innan 

(Johansson & Svedner, 2010, s. 36). Missivbrevet visades innan intervjun startade om någon 

av respondenterna skulle ha missat att läst brevet men det var det inte. Genom detta visade 

respondenten samtycke innan undersökningen påbörjades och han/hon hade god tid att tänka 

igenom det han/hon skulle gå med på innan (Bell, 2006, s. 55).  

2.3 Tillvägagångssätt 

Kontakt med skolorna togs genom att mejla rektorerna på respektive skola med en förfrågan 

om att få komma och intervjua ett par lärare på skolan. Syftet med intervjuerna framgick 

tydligt samt när det skulle passa att genomföra dem och hur lång tid varje intervju skulle ta. 

Rektorn mejlade ett par namn på lärare som var villiga att ställa upp. Till de lärarna mejlades 

missivbrevet och förfrågan om när det skulle kunna passa att komma och intervjua dem. Alla 

tillfrågade tackade ja och tid för intervju bokades in på deras respektive skola. 

Alla, förutom en av intervjuerna, genomfördes med gott om tid och den lokal som vi befann 

oss i var lugn och utan störningsmoment. En av respondenterna var lite stressad vilket inte 

gav lika utförliga svar. Intervjuerna pågick mellan 30 och 45 minuter. Under intervjuerna 

informerades respondenterna efter de inledande frågorna om undersökningens avgränsning till 
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att omfatta elever som far illa eller riskerar att fara illa på grund av bristande omsorg eller 

föräldrars beteende. I vissa fall gavs exempel på vad som kunde innefattas av begreppen. 

Alla intervjuer spelades in för att pauseringar, avbrutna meningar och tonfall är viktiga i dessa 

intervjuer, för att senare kunna skrivas ut ordagrant (Johansson & Svedner, 2010, s. 35).  Att 

spela in kan i vissa fall hämma den som intervjuas och man kan inte förutsätta att alla 

respondenter accepterar att bli inspelade (Bell, 2006, s. 165). Det upplevdes inte att någon av 

respondenterna blev hämmad eller upplevde det obehagligt att bli inspelad. Jag är väldigt nöjd 

med mitt val av att spela in intervjuerna. Det gjorde att jag som intervjuare kunde vara mera 

närvande under själva intervjun och leda samtalet med flera intressanta följdfrågor. Nackdelen 

med inspelat material är att det tar väldigt lång tid att sortera bland all fakta man fått fram 

(Bell, 2006, s. 166). Alla intervjuer har transkriberats ordagrant för att tydligt se vad 

respondenterna verkligen svarat och sagt inom de olika områdena. Det gav en djupare 

förståelse av hela intervjun att läsa den efter transkriberingen. I resultatet presenteras en del 

citat, jag har valt att skriva citaten som hela meningar och därmed uteslutit ljud som hm, ahh 

och så vidare. 

2.4 Avgränsningar 

För att kunna göra en givande undersökning och för att det ska vara genomförbart under den 

tid som står till förfogande gäller det att avgränsa ämnet (Johansson & Svedner, 2010, s. 14). 

Undersökningen är begränsad till att gälla elever som far illa eller riskerar att fara illa på 

grund av sviktande omsorg eller föräldrars beteende. Denna begränsning var nödvändig för att 

det skulle bli för stort arbete att undersöka alla elevers hemförhållanden utifrån ett 

lärarperspektiv. Det finns inte heller någon historisk återblick i detta arbete, vilket är ett 

medvetet val, då det inte är relevant i detta arbete.  

Arbetet är avgränsat genom att endast undersöka hur lärare upplever omsorgsbrist och 

föräldrars beteende i skolan och hur lärare och skola bemöter dessa elever. Intervjuerna har 

genomförts med lärare för att det är den yrkesgrupp som möter eleverna mest i det vardagliga 

arbetet. Det är önskvärt att jobba triangulärt, genom att betrakta samma sak ifrån olika 

synvinklar för att kunna ifrågasätta och bekräfta de resultat man får genom olika metoder 

(Bell, 2006, s. 116). Därför skulle det ha varit intressant att intervjua elever om hur de 

upplever att deras hemmiljö påverkar deras skolgång och vad lärare gör för att bemöta dem, 

tyvärr fanns inte tid för detta. 
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2.5 Material  

Barbro Hindbergs bok När omsorgen sviktar är mycket använd i arbetet för att den tar upp 

omsorgssvikt och föräldrars beteende. Sedan har en statlig offentlig utredning varit till god 

hjälp då den berör både hem och skola. Se, tolka och agera - allas rätt till likvärdig 

utbildning. Den statliga utredningen (2010:95) är nyligen gjord och inom de ämnen som detta 

arbete handlar om. En del av litteraturen är nu gällande lagstiftning och läroplaner som till 

exempel Socialtjänstlagen. Mycket av litteraturen är från 2008 och framåt, senaste nytt. Övrig 

litteratur har lite högre ålder men förhåller sig väl till lagstiftning och skolans utveckling. 

Intervjuerna ingår även som material, utförda med sex olika lärare på tre olika skolor, med 

varierande socialt upptagningsområde.  

2.6 Källkritik 

2.6.1 Forskning och litteratur 

Det har varit svårt att hitta material som både behandlar skola och hem utifrån lärarens 

perspektiv. Mycket av litteraturen tar upp hur barn har det hemma och andra tar upp 

skolgången. Det har också varit svårt att hitta material om hur lärare bemöter elever med 

omsorgssvikt i skolan, med konkreta tips. Något som bör tas i beaktade är att det är ny skollag 

sedan 2010 och ny läroplan sedan 2011, vilket gör att de äldre böckerna är skrivna utifrån den 

gamla skollagen och läroplanen. Även respondenternas svar utgår troligtvis från den gamla 

skollagen och läroplanen. 

En del av den litteratur som jag har använt mig av har relativt hög ålder. Erikssons bok Våga 

se - kunna handla är lite äldre, men information som är hämtat ur den boken är relevant i 

denna undersökning. Även Frost och Skölds bok Skolans ansvar när barn far illa är lite äldre 

men även den har god relevans i detta arbete. Det var en av få böcker som verkligen tog upp 

hur skolan bemöter och handlar när barn far illa. Det som är hämtat ur dessa böcker handlar 

om relationer och bemötande och har inte påverkats av ändrad lagstiftning och är därför 

fortfarande relevant. Boken Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov av Emilie 

Kinge riktar sig främst mot förskolan men informationen som är hämtad ur den boken kan 

hänföras till hela skolvärlden. Materialet är sökt via Karlstads universitets bibliotek, via 

artikelsök och Libris. Sökord som användes var bland annat ”barn som far illa”, ”utsatta barn” 

och ”skolans bemötande”. 
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2.6.2 Undersökningen 

2.6.2.1 Validiteten 

Validiteten är ett mått som mäter om en fråga mäter och beskriver det som man vill att den 

ska mäta och beskriva (Bell, 2006, s. 117). Intervjufrågorna har hög validitet eftersom 

begränsningen om att arbetet berör elever som far illa på grund av bristande omsorg och 

föräldrars beteende tydligt förklarades för respondenterna under intervjun och genom det har 

validiteten ökat på det frågorna skulle mäta. Frågorna skickades inte ut till respondenterna 

före intervjuerna, förutom till två av respondenterna, som gärna ville ha frågeformuläret och 

de efterfrågade det redan när de tackade ja till att medverka. De intervjuerna gav inte 

utförligare svar än de andra intervjuerna. Respondenternas svar påverkas av i vilken skola och 

klass de just nu arbetar i. Svarens beror på vad respondenterna ser i sin klass och vilka elever 

som går där. Det har med undersökningens giltighet att göra och påverkar undersökningens 

resultat. 

På frågan om vilket stöd som skolan ger till utsatta elever varierar svaren, vilket kan bero på 

att resursteamen i kommunen flera gånger de senaste åren bytt namn och utseende. Det kan 

göra att skolorna eventuellt använder olika namn på egentligen samma stöd. Under den sista 

intervjun hade respondenten ny information om hur resursteamen skulle fungera från och med 

den dagen på grund av omstruktureringar i kommunen.  

2.6.2.2 Reliabiliteten 

Undersökning har stark reliabilitet för att om man väljer sex nya respondenter i samma 

kommun, på olika skolor, kommer resultaten att bli liknande. Samtidigt måste man tänka på 

att de intervjuade kanske inte talar sanningsenligt eller om de svarar som de tror att jag vill 

höra. Jag har ändå en god tro till mina respondenter och tror att om någon annan skulle 

genomföra undersökningen skulle svaren blivit likvärdiga (Bell, 2006, s. 117). Under 

analysarbetet lästes de utskriva intervjuerna ett flertal gång för att få fram vad respondenterna 

svarat och tagit upp under respektive frågeområdena. Det gav en blick över vilka teman som 

återkom, då gemensamma kriterier och kategorier söktes(Johansson & Svedner, 2006, s. 49). 
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3 Forsknings- och litteraturgenomgång 

Här presenteras hur elevers hemmiljöer påverkar deras skolgång samt hur lärare bemöter 

elever från olika hemmiljöer utifrån forskning - och litteratur. Kapitlet börjar med en 

begreppsförklaring. 

