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Sammanfattning 
 
Uppsatsen handlar om hur familjehemsplacerade barnens situation är i förhållande till skolan. 
Studien fokuserar på hur lärare på en skola i nuläget hanterar mötet med de 
familjehemplacerade barnen. Vilka behov de enligt lag ska tillgodose, vad de gör och vad som 
skulle behöva göras. Utgångspunkten för studien är dels lagar och tidigare forskning och dels 
de intervjuer jag gjort med yrkesverksamma lärare.  
 
Skollagen och socialtjänstlagen slår fast att barn i behov av stöd har rätt att få det. Tidigare 
forskning har visat att den här gruppen barn uppvisar sämre skolresultat än hemmavarande 
jämnåriga med liknande hemförhållanden. Det har också framkommit att uppföljningen av 
hur det går för det placerade barnet med skolgången endast tas upp vid 30 procent av alla 
uppföljningssamtal.  
 
Resultaten från intervjuerna stämmer väl överens med tidigare forskning. Även om eleverna 
lyckas bra i de lägre skolåren ökar problematiken i takt med den pubertala utvecklingen. 
Lärarna gav flera tänkvärda tips kring hur arbetet med de familjehemsplacerade barnen kan 
bedrivas. Bland annat gav de rådet att som de har gjort skapa en tydlig handlingsplan kring 
hur de ska göra när de tar emot ett nytt barn, så att starten blir positiv. De ansåg också att det 
var viktigt att hålla koll på elevernas läs- och skrivförmåga, genom att genomföra 
regelbundna tester, samt att upprätthålla ett gott samarbete med såväl familjehem som 
socialtjänst. 
 
Den slutsats man kan dra av studien är att deras erfarenhet har gett dem goda kunskaper som 
fler borde få ta del av och att det måste till förändringar på högre nivåer för att den här 
gruppen barns behov ska lyftas fram. 
 
 
Sökord: Barn i behov av särskilt stöd, Familjehem, Fosterbarn, Skola. 
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Inledning 
När examensarbetet skulle påbörjas fanns det många tankar på teman som kändes aktuella för 
min del. Det enda jag visste var att jag ville skriva om något som belyste hur skolan bemöter 
och hjälper barn med särskilda behov ur någon aspekt. Mitt intresse för en särskild grupp av 
barn i behov av särskilt stöd, är de barn som är placerade i familjehem. Orsaken till det är att 
jag själv tagit emot ett sådant barn i mitt hem och i mitt hjärta. Det är för hennes skull jag 
skriver det här, med en önskan om att fler barn ska bli sedda i skolan och få den hjälp och det 
stöd de behöver. Barnens behov är många och de behöver olika insatser från olika instanser. 
Skolans insatser är kanske en av de viktigaste eftersom skolpersonalen träffar barnen så 
många timmar varje vecka under flera års tid. 

Syfte 
Det finns för närvarande ca 100 barn som är fosterhemsplacerade i Halmstad kommun.1 I det 
här arbetet vill jag belysa fosterbarnens situation i grundskolan. Mitt syfte är att utifrån en 
skola som har stor erfarenhet av att möta den här gruppen av barn kartlägga vilken hjälp de får 
idag och vad de skulle behöva få hjälp med. Jag kommer också att försöka ta reda på vilken 
utbildning/fortbildning lärarna har att hantera de svårigheter de här barnen ofta bär med sig. 
Mitt syfte är även att belysa frågans vikt, för att både praktiserande lärare och blivande, det 
vill säga lärarstudenter, ska få en ökad förståelse för de här barnens livssituation. 

Frågeställningar 
Jag vill undersöka vad skolan kan ge barn som är placerade i familjehem och vilket ansvar 
skolan har att fullgöra. Därför kommer mycket att utgå från lagarna. Vad säger exempelvis 
skollagen2 och socialtjänstlagen3 om skolans uppgift och ansvar?  Tidigare forskning har 
kommit fram till att läsförmågan är den viktigaste lärdomen skolan kan ge eleverna för att de 
skall lyckas i livet. Hur arbetar skolan med just detta? Hur upplever några lärare sin förmåga 
och begränsning när det gäller att stödja och utbilda den här gruppen barn? Hur hanterar man 
överlämningar och fortlöpande stöd på en skola där man i princip har barn i varje klass som är 
placerade i familjehem? Vilken information behövs när ett familjehemsplacerat barn ska börja 
i en ny klass? Hur går det för den här gruppen barn i skolan i jämförelse med barn som växer 
upp med sina biologiska föräldrar? 

Begrepp 

Familjehem och familjehemsplacerade barn 
Jag kommer i huvudsak att använda mig av begreppen familjehem4 och familjehemsplacerade 
barn. Med familjehem menar jag ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 
barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs yrkesmässigt. Denna 
form av samhällsvård kallas även fosterhem. Med familjehemsplacerade barn menar jag ett 
barn som är placerat i familjehem. Det man förut kallade fosterbarn. I de fall då beteckningen 
fosterbarn och fosterfamilj används är då jag citerar annan text eller de svar som jag fått under 
intervjuer. Med familjehemsplacerade barn menar jag barn som är placerade i en annan familj 
än deras biologiska, av annat skäl än adoption.  
 

                                                 
1Socialförvaltningen: Halmstad kommuns hemsida, www.halmstad.se
2Skollag (1985:1100) 
3 SoL, (2001:452) 
4.Definitioner enligt Socialstyrelsens termbank  
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Längden på och omständigheterna kring placeringen varierar mycket från fall till fall. Mitt 
resonemang innefattar både långtidsplaceringar och korttidsplaceringar, frivilliga placeringar 
det vill säga placeringar i familjehem efter att överenskommelse träffats mellan socialtjänst 
och biologiska föräldrar och barn som har tvångsomhändertagits, det vill säga en placering 
enligt LVU5 som innebär att barn som far illa kan placeras i annat hem utan föräldrarnas 
samtycke beroende på missförhållandenas art.  
 

Individuell utvecklingsplan - IUP 
Med IUP6 menar jag den individuella utvecklingsplan som regeringen har beslutat att varje 
elev ska ha under sin skolgång. Hur den planen är utformad och hur den används varierar 
mycket från skola till skola. Orsaken till det är att det inte finns några tydliga instruktioner för 
hur den individuella utvecklingsplanen ska se ut, endast riktlinjer för vad den bör innehålla. 
 

Barn i behov av särskilt stöd  
I Åtgärdsprogram – för barn i behov av särskilt stöd finner vi att Gunnel Larsson-Swärds 
definition av barn i behov av särskilt stöd är: ”barn som av personalen i förskola och skola 
uppfattas ha sådana svårigheter att det finns risk för att deras utveckling hämmas inom något 
område, fysiskt, psykiskt, intellektuellt eller socialt". Hon säger detta med tanke på att man 
vanligen syftar på barn med synliga handikapp när man pratar om barn i behov av särskilt 
stöd, men att de med den här definitionen kan omfatta många fler.7

 

Bakgrund 

Statistik 
Man kan säga att det är relativt vanligt med familjehemsplaceringar i Sverige. Enligt en 
undersökning från 1996 ska mellan 3-4 procent av den svenskfödda vuxna befolkningen ha 
varit placerade i familjehem under någon del av sin uppväxt.8 Under 2004 var drygt 15 000 
barn placerade i familjehem i Sverige. Ytterligare 5000 barn var någon gång under året i 
behov av dygnsvård. Den största gruppen, 50 procent, som är placerade är barn i åldrarna 13-
17 år. 9  Förutom dessa finns det ytterligare ett antal som är placerade hos släktingar, i så 
kallade släktinghem eller hos andra närstående eller i ett så kallat närståendehem, som 
exempelvis kan vara en tidigare kontaktfamilj eller bekanta till familjen. Det finns inga exakta 
siffror för hur många sådana placeringar som finns, därför kan man endast anta, efter 
jämförelser med undersökningar från Storbritannien och Danmark, att det handlar om 
ytterligare 2-3 procent, vilket skulle innebära att ungefär sex procent av Sveriges befolkning 
någon gång under sin uppväxt har varit i kontakt med dygnsvården.10

 

                                                 
5 LVU står för lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Hämtad från Socialstyrelsens 
termbank 
6 Individuell Utvecklings Plan , Skolverkets allmänna råd (2005). Allmänna råd och kommentarer. Den 
individuella utvecklingsplanen 
7 Larsson – Swärd, Gunnel (1995). Åtgärdsprogram för barn i behov av särskilt stöd. S. 8 
8 Vinnerljung, Bo, Hur vanligt är det att ha varit fosterbarn?, Socialvetenskaplig tidskrift 1996, nr 3, S. 175 
9 Socialstyrelsen. Barn och unga – insatser år 2005, Tabell 2006:449. S. 24  
10 Vinnerljung, Bo, Hur vanligt är det att ha varit fosterbarn?, Socialvetenskaplig tidskrift 1996, nr 3, S. 175 
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Forskningsläge 
Bo Vinnerljung, en av de framträdande inom den svenska forskningen om fosterbarn, lyfter i 
sin bok Fosterbarn som vuxna (1996) fram att de placerade barnen har sämre förutsättningar 
för att lyckas senare i livet jämfört med jämnåriga av samma kön i normalbefolkningen.11 
Han refererar kort från de studier han känner till och som gjorts sedan 1945, sammantaget ett 
femtiotal. 
 
Huvudområdet för den tidigare forskning som genomförts har berört långtidsvård i fosterhem. 
I övrigt har undersökningarna utförts på olika sätt, med olika syften och utgått från olika 
problemområden. Efter sina referat ger han en sammanställning över olika studiers 
resultat/utfall. Det som känns mest aktuellt för min del är det som berör skola/utbildning. 
 
