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Inledning  

Nu är det inte långt kvar till min examen som förskollärare. Jag satt ner och funderade på min 

utbildning och vad jag hade lärt mig under dessa år på Högskolan i Halmstad. Jag funderade 

på vad jag fann mest intressant och skulle vilja fördjupa mig i inför mitt examensarbete.  

Mitt intresse har med tiden ökat för elever i behov av särskilt stöd och speciellt elever som 

blivit placerade i familjehem. Tankarna gick kring hur man som pedagog kan utveckla ett 

synsätt och skapa verktyg för att på bästa sätt kunna möta dessa elever på ett professionellt 

sätt i skolan. 

 

Tideman (2005) visar på i sin undersökning att relationer mellan lärare och elever spelar 

mycket stor roll för elevens välbefinnande, självkänsla och lärande. Hon menar att man som 

lärare behöver vara mer öppen och bjuda mer på sig själv i mötet med elever som är placerade 

i familjehem. Tideman (2005) poängterar även att det finns tendenser att man som lärare 

medvetet och omedvetet ställer lägre krav på dessa elever med tanke på deras bakgrund och 

sociala situation.  Hon menar att detta sker per automatik. Vidare skriver hon att detta kan 

skapa problem då eleverna bedöms lika när de väl ska få sina slutbetyg i nian. Sjökvist (2010) 

har i sin studie i projektet Skolfam kommit fram till att om lägre förväntningar ställs på eleven 

formas eleverna att känna att de är okapabla men om omgivningen ger ökade förväntningar så 

ökar också elevernas känsla att kunna klara av sina studier.  

 

Zaar (1995) har i sina intervjuer funnit att de upplevelser och erfarenheter som de 

familjehemsplacerade barnen har kan leda till otrygghet, misstro, utåtagerande, 

koncentrationssvårigheter och låg prestationsnivå. Dessa parametrar kan påverka barnens 

skolgång på ett negativt sätt. Zaar (1995) menar även att insatser från pedagoger, 

specialpedagoger, familjehem och socialtjänst är nödvändiga för att skapa en positiv och 

tillåtande miljö där barnen kan bearbeta sina upplevelser och utvecklas som människor. 

Gia Kjellén (i Sjökvist 2010) menar att om eleverna får rätt bemötande och stimulans i skolan 

kan den fungera som en skyddsfaktor och ge eleverna självförtroende. Detta kan senare leda 

till ett bättre lärande och således även högre prestation och motivation. 
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Projektet Skolfam (Sjökvist 2010) inriktar sig på vilka krav och förväntningar som ställs på 

barnen från föräldrarna i familjehemmet men nämner inget om det bemötande eller de krav 

och förväntningar som eleverna möter i skolan. Tideman (2005) visar på hur viktigt det är 

med ett gott bemötande och lika behandling mot alla elever. Målet med denna studie är att 

kunna bidra med de erfarenheter som mina intervjupersoner delger för mig i våra samtal. 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) som träder i kraft 

höstterminen 2011 kan man läsa följande: 

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.” 

(Skolverket, s 5) 

Detta innebär i praktiken att lärare skall ta hänsyn till att alla elever är olika och kan ha 

speciella förutsättningar som kräver särskilt bemötande och omfördela de resurser som finns 

tillgängliga i klassrummet.  

 

 

Syfte och problemformulering 

I den tidigare forskningen kan man se en tendens till ett negativt synsätt på barn som är 

placerade i familjehem. Både Tideman (2005) och Vinnerljung (2006) lyfter problematiken 

med att pedagoger anser att barn som är placerade i familjehem ofta visar på olika former av 

avvikande beteende såsom koncentrationssvårigheter och utåtagerande.  Min avsikt är därför 

att jämföra mina intervjuresultat mot denna forskning för att se vilket synsätt som dominerar 

hos dagens pedagoger. 

 

Denna studie har således till syfte att undersöka vilka uppfattningar lärarna har kring elever 

som är placerade i familjehem. Det ligger även i mitt intresse att studera huruvida det ligger 

annorlunda förväntningar på dessa barn jämfört med deras klasskamrater. 

 

Mina frågeställningar är således: 

1. Vilka uppfattningar finns det hos lärarna kring elever som är placerade i familjehem? 

2. På vilka sätt anser lärarna att man kan möta elever som är placerade i 

familjehem?(Hur bemöter de barnen samt hur skulle de vilja bemöta barnen?) 
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3. Vilka förväntningar finns det på dessa elever från lärarna? Skiljer de sig mot de 

förväntningar som finns från lärarna gentemot de övriga eleverna? 

 

Begreppet familjehem 

När en familj blir anställd utav socialförvaltningen för att ta emot barn som omhändertagits 

enligt LVU (lagen för vård av unga) kallas detta hem för familjehem. Det gamla begreppet 

fosterhem sitter kvar hos många men man slutade att använda detta begrepp när 

socialtjänstlagen trädde i kraft 1982 (Lindberg, 2003). Efter 1982 använder man uteslutande 

termen familjehem och familjehemsplacerade barn. Barnen placeras i familjehem efter det att 

beslutet tagits att vårdnaden om barnet skall gå till de sociala myndigheterna. Barnet kommer 

då att bo i familjehemmet till den dag då barnet blir myndigt, det vill säga att barnet fyller 18 

år. Om det uppstår problem i familjehemmet kan barnet komma att behöva flytta till ett annat 

familjehem. 

Sekretess 

Den kommunala förskoleverksamheten är reglerad under skollagen sedan 1998. I skollagen 

beskrivs den sekretess som gäller i förskolan. Tystnadsplikt och sekretess är en grundregel 

men det finns även undantag som kräver så kallad stark sekretess till ex vid övergrepp. 

Alla personer som deltar regelbundet i förskolverksamheten såsom förskollärare, barnskötare, 

vikarier, kökspersonal, lokalvårdare med flera omfattas av sekretessen. Sekretessen innebär 

att man inte får röja uppgifter om någons personliga förhållanden undantagsvis om det inte 

står tydligt att uppgifterna kan röjas utan att personen det rör eller närstående lider men 

(Bengtsson & Svensson, 2002) 

Personen som uppgifterna rör eller närstående kan ge sitt samtycke till att uppgifter förs 

vidare och ses som ett undantag till grundsekretessen. 

Metod 

Den metod som valts för undersökningen är en kvalitativ metod som baserar sig på icke - 

strukturerade forskningsintervjuer samt litteraturstudier av tidigare forskning som är relevant 

för studien. 

 

Jag har valt att studera ämnet ur ett fenomenologiskt perspektiv då jag anser att det är den 

vetenskapsteoretiska utgångspunkt som ligger närmast till hands för det resultat jag ämnar få 
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ut av studien eftersom det ligger i studiens strävan att identifiera de uppfattningar och 

tolkningar som lärarna har.  