3.1 Begrepp  

Utifrån den forskning och litteratur som jag tagit del av har jag kommit i kontakt med en hel 

del begrepp, som jag valt att förklara: 

3.1.1 Funktionella och dysfunktionella familjer: Funktionella familjer har en öppen, tydlig 

och ärlig kommunikation, har klara gränser mot omvärlden, känner tillit och respekt för 

varandra och har regler och beteenden som är ändamålsenliga. I dessa familjer bör 

omsorgsförmågan vara tillräckligt god men om det brister i några av funktionerna och 

beroende på hur allvarliga och permanenta bristerna är kan det ge en dysfunktionell familj 

(Hindberg, 2001, s. 25).  

3.1.2 Utsatta barn: Begreppet innefattar ofta barn som far illa eller riskerar att fara illa 

socialt, psykiskt eller fysiskt och vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas. Begreppet 

används ofta i vetenskapliga rapporter men det används även andra begrepp parallellt, ibland 

med samma innebörd och ibland med en annan innebörd. Det är begrepp som barn i 

riskzonen, barn i riskfyllda miljöer, barn som far illa, barn i behov av särskilt stöd, socialt 

utsatta barn, missgynnande barn och listan kan göras ännu längre. Genom att forskning inom 

olika forskningsfält för fram olika begreppsapparater innebär det en variation av innebörden i 

begrepp som är likartade. Lärare bedömer och förstår barns eventuella tecken på utsatthet och 

beteende avvikelser på olika sätt på grund av sina olika kunskaper och uppfattningar. Bente 

Jensen (2009),en dansk pedagog, anser att mängden av definitioner speglar skillnader i 

synsätt, både på människans utveckling, problemet i sig och lärande i ett vidare perspektiv 

(SOU 2010:64, 2010, s. 79 f). 

3.1.3 Barn som far illa: Enligt världshälsoorganisationen kan uttrycket urskiljas med fem 

undertyper som är fysiska övergrepp, sexuella övergrepp, försummelse och vanvård, 

emotionell kränkning och exploatering (World health organization, 2011). 

3.1.4 Barn i riskzonen: Är det samlingsuttryck för barn och ungdomar som har psykiska, 

fysiska eller sociala problem som växer upp under svåra förhållanden eller befinner sig i 
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riskfyllda miljöer. Det innefattar både barn som redan tagit skada av olika missförhållanden 

och barn vars hälsa och utveckling riskerar att skadas (Hindberg, 2001, s. 44). 

3.1.5 Omsorgsförmåga: Innefattar tre komponenter, att uppfostra, att tillfredställa barnets 

behov och att se till att barnet utvecklas så bra som möjligt. Omsorgsförmågan måste 

bedömas med barns behov som utgångspunkt och det ändras vartefter barnet utvecklas och 

växer. I en ålder kan föräldrar ha tillräckligt god förmåga för att tillfredsställa barnets behov 

men inte i en annan ålder. Omsorgsförmågan kan sättas ur spel vid kriser, missbruk, psykisk 

sjukdom eller konflikter i familjen (Hindberg, 2001, s. 22).  

Denna begreppslista visar problematiken med begrepp, ”utsatta barn”, ”barn som far illa” och 

”barn i riskzonen” är begrepp som är svåra att definiera. Innebörden av begreppen påverkas 

av skillnader i synsätt och detta bör tas i beaktande när begreppen används. 

3.2 Skolans uppdrag 

Barnkonventionen är en av sju konventioner om mänskliga rättigheter. Den antogs 1989 av 

FN:s generalförsamling och fram till idag har 193 stater anslutit sig. Grundprinciperna som 

genomsyrar hela barnkonventionen är ”barnets bästa”, ”barnets rätt till inflytande”, ”inget 

barn får diskrimineras” och att ”varje barn har rätt till liv och utveckling” (Jörgensen, 2011). 

Dessa grundprinciper ska man tänka på när man läser de resterande 50 artiklarna. I artikel 28 

står att ”alla barn har rätt att gå i skolan”. I artikel 29 står det om ”vad barn ska lära sig i 

skolan” och att ”alla barn ska utvecklas så mycket det går” (Hammarberg, 2008, s. 13).  

Skollagen och Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet är andra dokument 

som styr skolan. Skollagen säger att var helst en utbildning inom varje skolform anordnas i 

landet så ska den vara likvärdig, det innefattas av begreppet ”En skola för alla” (SFS 

2010:800 Skollag, 2010). Att den är likvärdig innebär inte att skolan ska utformas likadant för 

alla elever, inte heller att alla ges samma utbildning och samma stöd. Det innebär att de 

eleverna med störst behov också ska ges mest resurser, likvärdigheten bygger på en 

kompensatorisk idé (Rapp, 2010, s. 485). 

Läroplanens grundläggande värden är att skolan vilar på demokratins grund och att skolan och 

utbildningen ska förmedla de mänskliga rättigheterna och de demokratiska grundläggande 

värderingar som svenska samhället har till grund. Utbildningen ska även vara bra för elevers 

utveckling och deras livslånga lärande. Skolan ska underlätta förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse. Det som ska prägla verksamheten är omsorg om den enskildes 
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välbefinnande och utveckling (Skolverket, 2011, s. 7). I läroplanen står det att skolans 

uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Elevers allsidiga personliga utveckling till kreativa, aktiva, kompetenta och 

ansvarskännande medborgare och individer ska skolan främja i samarbete med hemmen. Det 

är omsorg om individen, omtanke och generositet som ska prägla skolan. Att överföra och 

utveckla ett kulturarv, värden, traditioner, kunskaper och språk, från en generation till nästa är 

en djupare mening av fostran och utbildning. För familjerna ska skolan vara ett stöd i deras 

ansvar för barnets fostran och utveckling. Därför måste arbete ske i samarbete med hemmen 

(Skolverket, 2011, s. 9). 

Arbetet som lärare kan vara komplicerat och det krävs en god överblick och sensivitet inför 

elevernas signaler och reaktioner. Att förhålla sig till enskilda individers problembeteende, 

samtidigt se till att inlärningsaktiviteterna fungerar och ta hänsyn till 20 eller 25 andra elevers 

reaktioner ingår i läraryrket. Eftersom lärare har kontakt med eleverna många timmar per dag 

kan de fungera som en fast punkt i elevers skiftande tillvaro. Lärare utgör skolans viktigaste 

resurs om de finns tillgängliga, behandlar elever på ett positivt och konsekvent sätt och ger 

konkret hjälp i skolarbete. Arbetet innebär både en teoretisk(ämnesmässig) och en mänsklig 

sida, vilket är en krävande uppgift. Lärare måste tåla motgångar och vara konstruktiv i 

konflikter, formulera mängder med idéer och ha en genuin respekt för eleverna, även de 

svåraste av dem. Detta innebär att lärarnas huvudansvar gäller under skoltid. Lärarna ska se 

till att alla elever får en anpassad inlärningssituation som genom att ge dem en positiv 

upplevelse av att klara saker som bidrar till att de utvecklar positiva attityder mot sig själva, 

andra elever, skolan och själva lärandet. Lärarna ska samarbeta med föräldrarna för att 

utveckla eleven så mycket som möjligt samtidigt som det är föräldrarnas huvudansvar att 

uppfostra eleven (Asmervik, Ogden, & Rygvold, 2001, s. 115).   

 3.3 Tecken som kan göra lärare uppmärksamma 

Nedan presenteras tecken som kan göra lärare i skolan uppmärksamma om elever far illa eller 

riskerar att fara illa på grund av föräldrars beteende eller bristande omsorg. Dessa bygger på 

sviktande omsorg och föräldrars beteendes form som presenteras i bakgrunden. 

Ekonomiskt utsatta barnfamiljers ekonomi kan frestas hårt av avgifter i skolan. Många 

familjer anstränger sig mycket för att förse barnen med skor och kläder för alla väder, hjälm, 

skidor, skridskor, cykel och idrotts- och badkläder. Det är en fin gräns mellan vad som barnet 

måste ha hemma och vad som måste köpas in för att barnet ska kunna följa med i 
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undervisningen i skolan. Dessutom tar många skolor ut avgifter för friluftsdagar och utflykter 

vilket gör att barnen måste avstå från att följa med (Thornblad, 2010, s. 32). Enligt skollagen 

(Kap 10. 10§) ska utbildningen vara kostnadsfri men det får ”förekomma enstaka inslag som 

kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.” Det är kostnader som vårdnadshavare på 

frivillig väg ska stå för i samband med skolresor och aktiviteter under enstaka tillfällen under 

läsåret. Dessa aktiviteter ska vara öppna för alla elever (SFS 2010:800 Skollag, 2010). 

 Psykisk misshandel kan visa sig genom att barnet har dåligt självförtroende, är rädd för att 

göra fel och blir arg och reagerar överdrivet på tillsägelser. Barnet kan även förtrycka andra 

men samtidigt vara inställsam mot alla som är äldre. Barnen kan vara rädda för att gå hem 

från skolan och väljer att inte prata om sina föräldrar. Genom sitt kroppsspråk och blickar 

visar barnet en otrygghet och osäkerhet som verkar mera djupgående än normalt. Barnet kan 

även börja suga på tummen eller kissa på sig trots att den för länge sedan slutat med sådant 

(Frost & Sköld, 1995, s. 22). Att hygienen inte är skött och att barnet är hungrigt kan vara 

tecken på psykiskt misshandel (Hindberg, 2001, s. 74).  Likaså kan barn som växer upp med 

missbrukande föräldrar präglas av otrygghet och stress. Barn som växer upp med två 

missbrukande föräldrar missar ofta sin barndom då barnet får växa upp och ta vuxenansvar 

redan som liten (Hindberg, 2001, s. 97 f). 