Vinnerljung hävdar att ”fosterbarn i bästa fall klarar sin skola/utbildning lika bra/dåligt som 
hemmaboende barn i utsatta familjer. I alla jämförelser med så kallade normalpopulationer 
utom två äldre studier (Roe & Burks, 1945; Berglind, 1956) kommer fosterbarnen allvarligt 
till korta”.12 Han fortsätter med att räkna upp ytterligare undersökningar, som hamnat utanför 
hans egen tabell på grund av sin omfattning, men som alla pekar på samma resultat: att 
fosterbarnen fått med sig en bristfällig utbildning. De svenska undersökningar som utförts 
pekar åt samma håll det vill säga svaga skolprestationer och om skolproblem, utom i ett 
specifikt fall från femtiotalet. Vinnerljung slår fast att skolan och utbildningen har en stor 
betydelse för den här gruppen barns framtid.13

 
 I den syskonstudie han själv genomförde framkom det att bland båda kön 

- kom fler i ytterligare former av dygnsvård 
- har den här gruppen mycket sämre utbildningspositioner 
- finns avsevärt fler som lever i så kallade splittrade familjer 
- finns fler som har eller har haft egna barn i vård utanför hemmet 

 
Vinnerljung påvisar också att de som gynnas sämst på sikt av en familjehemsplacering är 
männen: 

- deras ekonomiska positioner är genomgående sämre 
- de är överrepresenterade bland unga män som frikallats från värnpliktstjänstgöring 
- närmare dubbelt så många som i normalbefolkningen är straffade för brott 
- fler tillhör den mest sjuka delen av befolkningen 

 
För kvinnornas del nämner han att även de hade en sämre ekonomisk situation än jämnåriga 
kvinnor i normalbefolkningen och att de oftare blev mammor redan under tonåren. För övrigt 
skiljde sig denna grupp inte så tydligt från normalbefolkningen. Vinnerljung är inte 
överraskad av resultatet med hänvisning till att tidigare forskning kommit fram till samma 
slutsats.  
 
Vinnerljung hänvisar bland annat även till Oxfordstudien som följde 49 fosterbarns skolgång 
under tre år och jämförde deras resultat med 58 barn som hade problem men bodde kvar i sina 
biologiska hem. Resultatet visade att de placerade barnen inte gjorde mer framsteg än de 
hemmavarande och att de uppvisade lika svaga skolresultat. I studien försökte de finna 
orsakerna till varför de placerade barnen inte lyckas bättre än de hemmavarande och den enda 

                                                 
11 Vinnerljung, Bo, (1996). Fosterbarn som vuxna. Lund: Arkiv förlag. S. 202-203 
12 Ibid., S. 86 
13 Ibid., S. 91 
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orsak man kunde konstatera var barnets bakgrund före placering. De barn som varit utsatta för 
övergrepp eller misshandel eller bristande omvårdnad hade alla sämre skolprestationer än 
barn som kommit i vård av andra orsaker.14

 
Gunilla Lindén skriver i sin doktorsavhandling från 1998 om 31 tonåringars erfarenheter av 
familjehemsvården. Hon slår bland annat fast att nästan alla barn i hennes 
undersökningsgrupp hade haft oregelbunden skolgång på grund av skolk före sin placering. 
Följden av det var kunskapsluckor och brister i samspel med kamrater och lärare. Generellt 
menar hon att skolgången hade stabiliserats av placeringen i familjehem, men att barnen 
fortfarande har problem.15

 
I boken Barnet som subjekt och aktör skriver Titti Mattsson om barn i familjehem ur ett 
rättsligt perspektiv. Hon tar upp det familjehemsplacerade barnets behov av integritet kontra 
uppgiftslämnande. Hon berättar om hur utsatta barnen kan känna sig i fråga om vad 
människor vet om deras liv, men att ett visst mått av informationsutlämnande ändå måste 
förekomma:  
 

I många fall är det givetvis nödvändigt att familjehemmet lämnar ut uppgifter om barnet, såsom 
exempelvis vissa uppgifter till rektor och skolpersonal när barnet skall börja en ny skola. 
Samtidigt är det väsentligt att beakta barnets utsatthet i informationshänseende. De uppgifter 
som familjehemmet får ta del av om barnet är ofta av känslig karaktär. Det är en balansgång för 
familjehemsföräldrarna att använda den här informationen på ett konstruktivt sätt utan att kränka 
barnets integritetsskydd. 16

 
Mattsson hävdar även att det finns ett stort ointresse från staten när det gäller de 
familjehemsplacerade barnens skolgång. Hon bygger sitt resonemang på såväl Bo 
Vinnerljungs, som Gunvor Anderssons forskning samt en rapport från riksdagens revisorer.  
I en rapport från riksdagens revisorer (2001) redovisas vad som regelbundet följs upp och 
dokumenteras av socialtjänsten. Nedanstående tabell är hämtad därifrån:17

 
Tabell 1. Förekomst av systematisk uppföljning och systematisk dokumentation av  
familjehemsplacerade barns situation (%) 
 

 Genomför socialtjänsten regelbunden 
systematisk uppföljning och systematisk 
dokumentation av placerade barns... 

Typ av uppföljning hälsa? utbildnings-
resultat? 

kontakter med 
biologiska föräldrar? 

Ja, systematisk uppföljning som 
dokumenteras 

24 30 67 

Ja, systematisk uppföljning som 
ej dokumenteras 

4 1 11 

Nej, endast i vissa fall 
(regelbunden systematisk 
uppföljning och dokumentation) 

68 68 22 

Vet ej 4 1 0 
Summa: 100 100 100 

Källa: Riksdagens revisorer 2002. 
 
 
 

                                                 
14 Vinnerljung, Bo (1998). Fosterbarns skolgång och utbildning. Socialvetenskaplig tidskrift, 1998, nr 1. S. 62-
63 
15 Lindén, Gunilla (1998). Att bli fosterbarn i tonåren. Om frigörelsen från internaliserade föräldraobjekt.  
S. 211 
16 Mattsson Titti, (2006). Barnet som subjekt och aktör. En rättslig studie om barn i familjehem. S. 79 
17 Riksdagens revisorer (2002) Rapport 2001/02:16, S. 66 
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Riksdagens revisorer konstaterar att en slutsats som kan dras är att det tycks viktigare att 
barnet har kvar kontakten med sin biologiska förälder än att barnet mår bra eller klarar av sin 
skolgång på ett tillfredsställande sätt: 

 
Två tredjedelar av socialtjänstenheterna anser att de regelbundet följer upp och dokumenterar 
barnens kontakter med sina föräldrar. Barnens utbildningsresultat anser en tredjedel av 
socialtjänstenheterna att de följer upp systematiskt. En fjärdedel anser att de regelbundet följer 
upp och dokumenterar barnens hälsa. Resultatet av dessa frågor bör tolkas med försiktighet 
eftersom synen på ”regelbunden systematisk uppföljning och systematisk dokumentation” 
sannolikt varierar mellan dem som besvarat enkäten. 18

 
Mattsson menar vidare, utifrån en undersökning av Socialstyrelsen (2000)19, att de problem 
som finns är resultat av att det för det första saknas förväntningar på de familjehemsplacerade 
barnen. Att de oavsett resursinsatser ändå aldrig kommer att ”bli något”. För det andra 
upplevde barnen att de hade problem att följa med i skolans tempo, att de hade 
kunskapsluckor och svårigheter i flera ämnen. Flera av barnen hade bytt skola flera gånger på 
grund av omplaceringar och bland de äldre barnen fanns en hel del skolk. För det tredje gav 
en del av barnen uttryck för sociala problem genom att de upplevde ensamhet, mobbning och 
utanförskap. En tredjedel av de placerade barnen upplevde dock att deras skolgång fungerade 
väl.20  Samma rapport visar att endast hälften av de barn som var i behov av någon insats 
gällande skolgången hade fått det. 
 
Mattsson refererar till Gunvor Anderssons artikel: Skolsituationen för barn i familjehem21, där 
Andersson belyser bristerna i dokumentationen över barnens skolgång. Om dessa uppgifter 
hade funnits nedskrivna hade uppföljningen varit mycket lättare, även i de fall då 
socialsekreteraren byts ut exempelvis vid sjukskrivning eller föräldraledighet.  
 
Andersson separerar tre kategorier angående skolresultaten för de placerade barnen. En grupp 
som klarar sig dåligt i skolan, en grupp som klarar sig hyggligt och en grupp som haft ett gott 
förhållande till skolan. Slutbetygen för hela gruppen med barn låg tydligt under genomsnittet. 
Endast 25 procent av barnen hade en trea eller mer i snitt. Ytterligare 25 procent av barnen 
hade inte gått färdigt grundskolan eller fått ofullständiga betyg.  
 
Anderssons slutsats är att de barn som har dåliga förutsättningar genom sin familjesituation 
också har dåliga förutsättningar att lyckas med skolarbetet och att de med bättre hemmiljö har 
bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Hon menar att man därför i nuläget förstärker barnets 
utsatthet i skolan, i stället för att kompensera den. 
 
Mattson avslutar sedan sitt resonemang om skolgångens betydelse med att slå fast att: 
  

Skolan kan med andra ord vara av särskilt central betydelse för det familjehemsplacerade 
barnets egen utveckling och förmåga, för att kompensera för de brister som barnet fått erfara 
tidigare i livet. Frågan är om det inte är samhällets skyldighet att som en del i den goda vården 
understödja en sådan möjlighet för varje familjehemsplacerat barn.22

                                                 
18 Riksdagens revisorer, Rapport 2001/02:16, S. 66 
19 SoS-rapport 2000:2, Dartington-projektet 
20 Mattsson Titti (2006). Barnet som subjekt och aktör. En rättslig studie om barn i familjehem. Uppsala: Iustus 
förlag AB. S. 164 
21 Andersson Gunvor, Skolsituationen för barn i familjehem, Socionomen 1999, nr 5, del 2, S. 27-28 (så som den 
finns citerad i Mattssons bok ovan) 
22 Mattsson Titti (2006). Barnet som subjekt och aktör. En rättslig studie om barn i familjehem. Uppsala: Iustus 
förlag AB. S. 166-167 
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Är familjehemsplacerade barn i behov av särskilt stöd?  
I Elevens Värld skriver Gunn Imsen om barn i behov av särskilt stöd. Hon menar att det finns 
tre typer av hinder som begränsar en elevs inlärningsmöjligheter. De kan vara fysiska, så som 
när en elev inte har fungerande ben och därför sitter i rullstol, men har ett fullt fungerande 
intellekt. De kan vara av kognitiv art, så som när en elev har dyslexi och därigenom har svårt 
att ta till sig budskapet i en text. Det kan slutligen även vara av psykosocial art, exempelvis 
elever som har betydande känslomässiga problem på grund av uppväxten, missbruk inom 
familjen eller annat och på grund av sina upplevelser har svårt att ta till sig information. 23

 
Imsen betonar vikten av att undervisningen inte enbart anpassas till elevens intellektuella 
kapacitet och nivå i utvecklingen. Hon hävdar att skolan i samma utsträckning också måste ta 
hänsyn till elevens språkliga förutsättningar, fysisk och psykisk utrustning, hembakgrund och 
värderingar. 24 Hon menar att specialundervisningen kan fungera som ett utmärkt exempel på 
en sådan anpassning.  
 