 

Kvalitativ forskningsmetod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsmetod med utgångspunkt i 

djupintervjuer. Detta är för att det inte är mängden och bredden (kvantiteten) på den empiriska 

datan som är intressant utan det är innehållet som är det som skall analyseras. Grunden till att 

jag har valt att göra intervjuer är att se vilka uppfattningar lärare har kring elever som är 

placerade i familjehem och deras skolsituation. Fördelen med intervjuer är att man kan 

komma åt själva kärnan i innehållet och analysera datan utefter syftet och frågeställningarna. 

Nackdelen med att intervjua ett fåtal lärare är att resultatet blir svårt att generalisera. För att 

skapa en högre grad av trovärdighet i denna studie hade det behövts ett större antal 

intervjupersoner, för att på så sätt få fram en mer rättvis bild av fenomenet. 

Fenomenologi – Vetenskapsteoretisk grund 

Att studera någonting ur ett fenomenologiskt perspektiv innebär att man försöker skapa sig en 

förståelse av ett specifikt fenomen som man är intresserad utav. I denna studie är fenomenet 

som skall studeras de specifika skolproblem som yttrar sig hos elever som är 

familjehemsplacerade.  

Målet med en fenomenologisk studie är att man ska beskriva hur informanterna upplever 

fenomenet, utan förvrängningar eller tolkningar. Fenomenet skall beskrivas så som 

informanterna upplever det och intervjuaren får åsidosätta sin egen förförståelse och istället ta 

till sig informantens synsätt (Gunnarsson, n.d.). 

De metoder som huvudsakligen används inom fenomenologisk forskning är observationer och 

kvalitativa intervjuer så att man som forskare kan undersöka en fråga på djupet (Alvesson och 

Sköldberg 2008). 

Svårigheterna med en fenomenologisk studie är att informanternas utsagor inte skall tolkas 

utan endast beskrivas i resultatavsnittet. Att inta ett objektivt synsätt är därför viktigt för att 

undvika tolkningar och förvrängningar. 
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Intervju som undersökningsmetod 

Syftet med kvalitativa intervjuer är att urskilja information kring värderingar, förkunskaper, 

attityder och intressen. Essensen av informationen kan vara direkt användbar i professionen 

som lärare. 

 

Som intervjuare är det viktigt att veta sin roll. Det finns en risk att man kan upplevas sitta i en 

maktposition (Denscombe 2006).  Man får granska sig själv som intervjuare, hur man agerar, 

hur man ställer frågorna samt hur man uppföljer den information som man får fram i 

intervjun. När man sitter i rollen som intervjuare måste man vara medveten om hur man 

påverkar intervjupersonen. Genom olika sätt att agera och uttrycka sig förmedlar man sina 

egna förväntningar och värderingar. Ett sätt att minska intervjuarens påverkan är att man läst 

in sig väl på litteraturen sedan tidigare och utifrån den ställer följdfrågor samt leder olika 

resonemang. 

 

Det finns en risk att öppna intervjuer kan tendera att glida över till att bli en mer strukturerad 

intervju. Detta kan undvikas genom att man som intervjuare lyssnar på svaren man får utav 

intervjupersonen och försöker förstå innebörden av svaren istället för att sitta och läsa/tänka 

på förskrivna frågor. Man bör även vara en aktiv lyssnare och systematiskt ställa följdfrågor 

(Johansson och Svedner, 2004). En annan risk med öppna intervjuer är att de kan utvecklas att 

bli ett helt ostrukturerat samtal utan innehåll eller essens. 

 

Jag har använt mig utav icke-strukturerade intervjuer som innebär att jag har haft en 

intervjuguide med grundläggande frågor. Under intervjuns gång har det uppkommit 

funderingar och jag har då ställt följdfrågor till intervjupersonen vilket gör att intervjuerna 

inte ser exakt likadana ut. Jag valde icke-strukturerade eftersom att jag intresserad utav de 

uppfattningar som lärarna har kring elever som är placerade i familjehem och deras 

skolsituation.  

 

Validitet - Reliabilitet 

I alla studier är det viktigt att få fram ett så tillförlitligt material som möjligt. De analyser som 

görs skall ha en förankring i det verkliga och autentiska vilket ger en garanti för läsaren att 

den insamlade datan inte bottnar i undermåliga och felaktiga tolkningar.  
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Ett problem med att använda forskningsmetoder såsom intervjuer och observationer kan vara 

att resultat kan ses som en tolkning av författaren och därmed inte som ett tillförlitligt 

material. (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

 

Genom att spela in intervjuerna för att sedan kunna lyssna på dem om och om igen för att 

göra en så noggrann och korrekt transkribering som möjligt ökar reliabiliteten i resultatet 

(Patel & Davidsson, 2003). Tyvärr så är intervjuerna i denna studie inte inspelade utan 

nedskrivna och återgivna på grund av brist på teknisk utrustning. Fördelen med att inte 

använda teknisk utrustning kan vara att det blir ett mer naturligt samtal mellan intervjuaren 

och intervjupersonen där intervjusvaren hamnar i centrum vilket är fokuset i en 

fenomenologisk studie. 

 

Intervjusvaren har skrivits ner och efter intervjutillfället först transkriberats och sedan tolkats 

för att slutligen jämföras mot varandra. 

 

En annan aspekt som kan påverka resultatets validitet är det faktum att den mest framträdande 

forskningen är en magisteruppsats skriven på Högskolan i Halmstad av Karin Tideman. 

Anledningen att det blivit så är att forskningen kring pedagogernas förhållningssätt gentemot 

elever i familjehem har varit svår att frambringa. En magisteruppsats ger inte samma validitet 

till studien som en forskaravhandling hade gjort. 

 

Forskningsetiska principer 

Intervjupersonerna måste innan intervjuerna inleds vara medvetna om syftet med 

undersökningen och hur deras medverkan påverkar resultatet. De måste även förstå att 

deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbryta intervjun (Denscombe 2004). Skulle en 

intervjuperson avbryta eller tacka nej till en intervju så måste detta respekteras av forskaren. 