Det vanligaste tecknet på fysisk misshandel är blåmärken, även skelettskador och ”Shaken 

Baby Syndrom” (skaka barnet syndrom, gäller främst spädbarn). Fysisk misshandel kan vara 

att barnet får en skada men även vanvård. Aktiv misshandel är när en person fått en skada. 

Passiv fysisk misshandel är så kallad vanvård, det kan handla om att barnet lämnas utan 

tillsyn och skadar sig, inte får tillräckligt med mat och dryck eller inte har kläder anpassade 

för årstiden (Hindberg, 2001, s. 58). Tecken på att ett barn kan ha blivit sexuellt utnyttjat är att 

det återgår till tidigare utvecklingsstadier, det kan vara känslomässigt stört och visar ett 

aggressivt beteende. Barnet kan vara självdestruktivt och ha kontaktstörningar. För sin ålder 

använder och kan barnet ovanliga sexualord utan att förstå innebörden (Frost & Sköld, 1995, 

s. 23 f). 

Det som sker när en person utsätts för starkt aggressivt motstånd av en närstående är att den 

utsatta kan känna en mängd negativa känslor på det psykologiska planet. Det kan vara ilska, 

ledsamhet och maktlöshet. Utifrån det gör den utsatte (barnet) en tolkning av situationen och 

beroende på utfallet kan hon eller han börja tänka negativa tankar, agera och respondera inför 

den andre personen. Den utsatta personen (barnet) kan efter ett tag få ont i magen och känna 
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sig fysiskt dålig. Troligtvis som en följd av att den biokemiska balansen i hjärnan påverkas 

negativt. Som en uråldrig mekanism förbereder sig kroppen på kamp eller flykt och 

hormonbalansen rubbas fort. Förekommer likande händelser ofta och det inte ges någon 

naturlig förklaring till utloppen kan det skada andra kroppsfunktioner samt att den mentala 

upplevelsen och det sociala agerandet blir ännu mera negativt (Liljegren, 2000, s. 30). 

Dessutom finns det barn som kämpar med sina sociala och emotionella svårigheter och dessa 

barn har ofta svårt med kommunikation, både med barn och vuxna, och hamnar utanför lek 

och sammanhang. De barnen kan ha ett krävande, provocerande och oförutsägbart beteende. 

På grund av att deras hemförhållanden ofta är problematiska känner sig skolpersonal 

maktlösa. Ofta vet och förstår personalen väldigt lite, samtidigt som barnen av olika orsaker 

kämpar med sina känslor och kontakt med omvärlden. Barnen testar gränser och deras 

utagerande och aktiviteter kräver att personal handlar (Kinge, 2000, s. 17). Eva Johannessen 

(1990) sammanfattar i sin doktorsavhandling att barn med sociala och emotionella svårigheter 

är bråkiga, ängsliga, tafatta, tillbakadragna, nervösa, klängiga och har svårt att sköta sin 

hygien. Deras beteende präglas av vrål och skrik, protester, motorisk oro och rastlöshet som 

stör eller hindrar gruppaktiviteter. Det finns ängsliga barn med som har lätt till tårar, inte vill 

delta i aktivteter, är allmänt initiativlösa och klänger på de vuxna. Barnen kan pendla mellan 

ett tillbakadraget reaktionsmönster och utåtagerande (Kinge, 2000, s. 20). 

Utifrån elever i riskzonen kan man koppla in Maslows behovstrappa. Maslow utformade 1969 

en behovstrappa, med hierarkier av behov. För att nå en högre nivå måste först behoven 

längre ner i trappan vara uppnådda. Första nivån består av kroppsliga behov som mat och 

sömn, andra nivån består av trygghet, tredje av kärlek och gemenskap, fjärde av uppskattning 

och den femte nivån av självförverkligande (Woolfolk, Educational psychology, 2010, s. 380 

f). 

3.3.1 Roller 

Barn som far illa eller riskerar att fara illa kan ta olika roller för att skydda sig, som en 

överlevnadsstrategi. Det finns fyra olika roller, ”hjälten”, ”rebellen”, ”det tysta barnet” och 

”clownen”. Det duktiga barnet, som bär familjens börda och i alla lägen skyddar familjen, har 

tagit ”hjälterollen”. ”Rebellen” agerar ofta aggressivt, med trots eller stökighet, barnet är nöjt 

med att för en stund få uppmärksamheten riktade mot sig. ”Det tysta barnet” varken syns eller 

hörs. Det kan verka som om det här barnet inte märker vad som sker i familjen men den hör 
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och ser allt. Till sist finns ”clownen” som skämtar och skojar och på så sätt får 

uppmärksamheten. Clownen uppfattas oftast som rolig men blir sällan tagen på allvar, vilket 

ger en känsla av tomhet och en rädsla för att misslyckas (Kangas Fyhr, 2001, s. 83). 

3.4 Skolans och lärares stöd till utsatta elever 

De flesta barnen går i skolan i 13 år vilket är en lång tid och ingen annan verksamhet möter 

barnen under så lång tid. Det ger skolan en alldeles särskild möjlighet att fånga upp barn i 

riskzonen (Hindberg, 2001, s. 161). Barn från svåra förhållanden som har minst en trygg 

vuxenrelation utanför familjen, som får hjälp med att bearbeta sina smärtsamma upplevelser 

och där barnet upplever sammanhang och kontinuitet i livet, klarar sig bäst (SOU 2010:95, 

2010, s. 333 f).  

3.4.1 Goda relationer 

Vuxna i skolan har stora möjligheter att hjälpa barn genom att finnas tillgängliga och nära. 

Närheten behöver inte alltid vara fysisk, utan den ska vara tillgänglig och känslomässigt nära. 

I vissa situationer bör den vuxne ingripa men i andra inta en mer avvaktande och 

observerande hållning (Kinge, 2000, s. 26). Lärare som tar med sig livskompetens och 

medmänsklighet in i skolan kan ha avgörande betydelse för barn i riskzonen (Hindberg, 2001, 

s. 164). Vuxna runt omkring barnen måste vara uppmärksam på barnens reaktioner eftersom 

den viktigaste arenan som barn agerar i är skolan. Lärare i skolan har ofta stor makt och är en 

förebild för eleverna. Läraren måste agera professionellt i sin yrkesroll genom att visa vad 

som är tillåtet i tal och handling. En professionell lärare kan lyfta fram något positivt om varje 

barn i klassrummet och på så sätt visa att alla barn är accepterade som de är (Brodin, 2009, s. 

186). 

I arbete med utsatta barn har forskning visat att goda relationer med lärare är en avgörande 

faktor. Barn som har vuxit upp under ogynnsamma förhållanden kan ha lägre självuppfattning 

och bristande social kompetens. Det kan bidra till att eleverna får svårt att etablera positiva 

relationer med lärare och kamrater. Förmågan att skapa goda relationer med lärare har visat 

sig vara en avgörande mätare på elevernas framtid i skolan. Därför är det viktigt att tidigt, 

både i förskola och skola, skapa och förbättra relationen mellan lärare och barn. Det är vikigt 

att utveckla en god relation med eleven när det är möjligt, lärare kan göra det genom att 

uppmärksamma positiva beteenden, få till samtal och fortsätta förmedla höga förväntningar 

(SOU 2010:64, 2010, s. 106 f). Barn som vuxit upp i utsatta miljöer är i stort behov av att 
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behandlas med respekt redan i tidig ålder, för att de är i behov av att lära sig regler och 

normer och hur man beter sig mot varandra (Eriksson, 1996, s. 27). Däremot har forskning 

visat att ekonomiskt fattiga barn behandlas annorlunda av sina lärare. Lärarna ger dessa elever 

enklare frågor och ser till att eleven inte hamnar i situationer i klassrummet som de inte klarar 

av. Detta känner eleven av och tillslut lever eleven upp till de lägre kraven som läraren ställer 

på eleven och det blir en ond cirkel, som fattiga elever har svårt att ta sig ur på grund av 

lärarens beteende (Woolfolk, Hughes, & Walkup, Psychology in Education, 2008, s. 194). 

3.4.2 Skyddande faktorer och riskfaktorer 

Vad kan då skolan göra för att hjälpa barn som lever i riskzonen? För elever som möts med 

positiva förväntningar, når goda skolresultat och har goda relationer med sina lärare är skolan 

ett starkt skyddande faktor. Samtidigt som skolan är en skyddande faktor för barn med svåra 

uppväxtförhållanden är det en riskfaktor om eleverna har skolsvårigheter och ofullständiga 

betyg vilket ökar risken för utsatta barn att få flera negativa upplevelser (SOU 2010:64, 2010, 

s. 101). I skolan är det viktigt att riskfaktorer i den pedagogiska miljön bekämpas och att 

skyddande faktorer identifieras och beskrivs. Riskfaktorerna skulle kunna ses som miljögifter 

i skolan och de skyddande faktorerna som näringsämnen (SOU 2010:64, 2010, s. 103).  