Att på det här sättet klassificera exempelvis barn som växer upp i familjehem, som barn med 
funktionshinder har sina för och nackdelar. Fördelen är att de i bästa fall kan få rätt slags hjälp 
i skolan, eftersom skolan måste anpassa undervisningen på ett sådant sätt att ett 
funktionshindrat barns behov tillgodoses. Nackdelen är att barnet själv kan uppleva sig som 
annorlunda eller onormalt, vilket i alla avseenden är negativt för såväl barnets självbild som 
dess inlärning.  
 
Danielsson och Liljeroth är inne på en annan linje i boken Vägval och växande. De menar att 
barn med socioemotionella störningar inte kan ses som funktionshindrade, men likväl som 
utvecklingshindrade, eftersom beteendet allt som oftast är en följd av brister och negativa 
upplevelser under uppväxten.25 Oavsett vilken beteckning man än sätter eller avstår från att 
sätta, kvarstår problemen som finns hos dessa elever. Barn som har många och svåra 
emotionella sår behöver stöd och hjälp. Verkligheten visar att beteckningarna tydligen måste 
till för att de ska få rätt hjälp från rätt kompetensgrupp. Men med kunskap om hur 
”stämpling” skadar elevens självkänsla kan man anordna den anpassade undervisningen eller 
stödinsatserna på ett sådant sätt att man möter barnens behov utan att de behöver känna sig 
kränkta eller mindrevärdiga.26  
 
Danielsson & Liljeroth går också in på tanken om revir och beskriver att det inom de flesta 
yrken finns tydliga revir för vad arbetsgivaren förväntar sig att den anställde gör. En 
kontorsanställd förväntas göra kontorsgöromål såsom att hantera post, dokumentera, 
handlägga och svara i telefon. Hon förväntas inte sköta firmans ekonomi. Det utförs av en 
därtill anställd, eller inhyrd, revisor. På samma sätt finns det arbetsområden som hör ihop med 
den anställning man har inom de flesta yrken. Läraryrket är inte ett av dessa. Det råder delade 
meningar om vad en lärares uppgift är. I läroplanen framgår det klart att det är en lärares 
uppgift att förmedla kunskap och de värderingar som är framtagna i den gemensamma 
värdegrunden. Om en elev behöver känslomässigt stöd är det dock inte lika tydligt vad som är 
lärarens ansvar. Ibland kan det till och med ifrågasättas om det är skolans ansvar 
överhuvudtaget.27

                                                 
23 Ibid., S. 248 
24 Imsen, Gunn (2000). Elevens värld . S. 243 
25 Danielsson Lars & Liljeroth Ingrid (2002).Vägval och växande. S. 153 
26 Imsen, Gunn (2000). Elevens Värld. S. 356, Ogden Terje (1991). Specialpedagogik. S. 24 
27 Danielsson L, Liljeroth I, (2002),Vägval och växande, S. 68 
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Karin Tideman gav under en föreläsning på Våxtorpskolan skäl till att de 
familjehemsplacerade barnen är barn i behov av särskilt stöd. Hennes konkreta råd för hur 
man bör hjälpa dem var genom att tro på dem och visa dem att man tror att de kan klara sig. 
Hon uppmanade vidare till att vara observant på deras kunskapssituation, genom att ge dem 
en så normal vardag som möjligt så att de skaffar sig kunskaper som motsvarar deras förmåga 
och att som lärare inta vara för förstående, det vill säga ställa för låga krav.28 I hennes 
magisteruppsats beskriver hon hur insatserna på olika nivåer kan se ut. Det kan röra sig om 
insatser på organisationsnivå genom att anställa elevassistenter, eller genom att ge en person 
individuell undervisning eller på gruppnivå i form av pedagogiska diskussioner kring hur man 
ska bemöta och hjälpa den här gruppen barn i behov av stöd. Hon betonar även vikten av att 
ha fasta rutiner för hur information ska överlämnas vid mottagandet av en ny elev.29

 
 

Lagar 

Socialtjänstlagen 
Socialtjänstlagen talar om vikten av samverkan mellan socialtjänst och andra myndigheter 
som har kontakt med barn, bl a skolan för att rätt stöd skall kunna utformas för barn som far 
illa. Att barn som är placerade i familjehem tillhör den kategorin behöver knappast 
förtydligas.  
 
I Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn 
och unga står det under rubriken ”samverkan”:  

 
Socialnämnden bör utarbeta rutiner för samverkan enligt 3 kap. 4 och 5 §§ och 5 kap. 1 a § 
socialtjänstlagen med bl.a. förskola, skola, hälso- och sjukvård, polis och åklagare på såväl 
övergripande nivå som grupp- och individnivå.30

 
 
I 5 kap. 1 a § SoL framgår det tydligt att ansvaret för en sådan samverkan ligger på 
socialtjänsten: 
 

1 a § Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter 
gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av sekretesslagen (1980:100). 
Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. 31

 
 

Skollagen  
Skollagen har flera tydliga hänvisningar där vikten av att ta hand om de elever som har ett 
särskilt behov av stöd. Först och främst är familjehemsbarnen barn, med samma behov som 

                                                                                                                                                         
 
28 Tideman, Karin. Föreläsning, 2006-09-21 
29 Tideman Karin (2005) Skolgångens betydelse för fosterhemsplacerade barn - fosterbarns, fosterföräldrars och 
lärares erfarenheter. Magisterarbete. Halmstad Högskola 
30 Socialstyrelsens författningssamling  2006 
31 Socialtjänstlag (2001:453) 
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alla andra barn. Som tillägg har de också ytterligare behov som behöver tillgodoses av bl a 
skolan.  
 

1:2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 
ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 
och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 
landet. 

 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 
utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.32

 
     
Vad innebär det exempelvis att främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar och hur gör man det? För att en person skall ta ansvar för 
någon annan krävs det att personen först har blivit bemött på det sättet själv. Att den har fått 
sina grundläggande behov tillfredsställda och att personen genom det tillägnat sig en förmåga 
att se även andras behov. Om vi som skola ska främja en harmonisk utveckling för våra 
elever, och de elever som farit illa i synnerhet, måste vi bry oss om mer än tillägnandet av 
kunskap. Vi behöver en helhetssyn i samhället och det berör skola såväl som socialtjänst.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32Skollagen, kapitel 1, 2§, min kursivering 
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Teori  
I arbetet med barn, och då särskilt de barn som varit utsatta på något sätt, är det viktigt att 
känna till en del om barns utveckling, människans grundläggande behov och om vår längtan 
efter att bli älskade.  
 

Maslows behovshierarki 
Enligt Abraham Maslows teorier, från sjuttiotalet, har människan många behov förutom 
behovet av att bli älskade som behöver bli fyllda. Han menade att man inte till fullo kan gå 
vidare till nästa steg i utvecklingen om inte det föregående behovet har blivit fyllt. De 
fysiologiska behoven, såsom mat, sömn och uttömning, måste först bli tillfredsställda för vår 
överlevnads skull. Därefter har vi behov av trygghet och säkerhet och sedan kärlek och social 
anknytning. Vi behöver få ta emot och ge uppskattning och skapa oss en positiv 
självuppfattning. När vi nått det strävar vi ”slutligen” efter självförverkligande.  
 
 
 
 5. Behov  

av själv-
förverkligande 

4. Behov av 
uppskattning och 

positiv självuppfattning 

1. Fysiologiska behov 

2. Behov av trygghet och säkerhet 

3. Behov av kärlek och 
social anknytning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Maslows behovshierarki (såsom den beskrivs av Imsen, 2000). 
 
Om man bortser från de fysiologiska behoven, som måste tillgodoses för vår överlevnad, är 
övriga steg inte direkt kopplade till huruvida vi överlever eller inte. Däremot är de faktorer 
som påverkar vår livskvalité och vårt psykiska välmående. När behovet av trygghet och 
säkerhet inte uppfylls, eller endast bristfälligt uppfylls skapas ångest. Det kan exempelvis ske 
då ett barn inte upplevt sig beskyddat av den vuxne och blivit utsatt för övergrepp av olika 
slag eller om det inte funnits regler och gränser i den unges liv. För ett sådant barn blir det 
primära att bli av med sin ångest, inte att vinna acceptans från omgivningen eller att lyckas 
med sitt skolarbete. 33 Att ångest är en faktor som leder till dåliga resultat i skolan är ganska 
lätt att förstå. Resultat från forskningen pekar på samma slutsats. Underpresterande i skolan 
kan exempelvis hänga ihop med faktorer som ångest.  
 
På nästa nivå placerar Maslow de mellanmänskliga relationerna. Då det inte finns någon 
psykologisk förklaring till dessa behov, hänvisar Maslow till att vi är sociala varelser och 
pekar i sitt resonemang på konsekvenserna som framträder då behovet av kärlek och social 
anknytning inte infinner sig. Att exempelvis rivas upp från sina rötter och från den miljö man 
                                                 
33 Imsen, Gunn (2000). Elevens Värld. S. 282-284 
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tillhör medför brutna relationer och resulterar ofta i känslor av utanförskap, främlingskap och 
ensamhet. I första läget, för det lilla barnet, knyts dessa band med familjen. För det lite äldre 
barnet blir kamraterna mer och mer viktiga för den sociala tillhörigheten ju äldre barnet blir. 
Behovet av kärlek och intimitet är den andra sidan av det här behovet. Maslow understryker 
att sex inte är detsamma som kärlek och att behovet är ett ömsesidigt beroende som i lika stor 
utsträckning handlar om att ge kärlek som att få det.34

 
Om man sedan stiger upp ytterligare en nivå handlar det dels om människans behov av att 
vinna erkännande, att vara någon, och dels om önskan att ha en kompetens, duga till något 
och att genom det få respekt och bli värdesatt av andra.35

 
På den sista nivån handlar det om att förverkliga sig själv eller sina drömmar. Det handlar om 
att hitta sin plats i samhället, där den specifika människan finner den plats där hon/han kan få 
utlopp för sina gåvor. Det kan röra sig om såväl val av fortsatta studier och yrkeskarriär, som 
familjebildning eller något helt annat. För många spelar det en oerhörd stor roll, i vilken mån 
de har familj eller andra runt omkring som stöttar dem att genomföra sina drömmar.36 Man 
kan därför ana att ett barn som vuxit upp på en institution eller i ett familjehem inte har det 
stödet efter placeringens slut och kanske därför inte vågar eller orkar chansa och börja den 
utbildning eller söka det jobb de egentligen skulle vilja. 
 

