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ABSTRAKT 

 

 

Familjehemsvården är i fokus, forskning avseende de familjehemsplacerade barnen visar att 

de har större svårigheter än andra elever att klara av skolgången med godkända betyg i årskurs 

nio och slutförd gymnasieutbildning. Syftet med denna studie var att undersöka 

familjehemsföräldrars tankar kring skolgången för familjehemsplacerade barn. Fyra 

familjehemsföräldrar utvaldes genom strategiskt urval. Därefter genomfördes en 

semistrukturerad intervju med var och en. Resultatet visar att de intervjuade 

familjehemsföräldrarna har goda insikter om skolans avgörande betydelse för barnets framtid. 

Alla fyra intervjuade familjehemsföräldrar tar sin roll på stort allvar, samtliga anser att de har 

ett stort ansvar i att barnet når kunskapsmålen och slutför en gymnasieutbildning. De har en 

positiv inställning till de placerade barnens möjligheter att klara skolgången. Dessa 

familjehemsföräldrar menar att de placerade barnens skolförmåga inte är sämre än andra 

elever, men att det kan krävas mer tid och kraft för att hämta ikapp förlorad skoltid. Studien 

visar samstämmighet kring familjehemmens tankar om de placerades möjligheter att klara 

skolan, och ger en bild av att dessa familjehem har en positiv förväntan om att placerade barn 

kan klara av en fullgod skolgång med slutbetyg i gymnasiet.  

 

Nyckelord; familjehem, familjehemsföräldrar, placerade barn, skolgång, utbildning, kvalitativ 

studie, fosterhem 
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INLEDNING 

För ett par år sedan presenterade Socialstyrelsen ”Vanvård i social barnavård”, den sk 

vanvårdsutredningen. Där framkom att många barn från tidigt 1900-tal fram till 80-talet har 

farit illa i den sociala barnavården, efter att de omhändertagits och placerats i familjehem. 

Socialnämndens tillsyn av familjehemmen har brustit och barnen har i flera fall blivit utsatt 

för vanvård, övergrepp och försummelse. Genom vanvårdsutredningen vill man nu på olika 

sätt säkerställa att detta inte upprepas och att det har vidtagits åtgärder genom att förändra 

lagstiftningen kring de placerade barnen. Syftet med socialstyrelsens skrivelse är att tillse att 

de barn som samhället tar på sig ansvar för, också skall lämna samhällsvården med bästa 

möjliga förutsättningar (SOU 2011:61).  

För ett barn som inte längre kan bo med sin biologiska familj är möjligheten att få komma till 

ett familjehem många gånger ovärderlig. I familjehemmet kan barnet få en trygg och 

förutsägbar tillvaro med vuxna som bryr sig och har tid. I början av 2013 berättades på en 

föreläsning med Lisbeth Pipping (författare och föreläsare) om en nyligt familjehemsplacerad 

pojke hon mött för en tid sedan. Pojkens ord till Lisbeth var ”Äntligen behöver jag inte vara 

rädd när det blir fredag. Och på måndagen har jag något att berätta för klassen”. Citatet ger en 

liten beskrivning av hur de barn som socialnämnden placerar i familjehem kan ha haft det 

innan placeringen.  

Förväntningarna på vad familjehemmet skall kunna åstadkomma för det placerade barnet är 

högt ställda. Att ge kärlek, en bra vardag och goda relationer med sitt ursprungsnätverk, är 

några av familjehemmens uppgifter. Trots att samhället ingriper till barnets skydd och för att 

förändra livsvillkoren, så är utfallet gällande skolgången för dessa barn inte särskilt positiv. 

Färre av dessa barn klarar kunskapsmålen i grundskolan och genomför en gymnasieutbildning 

(Johansson & Höjer, 2012).  

Kopplingen mellan välfärd och utbildning är stark. De barn som klarar av att tillgodogöra sig 

kunskaperna i skolan och få godkända betyg i årskurs nio har avsevärt mycket bättre 

förutsättningar att klara sin framtid genom att få jobb, ha ett gott mående och bli 

självständiga. Detta gäller alltså alla barn, inte bara de familjehemsplacerade. Om barnet 

klarar av godkända betyg så ökar chanserna för en god livsutveckling avsevärt. Och omvänt, 
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för dem som inte har lyckats tillgodogöra sig utbildning finns betydligt större risker avseende 

att hamna i bidragsberoende och ohälsa (Socialstyrelsen, 2012b; Socialstyrelsen, 2013). 