De skyddande faktorerna är självklart fördelaktiga för alla elever men speciellt vikiga för 

elever som lever i utsatta livsmiljöer för att de kan utvecklas optimalt i skolan. En skyddande 

faktor är att erbjuda aktiviteter som skapar ett varmt känslomässigt klimat i hela barngruppen 

och för det krävs det medvetna pedagoger som jobbar i inkluderande miljöer (SOU 2010:64, 

2010, s. 103). Genom att utforma skolan utifrån den mångfald av elever som finns jobbar man 

inkluderande (Nilholm, 2006). Pedagogiska skyddsfaktorer som är gynnsamma för barn i 

utsatta livsmiljöer är i grunden samma faktorer som utmärker pedagogiska miljöer av hög 

kvalitet. Hög kvalitet på de pedagogiska miljöerna ger goda förutsättningar för alla barn, 

vilket innefattar även de som är sårbara, i behov av särskilt stöd eller de som är uppvuxna 

under svåra förhållanden.  Enligt forskning är positiva relationer med kamrater och lärare 

viktiga. Likaså personliga relationer med lärare, god förståelse och lärare som bryr sig om 

elevers välbefinnande, skapar motivation och behandlar eleven med respekt. Vidare är goda 

skolresultat och upplevelser av kompetens, trygghet, samvaro och meningsfulla aktiviteter det 

som skolan kan hjälpa till med för att skydda barn från utsatta miljöer. Riskfaktorer som 

påverkar elevers psykiska hälsa och välbefinnande i skolan är till exempel skolk och 

skolfrånvaro, familjeproblem, omsorgssvikt, missbruk, skolstress, oro, dåliga relationer med 
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lärare, brist på anpassning och stimulans och sociala svårigheter. Dessa faktorer kan bidra på 

något sätt att göra barn och ungdomar sårbara och utsatta (SOU 2010:64, 2010, s. 103 ff). 

De tidiga åren i skolan sätter sina spår, att ge bra pedagogiskt stöd i till exempel läs- och 

skrivinlärning och matematik och förebygga skolsvårigheter tidigt är vikigt. Det är lämpligt 

att satsa på att utveckla ämnesrelaterade kompetenser i det förebyggande arbetet. Enligt den 

pedagogiska debatten som förs får man intrycket att det pedagogiska arbetet blir viktigare ju 

äldre eleverna är. På grund av det synsättet underprioriteras de utvecklande och förebyggande 

insatserna i förskolan och i de tidiga skolåren (SOU 2010:64, 2010, s. 110). 

3.5 Samarbete mellan skola och hem 

I och med att barn börjar skolan ska familj och skola under många år framöver samverka för 

att utveckla kunskaper och färdigheter hos eleven så att han/hon utvecklas till harmoniska och 

ansvartagande samhällsmedborgare (Liljegren, 2000, s. 65). Enligt skollagen (1kap. 4§) syftar 

utbildningen till att främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, 

kreativa, ansvarskännande och kompetenta individer och medborgare i samarbete med 

hemmen (SFS 2010:800 Skollag, 2010). 

För att ge bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomars utveckling och lärande har 

skolan och vårdnadshavare gemensamt ansvar för elevernas skolgång. Alla som jobbar i 

skolan ska samarbeta med elevers vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 

skolans verksamheter och innehåll. Läraren ska fortlöpande informera och samverka med 

föräldrarna om elevernas skolsituation, kunskapsutveckling och trivsel. Läraren ska även hålla 

sig informerad om den enskilde elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens 

integritet (Skolverket, 2011, s. 16). Relationen mellan föräldrar, eleven och skolan är en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna i samband med arbete med barn i riskzonen. Om föräldrarna 

saknar förtroende för skolan är det ett stort hinder i arbetet (SOU 2010:95, 2010, s. 147). 

3.6 Läxor 

Något annat som lärare måste ta ställning till för att utveckla eleverna är läxor. Definitionen 

av vad en läxa är ”en uppgift som elever jobbar med hemma eller inte arbetar med under 

skoltid”. Enligt föräldrar och lärare lär läxor eleverna att planera. Det ger pedagogiska vinster, 

ökar skolarbetets engagemang, ger information till föräldrarna vad eleverna jobbar med i 

skolan och är bra för samvaron mellan föräldrar och barn. Det finns få studier som ifrågasätter 

värdet av läxor eller urskiljer en del individuella skillnader som stress, minskad motivation 
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och sociala orättvisor för de elever som inte har goda resurser i hemmiljön. Genom att 

föräldraras möjligheter att hjälpa elever med läxor skiftar menar Österlind (2001) att det 

markerar en social snedfördelning (Westlund, 2007, s. 84 f). 

3.7 Elevhälsovård 

Det är svårt att dra en tydlig gräns för vad som är skolans ansvar och vad som är 

socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrins ansvar när det är svårigheter som visar sig i 

skolan. Skolan kan ha en viktig uppgift för barn som lever i en kaotisk hemmiljö och kan 

utgöra en nödvändig fristad, för att kompensera bristerna i hemmet. Det är framförallt lärares 

ansvar att upptäcka barn i riskzonen då det är de som möter barnen direkt. Vidare delas stöd 

och hjälp på rektor, lärare och elevvårdspersonal (Hindberg, 2001, s. 161 f). Enligt skollagen 

(2 kap. 25§) ska det finnas elevhälsa för alla elever i skolan. Skolhälsan ska innefattas av 

psykologiska, medicinska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans främsta 

uppgift är att vara förebyggande och hälsofrämjande. Det är elevernas utveckling mot 

kunskapsmålen som ska stödjas. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, 

psykolog och kurator för psykologiska, psykosociala och medicinska insatser (SFS 2010:800 

Skollag, 2010).  

Det har enligt en statlig offentlig utredning kommit fram att det är stora skillnader mellan 

olika kommuner vad gäller bemanningen inom elevhälsan.  Det är svårt att tolka statistiken 

för tjänster inom elevhälsan eftersom den ofta är integrerad med andra verksamheter. 

Utredningen visar ändå att det är stora skillander i skolors tillgång till elevhälsopersonal (SOU 

2010:95, 2010, s. 164). Barn i utsatta livsmiljöer prioriteras sällan i fråga om hjälpinsatser och 

uppmärksamhet, jämfört med barn med andra slags funktionsnedsättningar för att det saknas 

en specifik diagnos. Vilken hjälp och stödresurser en skola får i arbete med att tillgodose 

dessa barn beror ofta på slumpen (Kinge, 2000, s. 23). 

För att kunna komma igång med tidiga insatser för utsatta barn krävs det att skolan i ett tidigt 

skede kan tolka tecken på behov av stöd (SOU 2010:95, 2010, s. 159). Att ge tidiga insatser 

för utsatta barn har de som är verksamma inom förskola, skola och annan pedagogisk 

verksamhet sett som en viktig framgångsfaktor. Ur ett samhällsperspektiv finns det 

indikationer på att tidiga insatser kan vara kostnadseffektiva (SOU 2010:95, 2010, s. 289). 

In till skolan för barnen med sig alla sorters liv och många olika problem. Det gäller för 

skolan att inte stå främmande för något. Det är skolans uppgift att kunna hantera den 
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mångfald som finns på i stort sett alla områden i samhället idag (Hindberg, 2001, s. 164). 

Lärare måste veta hur de ska hantera ”svåra” elever utan att kränka dem eller deras familjer 

och utan att bli utbrända (Asmervik, Ogden, & Rygvold, 2001, s. 116).  

3.8 Samarbete mellan socialtjänst och skola 

I Socialtjänstlagen står det att ” Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden” (14kap. 1§) 

(Socialtjänstlagen, 2001:453). Enligt Socialtjänstlagen är förskoleverksamhet, 

skolbarnomsorg och skolformer inom det offentliga skolväsendet som förskoleklass, 

grundskola, gymnasieskola och särskola under de kommunala nämndernas ansvar och därför 

är dessa skyldiga att anmäla till socialtjänsten om barn misstänks fara illa (Engström, 2004). I 

tjänsten kan man inte lämna uppgifter anonymt med det kan allmänheten göra. Socialtjänsten 

har rätt att samla in uppgifter men en begränsad möjlighet att lämna ut uppgifter. 

Socialtjänsten kan lämna ut uppgifter till andra myndigheter om vårdnadshavare först 

godkänner det (Hindberg, 2001, s. 141 ff). Det har enligt forskning visat sig att anmälningar 

till socialtjänsten görs sent i många fall. Enligt forskning som gjorts på 23 skolor visade det 

sig att 67 % av eleverna hade problematik som borde anmälts till socialtjänsten men endast  

16 % hade anmälts.  Anmälan hade gjorts först efter 19 månader (SOU 1997:116, 1997). 

Anledningar till de sena anmälningarna eller att ingen anmälning görs alls är okunnighet om 

lagstiftningen. Det kan även bero på att man i skolan tror att de egna insatserna ska vara 

tillräckliga eller att problemet är tillfälligt och kommer att lösa sig snart. Det kan även vara en 

tro om att problemet blir värre om socialtjänsten kopplas in eller att socialtjänsten ändå inte 

gör något åt problemet. Lärare kan vara rädda för att barnet flyttas ur skolan och lärare kan 

känna lojalitet med föräldrarna (Hindberg, 2001, s. 144 f). 

Enligt forskning saknar skolor återkoppling på de anmälningar de gjort till socialtjänsten. 