Vygotskijs sociala konstruktivism 
Två andra psykologer som har teorier kring barns utveckling som känns relevanta för ämnet 
är Lev S. Vygotskij och Bronfenbrenner. Vygotskijs teorier 37 kring utveckling och inlärning 
bygger på hans önskan om att förena den marxistiska filosofin och psykologin kring 
människan utveckling till samhällsindivid. Hans idéer bygger i huvudsak på hur våra 
levnadsvillkor och relation till andra påverkar oss och hur de redskap vi har till hands formas 
oss och påverkar vår utveckling.38

 
Grundtanken i konstruktivismen är att människan inte är en passiv mottagare som okritiskt 
slukar budskap från källor utanför sig själva, utan att varje människa själv väljer ut vilken 
information hon vill ta till sig, genom tolkning och anpassning. Detta selektiva mottagande av 
budskap sker oftast i det undermedvetna som ett resultat av människans tidigare erfarenheter 
och upplevelser. Eftersom samspelet mellan miljö och individ ständigt pågår, förändras och 
utvecklas ständigt kunskaperna. Det här synsättet kallas även för interaktionism. Det finns i 
huvudsak två typer av konstruktivism och vardera har sina förespråkare. Piaget fokuserade på 
vad som sker i en persons inre vid inlärning, det vill säga kognitiv konstruktivism. Lev S. 
Vygotskij lyfter fram att kunskap skapas socialt och fokuserar därmed på hur språket och det 
sociala samspelet påverkar en persons inlärning.  
.  

Bronfenbrenners ekologiska miljömodell 
För att förstå ett barns utveckling måste vi, enligt Bronfenbrenner, förstå de olika miljöer som 
finns runt barnet och hur dessa samverkar med och formar barnet till den individ det är. Olika 
miljöer lär barnet olika saker. Ibland kan lärdomarna vara mycket motstridiga, beroende på 
                                                 
34 Ibid., S. 285.286 
35 Ibid., S. 287 
36 Ibid., S. 288-289 
37 Ibid., S. 39-40 
38 Ibid., S. 182 
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vart de lärts in. Exempelvis om barnet får höra av fröken att det är fel att slå någon och 
kommer hem och ser sin mamma bli slagen av sin pappa eller lär sig bland kompisarna att det 
är genom att slåss som man vinner respekt. Vilken miljö kommer ha den starkaste påverkan 
på individen? 39

 
Vilka miljöer ett barn hör till, beror på vilken nivå man väljer att studera, enligt 
Bronfenbrenner. De miljöer som finns närmast en individ kallar han mikronivå. Det handlar 
om det nätverk av relationer som barnet är en del av, det vill säga: familjen, daghemmet, 
skolan, arbetsplatsen, kamratgruppen och grannskapet. 40

 
Nästa nivå benämner han mesonivå. När man studerar flera av de miljöer som finns nära 
barnet, för att få reda på hur de samverkar, analyserar man på mesonivå.  Imsen skriver: ”Att 
analysera på mesonivå är att studera hur det som händer i en situation inverkar på det som 
sker i en annan situation, och att studera hur förändringar i en miljö också leder till 
förändringar i en annan miljö.” Om en förälder dör påverkas inte bara barnet och hemmet, 
utan även skolan, eftersom barnet bär med sig sin sorg dit. Även barnets kamrater kommer att 
påverkas, eftersom barnet alltid kommer att vara präglad av det inträffade. Arbetsplatsen där 
föräldern arbetade blir tvungen att anställa en ny person som ska fylla den bortgångnes plats 
och så vidare.41

 
Att det sker en samverkan mellan de olika miljöerna runt den enskilde individen är avgörande 
för att den ska hamna rätt i livet. Den norske forskare, Terje Ogden, hävdar att arbetet med 
barn utifrån den ekologiska modellen är avgörande för att bryta negativa trender och för att 
stärka upp nätverket runt individen. Att samverkan finns, minskar risken för sammanbrott i 
den unges liv.42

 
På nästa nivå finner vi exonivån som handlar om de olika samhällskonstellationer som 
indirekt eller direkt påverkar barnet. Imsen ger exemplet att barn påverkas av arbetslivets 
förhållande, men trots det inte vet mycket mer om arbetslivet än att föräldrarna är borta 8-9 
timmer om dagen. Om en individ bor i staden eller på landsbygden påverkar exempelvis 
umgängets storlek, fritidsaktiviteternas art och vilket utbud som finns att tillgå.43   
 
Den sista nivån som omsluter individen, kallar Bronfenbrenner för makronivå. Den står för de 
grundstenar som vårt samhälle är uppbyggt av: det ekonomiska systemet, rättsväsendet, det 
politiska systemet, välfärdssystemet och så vidare. Den familjepolitik som förs i ett land får 
konsekvenser för hur många barn hushållen skaffar, vilket i sin tur får konsekvenser för hur 
många dagisplatser som behövs och hur många lärare som kan få jobb. De lagar som fattas på 
regeringsnivå påverkar på olika sätt underliggande nivåer i systemet och slutligen direkt eller 
indirekt även individen.44  
 
Bronfenbrenner verkar härmed helt övertygad om att miljön, eller som han skulle ha uttryckt 
det: miljöerna, påverkar en individ och att individen i sin tur påverkar sin omgivning, på ett 
sådant sätt att det hela tiden sker ett samspel. Maslow däremot lägger vikten på individens 
inre personlighetsdrag och inte så mycket på hur omgivningen styr vårt beteende. Maslow 

                                                 
39 Ibid., S. 409-410 
40 Ibid., S. 411 
41 Ibid., S. 412 
42 Klefbeck Johan & Ogden Terje (1995), Nettverk og ökologi-problemlösende arbeid med barn og unge 
43 Imsen, Gunn (2000). Elevens Värld. S. 412 
44 Imsen, Gunn (2000). Elevens Värld. S. 412-413 
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hävdar att vi inte formas av miljön utan av våra inre behov.45 Vygotskij i sin tur förnekar inte 
att biologisk mognad spelar en roll för utvecklingen men menar även han att miljöpåverkan 
inte går att undgå och att dessa två faktorer blandar sig med varandra och bildar en 
sociobiologisk linje i barnets personlighet. Han hävdar att båda faktorerna i samspel med 
språkutvecklingen leder till att en människa kan bemästra sin omgivning.46 Vad som styr vårt 
beteende kan säkert variera från individ till individ och från situation till situation. Jag är dock 
övertygad om, i motsats till Maslow, att miljön spelar en stor roll för en människas 
utveckling.  

 

Metod 
Det fenomenologiska perspektivet har präglat min studie, som för övrigt har för avsikt att vara 
av kvalitativ art. Fenomenologin vill, enligt Malténs47 beskrivning: ”försöka få ett grepp om, 
förstå och begripliggöra fenomenen i sig utan att samtidigt våldföra sig på dem”. I det här 
fallet handlar det om skolans förhållningssätt gentemot de familjehemsplacerade barnen. Tre 
lärare och en specialpedagog får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter av 
fenomenet. 

Urval 
För att få så relevanta svar som möjligt vill jag göra alla intervjuer på en och samma skola, 
som jag på förhand vet har relativt stor erfarenhet av att ta emot barn som är placerade i 
familjehem. Mina kriterier för att få fram lämpliga informanter är att de ska ha arbetat länge 
(det vill säga mer än 20 år) som lärare och ha haft en eller flera elever som har varit 
familjehemsplacerade. En av dem jag har intervjuat, specialpedagogen, fick jag tipset att 
kontakta av en kompis. Hon har både stor erfarenhet av fosterbarn i skolan och har skrivit en 
magisteruppsats i ämnet. Specialpedagogen hjälpte mig, utifrån mina kriterier, att få tag i 
frivilliga lärare på den skola där hon arbetar som ville ställa upp på en intervju. Hon lyckades 
få tag i tre personer. Två som arbetade på mellanstadiet och en på högstadiet, förutom henne 
själv som också arbetar på högstadiet.  

Datainsamlingsmetoder 
De undersökningsmetoder jag tänker använda mig av är intervjuer av några lärare om deras 
erfarenheter av att bemöta och ta hand om barn som är placerade i familjehem.  De 
huvudsakliga frågeställningar jag kommer att utgå ifrån berör om lärarna har fått någon 
fortbildning för att bemöta barn i familjehem, om hur det brukar gå till när de tar emot ett nytt 
barn till skolan och om hur skolans handlingsplan ser ut. Jag kommer också att fråga om hur 
samarbetet med socialtjänsten ser ut, vilka former av stödundervisning den här gruppen barn 
vanligen behöver och hur det går för den här gruppen barn i skolan. För frågeområdena i sin 
helhet, se Bilaga 1 
Genom att också studera läroplanen och annan lagstiftning som påverkar skolsituationen vill 
jag försöka komma fram till några slutsatser kring vad som enligt lag ska göras, vad som på 
en skola görs idag och vilka behov som finns.  
 

                                                 
45 Ibid., S. 280-281 
46 Ibid., S. 184 
47 Maltén, Arne (1995). Lärarkompetens. S. 110 
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Procedur 

Intervjuprocedur 
Jag började med att kontakta den person som jag fått tips om via min kompis. Då hon tackat ja 
till att medverka frågade jag i min tur henne om hon kunde fråga på sin skola om det fanns 
några fler lärare som kunde ställa upp på intervju. Det ville hon gärna hjälpa till med och ett 
par dagar senare fick jag ett e-mail med namn på några personer som kunde tänka sig att ställa 
upp på intervju. Därefter kontaktade jag dem per telefon och bestämde tidpunkt och plats för 
intervjun. Jag informerade även om huvudrubrikerna på de frågor jag planerade att ställa, 
samt hur lång tid intervjun beräknades ta. För att inte uppleva tidspress beräknade jag en 
timme per intervju, men i de flesta fall, utom i ett fall, varade intervjuerna ungefär i en 
halvtimme. Vid samtliga intervjuer inledde jag intervjun med att berätta lite om mig själv och 
om varför jag intresserar mig för just den här gruppen barn. Jag upplever att det skapade en 
känsla av förtrolighet mellan mig som intervjuare och mina informanter, som jag kanske inte 
hade upplevt annars. 
 
Vid alla intervjutillfällen genomfördes intervjuerna på skolan, i grupprum eller klassrum som 
inte användes för tillfället. Utanför rummen kunde man ibland höra elever som pratade. Vid 
en av intervjuerna blev vi avbrutna på grund av störande elever. 
 