All information kring intervjupersonerna skall vara konfidentiella vilket innebär att deras 

identitet eller miljö inte skall kunna röjas. Som forskare skall man även fundera på huruvida 

informationen är lagligt insamlad och att säkerheten till informationen är tillräcklig 

(Denscombe, 2004) 
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Syftet med forskningen skall endast vara att bidra med kunskap. Slutligen skall man som 

forskare hela tiden vrida och vända på sin forskning för att kunna utveckla sig själv och sin 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Urval 

För att öka trovärdigheten i min studie har jag valt ut pedagoger på skolor som ligger i olika 

kommuner. Lärarna arbetar i år 1-3 samt i förskolan.  Detta är för att ge en så bred bild som 

möjligt med ett så representativt urval som det går. Jag har via mejl skickat ut ett trettiotal 

förfrågningar om deltagande i studien. Svarsfrekvensen på intervjuförfrågningarna har varit 

mycket låg vilket resulterade i endast två intervjupersoner. Den låga svarsfrekvensen skulle 

kunna bero på att lärarna inte känner att de har erfarenhet av möten med barn som är 

familjehemsplacerade. En annan aspekt kan vara den stränga sekretess som råder kring dessa 

barn. En potentiell anledning att lärarna inte vill ställa upp på intervju kan vara att de tror att 

de bryter mot denna sekretess genom att tala om sina erfarenheter. Dock kan man få såpass 

utvecklade svar att det är möjligt att jämföra de uppfattningar och synsätt som finns mellan 

förskolläraren och grundskolläraren. 

 

Resultatet av studien kan ses som otillräckligt för att fullt ut kunna besvara mina 

forskningsfrågor. Genom fler intervjuer kan ytterligare aspekter och svar på frågorna komma 

fram vilket ger ett mer trovärdigt resultat. 

Informanternas utbildning och bakgrund 

Lärare A: Lärare A har utbildat sig till förskollärare på lärarlinjen i Halmstad. Efter examen så 

arbetade hon under åtta år på ett fritidshem innan hon bytte arbete till en förskoleverksamhet. 

Lärare A har arbetat inom förskoleverksamhet under 13 år och har vid flera tillfällen varit i 

kontakt med elever som är placerade i familjehem. Sammanlagt har hon arbetat med barn i 21 

år och har inga planer på att sluta med det. 

Lärare B: Lärare B har arbetat i kommunalt fritidshem, inom förskoleverksamhet samt varit 

dagmamma där hon tagit emot barn i sitt eget hem. Hon har läst den gamla 

barnskötarutbildningen med både teori och praktik inom barnomsorgen.  

Forskningsgenomgång 
I litteratursökningen har jag i ett första steg letat fram relevanta källor. Sedan har jag gått 

vidare genom källhänvisningar i litteratur samt artikel- och internetsökningar för att få ett så 
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brett spektrum av forskningstexter som möjligt. Därefter har jag sammanställt och jämfört det 

materiel som framkommit i litteraturstudierna. Jämförelsen har grundats i att finna likheter 

och skillnader i innehåll mellan olika källor. 

Möller & Nyman (2003) forskar kring barn med olika former av funktionshinder. Deras fokus 

är hur barnets funktionshinder påverkar barnet, barnets familj och personer i barnets närhet. I 

boken Barn, familj och funktionshinder (2003) beskriver författarna de nationella och 

internationella dokument som beskriver barns lika värde och grundläggande rättigheter till 

exempel FN:s barnkonvention och Salamancadeklarationen (Möller & Nyman, 2003 s. 171-

176).  I dokumenten framhävs en värdegrund som innebär att alla är unika och har lika värde 

oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionsnedsättning (Möller & Nyman, 2003). Den värdegrund som svenska skolans 

läroplaner bygger på har utformats utifrån dessa dokument. 

Tideman (2005) har i sin studie funnit att elever som är placerade i familjehem ofta har 

svårigheter i sin skolgång och därmed behöver ett ökat stöd.  Eleverna är oftast 

normalbegåvade men behöver en ökad insats av lärare och andra resurser på skolan och det 

har i studien framkommit att det finns brister inom just detta stöd. Tideman framhäver att 

eleverna själva upplever att de inte får tillräckligt med stöd i sin skolgång. Eleverna som 

deltagit i Tidemans undersökning poängterar även att den samverkan som krävs mellan skola, 

familjehem och socialsekreteraren för att eleven skall få en så jämn skolgång som möjligt är 

mycket bristfällig och i vissa fall obefintlig. Detta kan ta sig uttryck i brister i information och 

rutiner när eleven skall byta skola.  

 

Ekelin (2009)  har sett i sin undersökning att elever som är placerade i familjehem oftast till 

en början upplever sin skolgång som positiv men efter mellanstadiet tappar de både intresse 

och motivation för sin skolgång. Författarna menar att eleverna blir skoltrötta och anser att 

skolan är tråkig och meningslös. 

Tideman (2005) menar också att eleverna har svårigheter att se meningsfullhet och 

sammanhang i sin vardag vilket påverkar deras skolgång på ett negativt sätt. Hon använder sig 

utav ett verktyg som kan påvisa denna meningsfullhet i vardagen som kallas för KASAM 

(känsla av sammanhang). Tideman (2005) poängterar att om en elev inte upplever att 

skolgången har någon betydelse så visar sig detta i elevens prestationer och resultat. Vidare 

visar hon på att föräldrarna i familjehemmet har svårt att hitta vilken roll de skall ha i elevens 
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skolgång. Enligt undersökningen har de en positiv inverkan i elevens skolvardag genom att 

skapa struktur och trygghet. Föräldrarna ger eleverna en känsla av självförtroende, avlastar 

dem från skuldkänslor samt ger dem en tro på sin egen framtid. Tideman (2005) menar att 

både lärarna och föräldrarna i familjehemmet förstår betydelsen utav ett nära samarbete kring 

elevens psykiska hälsa och skolgång. 

Både Vinnerljung (2010) och Tideman (2005) talar om hur lärarnas förväntningar påverkar 

elevens prestation. De visar på att lärarnas förväntningar på eleverna som är placerade i 

familjehem är mycket lägre på grund av deras bakgrund. Man tar som pedagog hänsyn till 

bakgrunden istället för att göra en utredning och det istället kan röra sig om någon form utav 

dyslexi eller något annat funktionshinder som kan ha orsakat elevens låga prestationsförmåga. 

Även Andersson & Kronvall (2006) har gjort en utvärdering som visar på att elever i 

familjehemsvård har en lägre prestationsförmåga och lägre betyg. De menar också att 

eleverna presterar sämre i gymnasiet än vad de gör på grundskolan. Det visar sig även finnas 

en skillnad mellan flickor och pojkar som pekar på att flickorna har större svårigheter i 

gymnasiet än i grundskolan och för pojkarna är det precis tvärtom.  I utredningen framkom 

även att flickor utreds i mycket mindre utsträckning än pojkarna och att de flickor som utreds 

visar sig ha kognitiva svårigheter av något slag. 

 

Tideman (2005) visar på flera olika faktorer som spelar in på huruvida ett barn lyckas i både 

sin skolgång och i livet. De skyddsfaktorer som framhävs i studien är framförallt skolan och 

familjehemmet. Författaren menar att skolan kan ge eleven det stöd den behöver för att kunna 

klara av sin skolgång med goda betyg. Även Fredriksson (2010) framhäver skolan och lärarna 

som en skyddsfaktor som ger elever som är placerade i familjehem chansen att lyckas i skolan 

utan missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa eller socialbidragsberoende. 