Barnskyddsutredningen har lämnat förslag på att socialtjänsten, på begäran av anmälaren, ska 

lämna information om utredning har inletts eller inte till anmälaren. För närvarande bereds 

förslaget i Regeringskansliet (SOU 2010:95, 2010, s. 165). I sin vardag jobbar lärare och 

elevhälsovård med förtroende som de ibland tvingas att bryta. De måste det om uppgifter 

framkommer som gör att lärare eller elevhälsovården måste anmäla situationen till 

socialtjänsten. Det har enligt forskning framkommit att personal upplever en maktlöshet för 

att det kan tvingas att bryta ett förtroende trots att det ingår i lärarens professionalism (SOU 

2010:95, 2010, s. 147). 
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3.9 Förbättringar för elever i riskzonen 

I ett projekt som pågick 2007 till 2009 deltog en tredjedel av Sveriges kommuner för att 

utveckla samarbete och pröva metoder mellan skola, polis, socialtjänst och barn- och 

ungdomspsykiatrin. De barn som far illa eller riskerar att fara illa ska genom en effektiv 

samverkan ges bättre och tidigare hjälp. Det krävs kontakt med många myndighetspersoner 

när ett barn far illa, genom att arbeta med multikompetenta team finns det en samordnare som 

kan visa vägen så att barnet slipper alla dessa kontakter. I ett multikompetent team kan det 

ingå pedagoger, familjebehandlare och speciallärare. Genom att arbeta med dessa team 

upplever barn, unga och föräldrar att hjälpen kommer tidigt och de känner sig delaktiga. 

Samverkan mellan skolan och socialtjänsten har visat exempel på att föräldrarna har sökt 

hjälp för sitt barn istället för att skolan gör en anmälan (Mellberg, 2009). 

Enligt Statens offentliga utredningar finns det förslag om förebyggande och främjande 

insatser. Förebyggande insatser innebär att tidiga insatser sätts in för att eventuella problem 

kan lösas eller lindras snabbt och upprepade skolmisslyckanden kan undvikas. Med främjande 

insatser menas att undanröja hinder för en effektiv samverkan och förtydliga åtgärder som kan 

höja kompetensen och ansvarsgränser inom berörda verksamheter. Fungerande samverkan är 

ett tungt ord i statens offentliga utredningar om förbättringar för utsatta barn (SOU 2010:95, 

2010, s. 262). Enligt Statens offentliga utredningar finns det önskemål från skolan att 

elevhälsan skulle knytas närmare skolan för att bidra till att elever når målen för utbildningen 

och att eventuella hinder minskas (SOU 2010:95, 2010, s. 286). 
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4 Resultat från lärarintervjuerna 

Respondenterna är verksamma i samma kommun. Jag intervjuade totalt sex lärare på tre olika 

skolor, två på varje skola. Deras erfarenheter som verksamma lärare varierade från fem år till 

fyrtioett år. Ett par av lärarna hade även innan de tagit lärarexamen varit verksamma inom 

barnomsorgen och hänvisade även till erfarenheter de har från de åren under intervjuerna. 

Lärarna är verksamma i årskurser mellan ett och sex och har behörighet för de åldrarna. 

Ämnen som lärarna är behöriga i varierade stort och bestod av matematik, naturorienterade 

ämnen, svenska, specialpedagogik, engelska och de samhällsorienterade ämnena. 

I intervjuguiden (se bilaga 2) sorterades frågeställningarna under olika frågeområden enligt 

följande: 

 Skolans och lärarens uppdrag 

 Hur bristande omsorg visar sig i skolan 

 Skolans och lärares stöd till utsatta elever 

 Anmälningsskyldighet 

 Förbättringar för elever i riskzonen 

Studiens resultat redovisas utifrån dessa frågeområden.  

4.1 Skolans och lärarens uppdrag 

Skolans uppdrag är enligt respondenterna stort och innefattar både att ge eleverna kunskaper 

så de når målen i LGR11 men även att forma framtidens människor. En respondent beskrev 

skolans uppdrag enligt följande: ”Lära ut kunskap men även fostra så klart!” Att lära eleverna 

att bli goda demokratiska medborgare lyftes under flera intervjuer. En uttrycker att det som är 

viktigt att lära eleverna om goda demokratiska medborgare är att de ”förstår att det inte bara 

är rättigheter utan att man faktiskt har en del skyldigheter.” 

Andra aspekter på skolans uppdrag som kom fram var att eleverna ska kunna klara sig i livet 

efter skolan och att de ska trivas med sig själva. Att samarbeta och att vara flexibel lyftes 

också. En av respondenterna uttryckte att skolans uppdrag är ”att få barnen att utvecklas så 

mycket de bara kan.” 

Respondenterna fick vidare definiera sitt läraruppdrag, vad de ansåg ingick i uppdraget och 

vad som inte ingick. Alla respondenterna ansåg att lära ut kunskap till eleverna ingick i 



- 24 - 

 

uppdraget, respondenterna formulerade sig lite olika. En respondent svarade att lärarens 

uppdrag är ”att hjälpa barnen att nå målen.” Hälften av respondenterna räknade upp vad 

eleverna skulle lära sig som till exempel att läsa, räkna och skriva. En av respondenterna 

ansåg att det viktigaste uppdraget en lärare har var att lära eleverna hur man tar reda på 

kunskap. 

De flesta av respondenterna nämnde att i lärarens uppdrag ingår att få eleverna att trivas i 

skolan, skapa regler och rutiner, visa hänsyn till andra, bli bra samhällsmedborgare och trivas 

tillsammans: ”Det är ett komplext yrke med många olika saker.” En bra kontakt med 

föräldrar tog ett par respondenter upp men samtidigt känns gränsen av i lärarens uppdrag då 

en respondent uttrycker: ”Däremot så tycker jag inte att jag ska vara kurator... och... ta hand 

om hemmen och föräldrar ingår inte heller.” En annan respondent anser att lärarna gör mer än 

det som ingår i uppdraget men att man gör det för barnets bästa ”I mångt och mycket så gör vi 

nog alldeles för mycket för vi ser till barnet. Vill jag att det ska slippa lida så mycket som 

möjligt, så att säga, så tillrättlägger vi, gör vissa saker som inte ligger på oss egentligen, men 

vi gör det för barnets skull.” 

4.2 Tid och uppmärksamhet för alla elever 

En av de sex respondenterna ansåg sig ha tiden att se alla eleverna i klassen om assistenten i 

klassen var närvarande, annars var det omöjligt. Alla övriga respondenter har svarat att de inte 

har tiden som krävs för att se alla elever: ”Det tror jag aldrig man kan, jag tror aldrig som 

lärare att du kan se alla elever på samma sätt som du skulle vilja.” Hälften av respondenterna 

har vidare funderat över vad som innefattas i ordet ”se” och vidare utvecklat resonemanget 

med att det inte gäller att bara se kunskapsutveckling utan även att se om eleverna mår bra 

”Jag kan ju se alla men jag kan ju inte tillgodose alla.” 

För att uppmärksamma alla elever tog tre av sex respondenter i hand varje morgon och tittade 

eleverna i ögonen.”Det är ett ypperligt tillfälle att träna dem att titta i ögonen och hinna se om 

här är något speciellt idag.” En av respondenterna lät alla elever svara på frågor och översätta 

texter så att alla skulle bli sedda. En annan av respondenterna jobbar för att försöka hitta en 

balans i klassen så att alla får utrymme: ”Man ska nog inte utgå ifrån att alla behöver lika 

mycket tid att prata, alla behöver inte ha det, alla behöver inte bli sedda lika mycket men man 

ska ha möjlighet att bli sedd.”  
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De flesta av respondenterna anser ändå att det viktigaste är att ha en bra gemenskap med 

eleverna, att ha en anknytning till dem. Det får de genom att komma ihåg elevens egna små 

intressen och sedan fråga om det när tillfälle ges. Det kan vara på rasten eller under lunchen 

och det gäller att hitta de stunderna för att uppmärksamma varje elev. Respondenterna anser 

inte att de hinner prata med alla elever varje dag men de jobbar på det, ”intresserad av barnet, 

det är ju det allt handlar om.” 

4.3 Hur bristande omsorg kan visa sig i skolan 

Respondenterna gav exempel på hur omsorgssvikt kan visa sig i skolan. Majoriteten av 

respondenterna gav exempel på att barnen inte hade med sig läxor och papper till skolan. De 

gav exempel på smutsiga barn, orena kläder, fel kläder, trötta barn, hungriga barn, barn som 

inte kommer i tid till skolan, föräldrar som inte tar del av information genom till exempel 

föräldramöten eller information på internet. En respondent uttryckte sig på följande sätt på 

frågan om hur omsorgssvikt kan visa sig i skolan: ”Kläder, att de inte har rena kläder, att de 

inte har rätt kläder, att de har samma kläder, att de inte är tvättade.” En annan gav exempel på 

hungriga barn: ”Jag har sett hungriga barn som verkligen proppar i sig på frukost och som 

proppar i sig på mellis... då förstår man ju att det här barnet får inte mycket mera mat 

hemma.” 