Den intervjumetod jag använt mig av är den kvalitativa48. Det vill säga den intervjumetod 
som bygger på bestämda frågeområden, men som innebär att frågeställningarna kan variera 
från intervju till intervju beroende på hur den intervjuade svarar. Eftersom jag genomför 
examensarbetet ensam använde jag mig av en bandspelare som hjälpmedel under intervjuerna 
för att på så sätt få med så mycket som möjligt av de svar informanten gav. Därefter 
transkriberade jag dem samma dag som intervjuerna genomfördes eller dagen efter, för att så 
tydligt som möjligt minnas vad som utspelade sig runt omkring intervjun, om vi exempelvis 
blev avbrutna och vad som i förekommande fall orsakade avbrottet.49

 

Procedur vid litteratursökning 
Med hjälp av högskolans databas över uppsatser, högskolebibliotekets litteratursökmotor och 
Google har jag letat efter artiklar, forskningsresultat och litteratur med sökord som: 
fosterbarn, familjehem, skolgång, skolresultat, skola, socialtjänst i olika konstellationer. Jag 
har studerat en stor del av den svenska litteratur som finns skriven i ämnet 
fosterbarn/familjehemsplacerade barn i relation till skolan. Allmänt kan sägas att det är svårt 
att hitta litteratur som tar upp frågan om de placerade barnens skolgång, ur lärarens 
perspektiv. Den svenska forskning som går att finna kring familjehemsbarnen och skolgången 
är i huvudsak författad av två forskare: Gunvor Andersson och Bo Vinnerljung. Varken på 
skolverkets hemsida50, Mysk51 eller Specialpedagogiska institutet52 finns någonting skrivet 
som direkt rör barn som är placerade i ett hem som inte är deras biologiska hem. Jag har också 
tittat på några uppsatser som berört den här gruppen barn på ett eller annat sätt. Slutligen har 

                                                 
48 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, (2006), Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Kunskapsföretaget, fjärde upplagan. S. 43 
49 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, (2006), Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Kunskapsföretaget, fjärde upplagan. S. 44 
50 www.skolverket.se 
51 Myndigheten för Skolutveckling , www.skolutveckling.se 
52 www.sit.se 
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jag egna erfarenheter som inte går att bortse från genom att jag har varit mamma i ett 
familjehem under fem år.53

 

Etiska ställningstaganden 
Eftersom studiens syfte är att sammanställa några lärares erfarenhet av arbetet med barn i 
familjehem är de viktigt för mig att deras svar får komma fram utan att deras identitet röjs. 
Det ska inte gå att finna ut vilka specifika elever de berättar om i exempel och inte heller om 
vilka mina informanter är. Jag har i förväg informerat informanterna om intervjuns syfte, via 
telefon. Detsamma har sedan även upprepats vid intervjutillfället. Eftersom personerna 
anmälde sitt intresse av att ställa upp för intervju frivilligt har jag fått deras samtycke till att 
medverka i studien.  Den information jag har fått ta del av (via intervjuer, som finns inspelade 
på band) kommer efter arbetets avslut att förstöras. I de fall där personer eller platser beskrivs 
eller då jag hänvisar till deras skolas handlingsplan har avidentifikation gjorts. Dessutom har 
jag i något fall förtydligat texten genom att lägga in en parantes med en förklaring till en 
förkortning i syfte att förenkla förståelsen och minska missförstånden. 
 

Resultat 
Vilka frågeställningar jag har utgått ifrån framgår av Bilaga 1. Eftersom intervjuerna har 
ansatsen att vara kvalitativa har följdfrågorna varierat, beroende på informantens svar och 
erfarenhet.  

Informanternas bakgrund 
De personer som jag har intervjuat är alla lärare i grund och botten. Tre av dem är utbildade 
för att jobba på mellanstadiet och en för högstadiet. Av dem har en person vidareutbildat sig 
till specialpedagog (återges hädanefter som specialpedagogen) och arbetar numera som 
specialpedagog på högstadiet och ytterligare en av lärarna är mitt uppe i en utbildning på 
distans, även hon till specialpedagog (lärare 3). Gemensamt för dem är att de alla har lång 
erfarenhet av att arbeta som lärare. Den som hade kortast erfarenhet har 24 år i yrket och den 
som har mest har 38 års erfarenhet. Tre av dem har jobbat större delen av sin yrkesverksamma 
tid på samma skola som de nu är på. En av dem började jobba på skolan för sju år sedan 
(lärare 3).  
 

Erfarenhet av barn placerade i familjehem 
Lärare 3 utmärkte sig genom att hon inte hade varit klassföreståndare för någon elev som 
kommit till klassen på grund av placering. Däremot framkom det under intervjuns gång att 
hon just nu hade en elev som var placerad i ett familjehem i en annan kommun men gick kvar 
på sin gamla skola. Av den anledningen hade hon först inte reflekterat över att hon hade ett 
barn i klassen som var placerat i familjehem. Alla övriga hade varit eller var klassföreståndare 
för elever som var placerade i familjehem. Lärare ett, två och fyra menande att de i 
genomsnitt hade haft en eller två sådana elever i varje klass de varit klassföreståndare för. 
Specialpedagogen berättade att de under en period hade räknat ut att de hade ungefär 30-35 
sådana elever på skolan varje läsår, men att hon trodde att antalet hade sjunkit något nu, på 

                                                 
53 Min fosterdotter är numera myndig och inte längre placerad hos oss, även om hon fortfarande bor kvar hos 
oss. Det är därför det står ”har varit…”. 
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grund av att flera kommuner numera har en annan policy gällande att göra placeringar så nära 
det biologiska hemmet som möjligt. 
 

Fortbildning 
Ingen av dem jag har intervjuat har fått någon form av fortbildning eller utbildning för att 
möta den här gruppen barn. En av dem inflikar att specialpedagogen har haft föreläsningar för 
sina kollegor vid ett par tillfällen om: ”… fosterhem och placeringar och sådana saker” 
(Lärare 3). Specialpedagogen själv hänvisar till att ”man pratar om barn i behov av särskilt 
stöd. Men då räknar man inte med de barnen med social problematik utan då har man ju 
mycket av dom neuropsykiatriska diagnoserna, läs- och skrivsvårigheter, andra 
funktionshinder.” Hon tillägger att det är hon själv som har tagit tag i och försökt ta reda på 
vilken forskning som gjorts kring den här gruppen med barn, inför sin masteruppsats.  
 
På frågan om vilken fortbildning de skulle önska svarade lärare 2: 
 

…alltså veta någonting vad det är som gör att man blir placerad i fosterhem. Bara det hade varit 
jätteroligt att ha lite mer fakta runt… Sen lite gången i, hur det är innan de blir placerade. 

 
Specialpedagogen efterlyste några kriterier, utarbetade av skolverket eller specialpedagogiska 
institutet, för vad lärare ska vara uppmärksamma på. Hon menade vidare att det inte finns 
några sådan i dagsläget, men att hon tydligt kan se minst tre viktiga områden: skolstarten, läs- 
och skrivförmågan samt ett fungerande samarbete med socialtjänst och familjehem.  
 
1 Skolstarten 
Det viktigaste är att starten blir bra, att skolstarten är väl underbyggd, med god information 
till klassföreståndaren. Specialpedagogen anser att man ska ha analyserat vilka kunskaper 
eleven bär med sig, så att eleven hamnar i rätt grupperingar. Hon betonar att ett barn aldrig får 
komma till familjehemmet under helgen och sedan börja skolan direkt på måndag morgon. 
Man måste också informera en del om elevens bakgrund till skolpersonalen, så att man inte 
utsätter ett barn som inte gått i skolan på flera år för alltför avancerade uppgifter eller mycket 
läxor, som medför att eleven måste hålla på med skolan efter skoltid också. Hon menar att 
även uppgifter om ett barn har varit misshandlat är viktig information till alla som har med 
barnet att göra, eftersom man inte kan närma sig ett misshandlat barn hur som helst.  
 
2 Läs- och skrivförmågan 
Det andra som hon nämner är vikten av att kontrollera barnets läs- och skrivförmåga. Hon 
hänvisar till de rapporter som visar att detta är en av de faktorer som spelar störst roll för om 
en person lyckas i livet eller ej. 
 
3 Samarbete med socialtjänst och familjehem 
Det tredje området som hon uppfattar som viktigt är att samarbetet med socialtjänsten och 
familjehemmet fungerar. Hon efterlyser regelbunden uppföljning av socialtjänsten, där en 
socialsekreterare aktivt är med, inte bara vid skolstarten utan även i ”kontrollsyfte” under 
terminernas gång. Hon lyfter särskilt fram hur svårt det kan vara för en elev som inte gått i 
skola på flera år med skolans lappsystem, eller att komma ihåg och packa gympabagen 
exempelvis. Hon menar att man får hitta lösningar hur sådana praktiska saker ska fungera på 
individuell bas, men att samverkan med hemmet är mycket viktig. 
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Hur brukar en överlämning gå till? 
När ett barn byter skola efter att det har påbörjat grundskola brukar det förekomma 
överlämningssamtal, både mellan den tidigare lärare och den nye och med 
föräldrar/vårdnadshavare. Betyg, noteringar från utvecklingssamtal, hur barnet fungerar 
socialt och vilka kunskaper eleven har med sig är exempelvis sådant ett vanligt 
överlämningssamtal tar upp. När ett barn har blivit placerat i ett familjehem och sedan ska 
börja i en ny skola är förutsättningarna oftast inte desamma. Många av de dokument som man 
vanligtvis får med sig vid en flytt kommer inte fram till skolan, antingen på grund av att de 
skickats till fel person/myndighet eller att barnets biologiska föräldrar inte sparat dem. 
Eftersom de biologiska föräldrarna oftast är bortkopplade, finns det ingen eller liten möjlighet 
att få någon information från dessa. Många gånger blir det barnet själv som blir tvunget att 
redogöra för vad det kan, hur skolgången har fungerat och så vidare. En av dem jag 
intervjuade berättade så här:  
 

…för ett litet barn är det svårt att beskriva sin egen skolsituation. Man får barnets ord, men man 
kan inte fylla ut det med den vuxnes och en del saker glömmer små barn och de kan inte heller 
tala om när saker och ting sker för dom har inte den blicken på sitt eget lärande 
(Specialpedagogen). 

 
Även om informanterna gav lite olika svar var alla överens om att det finns någon slags rutin 
på skolan och att de på senare år även fått den nedskriven i form av en handlingsplan (Se 
Bilaga 3). Dock uttryckte flera av dem att den, av olika anledningar, inte alltid följdes. 
 