Vinnerljung (2010) påvisar att det finns ett samband mellan familjehemsplaceringar och 

sämre prestationsförmåga och lägre utbildningsgrad i skolan. Han menar på att det är orsaken 

bakom placeringen till exempel mammans missbruksproblem, pappans mentala hälsa med 

mera som kan vara orsaken till den försämrade prestationsförmågan och inte placeringen i sig. 

I en artikel i tidskriften Socialpolitik säger Anna Aldenius Isaksson:” Har man en mamma 

som knarkar, är det svårt att kunna koncentrera sig på skolan, man måste bearbeta först” 

(Socialpolitik 2010:3 s 18) Hon trycker på att det tar lång tid att bearbeta de trauman som kan 

ha uppstått i elevens uppväxt och att skolan är nu, och skall fokuseras på i realtid. 
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Vinnerljung (2006) pekar även på att en elevs skolprestationer är en variabel det vill säga att 

den går att påverka utifrån. 

Vidare visar Tideman (2005) i de placerade elevernas utsagor att de tycker att de har blivit 

dåligt eller felaktigt bemötta under hela sin skoltid. De menar att lärarna har varit dåligt 

insatta i den problematik som kan uppstå och hur de skall hantera den. Vidare berättar 

eleverna att de i huvudsak blivit behandlade som ”problembarn” eller så har lärarna haft låga 

krav och förväntningar eftersom de tyckt synd om eleverna. Merparten av eleverna ansåg att 

de inte fick krav och förväntningar ställda som var i relation till deras förmågor och talanger 

medan det även finns utsagor som säger att lärarna behandlade elever som är 

familjehemsplacerade jämlikt med resten av klassen. 

Zaar (1995) visar i en av sina intervjuer på hur en elev som mår psykiskt dåligt kan uppvisa 

tecken såsom att skolka ifrån skolan och börja ta olika former av narkotika. Detta utvecklades 

till ett sådant orosmoment i undervisningen att eleven togs från utbildningen och blev 

inskriven på en institution.  I Zaars (1995) intervjuer framkommer även ett stort och mycket 

vanligt problem för elever som är placerade i familjehem, de måste flytta omkring och därmed 

byta skola, ibland flera gånger. Intervjupersonerna menar att detta ger upphov till känslor av 

otrygghet och rotlöshet, att aldrig passa in och komma ikapp i skolan. En av eleverna, Justina, 

berättar att hon har bytt skola hela sju gånger och att den längsta sammanhängande perioden 

på en och samma skola var två läsår. 

Skolfam är ett projekt som utvecklats i samarbete mellan socialförvaltningen samt skol- och 

fritidsförvaltningen som pågår i Helsingborgs kommun sedan hösten 2005. Projektet 

fokuserar på barn som är placerade i familjehem och deras utbildningsresultat (Helsingborgs 

stad, n.d.). Studien delas upp i flera kartläggningar (steg) som utvärderar elevens utveckling 

inom ett antal framtagna områden: läsa/skriva/matematik, socialt samspel, 

självförtroende/ambition, fysik, självkänsla/välmående, allmänbildning/ordförråd samt 

studieteknik. (Aldenius-Isaksson m fl., 2010).  

Till sin hjälp har forskarna i Helsingborgs Skolfamprojekt haft professor Bo Vinnerljung som 

handledare 2005-2008.  Vinnerljung är professor i socialt arbete och expert vid 

Socialstyrelsen. Han disputerade på sin avhandling Fosterbarn som vuxna vid Lunds 

universitet 1996 (Aldenius-Isaksson m.fl., 2008). 
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Skolfams studie visade på att elevernas kognitiva prestationsförmåga ökade markant mellan 

studietillfällena samt att medelvärdena hade förbättrats i nästan alla pedagogiska tester. 

Författarna visar även på att elevernas relationer och sociala förmåga hade förbättrats. Dock 

tyckte barnen att de emotionellt mådde sämre men trots det hade deras prestationsförmåga 

ökat. 

 

Forskarna i Skolfamprojektet menar även på att det aldrig är elevens eget fel att det krånglar 

med skolgången. De menar att de krav och förväntningar som ställs på barnen är orimliga och 

anser att detta kan avhjälpas genom ökad kunskap kring elever som är placerade i familjehem 

samt att på ett målmedvetet och professionellt sätt, med stöd i forskningen, arbeta tillsammans 

mot ett gemensamt mål (Aldenius-Isaksson, 2010) 

 

Säljö (2000) grundar sin forskning i det sociokulturella perspektivet. Han menar att kunskap 

inte är en kopia av den yttre världen utan något som individen själv konstruerar. Det är i 

kontakt med omvärlden som barnet bildar kunskap när det får koppla samman, känna på och 

studera objekt. Säljö beskriver även att man som pedagog bör ta hänsyn till barnets 

kunskapsnivå och utgå därifrån för att kunna skapa optimala förutsättningar för 

kunskapsutveckling (Säljö, 2000).  

 

Sommer (2008) beskriver en undersökning som visar att uppväxtmiljön påverkar elevernas 

inlärningsförmåga. Han menar att förskolan och skolan fungerar som en beskyddande faktor 

som kan hjälpa till att stärka elevernas intelligensutveckling. Språkutvecklingen är viktig för 

att eleven skall kunna tillägna sig ytterligare kunskaper och som pedagog är det väsentligt att 

arbeta för att stimulera elevens språkutveckling och språkanvändning. 

Problematiken att som pedagog kunna motivera och ge barn en drivkraft är en utmaning 

(Stensmo 2008). Stensmo menar att man kan motivera alla barn men att det krävs individuella 

insatser eftersom alla barn fungerar olika. Han belyser tre aspekter pedagogerna bör ta hänsyn 

till i den pedagogiska verksamheten: rätt arbetsuppgifter, tid att lyckas och rätt lärsätt. 

Stensmo menar att detta är aspekter som ligger till grund för det individuella lärandet 

(Stensmo, 2008). 

Sammanfattningsvis kan man i forskningen se att barn som är placerade i familjehem oftast 

ses som underpresterande och utåtagerande. Detta leder enligt författarna till att lärarnas 
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förväntningar på och åtgärder minskar för dessa barn (Tideman 2005, Vinnerljung 2010, 

Andersson och Kronvall 2006). 

 

Tideman (2005) visar även på den kunskapsbrist som finns när det gäller de behov som finns 

kring ett barn som är placerat i familjehem. Hon poängterar liksom med Vinnerljung (2010) 

skolans aktörers roll som skyddsfaktor för barnet. De menar att skolans värld skapar trygghet 

för ett barn som haft en rörig uppväxt. Sommer (2008) beskriver en undersökning där 

resultatet visar samma som ovan det vill säga skolans funktion som skydd och trygghet. 