Två respondenter nämner att omsorgssvikt kan visa sig genom ändrat beteende, eleven visar 

plötsligt ett beteende som den eleven förut inte visat. En glad och harmonisk elev blir plötsligt 

utåtagerande och aggressiv. En respondent sammanfattar sin upplevelse av omsorgssvikt 

”man kan se hur mycket som helst på de här barnen.” Ett par av respondenterna berättar att en 

del elever ofta går till skolsyster för att de har ont i magen, men egentligen vill de bara prata 

med någon vuxen som har tid. Skolgången för dessa elever påverkas på många olika sätt 

enligt respondenterna. Att läxor och hemarbeten inte kommer in i tid tar flera av 

respondenterna upp, vilket gör att eleverna kan få svårt att nå målen i vissa ämnen. De yngre 

eleverna som inte får lästräna hemma kommer efter, äldre elever som inte får hjälp med den 

mekaniska inlärningen som glosor eller multiplikationstabeller kommer också efter och får 

svårt att nå målen. En lärare menar att på grund av hemförhållanden så missar eleven massor: 

”Vardagsmatte, vardagssvenska, det här vardagliga som man sitter kanske och pratar om, det 

får de inte. De får lära sig allting själva!” Några respondenter berättar om att när elever är 

hungriga brister det i koncentration och ett par nämner även att smutsiga barn drar sig undan 

uppmärksamheten, både kompisar och lärare och hamnar lite utanför.  
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Ett par av respondenterna tar upp att eleverna kommer efter och inte har ork att arbeta för att 

de sitter och tänker. Lärare kan tro att de eleverna är lata och trötta men det kan beror på att de 

har det tufft hemma. En respondent menar att omsorgsbristen märks tydligt på elever: ”Det 

märks på orken, det märks på motivationen, det märks ju på egentligen hela deras situation.” 

Ett par av respondenterna tar upp problematiken som kan uppstå inför helger, både veckoslut 

och storhelger. Med elever som är oroliga och nervösa inför dessa helger av flera anledningar, 

både vad gäller skilsmässobarn som ska byta bostad eller barn i missbrukarhem. ”En del 

älskar att få jullov medan andra hellre skulle stanna kvar i skolan.” Vissa elever uppskattar 

säkert att gå i skolan och tycker det är skönt att vara där ger ett par av respondenterna 

exempel på. ”Här är det som det brukar vara, här finns det regler och de flesta håller sig till 

dem. Det kanske det inte finns hemma.” 

På frågan om hur vanligt eller ovanligt det är att elever far illa eller riskerar att fara illa på 

grund av omsorgssvikt eller föräldrars beteende. Respondenterna svarade mycket olika och 

flera nämnde även att det beror på var man jobbar eller hur området ser ut som skolan ligger i. 

Två av respondenterna ansåg att det var vanligt med elever som far illa eller riskerar att fara 

illa. ”Tyvärr är det alldeles för vanligt! Alldeles för vanligt!” De fyra resterande 

respondenterna svarade att det fanns men inte mycket just på deras skolor: ”… jag tycker inte 

det förkommer så väldigt ofta att barn far illa, faktiskt, som tur är.” Två av respondenterna 

nämnde även att det kanske är vanligare än man tror och ser. ”Det känns inte som det är så 

vanligt här, men och andra sidan behöver inte det betyda att det är så utan det kan ju vara så 

att det inte syns på samma sätt.” 

4.4 Skolan och lärares stöd till utsatta elever 

Alla respondenterna berättar vad skolan gör för de utsatta barnen genom skolans 

elevhälsovård. Den ser lite olika ut på skolorna, men de flesta nämner att en liknande gång om 

någon elev inte mår bra. Namnen på hjälpen varierar mellan skolorna, det kan heta både 

hälsoteam, skolhälsovård och elevvårdsgrupp. De flesta respondenterna nämner att i dessa 

team ingår kurator, skolsyster och i vissa fall psykolog. En av respondenterna nämner att ”vi 

börjar med att kontakta föräldrarna själva, men tycker vi inte att det händer någonting då, då 

gör vi en elevvårdsgrupp.” Hälften av respondenterna uppger att rektor närvarar vid detta 

möte som sker mellan kurator, skolsyster och läraren, föräldrar är inte närvarande. Där 

diskuteras vad de sett och hur man ska gå vidare. I vissa falla går det vidare till en 

elevvårdkonferens, då även kommunens resursteam och föräldrar närvarar. Ifrån den 
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konferensen får olika befattningar uppdrag som skickas till kommunens resursteam. Några av 

respondenterna visar genom sina uttalanden att det tar tid att få någon hjälp. ”När man 

anmäler ett barn dit så kommer det, så småningom, får man någon hjälp fast man får vänta ett 

litet tag”.  Flera av respondenterna berättar att de rådfrågar syster eller kurator för att få tips 

och råd om en elev far illa innan man gör en elevvårdgrupp. ”Skolsyster är ju bra att 

rådfråga”. Två av respondenterna berättar att deras skola har en ”måbragrupp” som ska 

kopplas in först om man ser att någon inte mår bra. Det arbetet dras igång fort och då behöver 

inte rektor vara närvarande men underrättade om vilka elever som är kopplade till 

”måbragruppen”. ”Måbragruppens” hjälp kan hjälpa eller bara hjälpa en stund men gruppen 

återkommer till eleven och kollar upp hur det har gått. En av respondenterna berättar att för att 

få igång elevvårdsarbete är det upp till läraren att uppmärksamma om elever far illa, ”det är ju 

ändå upp till oss lärare att uppmärksamma det här.” 

De flesta av respondenterna berättar även att de har sett till att det finns läxhjälp på skolan, dit 

elever kan komma och få extra stöd. ”Så har vi ordnat läxhjälp som finns här och som en 

lärare har varje torsdag eftermiddag”. Flera av respondenterna berättar även om att skolan kan 

ge hungriga elever en frukt innan de går hem, extra kläder till de som behöver och utrustning 

vid aktiviteter ”det kan vara skridskor och såna saker, det finns alltid att låna på våran skola.” 

Matsäck till utflykter anger två av respondenterna att skolan står för. Även en annan 

respondent lyfter problematiken med att be elever om att ta med matsäck och att lärare alltid 

måste ha detta i åtanke, att alla kanske inte kan få med sig mat eller att elever också kan 

glömma.  

Läxor är något som alla respondenter nämner på frågan om vad de som lärare gör för att 

hjälpa utsatta elever. Hälften av respondenterna anser att läxorna inte är ett måste om det inte 

fungerar i familjen. Det kan vara lika bra att låta bli läxorna ett tag ”jag kanske får skippa 

läxan helt enkelt, det får vara som det är nu.” Ett par av respondenterna har istället ordentlig 

koll på att läxan lämnas in och vilka som har glömt att lämna in läxan: ”Oftast är det ju 

samma barn hela tiden som inte lämnar in grejerna eller läxuppgifterna eller så, och jag har ett 

gediget avprickningssystem för att hålla reda. En av respondenterna uppger även att 

läxinlämning kan bli ett irritationsmoment när det är samma elever som gång efter gång 

glömmer läxor och lappar. Hälften av respondenterna uppger att de försöker att hjälpa till med 

läxorna i skolan så gott det går, hitta tid för lästräning eller be elever stanna en stund om det 

är något särskilt de behöver hjälp med.  
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De flesta av respondenterna anser att det viktigaste stödet som de ger till utsatta barn är att 

visa att läraren finns som stöd. Att läraren inte ger sig, utan finns där även i jobbiga 

situationer: ”Jag är här och jag finns här, jag springer inte härifrån fast vi har problem, utan vi 

ska överbrygga det och vi ska hjälpas åt och komma framåt det är urviktigt alltså.” 

Respondenten betonade verkligen betydelsen av att finnas för eleverna. 

4.4.3 Föräldrakontakt 

Några av respondenterna berättar att föräldrakontakten består i första hand av föräldramöten 

och utvecklingssamtal, det är genom de möten som respondenten lär känna föräldrarna. 

Hälften av respondenterna nämner mejl- och telefonkontakten med föräldrarna. Däremot är 

det delade meningar om hur den kontaken ska skötas. En av respondenterna ringer bara till 

hemmen om det hänt någonting medan en annan av respondenterna ringer även när allt 

fungerat bra. 

En av respondenterna menar även att trots upprepade kontakter med utsatta elevers föräldrar 

och familjer blir det inte som de har sagt under möten och samtal. ”Det är bara det att 

föräldrarna lovar någonting och sen blir det inte så mycket sen tyvärr.” De flesta av 

respondenterna anser att det är vikigt att ha en god kontakt med föräldrarna. Genom att ha en 

öppen dialog och bra kontakt anser de att det är lättare att ta kontakt de gånger det inte 

fungerar. Samtidigt säger flera av respondenterna att man måste tillmötesgå försiktigt: ”Man 

kan inte bara gå in och klampa in och jag tror det är jätte viktigt hur man bemöter dem.” Flera 

av respondenterna trycker också på att föräldrarna gör så gott de kan och det måste man som 

lärare komma ihåg i situationer man ska ha kontakt med föräldrarna. ”Man måste ju alltid 

utgå från att föräldrarna gör så gott de kan och man får inte gnälla i onödan.” 