Handlingsplanens innehåll 
Ansatsen att låta barnet bo i sig i sitt nya hem under minst en vecka innan det börjar skolan är 
tydligt uttalad i handlingsplanen. Även att ett möte med handläggare från den placerande 
kommunen, familjehemmet, om möjligt biologisk förälder, elevhälsoteam, specialpedagog 
och rektor ska föregå skolstarten. Innan eleven börjar ”på riktigt” ska den även ha träffat sin 
nya klassföreståndare tillsammans med familjehemsförälder och eventuellt också en 
socialsekreterare och bli visad runt på skolan.  
 
I handlingsplanen står det också att den nya klassföreståndaren ska ta kontakt med tidigare 
klassföreståndare samt se till att eventuella åtgärdsprogram finns färdiga innan eleven börjar. 
Klassföreståndaren har också i uppgift att informera klassen om att de ska få en ny 
klasskamrat och utse några personer som särskilt ska ansvara för den nya elevens trivsel i 
klassen. Handlingsplanen avslutas med en uppmaning att ha fortsatta regelbundna träffar med 
familjehemmet, klassföreståndare, specialpedagog och representant för elevhälsoteam.  
 
Till skillnad från rutinerna kring att ta emot ett ”vanligt” barn (Se bilaga 2), är de här mer 
utförliga och kräver ett större förarbete. Fler vuxna är involverade i det familjehemsplacerade 
barnets skolstart än det är annars. Av de lärare jag intervjuat anser en att det inte skiljer sig 
något mellan att ta emot ett barn som är placerat i familjehem och ett annat barn. De övriga 
menar att det är tätare kontakt med hemmet med ett familjehemsplacerat barn och att det beror 
på hur eleven är och vilka problem den har med sig hur mycket det skiljer sig åt. En annan 
menade att det skiljde sig åt på två punkter. I en vanlig familj brukar föräldrarna höra av sig i 
god tid före skolstarten om det finns något särskilt behov hos barnet för att försäkra sig om att 
det får den hjälp det behöver. När det gäller ett familjehemsplacerat barn är man varken ute i 
god tid eller försäkrar sig om att barnet kommer att få rätt stöd, menar hon. Det andra som 
skiljer sig är att ”skolan kan ha en dialog på ett helt annat sätt med en förälder, för de har 
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historiken och de har förkunskaperna…” (Specialpedagogen). När det handlar om barn som är 
placerade i familjehem är det svårare att få fram den viktiga ”sido-informationen”, menar hon. 
 

Vilken information är viktig? 
Vad klassföreståndaren behöver veta, eller vill veta inför elevens skolstart skiljer sig också. 
En av dem uttryckte att om allt var okej räckte det för honom att veta att eleven var placerad i 
ett familjehem och vart det fanns. Han tillade att han brukade fråga fosterföräldrarna om det 
var något han bör veta, så att han inte säger dumheter, som han uttryckte det. En annan var 
inne på samma linje och sade sig vilja veta lite om elevens bakgrund för att kunna bemöta den 
rätt.  
 
Lärare 2, framhöll att hur eleven har varit i skolan tidigare har stor betydelse: ” Hur den har 
kunnat umgås med andra klasskamrater. Det spelar väldigt stor roll hur det sociala är runt 
omkring.” Hon fortsätter med att ge ett exempel på hur en elevs svårigheter med 
koncentrationen kan påverka hela klassen:  
 

…jag fick i en flicka som inte kunde sitta ner i mer än tio minuter utan var så orolig att hon 
måste ut. Jag hittade på då bland annat att: nu får du ta en boll och så ut i korridoren och så får 
du hålla på med bollen därute och då gick hon fram och tillbaka och kastade och sparkade med 
bollen och rörde sig och sen kunde hon komma in igen. Och så höll vi på och efter ett år så hade 
vi väl fått henne så att hon kunde sitta ned hela lektionen. Så att där är ju mycket och då är det ju 
jättebra och veta om detta innan, att: den här eleven kommer inte att kunna sitta ned, kommer 
inte att kunna jobba mer än tio minuter i taget.  (Lärare 2) 

 
Den fjärde personen ansåg att det var viktigt att veta hur det sociala hade varit tidigare, hur 
det har fungerat med kamrater, att ha med sig material till lektionerna och så vidare. Därefter 
ansåg hon att det var viktigt att veta vilken kunskap eleven hade med sig och slutligen om 
eleven varit med om något traumatiskt, som påverkar den mycket, ett dödsfall eller 
misshandel eller något liknande. 
 
Alla är överens om att det egentligen inte föreligger några hinder för att de ska få den här 
informationen, men att det trots det inte alltid sker. En av dem nämnde att informationen 
ibland skickas till fel person och att den som verkligen behöver den, klassföreståndaren, 
därför inte får del av den. (Specialpedagogen) 
 

Samarbetet mellan socialtjänst och skola 
Två av dem anser att samarbetet med socialtjänsten fungerar dåligt. En tycker att det för 
tillfället fungerar mycket bra och den fjärde poängterar att det är helt beroende på den 
enskilde socialsekreteraren. Det främsta skälet, de anger till att samarbetet inte fungerar är att 
socialsekreterarna ofta byts ut, så att när en socialsekreterare väl lärt känna det 
familjehemsplacerade barnet och skolpersonalen, så kommer en ny socialsekreterare som inte 
känner till fallet och ska ”ta över” kontakten. En av dem hävdar att det blir negativa effekter 
av samarbetet genom att ”det byts folk så ofta så att det blir ett steg tillbaka eller man hamnar 
på ruta ett igen”. En annan hänvisade till en pojke i hennes klass som verkar må bra av att få 
besök av sin socialsekreterare: ”Ja det verkar som om han känner sig ganska trygg när dom 
kommer och han vet om att dom kan hans bakgrund och jag tror att, det spelar rätt så stor roll 
för honom” (Lärare 2). 
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En tredje av de intervjuade hänvisar till att kommunernas organisation är olika. Hon berättar 
att en modell är att ha konsulter som genomför kontakten med olika parter, exempelvis en för 
kontakten med det biologiska hemmet, en som ansvarar för familjehemmet och en som 
fokuserar på barnets sociala sida och med fritidsaktiviteter. Med den modellen är det en 
djungel att veta vem man ska vända sig till, menar hon. En annan modell hon beskriver är där 
det finns en socialsekreterare som jobbar med helheten, som man kan ringa om det är något 
och som man har regelbundna inbokade möten med. Slutligen beskriver hon situationen i 
vissa kommuner där socialsekreterarna ofta blir sjuka och där det ständigt är byte av folk, där 
de inte är insatta eller har någon relation till barnet. I de fallen borde kanske inte barnet finnas 
med i samarbetet, eftersom det tar mer skada av de ständiga bytena än upplever träffarna som 
stöd, avslutar hon.  
 
Två av informanterna lade fram förslag på hur de önskade att samarbetet skulle fungera: 
 

Jag tycker det fungerar allra bäst när det nästan finns en tredje person inne, som är har kontakter 
med socialtjänsten, har kontakten med familjehemmet och de biologiska föräldrarna och skolan 
och är som spindeln i nätet. För den behöver inte ta parti för någon. Ibland är det vanligt att 
socialsekreterare pratar mer med familjehemmet och barnet känner sig utanför, eller mer med de 
biologiska föräldrarna och barnet känner sig utanför där. Så att när det fungerar bra, allra bäst 
tycker jag det är när det finns någon form av samordnare som är länkad mellan oss i dom 
veckokontakterna och så träffas vi allihop med en viss regelbundenhet. (Specialpedagogen) 
 
Jag skulle vilja att man hade någon inne på socialen som hade det samordnande för oss här på 
skolan. En kontakt som vi hade. Likadant att det skulle vara en för varje skola då /…/Nu vet jag 
att dom inte jobbar så här inne, men jag har hört talas om skolor där det är på det sättet. Där det 
är en socialsekreterare som har lite av sin tjänst på skolan. Så att det sker en bättre samordning.”   

(Lärare 3) 
 
En av lärarna uttryckte att det var svårt att få reda på något från socialen. Att i fall där hon 
anmält missförhållanden eller oro över en elev inte får någon respons eller ser att det sker 
någon förändring.  
 

Behovet av stöd 
Det skiftade en del hur lärarna såg på behovet av stöd för de placerade barnen. En ansåg att av 
de barn han hade varit i kontakt med var det bara enstaka som var ”svaga” elever i behov av 
särskilt stöd. En annan menade att hon utifrån sin egen föräldraroll kunde förstå att de barn 
som lyfts ur sin egen familj behöver stöd, men hon gav inte några direkta exempel på vilket 
stöd hon åsyftade. Den tredje ville inte uttala sig generellt, men ansåg att man som lärare 
måste vara observant eftersom det är många barn som har stödbehov hos den här gruppen 
barn:  

 
En del barn behöver det i form av specialundervisning, i form av extra undervisning för att ta 
igen kunskapsluckor, vi har det här med läs- och skriv som jag har tagit upp tidigare. Vi har det 
här med att man kan behöva ett vuxenstöd. Vi vet ju att en del barn, om det har varit missbruk 
under fosterstadietiden så kan det påverka koncentrationen, minnesfunktionerna och så vidare. 
Då kan man behöva stöd och hjälp utifrån det. Alltså det måste man bedöma individuellt 
(Specialpedagogen). 

 
Den fjärde började med att beskriva vilken typ av problem den här gruppen barn ofta har: 
 

Många gånger så är det mycket koncentrationsproblem och sociala problem, umgänget med 
andra barn, men sen finns det ju också vanliga inlärningsproblem, inte mer, tycker jag, än andra 
elever, utan det är ungefär samma. Utan det är mer det här att många behöver ju ett stöd som 
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man som klasslärare inte har chans att ge dem, ett vuxenstöd och därför är det ju jättebra när vi 
får, eller när vi kan, vara flera personer i klassen eller när vi får en assistenthjälp (Lärare 2). 

 
Flera av lärarna förklarade att det vanligaste skälet till att de får en assistent till klassen är för 
att det sociala samspelet inte fungerar för eleven i klassen och om det ofta blir konflikter. Ofta 
är det de utagerande barnen, inte de svagpresterande, som får assistent. När det gäller de 
familjehemsplacerade barnen betalas deras assistent av deras hemkommun, vilket innebär att 
skolans budget inte belastas. I de fallen är det lätt att få en assistent. Detta medför att den 
aktuella skolan har förhållandevis många assistenter på sin skola, då de har många placerade 
barn med assistent.  
 