  



15 

 

Resultat 
Nedan beskrivs intervjuernas genomförande samt en sammanställning och analys av 

intervjusvaren. Utifrån litteraturen samt intervjusvaren görs därefter en diskussion som avser 

besvara studiens syfte och frågeställningar. 

I transkriberingen syntes flera gemensamma nämnare som jag har valt att lyfta som olika 

teman. Det är utifrån dessa teman som resultatet samt diskussionen och resultatet är 

presenterat. 

Genomförande 

Intervjuerna har genomförts under icke strukturerade former där informanten har fått tala fritt 

kring sina uppfattningar, upplevelser och erfarenheter om barn som bor i familjehem. Under 

berättelsens gång har det ställts följdfrågor i syftet att utveckla eller förtydliga delar av 

berättelsen. Intervjuerna inleddes med frågor kring lärarnas erfarenheter och bakgrund. Detta 

gjordes i syfte att lätta upp stämningen i intervjusituationen. 

Tillit och trygghet 

Lärare A inleder intervjun med att trycka på det faktum att elever som bor i familjehem har 

haft det mycket tufft med en vardag som präglats utav otrygghet där det ofta förekommer 

våld, hot och olika former av missbruk i det biologiska hemmet. Detta kan påverka eleven i 

förskolan och kan ge uttryck i att eleven blir orolig, ängslig, utåtagerande och hela tiden bär 

med sig en känsla av otrygghet. Även lärare B menar att otrygghet ofta är en förekommande 

faktor hos elever som är placerade i familjehem. Hon menar att elevernas tillit till omvärlden 

är på en så låg nivå att eleven inte känner sig trygg någonstans. Båda lärarna påpekar hur 

viktigt det är för barnen att kunna känna tillit till sin omgivning för att lärandet och 

skolsituationen skall kunna fungera på ett bra sätt. 

 

Både lärare A och lärare B menar att det är viktigt för dessa barn att få regler och gränser. 

Ofta har de inga regler hemma utan får göra vad de vill. De säger att regler och gränsdragande 

är bra för barnen då de vet vad de får göra och inte göra och det skapar en god relation med 

ömsesidig respekt mellan eleverna och lärarna. 

 

Lärare A menar att man i verksamheten skall försöka skapa situationer som inger och skapar 

trygghet hos eleven. Hon ger ett exempel på en situation där man läser högt för barnet ur en 
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bok. Ofta sitter barnen ensamma eller i en mindre grupp barn och pedagoger i en konstellation 

som skapar en känsla av närhet och trygghet.  

 

Vidare berättar lärare A att elever som är placerade i familjehem har ett stort behov av att få 

uppmärksamhet och bekräftelse. Detta kan yttras i att eleverna ofta är utåtagerande, ibland 

även våldsamma. Lärare A berättar då att de delar upp gruppen i flera mindre grupper och 

tänker på att de elever som behöver mer uppmärksamhet får lov till att vara del av en mycket 

liten grupp där det finns utrymme för den eleven att få den uppmärksamhet och bekräftelse 

som eleven behöver. 

 

Lärare B talar om begreppet ”frihet under ansvar”. Hon menar att elever bör få förtroendet att 

prova sig fram i olika situationer. ”Även om man som vuxen vet att det inte kommer att 

fungera så är det viktigt att de får pröva själva”. De erfarenheter man som elev får genom att 

få chansen att prova själv väger mycket tyngre än om en lärare eller annan vuxen berättar att 

det inte fungerar, man får uppleva det själv. 

Särbehandling och fördomar 

Lärare B beskriver ett förhållningssätt som hon har stött på som en ”stämpling” av eleverna. 

Med det menar hon att lärarna ser eleverna som oförbätterliga problembarn. De menar att på 

grund av elevernas bakgrund så är de automatiskt stökiga och det går inte att göra något åt. 

Alla elever som bor i familjehem dras över en kant och ses som problembarn oavsett om de 

har svårigheter i skolverksamheten eller inte. Hon menar att det inte spelar någon roll hur man 

arbetar med dessa elever eftersom det inte finns någon möjlighet till utveckling. 

Lärare A beskriver dock ett annorlunda förhållande gentemot dessa elever. Hon menar att 

man i arbetslaget har lite olika sätt att möta eleverna men att de olika synsätten som finns 

kompletterar varandra på ett positivt sätt. Det faktum att det finns olika sätt att se på dessa 

elever ger en bred och utvecklande dialog i arbetslaget. Dialogen leder till att man reflekterar 

kring eleverna som är placerade i familjehem och implementerar en medvetenhet hos lärarna 

om deras eget synsätt och deras egen uppfattning kring eleverna. 

Lärare A beskriver att man tänker på att elever som är placerade i familjehem har en väldigt 

brokig bakgrund och att man kanske bemöter dem med det i tankarna. Hon poängterar dock 

att det är viktigt att bibehålla sin professionalism gentemot eleven och inte blir alltför 
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känslomässigt engagerad.  Faran med det är att man kan börja ”tycka synd” om eleverna och 

då behandla dem därefter. 

Krav och förväntningar 

Båda lärarna beskriver att de krav och förväntningar som finns på elever som är placerade i 

familjehem skiljer sig från de krav och förväntningar som ställs på de övriga eleverna i 

verksamheten. Lärare B menar att man som lärare håller lite extra koll på dessa elever och 

hon säger även att det är något man gör omedvetet. Eleverna har eller har haft en mycket 

trasslig familjesituation och då ”tycker man som lärare synd om dem” och därför sänker de 

krav och förväntningar som ställs. 

Lärare A menar dock att i förskolan är kraven densamma, att de skall lära sig de 

grundläggande värden och regler som finns i det sociala samspelet och då även på förskolan. 

Hon menar att regler och gränser är bra för dessa elever för att skapa struktur i den annars så 

kaosartade vardag som de lever i. 

Upplevda hinder 

Lärare A beskriver att det är mycket kring barnet som gör att det kan uppstå svårigheter att 

bemöta barnet på ett bra sätt. Hon menar att man som lärare vill kunna möta eleven utifrån 

deras tidigare erfarenheter men det kan försvåras av olika saker. Bland annat så beskriver hon 

att den tunga sekretess som finns kring dessa elever kan göra att man som lärare oftast inte vet 

vad barnet har gått igenom och upplevt tidigare. Hon menar att det kan finnas ett behov att 

sekretessen kan kringgås till viss del för att man som lärare skall ha en liten inblick i elevens 

upplevelser för att sedan kunna möta dem på ett bra sätt på rätt nivå. 

