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KÄNNS DETTA IGEN?

Det kan finnas många skäl till varför en ung person faller under 
indikatorerna nedan, men att svara ja till alla eller flertalet av dem 

kan dock indikera på att det är en ung omsorgsgivare.  
Har du undersökt eller har du information om barnets 
familjesituation? Vet du om han/hon tar hand om 

någon?

Europeiska kommissionens stöd till produktionen av denna publikation omfattar inte några uppgifter om innehållet, vilk-
et endast återspeglar upphovsmännens synpunkter, och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning 
som kan göras utifrån uppgifterna i den.

Som stöd i att identifiera ungdomar som kan vara unga  
omsorgsgivare kan du använda enkäten (MACA) och 

nedan angivna förklaringar.

KÄNNER DU EN UNG 
PERSON SOM

 Đ ofta är försenad eller frånvarande 
dagar eller veckor från skolan utan 
anledning?

 Đ ofta är trött, orolig eller tillbakadragen?

 Đ har sociala problem eller svårigheter 
att få vänner? 

 Đ omvänt, klarar de sig väl med vuxna 
och presenterar sig själva på ett moget 
sätt för sin ålder?

 Đ utsätts för mobbning? Detta är 
ibland uttryckligen kopplat till en 
familjemedlem?

 Đ är nedstämd?

 Đ har svårt att koncentrera sig på sitt 
arbete?

 Đ är isolerad på grund av sin 
familjesituation eller för att de saknar 
sociala färdigheter mot sina kamrater 
(och ändå är de bekväma med vuxna)?

 Đ har svårt att delta i aktiviteter utanför 
läroplanen eller att delta i skolresor?

 Đ inte lämnar in läxor/skoluppgifter 
i tid, eller slutför det sent och med 
en låg nivå, eller plötslig oförklarlig 
minskning av prestation?

 Đ är orolig och bekymrad för en sjuk eller 
funktionshindrad familjemedlem?

 Đ visar upp en beteendeproblematik?

 Đ gråter i skolan?

 Đ har fysiska problem såsom ryggsmärta 
(kanske från tunga lyft)?

 Đ är hemlighetsfull om sin 
familjesituation?

 Đ visar tecken på försummelse eller dålig 
kost?

 Đ vars föräldrar inte engagerar sig i 
skolan, inte deltar i skolevenemang?