4.5 Anmälningsskyldighet 

Av respondenterna är det två som svarar att de inte anmäler misstankar om barn som far illa 

eller riskerar att fara illa (en av respondenterna gör det om det handlar om fysisk misshandel) 

till socialtjänsten, men de gör det inte på grund av olika anledningar. En av respondenterna 

anser inte att det gör någon skillnad och vill inte ”sätta dit” föräldrarna: ”Jag tar andra 

alternativ först för att ge föräldrarna en chans för att jag ska inte bråka och kriga mot dem, 

utan samarbeta kring det här barnet för att det är det som är viktigast att barnet ska må bra, att 

det här barnet mår bra. Och inget barn mår bra av att föräldrarna blir anmälda…”. Den andra 

respondenten anmäler inte på grund av att den anser att det inte händer någonting när anmälan 
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kommit in till socialförvaltningen: ”Jag vet att jag ska anmäla men jag gör det inte! För det 

händer ingenting! Och jag blir lika förbannad varje gång!” Det är flera av respondenterna som 

tar upp att samarbete mellan skola och socialförvaltning fungerar dåligt. Respondenterna 

saknar återkoppling när en anmälan gjorts: ”Kommunikationen mellan socialförvaltningen 

och skolan är noll”, vilket respondenten tydligt betonade. Ytterligare en annan säger: ”Det vi 

tycker är så tråkigt är att vi aldrig får någonting tillbaka, vi vet det här med sekretessen och 

alltihopa men vi skulle ändå vilja få tillbaka, vi lägger ner det här ärendet eller vi startar en 

utredning.” 

Hälften av respondenterna känner sig trygga i kunskapen och anmälningsskyldighet till 

socialförvaltningen. “Så fort jag misstänker, så är jag skyldig att anmäla, så det är ju inte så 

svårt egentligen.” Många av respondenterna nämner att de anser att rektor eller flera kollegor 

bör stå som ansvarig för en anmälan då det kan bli jobbigt att stå ensam som lärare. Flera 

pratar även om möjligheten att anonymt ringa till socialförvaltningen för att rådfråga. ”Stanna 

inte upp och var orolig, fråga en gång extra.” 

4.6 Förbättringar för elever i riskzonen 

Respondenterna fick frågan om de anser att skolan gör tillräckligt för elever som far illa eller 

riskerar att fara illa. De flesta av respondenterna anser att skolan kan göra mera än vad de gör. 

En menar till och med att inte skolan gör mycket. Medan hälften menar att med mer resurser 

skulle skolan kunna hjälpa utsatta barn mera: ”Jag tycker inte det finns tillräckligt med 

resurser och då tycker jag ju inte att skolan gör tillräckligt.” Två av respondenterna tycker att 

skolan gör så gott de kan utifrån de möjligheter de har. Samtidigt anser de att mera resurser 

skulle göra att skolan kan göra mera för utsatta barn. ”Med dem resurser man har så är det 

klart att man gör så gott man kan. Jag tror inte man göra tillräckligt. Jag tror att man kan göra 

mer.” Det som skolan kan förbättra är både genom mer resurser och även praktiska bitar. I 

resursfrågan efterfrågar respondenterna resurspersonal och specialpedagoger som kan vara 

mera med barnen socialt, ”specialpedagoger som kunde vara mera med barnen socialt och jag 

som lärare fokuserar mer på min undervisning.” Praktiskt sett vill till exempel en av 

respondenterna förbättra att lärarna börjar en kvart tidigare på morgonen för att vara i sitt 

klassrum innan skoldagen startar så att elever kan komma in och prata och berätta om det är 

något speciellt som hänt. Ett annat förslag på förbättringar är att hjälpa varandra bättre inom 

arbetslaget och ställa upp när någon klass har det tufft. Även system och samarbete mellan 

skola, barnavårdcentral och socialförvaltningen som fungerar efterfrågas då ett par 
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respondenter anser att mycket av problemen kan förebyggas om hjälp sätts in tidigt. ”Jag tror 

man kan förebygga bara man börjar i tid.” 
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5 Diskussion 

Här nedan presenteras en diskussion över vad arbetet har resulterat i. Litteratur, forskning och 

intervjuer analyseras och diskuteras för att komma fram till vad det har gett för resultat. 

Diskussionen avslutas med sammanfattning och slutsatser. 

5.1 Resultatdiskussion 

Till att börja med besvaras första frågeställningen: Hur påverkas elevers skolgång av deras 

hemförhållanden? Respondenterna hade olika uppfattningar om hur vanligt det är med elever 

som far illa eller riskerar att fara illa på grund av omsorgssvikt eller föräldrars beteende. Ett 

par av respondenterna anser att det är vanligt medan resterande inte anser att det är vanligt, ett 

par nämnde att det kanske är vanligare än lärarna ser. Det är enligt statens offentliga 

utredningar (SOU 2010:95) svårt att veta hur många barn som far illa och vilka det är, det 

enda vi vet är att de finns. Här stämmer den statliga offentliga utredningen (SOU 2010:95) väl 

överens med undersökningen. Alla respondenter kunde ändå ge exempel på omsorgssvikt och 

beteende som dessa elever kan uppvisa.  

De respondenter som anser att det är vanligt med omsorgssvikt uttryckte att de kan se hur 

mycket som helst på de här barnen. Hindberg nämner dålig hygien och hungriga barn i likhet 

med vad respondenterna tar upp. Även ändrat beteende när något som Kinge och 

undersökningen visar är ett tecken på att allt inte står rätt till.  Elever som är rädda för att gå 

hem från skolan, har ont i magen, är okoncentrerade och omotiverade är beteenden som både 

undersökningen och litteratur tar upp stämmer med elever som far illa. Enligt respondenterna 

påverkar alla dessa bitar elevernas skolgång. De missar tid att jobba med skolarbetet som går 

till att grubbla över hemsituationen eller gå till skolsyster. 

Det som tydligast påverkas i skolan enligt undersökningen är att läxor och papper inte 

kommer tillbaka till skolan, vilket Westerlund menar är en social orättvisa för elever som inte 

har hjälp hemifrån. Respondenterna har olika strategier för att lösa läxsituationen, två struntar 

i läxor en period om det inte fungerar medans två andra respondenter har full kontroll på om 

läxorna kommit in eller inte. Båda dessa sätt att resonera kring läxor är från lärarens sida ett 

stöd för elever som far illa eller riskerar att fara illa.  De stämmer väl överens med Kinges 

definition av den goda relationen som bygger på att lärare bör finnas tillgängliga och i vissa 

fall ingripa medans i andra inta en mer avvaktande hållning. 
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Jag har kommit fram till att lärare anser att elevers hemförhållande beroende på sviktande 

omsorg och föräldrars beteende påverkar eleverna på flera sätt i skolan. Lärare anser att det 

tydligaste som påverkas i skolan är att läxor och papper inte kommer in i tid men även 

problem av social karaktär som att elever är hungriga eller trötta har betydelse för elevers 

skolgång. Hur vanligt förekommande bristande omsorg och föräldrars beteende är i skolan är 

svårt att få exakta siffror på, men dessa barn går i skolan, enligt både forskning och 

undersökningen. 

Utifrån tidigare frågeställning och att det endast är en av de sex respondenterna som upplever 

att han/hon har tiden som krävs för att se alla elever blir andra frågan om hur skola och lärare 

möter dessa elever intressant. Den andra frågeställningen löd: Hur bemöter skola och lärare 

elever från olika hemmiljöer? Alla respondenter försöker utifrån sina förmågor att 

uppmärksamma alla elever, variationen i hur det går till är stor. Som att ta i hand varje 

morgon, låta alla elever svara på alla frågor eller hitta balans i gruppen genom att de som 

behöver utrymme får det. Respondenternas sätt att uppmärksamma stämmer till viss del med 

vad Rapp anser skollagens begrepp om ”en likvärdig skola för alla” innebär. Rapp menar inte 

att alla ska få lika mycket och samma stöd utan det är precis som en av respondenterna 

nämner att de elever med störst behov som ska ges mest resurser. De respondenter som låter 

alla elever svara på alla frågor arbetar tvärtemot Rapps tolkning.  

Tidig läs- och skrivinlärning och matematik är enligt den statliga offentliga utredningen (SOU 

2010:64) betydelsefullt och menar vidare att om vi kunskapsmässigt kan fånga upp elever 

som far illa tidigt, hinner inte skolmisslyckanden ske. Respondenterna arbetar på detta sätt 

genom att hjälpa eleverna med läxläsning och försöker hitta stunder för att ge eleverna extra 

stöd. Genom att utveckla en god relation till eleven och uppmärksamma positiva beteenden är 

läraren en vikigt vuxen förebild i skolan enligt den statliga offentliga utredningen (SOU 

2010:64), Brodin och Kinge. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska verksamheten präglas 

av omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling. Respondenternas arbete stämmer 

väl överens med detta för att de arbetar för att uppmärksamma alla elever och en respondent 

uttrycker det så här: ”Intresserad av barnet, det är ju det allt handlar om.” Enligt den statliga 

offentliga utredningen (SOU 2010:64), Hindberg och Kinge är goda relationer med vuxna och 

lärare av stor vikt för att kunna hjälpa elever som far illa eller riskerar att fara illa. Enligt 

statens offentliga utredning (SOU 2010:95) är en av de viktigaste aspekterna för att barn från 

svåra förhållanden ska klara sig bäst i livet att de har minst en trygg vuxenrelation utanför 
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familjen. Se det i förhållande till att skolan är den arena som barn tillbringar mest tid inom, 

hela 13 år av sin barndom. Det är tydligt att lärare kan göra skillnad. 