Vidare beskriver lärare A att det finns ett behov av fortbildning för att kunna möta elever som 

är placerade i familjehem på ett bättre och mer professionellt sätt. Hon menar att det finns 

brister i arbetslagets kunskaper kring detta.  Fortbildning bör ske i samarbete med andra i ett 

nätverk för att kunna skapa en öppen och utvecklande dialog. Hon föreslår att det bör finnas 

en kontaktperson som anordnar kurser, studiedagar och dylikt. 

Även problematiken kring vikarier lyfts fram. Även här är det en fråga om kunskaper och 

sekretess. Lärare A menar att det är viktigt att vikarierna har kännedom om elever som är 

placerade i familjehem då det kan vara väsentligt i vissa situationer. Dock är det viktigt att 

berätta så lite som möjligt till så få personer som det vara går för att sekretessen skall kunna 
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hållas. Den finns till för att skydda eleverna och det kan uppstå bekymmer om alltför många 

lärare och vikarier har kännedom om dessa elever. 

Lärare B lyfter även en problematik som hon stött på att elever som är placerade i familjehem 

ses automatiskt som problembarn och då blir ”skyllda på” i olika situationer. Hon beskriver 

situationer där eleverna fått skulden för någonting som har hänt även om eleverna inte ens 

befinner sig i skolan under tillfället då situationen uppstår.  

Diskussion och analys 
Alla barn har olika erfarenheter och olika förutsättningar från sin uppväxt. Många barn har 

växt upp under förhållanden som genomsyrats av missbruk, våld och hot. Dessa barn blir 

oftast placerade i så kallade familjehem, ett hem som åtagit sig att ta emot barn som blivit 

omhändertagna av de sociala myndigheterna i kommunen. 

Barn som bor i familjehem har ofta upplevt olika former utav trauman. Detta innebär ofta att 

barnen visar olika former av problem inom barnomsorgen och skolverksamheten. Det kan 

vara problem såsom otrygghet, misstro, utåtagerande, låg prestationsförmåga och 

koncentrationssvårigheter (Zaar, 1995) 

Min studie har som syfte att genom intervjuer med lärare som kommit i kontakt med barn som 

är placerade i familjehem, skapa en bild av de uppfattningar och erfarenheter som lärarna har 

kring dessa barn har för att kunna skapa en förståelse för hur man kan bemöta dem i deras 

skolvardag.  

I följande avsnitt kommer jag att diskutera och analysera mitt val utav metod samt knyta 

samman de litteraturstudier som gjorts med resultatet av intervjuerna. Det avsnittet är 

uppdelat utefter de rubriker som framkommit under min analys av intervjusvaren, detta för att 

lättare kunna knyta an till resultatavsnittet. Avslutningsvis summerar jag studiens resultat och 

lyfter fram de funderingar som framkommit under studiens genomförande. 

Metoddiskussion 

Den metod som valdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar var en kvalitativ 

metod som utgjordes av icke-strukturerade intervjuer. Detta innebär att det fanns ett antal 

grundläggande intervjufrågor som utgjorde grunden till intervjun. Under intervjuns gång 

ställdes följdfrågor som uppstod (Alvesson & Sköldberg, 2008). Efter intervjuernas 

genomförande och analys så anser jag att valet av metod var relevant för det resultat jag 
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önskade få utav studien. Eftersom det är en kvalitativ metod så är det djupet i svaren som är 

det väsentliga vilket leder till få och mer öppna frågor (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

Det är viktigt att fundera och reflektera över min egen roll som intervjuare. Inför intervjuerna 

så funderade jag på vilka styrkor och vilka risker som fanns med mitt val av metod utifrån 

min egen roll. Jag har erfarenhet av intervjuer i formen av icke-strukurerade sedan tidigare 

och känner mig ganska bekväm i den situationen. Jag tror att det är viktigt att kunna ta ett steg 

tillbaka och låta intervjupersonen tala fritt och under tiden komma med frågor och 

funderingar. Utan följdfrågor tror jag att det är svårt att få fram alla nyanser i det svaret man 

får från intervjupersonen. Den största risken är att om jag känner mig alltför bekväm att det 

kan tendera utvecklas till ett helt ostrukturerat samtal som inte ger några direkt svar på mina 

frågeställningar. Nu efter att intervjuerna är genomförda så känner jag att jag höll mig till min 

roll som intervjuare. Jag satte fokus på att lyssna på svaren och försöka förstå och koppla det 

jag fick veta till mina tidigare erfarenheter och den litteratur jag läst. 

Tillit och trygghet 

Tideman (2005) visar på att de här elevernas vardag är kantad av en otrygghet och misstro 

mot omvärlden. Oftast så förekommer det missbruk, våld och hot i det biologiska hemmet och 

eleverna har levt i detta under längre eller kortare perioder. Aldenius (2008)  menar att dessa 

förhållanden skapar problematik hos eleverna som kommer att påverka hur de beter sig och 

kan prestera i förskolan/skolan. Hon trycker på att det tar lång tid för eleverna att bearbeta de 

trauman som har uppstått under elevens uppväxt. Både lärare A och lärare B menar att det är 

viktigt att man som pedagog skapar en känsla utav trygghet och tillit hos eleverna. De påpekar 

att skapa en god relation mellan lärare och elever är grundläggande för att eleverna skall 

kunna känna tillit. Ömsesidig respekt ses som en del som eleverna oftast saknar från det 

biologiska hemmet. Genom gemensamma regler och gränsdragningar där eleverna vet vad 

som är tillåtet och inte och att sedan läraren är konsekvent och håller på de regler som satts 

upp, ger en bra grund för ett respektfullt förhållande.  

En aspekt som skapar otrygghet är när en elev slussas från ett familjehem till ett annat och 

ganska regelbundet får byta skola (Zaar, 1995). Det förekommer utsagor från före detta elever 

som beskriver hur de fått byta skola ibland flera gånger per läsår. Även Tideman (2005) 

trycker på vikten av en jämn skolgång för att eleverna skall kunna känna att de hör hemma 

någonstans. En effekt av att eleverna flyttar runt kan vara att det uppstår stora svårigheter i 

den samverkan mellan föräldrarna i familjehemmet och skolan som är så viktig för eleverna. 
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Skolan beskrivs ofta som en skyddsfaktor och utvecklas till ett skyddsnät när samverkan med 

familjehemmet fungerar på ett tillfredställande sätt.  

Lärare A menar att den röriga vardag som eleverna befinner sig i kan ge sig uttryck i att 

eleverna kan bli utåtagerande, utvecklar otrygghet, misstro och koncentrationssvårigheter. 