Specialpedagogen tillägger att stödbehovet inte enbart kan fokuseras på assistenter. Stödet 
kan ges på många sätt:  
  

En del ges inom klassens ramar och en del får ges enskilt då. Det kan vara strukturen och 
arbetssättet som ska påverkas, man får ju inte tro att allt stöd ska vara en till en person, utan 
stödet kan vara i form av samtal med klassföreståndaren en gång i veckan eller att man möter 
klassföreståndaren och fostermamman en gång i veckan. Påminnelser om läxor, dubbla lappar 
hem och så vidare (Specialpedagogen). 

Läsförmågan 
Eftersom läsförmågan är en viktig framgångsfaktor, frågade jag hur de arbetar med den med 
de här barnen. En berättade att de på mellanstadiet jobbar mycket med läsförmågan, i stort sett 
varje dag och att de som har svårigheter får extra hjälp av speciallärare och assistenter. En 
annan av lärarna ansåg att de barn hon hade haft som var placerade hade varit mycket starka 
elever när det gällde språket och att hon därför inte ansåg att de hade gjort något speciellt för 
att öva läsförmågan med dem. Hon gav däremot exempel på hur en av hennes elever skrivit en 
berättelse, som efter ett tag övergått i jag-form och på ett fantastiskt sätt berättat om sina 
erfarenheter bland uteliggare i en stad i Sverige: ”Det var inte så roligt att läsa, men samtidigt 
väldigt bra. Ett bra sätt när dom kan skriva av sig” (Lärare 2). 
 
På högstadiet testas läsförståelsen av specialpedagogen i sjuan, åttan och i nian. De elever 
som visar brister får hjälp av specialpedagogen och av sina svensklärare. Det görs även tester 
på läsförmågan i matematiken i årskurs sju, berättar en av lärarna. Hon anser att inga elever 
slinker igenom på deras skola utan att de eleverna uppmärksammas tidigt.  
 
Specialpedagogen understryker vikten av läsförmågan och beskriver hur de aktivt arbetar för 
att förbättra den:  
 

…kan vi stötta upp framförallt läsningen och få upp dom på en åldersnivå som, en nivå som är i 
paritet med åldern, så stöttar det upp alla ämnen. Och vi vet ju också att, att läsförmågan är 
väldigt, väldigt viktig för framtiden och för att kunna klara av att ta till sig kunskap i andra 
ämnen. Och vi vet också att de här barnen är i stor risk att ligga betydligt lägre än sina jämnåriga 
kamrater./…/ Jag hinner inte med alla som specialpedagog, men jag handleder i så fall 
elevassistenter och lärare, så att det blir regelbundet, säg fem gånger i veckan som man jobbar 
med ren läsning, läsförståelse och ordkunskap, uttrycka sig i skrift, men framförallt läsförmågan 
satsas det på. Och det ger ju resultat också. /…/jag kan ju se att på ett år kan de hämta in ett par 
tre år om de har förmågan och man ger rätt resurser (Specialpedagogen). 

 

Skolans styrkor i förhållande till den här gruppen barn 
Lärarna tycks vara ense om att deras skola är bra på att se eleverna och att ge dem det stöd de 
behöver. En nämner att de är vana att ta emot barn som är placerade i familjehem och att de 
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har bra kontakt med familjehemmen. De andra tre lyfter fram att en bidragande faktor kan 
vara att de valt att ha stora elevgrupper (med runt trettio barn i varje klass) till förmån för att 
kunna behålla både speciallärare och specialpedagoger på skolan. En av dem belyste även att 
det finns många engagerade lärare på skolan. Hon framförde även att de svaga eleverna får 
mycket hjälp på deras skola, exempelvis genom att de på högstadiet har nivågrupperingar i 
matematik, svenska och i engelska. 
 

Hur klarar de här barnen skolan? 
De lärare som arbetar på mellanstadiet menar att de här barnen inte utmärker sig nämnvärt 
utan att de klarar sig bra. De är ense om att problemen dyker upp först efter att de lämnat dem 
vidare till högstadiet. Även specialläraren håller med om detta. Hon menar att de presterar i 
förhållande till sin förmåga upp till årskurs sex, men att de på högstadiet däremot presterar 
under sin förmåga många gånger.  
 
Hon förklarar att hon tror att det finns flera orsaker till de försämrade resultaten, för det första 
identitetskrisen:  
 

Dels tror jag det har och göra med att som högstadieelev så kommer du in i puberteten och ska 
identifiera dig som vuxen och frågan blir vem ska man identifiera sig med? Vem är ens 
vuxenideal? Är det familjehemsföräldrarna, är det de biologiska föräldrarna? Har jag någon 
överhuvudtaget, det är inte ovanligt att det kan vara en lärare som blir stödet. Eleven identifierar 
sig inte med läraren men söker en förälder och det är inte lätt (Specialpedagogen). 
 

Hon resonerar vidare att en annan orsak måste vara de jobbiga erfarenheter de har med sig 
och som nu hinner ifatt dem: ”man är tvungen någon gång i livet att ta itu med trauman sen 
tidigare och det visar sig som en livskris för en del tonåringar” säger hon. Den tredje orsaken 
hon nämner är elevens oro över en eventuell hemflytt efter årskurs nio: 
 

…vissa kommuner väljer att göra hemflytt efter årskurs nio./…/ Och det oroar barnet, tidvis på 
ett positivt sätt och ett mycket negativt sätt att: de vet inte var de ska bo efter årskurs nio./…/ 
Det betyder att vårterminen i åk nio kan bli väldigt orolig. Och den oron märks här med att de 
börjar skolka, inte förmår att prestera efter sin förmåga. Dom är ledsna och vilsna 
(Specialpedagogen). 

 
En av de andra lärarna bekräftar specialpedagogens tankegångar om att det är på högstadiet 
som problemen märks tydligare. Hon säger: 
 

Det går upp för dem att de är inte som alla andra. De har inte samma bakgrund som de andra. 
Jag tror att det oroar väldigt mycket just i puberteten, just sökandet och förklaringen. Och då är 
det ju, blir det ju problem även med vanligt i skolan, blir det ju så att säga. Det är väldigt viktigt 
det här med hur man mår själv och hur man trivs och så (Lärare 2). 

 
 
 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Metodens tillförlitlighet 
Vi ett par tillfällen medförde ljudkvalitén, trots flera genomlyssningar, svårigheter att uppfatta 
vad som sades under intervjun. Detta är markerat med --- i transkriberingen. Min bedömning 
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är att det inte var något för sammanhanget viktigt som föll bort, men jag anser ändå att det bör 
nämnas. På grund av mitt eget engagemang i frågan har jag varit extra uppmärksam på och 
medveten om att jag kan komma att styra informanten i deras svar.54 Jag har därför försökt att 
ställa så öppna frågor som möjligt och utgått från informanternas egna erfarenheter. Jag 
medger att det har varit svårt att låta bli att hålla med eller visa förvåning över vissa svar och 
inser att det kan ha präglat de svar och reaktioner jag fått från mina informanter. Dock har jag, 
som Trost uttrycker det, försökt att ”mina åsikter inte skall ha någon betydelse då jag 
intervjuar”.55

 

Generalisering 
Även om jag bara intervjuat fyra lärare kan man nog ändå säga att jag fått ihop ett tillräckligt 
stort underlag för att uppnå mättnad56 på uppfattningar om frågeställningarna som kan finnas 
på den skolan, eftersom de alla hade en lång erfarenhet av och gedigen kunskap om att möta 
barn i familjehem i skolan. Både på grund av studiens storlek (litenhet) och på grund av 
skolans speciella situation (med i stort sett ett fosterbarn i varje klass) är jag medveten om att 
de resultat jag fått fram inte går att generalisera på alla skolor. Dock är det ett resultat över de 
erfarenheter de lärare jag intervjuat representerar. 
 

Resultatdiskussion 
Det är märkligt att trots att den skola jag gjort mina intervjuer på har stor erfarenhet av att ta 
emot barn som är placerade i familjehem inte har tillhandahållit någon fortbildning för lärarna 
kring hur de ska förhålla sig till den här gruppen barn eller gett någon som helst grundkurs i 
socialtjänstens arbetssätt. Flera av informanterna har efterlyst sådan information. Jag vet 
förstås inte om de har påtalat behovet för sina chefer, men med tanke på frekvensen av 
familjehemsplacerade barn på skolan är det på gränsen till skandal att de inte har fått någon 
vidareutbildning alls. 
  
Under arbetets framväxt har det blivit allt tydligare att trots att både skollagen och 
socialtjänstlagen menar att barn som far illa, eller barn med särskilda behov har rätt att få 
stöd, så finns det inga riktlinjer för hur det stödet ska se ut. Återigen funderar jag över om det 
revirtänkande som Danielsson & Liljeroth beskriver är det som ligger bakom att ingen riktigt 
vill ta på sig helhetsansvaret för de placerade barnen. Min ståndpunkt är bergfast att lärarens 
uppgift är att ta hand om hela eleven, att det inte går att avgränsa eleven i skolan från sin 
hemmiljö eller sin fritid. Även om en person kan ha många olika roller, beroende på var den 
befinner sig, så är och förblir personen en och samma. Om en elev mår dåligt, eller har det 
dåligt på ett område kan man inte förvänta sig att den ska göra ett fullgott arbete på ett annat. 
Som lärare är mitt mål att varje elev ska utvecklas efter sin fulla potential. Om det ska kunna 
ske måste man se till hela elevens livssituation och guida eleven till rätt hjälp för varje behov.  
 
I intervjuerna har det framkommit att det finns tre saker som är särskilt viktiga att hålla koll 
på när det gäller den här gruppen barn: skolstarten, läs- och skrivförmågan och samarbetet 
med familjehemmet och socialtjänsten. Vinnerljungs forskning har konstaterat att läs- och 
skrivförmågan är viktig för om en person ska lyckas i livet eller inte. Internationell forskning 

                                                 
54 Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. S. 102 
55 Ibid., S. 103 
56 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Fjärde upplagan. Uppsala: Kunskapsföretaget 
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tyder på samma sak. Samarbetets betydelse har även det konstaterats och rapporterats om i 
flera rapporter bland annat från Socialstyrelsen. Även Ogden rapporterar om hur samverkan 
med hela nätverket runt barnet är avgörande för utfallet. Om skolstartens betydelse finns 
ingen direkt forskning att stödja sig på. Men Mattsson belyser utlämnandet av uppgifter kring 
det placerade barnet ur ett integritetsperspektiv. Hon slår fast att även om man ska ta hänsyn 
till barnets integritet så måste viss information lämnas till dem som arbetar med barnet för att 
det ska få rätt stöd. Att det placerade barnet inte ska börja skolan direkt efter att det kommit 
till ett nytt familjehem låter mycket vettigt och jag håller med specialpedagogen som uttryckte 
att det var något som aldrig fick ske. Det krävs genomtänkta strategier för att det ska bli så bra 
som möjligt för de här barnen i skolan. 
 