Enligt lag är det tydligt att lärare i skolan måste anmäla till socialtjänsten så fort man 

misstänker ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Den statliga offentliga utredningen (SOU 

1997: 116) visar att anmälningar till socialtjänsten inte alltid görs i den utsträckningen som 

man skulle önska. Undersökningen stämmer i och med detta i hög grad med tidigare 

forskning. Enligt undersökningen och Hindberg avstår lärare till och med från att anmäla till 

socialtjänsten för de anser att det inte händer någonting eller för de inte vill ”bråka” med 

föräldrarna. I det senare fallet kan man fundera på om det är barnets bästa som läraren har 

som utgångspunkt eller om det är föräldrarnas? Att anmälningarna till socialtjänsten uteblir 

kan bero på ett dåligt samarbete mellan skola och socialtjänsten och det efterfrågas av både 

respondenterna och i den statliga offentliga utredningen (SOU 2010:95). Just nu bereds ett 

förslag i regeringskansliet om att socialtjänsten, på begäran av anmälaren, ska lämna 

information om en utredning har inletts eller inte i det aktuella fallet. Det för att samarbete ska 

bli tydligare mellan skola och socialtjänst. Även om inte socialtjänsten kopplas in, kan elever 

som far illa eller riskerar att fara illa, få god hjälp. I och med nya skollagen har elevhälsan fått 

tydligare krav på att jobba hälsofrämjande och förebyggande. Respondenterna hade alla svar 

på vad skolan gör för att hjälpa dessa barn även om gången såg olika ut på de olika skolorna 

genom till exempel ”måbragrupper” och elevvårdskonferenser. Andra sätt att hjälpa barn i 

utsatta livssituationer enligt en respondent är att som lärare finnas i klassrummet före 

skoldagens start för att hinna prata med eleverna om det är något särskilt, vara mera 

tillgänglig, för att kunna skapa en god relation.  

Skolan och lärares bemötande är inte enbart riktad till eleverna, enligt skollagen ska 

samarbetet mellan skola och hem vara nära. Enlig den statliga offentliga utredningen (SOU 

2010:95) är det samarbetet extra betydelsefullt för barn i riskzonen. Respondenterna anser i 

likhet med SOU 2010:95 att detta är vikigt, men det är svårt med samarbete för att det ofta 

inte blir som det är sagt under möten med föräldrar. Respondenterna nämner att det är viktigt 

att visa föräldrarna respekt och komma ihåg att föräldrarna gör sitt bästa utifrån deras 

förmåga.  

De flesta av respondenterna anser inte att skolan gör tillräckligt för elever som far illa eller 

riskerar att fara illa. De anser att tidiga insatser, mer resurser till skolan och bättre samarbete 

mellan skola, barnavårdscentral och socialförvaltningen borde förbättras. Tidiga insatser 
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stämmer väl överens med den statliga offentliga utredningen (SOU 2010:95) som visar att det 

kan förebygga skolmisslyckanden. Bättre samarbete mellan olika insatser är ett förslag som 

Mellberg och statens offentliga utredningar (SOU 2010:95) i likhet med respondenterna 

förespråkar. Det kan ske i form av multikompetenta team som kan ge mer resurser, annars är 

det en punkt det skiljer sig på, respondenterna efterfrågade mer resurser men detta syns inte 

lika tydligt i forskningen. Forskningen preciserar alltid vilken form av resurser som behövs i 

de olika situationerna medan respondenterna generaliserar och efterfrågar enbart ”mera 

resurser” utan att precisera vad för resurser som behövs.  

Alla respondenterna menar att skolans uppdrag är att lära ut kunskap, forma framtidens 

människor och lära eleverna att bli demokratiska medborgare. Respondenterna är inne på 

mycket av det som tas upp i läroplanen, skollagen och barnkonventionen, vilka är några av de 

dokument som styr skolan. Respondenterna är väl förtrogna med skolans uppdrag och det är 

tydligt både i styrdokumenten och i skolorna att barnets bästa är centralt. Respondenterna 

anser att deras jobb innebär att hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen, men att de i själva 

verket gör mycket mera. De vill alltid barnets bästa och ser sitt yrke som ett kall. Lärarna gör 

på olika sätt och utifrån sina egna åsikter det som passar eleven bäst, i vissa fall gör de till och 

med lagbrott genom att inte anmäla till socialtjänsten.  

Det viktigaste vad gäller skola och lärares bemötande av elever från olika hemmiljöer är 

lärarens uppgift som en tydlig förebild och att ha goda relationer till eleverna. Att alla lärare 

inte anmäler till socialtjänsten när ett barn far illa är mycket intressant och en brist i lärares 

bemötande av elever. Samtidigt visar respondenterna att de försöker anpassa skolan och 

undervisningen för att den ska passa alla elever oavsett hemsituation, i en likvärdig skola.  

5.2 Sammanfattning och slutsats 

I början av detta arbete gavs exempel på vilken form av omsorgssvikt och föräldrars beteende 

det kan röra sig om när elever far illa. Det visar att det finns en stor variation av hemmiljöer 

som lärare ska förhålla sig till i skolan. Utifrån detta får jag en positiv bild av de lärare och 

skolor som deltagit i undersökningen. De flesta lärarna gör mer än deras uppdrag, enligt 

styrdokumenten, ställer krav på och de gör det för barnets bästa. Det känns mycket positivt att 

lärare gör allt för dessa elever och stöttar dem att bli trygga individer. Enligt statens offentliga 

utredning (SOU 2010:95) är en nära vuxenrelation utanför familjen viktigt för att utsatta barn 

ska lyckas senare i livet. Denna viktiga relation kan vara läraren, som kan se till att barnen får 

en bra framtid.  
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Jag anser att min undersökning har en övergripande syn på hur arbete med barn som far illa 

påverkas och bemöts i skolan. Vidare forskning som skulle vara intressant att tränga djupare 

in i är hur kontakten med föräldrar ser ut och fungerar till elever som far illa. Det skulle även 

vara av intresse att undersöka hur elever uppfattar sin situation i skolan utifrån deras 

hemförhållanden. 

Jag är mycket fascinerad över respondenternas sätt att utöva sitt yrke på och känner att det är 

ett stort ansvar som läggs på mig som blivande lärare. Samtidigt känner jag en stolthet över att 

få möjligheten att göra skillnad. 
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Förfrågan om deltagande i intervju 

 

I samband med mitt examensarbete på lärarutbildningen vid Karlstads universitet på samhälls 

fakulteten tänker jag skriva ett arbete om hur hemmiljön påverkar elevers hemförhållande. 

Syftet med arbetet(studien) är att ta reda på vad lärare kan göra för att underlätta skolgången 

för elever från olika hemmiljöer. Även hur olika elevers hemmiljöer ser ut och på vilket sätt 

det påverkar elevernas skolgång är av intresse. Jag vill göra en kvalitativ studie och jag 

planerar att intervjua sex verksamma lärare på låg- eller mellanstadiet på tre olika skolor. 

Tidsåtgången för varje intervju beräknas ta cirka 40 minuter. Det är helt frivilligt av dig att 

delta, men för mig skulle det betyda mycket om du vill medverka. Intervjuerna kommer att 

spelas in, efter ditt medgivande, för att jag ska kunna göra en så god och pålitlig analys som 

möjligt. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras efter analys samt 

raderas. Jag har valt att inte ange vilken skola eller kommun det rör sig om. 

 

Jag kommer att utgå från ett visst tema och jag har specifika frågor men respondenten 

kommer att ha möjlighet att utveckla sitt resonemang. Detta kallas semistrukturerad 

intervjuteknik.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Emma Grenestam  

Student 

Mail adress 

Telefonnummer 

 

Handledare Anders Österberg 

Universitetsadjunkt i samhällskunskap på Karlstads universitet. 

Mail adress 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

1 Inledande frågor 

1.1 Vilken årskurs jobbar du i just nu? Vilka åldrar har du behörighet för? 

1.2 Hur länge har du varit verksam lärare? 

2 Skolan och lärares uppdrag 

2.1 Hur definierar du skolans uppdrag? 

2.2 Hur definierar du ditt läraruppdrag? 

2.3  Har Du tiden som krävs för att se alla elever? 

- Berätta hur du gör för att uppmärksamma alla elever 

3 Hur bristande omsorg visar sig i skolan 

3.1 Kan du ge exempel på hur omsorgssvikt kan visa sig i skolan?  

3.2 Hur vanligt/ovanligt är det att elever far illa eller riskerar att fara illa på grund av 

sviktande omsorg eller föräldrars beteende? 

3.3 Berätta hur elevers skolgång påverkas på grund av bristande omsorg eller 

föräldrars beteende? 

4 Skolan och lärares stöd till utsatta elever 

4.1 Berätta vad skolan gör för att ge ett bra stöd till utsatta barn? Elevhälsovård? 

Rektor? 

4.2  Berätta vilket stöd du brukar ge dessa elever, både socialt och studieinriktat?  

4.3 Kan du ge exempel på hur föräldrakontakten kan se ut? 

5 Anmälningsskyldighet 

5.1 Vilken kunskap har du om anmälningsskyldighet? Tillräcklig? Känner du dig 

trygg? 

 6 Eventuella förbättringar för elever i riskzonen 

6.1 Gör skolan tillräckligt för barn som far illa eller riskerar att fara illa?  

- Berätta vad skolan skulle kunna förbättra för att hjälpa de här barnen! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