Hon berättar vidare att det är viktigt att skapa trygga situationer i verksamheten så att barnet 

kan bygga upp sin trygghetskänsla och känna tilltro till omvärlden. Exemplet som ges är den 

närhet som eleven får i den situation när pedagogen läser högt ut en bok (förskolan). Andra 

exempel som ges för att eleverna skall kunna få den uppmärksamhet och bekräftelse som de 

behöver är att dela in eleverna i mindre grupper (Lärare A). 

Särbehandling och fördomar 

Det är tydligt att det finns olika sätt att bemöta elever som bor i familjehem. Tideman (2005) 

har i sin undersökning funnit att eleverna själva känner att de har blivit ”stämplade” som 

problembarn enbart på grund av att de bor i familjehem. Lärare B upplever att hon har stött på 

kollegor som har det synsätt och förhållningssätt som Tideman beskriver. Hon menar att 

pedagogerna såg barnen som ”problembarn” oavsett om de hade svårigheter eller inte. 

Grunden till detta synsätt var att merparten av eleverna som bor i familjehem har någon form 

av svårighet och då dras alla dessa elever över en kant och blir kopplade som stökiga, 

lågpresterande problembarn. 

Lärare A beskriver däremot ett helt annat sätt att bemöta elever som bor i familjehem. Hon 

menar att man bör möta eleverna med deras bakgrund i tankarna men att bemötandet skall 

vara professionellt och jämlikt. Hon säger att det finns olika sätt att se på dessa elever i 

arbetslaget men menar att genom att man i dialog reflekterar kring elever som bor i 

familjehem så kan man belysa på vilket sätt de olika synsätten kan komplettera varandra på ett 

positivt sätt. 

Den nya läroplanen genomsyras av den värdegrund som beskriver att alla eleverna skall 

bemötas och behandlas på samma sätt oavsett kön, religion, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning (Skolverket, 2010).  

Även Möller och Nyman (2003) lyfter frågan kring människors lika värde. De menar att lika 

värde kanske kan översättas med mänskliga rättigheter det vill säga rätten att få leva, att 

respekteras och få använda sina egna möjligheter. Vidare beskriver författarna det innehåll 

som står i FN:s barnkonvention. Barnkonventionen har ratificerats av nästan alla nationer i 
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världen det vill säga att de har åtagit sig att garantera att dessa rättigheter gäller för alla barn 

och ungdomar.  

Jag tror att det är viktigt att man som pedagog har kännedom om de styrdokument som styr 

skolans verksamhet för att kunna implementera dem i sin undervisning samt föra dem vidare 

till eleverna. När det gäller fördomar så tror jag att kunskap och förståelse är den största 

nyckeln till att bekämpa dem.  

Krav och förväntningar 

Den sammanfattande bilden som ges är att pedagogerna medvetet eller omedvetet lägger 

ribban lägre för elever som är placerade i familjehem. Vinnerljung (2010) och Tideman 

(2005) visar på att lärarna sänker kraven mycket med hänsyn till elevernas bakgrund och 

sätter lägre förväntningar. Det leder till att förväntningarna på eleverna inte är särskilt höga 

och därmed även de prestationer som eleverna visar blir av lägre kvalitet (Aldenius-Isaksson 

m.fl., 2008). Både lärare A och lärare B känner att de har sett exempel på att kraven och 

förväntningarna sänks på elever som är placerade i familjehem. Lärare B menar att eftersom 

man som lärare känner till elevernas trassliga familjesituation så kan man tendera att ”tycka 

synd” om barnen och då sänka kraven och förväntningarna på dem. Däremot så påpekar lärare 

A att det är viktigt att alltid ha ett professionellt bemötande gentemot eleverna och inte bli för 

känslomässigt engagerad eftersom det kan leda till sänkta krav. Det är viktigt som pedagog att 

kunna motivera alla elever oavsett deras bakgrund och tidigare erfarenheter (Stensmo, 2008). 

Eleverna bör få utmaningar som ligger i nivå med deras kompetens och 

utvecklingsmöjligheter för att kunna lära och utvecklas (Säljö, 2000). 

För att kunna bidra till elevernas lärande och utveckling kan man som pedagog utgå ifrån det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Han visar på en modell som kallas för den 

proximala utvecklingszonen. Utvecklingen som sker hos barnet byggs hela tiden på och som 

pedagog skall man sträva efter att lägga undervisningen på en lite högre nivå än vad barnet 

befinner sig på. Säljö (2000) menar att man med hjälp av andra kan ta sig framåt till nästa 

nivå av kunskap och det kallar han för den proximala utvecklingszonen. Som pedagog bör 

man sträva efter att barnet hela tiden befinner sig i utvecklingszonen för att hela tiden få en så 

optimal utveckling som möjligt.  

Upplevda hinder 

Lärare A menar att den stränga sekretess som finns kring elever som är placerade i 

familjehem kan upplevas som ett hinder då den gör att man mellan olika instanser inte får lov 
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till att överföra viss information kring barnen. Hon påpekar att vissa saker i det dagliga arbetet 

skulle kunna underlättas om pedagogerna hade haft tillgång till elevernas bakgrundshistoria. 

Bengtsson & Svensson (2002) beskriver den huvudregel som gäller för sekretess inom 

förskolan som innebär att man som anställd i pedagogisk verksamhet inte får röja någon form 

av information som kan vara till skada för personen det gäller eller personens närstående. 

Författarna visar även på att det finns särskilda undantag som gör att sekretessen får brytas.  

Utifrån den observation som lärare A har gjort så anser jag att man kan utgå ifrån det 

undantaget från huvudregeln som finns som beskriver samtyckte till att uppgifterna om eleven 

får föras vidare. Om man som pedagog upplever svårigheter kring eleven så är det nog en 

klok ide att prata med föräldrarna i familjehemmet om det så kan det kanske komma fram 

väsentlig information. 

Jag anser även att man kan ta kontakt med de sociala myndigheterna och lägga fram sin sak 

att det hade varit bra att få ta lite större del av elevens bakgrund för att kunna skapa en ökad 

förståelse och därmed ett mer korrekt bemötande gentemot eleven. Det handlar om att ha god 

kommunikation samt även förståelse kring känsliga saker såsom elever som haft det 

problematiskt. 
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Slutsatser  
 

I följande avsnitt kommer jag att lägga fram de slutsatser jag har funnit i studien efter både 

litteraturstudien samt intervjuerna. Jag kommer även att väva in egna tankar och reflektioner. 