En tanke är att det nya arbetet med IUP kan komma att medföra en del positiva effekter för de 
familjehemsplacerade barnen. Det trodde specialpedagogen och det tror även jag. Åtminstone 
hoppas jag det. De positiva effekterna kan dels bero på att man i det individuella 
utvecklingsarbetet ska utgå från vad som fungerar och inte vad som inte fungerar och dels för 
att det därigenom blir lättare att ge elever stödundervisning utan att de känner sig utpekade 
eftersom alla elever har ”anpassad undervisning” för att nå sina mål, vilket i sin tur förhindrar 
den ”stämpling” som Danielsson och Liljeroth varnar för. Dessutom kan det innebära att man 
kommer tillrätta med den dokumentationsbrist som råder för de familjehemsplacerade barnen, 
som specialläraren även lyfte fram. Det vill säga om dokumenten vidarebefordras till rätt 
instans. 
 
Skollagen säger att hänsyn skall tas till elever i behov av särskilt stöd. Innebär det att man ska 
anpassa kraven eller undervisningssättet? Handlar det om resursfördelning? Enligt de svar jag 
fått under mina intervjuer verkar det vara en ekonomisk- såväl som en organisationsfråga om 
en elev får det stöd som behövs. Vilket stöd barn i familjehem behöver verkar skilja från fall 
till fall. Informanterna redogjorde för några områden där de kan behöva stöd:  
1 Kunskapsluckor/Inlärningssvårigheter som ibland kan avhjälpas genom extraundervisning  
2 Läs- och skrivstöd för att öka de kunskaperna. 
3 Koncentration. Vissa har skador sedan fostertiden och kan ha svårt att koncentrera sig och 
behöver individuella lösningar för det. 
4 Det sociala samspelet. En del barn hamnar i konflikt med andra hela tiden och behöver hjälp 
att lösa konflikterna. 
 
De framhöll alla vikten av att ha extra vuxna i klassen då det ofta behövs för de här barnen. 
De var också ense om att i de fall där socialsekreteraren ofta byts ut har det haft negativa 
följder för det placerade barnet. De menade att en god samverkan med socialtjänsten är viktig 
för att barnet ska må väl och prestera väl i skolan. Att försöka se det placerade barnet ur 
Bronfenbrenners ekologiska miljömodell innebär bland annat att samverka med alla som finns 
runt barnet, vid olika instanser på olika nivåer, för att uppnå en god samverkan och ett gott 
slutresultat. 
 
Att vår begreppsvärld skapas utifrån språket och att vår förmåga att uttrycka oss i tal och 
skrift påverkar en människas utveckling är tankar som Vygotskij planterat. Läsförmågan har 
också i olika studier, av bland andra Vinnerljung, lyfts fram som en viktig framgångsfaktor. 
Specialpedagogen som jag intervjuat håller utifrån sina erfarenheter med om det. Att de på 
den skola jag studerat jobbar medvetet med just läs – och skrivutvecklingen är positivt för alla 
barn, inte bara de placerade. Det är också mycket bra att göra som de gör, det vill säga testa 
elevernas förmåga varje läsår under hela högstadiet, för att upptäcka brister och hinna göra 
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något åt dem. Istället för att som en del andra skolor lämna det till sista terminen i nian och få 
panik över att de inte når upp till målen och Godkänt-nivån. 
 
Något som blivit tydligt i mina intervjuer är att det fungerar bra i de lägre klasserna och att de 
markanta problemen oftast inte märks förrän på högstadiet. I en av intervjuerna, med 
specialpedagogen, nämns sökandet efter identitet som en av orsakerna. Ser man exempelvis 
på Maslows behovhierarki blir det här högst förståeligt. De familjehemsplacerade barnen har 
ofta inte upplevt den trygghet och säkerhet som behövs för att få en stabil grund och många 
bär därför på ångestkänslor. De här barnen har också minst en gång rivits upp från sina rötter 
och från den miljö där de kände sig trygga. De har fått lämna sin kända värld, sina kompisar, 
sin släkt, sin kultur för att gå in i nya relationer i en ny miljö, i en ny släkt, i en ny kultur och 
så vidare. Även om familjehemmet är bra och barnet trivs, kommer behovet av att finna sig 
själv att ge sig till känna när barnet kommer in i puberteten och leda till en slags livskris. Att 
som specialpedagogen se det som den unges sökande efter identitet är säkerligen en korrekt 
iakttagelse. Om livskrisen kommer till följd av identitetssökandet eller om det kommer som 
följd på att det familjehemsplacerade barnet har trauman som det börjar bearbeta vid den här 
utvecklingsperioden låter jag vara osagt. Följderna som exempelvis skoltrötthet, utagerande 
beteende, skolk, dåliga skolresultat eller utomordentliga resultat och ett klanderfritt 
uppträdande kan förstås variera och har säkerligen med flera olika faktorer att göra. En faktor 
kan tänkas vara de förväntningar den unge har på sig från exempelvis kompisgäng, 
skolpersonal och familj/familjehem.57

 
Ytterligare en orsak till att högstadietiden är mer orolig som nämns är oron över att behöva 
flytta hem. Eller som specialpedagogen uttrycker det ”de vet inte var de ska bo efter årskurs 
9”. Det är inte säkert att det går att flytta hem. Mycket hopp och oro om vartannat kan inte 
leda till något annat än brister i koncentrationen konstaterar hon och jag är benägen att hålla 
med.  

Framtida forskning  
När man studerar vilken typ av forskning som gjorts på barn i familjehem under de senaste 
decennierna kan man konstatera att forskningen har rört sig inom ett relativt smalt område, 
trots att det finns otroligt mycket att undersöka. Skolgångens betydelse och vad skolans 
uppdrag för de här eleverna är har inte haft något fokus alls. Familjehemsvården verkar inte 
vara något högprioriterat område överhuvudtaget när det gäller forskningsanslag.  
 
Med tanke på lärarnas erfarenhet av att barnens problem ökar under högstadietiden eller under 
puberteten borde kanske den här tiden studeras särskilt noggrant för att inte endast konstatera 
fakta: att det går sämre för dem än för normalsvensken, utan försöka finna ut bättre metoder 
som möter hela barnets/den unges behov och som tar hjälp av olika samverkansorgan för att 
möta dessa behov. Detta framförallt då antalet barn som placeras just under tonårstiden är den 
största av alla grupper. 
Det är önskvärt med ytterligare studier kring de familjehemsplacerade barnens skolgång och 
vad som kan göras för att förbättra deras chanser att få goda skolresultat. Kanske behöver man 
söka svaren på nya ställen och undersöka andra variabler än man gjort tidigare för att finna 
nya infallsvinklar och kanske också hitta en del praktiska lösningar. Tänkbara frågeställningar 
är om tonårstiden innebär några särskilda risker för barn som är placerade i familjehem och 
hur skolprestationerna påverkar vuxenlivet. 

                                                 
57Tideman, Karin (2005). Skolgångens betydelse för fosterhemsplacerade barn - fosterbarns, fosterföräldrars 
och lärares erfarenheter.  S. 23 
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En annan fråga som har väckts under tiden som jag har studerat tidigare forskning och övrig 
litteratur samt de svar jag fått genom intervjuerna är om det verkligen hjälper barnet att få ett 
familjehem. Både tidigare forskningsresultat och mina egna resultat pekar på att många av de 
här barnen inte klarar sig lika bra som jämnåriga som bor med sina biologiska familjer. Är det 
då familjehemmet det är fel på? Man kan givetvis inte jämföra resultat mellan barn som växer 
upp i en kärnfamilj med barn placerade i familjehem. Jämförelsegruppen måste vara barn som 
växer upp med sina biologiska föräldrar under liknande förhållanden som de barn som blivit 
placerade. Vinnerljungs syskonstudie redovisar att det inte finns några större skillnader i 
utfallet, men att det i regel går bättre för flickor än för pojkar. Andersson lyfter i sin forskning 
fram att det är skolans ansvar att se till att de brister barnet bär med sig kompenseras i skolan 
och konstaterar samtidigt att det inte är på det sättet i nuläget.  
 
Trots dessa dystra resultat tror jag att familjehemmet har något att erbjuda. Jag menar att 
barnet åtminstone får med sig en sinnesbild av hur en familj ska fungera och på så sätt kanske 
kan skapa bättre förutsättningar vid sin egen familjebildning en gång. Detta skulle dock vara 
ett intressant område att studera vidare 
 

Slutsatser och avslutning 

Slutsatser 
De slutsatser jag drar av mina resultat i koppling till tidigare forskning och litteraturen är att 
det för det första behövs mer forskning som rör familjehemsplacerade barns och ungdomars 
skolgång. För det andra att det behövs information till verksamma lärare och lärarstudenter 
om den här stora gruppen barn som bor i familjehem. För det tredje behöver skolverket 
utarbeta en plan för hur de placerade barnens behov ska kunna tillgodoses i dagens skola. För 
det fjärde kan jag konstatera att de steg som den skola jag undersökt tagit för att underlätta för 
de placerade barnen är bra steg och att de borde åtföljas av varje skola, framförallt genom att 
utarbeta rutiner för hanteringen av elevens papper (IUP, betyg med mera) så att de hamnar 
hos rätt person och skapa en handlingsplan över förberedelserna inför 
skolstarten/överflyttningen. 
 

Avslutning 
Min önskan är att den här gruppen barn som är satta i samhällets vård ska få fler personer som 
för deras talan. De ska beredas samma möjligheter som alla andra barn. För att det ska vara 
möjligt krävs ett gott samarbete mellan socialtjänst och skola. Min förhoppning är att den här 
uppsatsen ska belysa behovet av att se den här gruppen barn och deras behov på ett tydligare 
sätt. 
 
 

”Vad du säger om mig  
  Vad du tror om mig 
  Hur du ser på mig 

    Vad du gör mot mig 
  Hur du lyssnar på mig 
  Sådan blir jag.”  

- Okänd källa 
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