Studien visar på att lärarnas erfarenheter är att många av eleverna som är placerade i 

familjehem känner stor misstro och otrygghet mot omvärlden. Dessa känslor kan ha byggts 

upp under många år i ett hem som innehåller missbruk, våld och hot. Flera undersökningar 

visar på att skolan fungerar som en skyddsfaktor för barnet. Jag tror att en av de största 

utmaningarna man får som pedagog i mötet med en elev som är placerad i familjehem är att 

kunna skapa trygghet och tillit för barnet. Detta kan ta mycket lång tid och kräver tålamod 

från pedagogens sida.  Det är av största vikt att skapa ett förhållande till eleven som bygger på 

ömsesidig respekt. Att kunna lita på eleven och ge henne/honom såkallad ”frihet under 

ansvar” skapar en känsla av tillit och respekt hos eleven. Jag anser att följden av detta blir att 

tilliten till pedagogen ökar (Tideman, 2005) 

En annan aspekt som framkommit under studiens gång är att det finns en tendens att 

pedagogerna medvetet eller omedvetet sänker de krav och förväntningar som ställs på eleven. 

Jag tror att det finns flera risker med det. En av de största riskerna kan vara att det riskerar att 

bli en självuppfyllande profetia. Om eleven får låga krav och inga utmaningar så anser jag att 

känslan utav att inte kunna och vara värdelös ökar. Bilden som skapas utav eleven är att 

han/hon har svårt med skolan eftersom bakgrunden är trasslig och att det skulle påverka 

skolarbetet. Jag tror inte att bakgrunden påverkar mer än vad man tillåter. Det tar lång tid att 

bearbeta de trauman som eleven upplevt (Aldenius-Isaksson, 2010) och det tar en stor del av 

elevernas tankeverksamhet men det betyder inte att de är inkompetenta för det.  Det betyder 

att man som pedagog får en större utmaning att möta dessa elever på deras nivå och hålla de 

motiverade och fokuserade. 

Alla barn är unika och kommer in i skolans värld med olika erfarenheter och kompetenser. 

Det är viktigt att man som pedagog kan möta varje elev på den nivå där han/hon befinner sig. 

Säljö (2000) talar om den proximala utvecklingszonen och att varje elev bör få utmaningar 

som är utformade efter dess kompetens. Jag tror att det är viktigt att man visar varje elev att 

man ser dess erfarenheter och kompetenser och utformar undervisningen därefter. Det gör att 

eleven kan känna att han/hon ser en mening med undervisningen och därmed skapas en inre 

motivation hos eleven (Stensmo, 2008). 
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En viktig del som jag inte tycker kommer fram tillräckligt i studien är betydelsen av 

samarbetet mellan pedagogen och föräldrarna i familjehemmet. Jag anser att en god 

kommunikation ger en bra grund för eleverna att anpassa sig och känna trygghet till sin 

omvärld (Tideman, 2005). Det kan vara bra att träffas på regelbunden basis för att diskutera 

elevens framsteg och eventuella svårigheter i skolan. 

I studien framkommer det att intervjupersonerna har olika synsätt på barn som är placerade i 

familjehem. Lärare A anser att hon bemöter dessa barn på samma sätt som de andra barnen i 

verksamheten. Hon menar att alla barn har samma behov men att man i mötet med barn som 

är placerade i familjehem skall ha i bakhuvudet att barnet har erfarenheter som påverkar det i 

den pedagogiska verksamheten. Lärare B har erfarenhet av hur pedagoger använder olika 

stämplar på barnen och ser dem som problembarn. Detta är baserat enbart på att de är 

placerade i familjehem och inte på barnets personlighet. 

Vidare belyser pedagogerna hur de anser att man bör bemöta barn som är placerade i 

familjehem. Lärare A menar att hon ”lever som hon lär” det vill säga att hon försöker att möta 

dessa barn på samma sätt som alla barn i verksamheten. Dock berättar lärare B att hon hade 

önskat att se ett annat synsätt där barnen bemöts med respekt för deras bakgrund och inte sätts 

i ett fack på grund av den. 

 

Avslutande reflektioner 

Under arbetets gång så har jag funderat på frågan: För vem skriver jag min uppsats? Vem kan 

komma att ha nytta av informationen som framkommer från intervjuerna? 

Svaret på det borde vara för alla som vill ha en översikt om hur man som lärare kan se på 

elever som är placerade i familjehem. Jag tror inte att alla ser det som självklart att alla elever 

har lika värde och skall behandlas utifrån sina egna erfarenheter. Tyvärr så finns det nog 

mycket fördomar i samhället idag som även visar sig i skolverksamheten. För att kunna 

komma förbi dessa fördomar så måste vi som pedagoger jobba med dem som i framtiden 

kommer att ha en stor inverkan på hur samhället kommer att se ut, nämligen barnen! 

Jag känner att denna studie har hjälpt mig att tänka efter och bearbeta mitt eget 

förhållningssätt gentemot elever som är familjehemsplacerade. Jag har ökat min förståelse för 

hur vardagen kan se ut för dessa elever och vill kunna bemöta dem på ett medvetet och 

respektfullt sätt. 
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Min studie skrapar bara på ytan i detta ämne och det finns bra litteratur för att läsa vidare. I 

första hand rekommenderar jag Tidemans (2005) studie samt projektet Skolfam i Helsingborg 

(Aldenius–Isaksson m.fl., 2008).  
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Ålder? 

2. Utbildning? 

3. Antal yrkesversamma år? 

4. Vilken åldersgrupp arbetar du i? 

5. Kan du beskriva dina erfarenheter och upplevelser beskriva dina möten med elever 

som är placerade i familjehem?  

6. Finns det olika sätt att se på / möta dessa elever i arbetslaget? Om ja: på vilket sätt 

skiljer det sig? 

7. Vilka förväntningar finns det inom arbetslaget på elever som är placerade i 

familjehem? (om förväntningarna ses som lägre: varför tror du att det kan vara så?) 
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Bilaga 2: Brev till intervjuperson 

 

Jag heter Angelica Peltz och jag studerar Utbildningsvetenskap 61-90 hp på Högskolan i 

Halmstad. I denna kursen skriver jag nu mitt examensarbete. 

Syftet med mitt examensarbete är att genom intervjuer undersöka olika pedagogers 

uppfattning och erfarenheter kring elever som är placerade i familjehem och deras skolvardag.   

 

Med detta brev vill jag ge er en kortfattad information om min undersökning och fråga Er om 

Ni vill deltaga. Deltagandet innebär en intervju om ca 1 timme. Jag vill betona att deltagandet 

är frivilligt och att Ni närsomhelst kan avbryta intervjun. 

Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas avidentifierat i en uppsats vilket innebär 

att man inte kan se vilka personer som har deltagit och vem som har sagt vad. 

För att kunna fråga på eventuella frågor om studien och om Ni kan ställa upp på en intervju så 

ringer jag upp Er någongång under vecka 46. 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Angelica Peltz 

Lärarstuderande 

Högskolan i Halmstad 

Tel: 0708-137425 

ickapeltz@hotmail.com 

 

 

 

 