Det är en dyster bild som presenteras, men jag vill poängtera att barnet genom en placering i 

familjehem får möjligheter till trygghet, kärlek, förutsägbarhet och omvårdnad vilket 

naturligtvis är varje barns rättighet. Att dessa grundläggande behov tillgodoses är prioritet, 

men barnet skall även rustas för att få bästa möjliga förutsättningar i framtiden genom att få 

rätt till utbildning och det stöd som krävs för att kunna tillgodogöras sig skolgången (SFS 

2001:453 Socialtjänstlagen).  

Som yrkesverksam inom familjehemsvården känns det viktigt att undersöka på vilket sätt 

familjehemmen förhåller sig till de placerade barnens skolgång. Deras inställning till 

utbildning och deras möjligheter att stödja skolgången är av betydelse, för att barnet senare 

skall kunna lämna familjehemmet och gå en bra framtid tillmötes. Hur tänker 

familjehemsföräldrar om familjehemsplacerade barns skolgång? 

 

BAKGRUND 

 

I bakgrunden beskrivs de olika aktörernas roller och ansvar gällande familjehemsplacerade 

barn. Här presenteras även forskningsläget avseende kopplingen mellan utbildning och 

framtida utveckling, för barn i allmänhet och familjehemsplacerade barn i synnerhet.  

 

Socialnämndens ansvar 

Kommunen ansvarar för att innevånarnas levnadsvillkor tillgodoses via socialnämnden. 

Socialnämnden har som myndighet ansvaret för människors ekonomiska och sociala villkor. 

Kan man inte själv ordna med sin försörjning eller livsföring i övrigt har man rätt att ansöka 

om bistånd hos socialnämnden (1 kap Socialtjänstlag 2001:453). 

Den första januari i år tydliggjordes lagstiftningen genom att framhålla att vad som är bäst för 

barnet skall vara avgörande vid beslut om vård- eller behandlingsinsatser. I lagen anges även 

att varje människa under 18 år är barn (SOSFS 2012:11). Socialnämnden har skyldighet att 
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noggrant följa de barn och ungdomar som visar tecken på ogynnsam utveckling, och skall 

ingripa för att ge barnet/ungdomen det skydd eller stöd denne behöver. Inom ramen för 

socialtjänstlagen finns möjlighet att bevilja stöd via olika former av bistånd. Det kan då röra 

sig om föräldrastödjande öppenvårdsinsatser, stöd för att bli fri från olika former av missbruk, 

stöd till barn som behöver bearbeta svåra upplevelser och mycket annat (Socialtjänstlagen 

2001:453).   

En av de absolut mest ingripande insatser som kan beviljas är när en familj, förälder eller barn 

beviljas bistånd i form av placering på HVB (hem för vård och boende) eller i familjehem. 

HVB är en institution som erbjuder boende och någon form av behandling och/eller utredning 

till barn/ungdomar med eller utan deras föräldrar. Vid placering i ett familjehem finns inget 

egentligt behandlingsuppdrag, vård i familjehem handlar om grundläggande omsorg och 

fostran som skall ges i en ”vanlig” familj. De barn som placeras i familjehem har behov av ny 

hemmiljö, för en kortare eller längre tid. Orsakerna till placering är av olika art. Bland de 

vanligaste orsakerna finner man missbruk, psykisk ohälsa eller annan bristande 

omsorgsförmåga hos förälder (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Vad är ett familjehem? 

De familjehemsplacerade barnen är ingen liten grupp. Den första november 2011 fanns strax 

över 12 000 barn i familjehem (Socialstyrelsen, 2012a).  

Familjehem är ”vanliga” familjer med ”vanliga” liv som förväntas ta ett stort, i det närmsta 

professionellt, ansvar för det placerade barnet. Det placerade barnet har i de flesta fall stora 

behov utifrån de trauman det innebär att separeras från biologiska föräldrar samt att ha levt i 

en mer eller mindre dysfunktionell miljö. Familjehemmen är en viktig resurs som delar 

ansvaret för barnets framtid med den placerade myndigheten och övriga välfärdsresurser som 

finns i samhället för att säkerställa att barnet får en positiv utveckling (Höjer, 2006). 

Familjehemsvården kan delas upp i två typer av familjehem. Familjehem kan vara familjer 

som är släkt eller bekant med det placerade barnet, man brukar då kalla dessa för 

nätverkshem. Familjehem kan även vara för barnet helt främmande familjer, som har anmält 
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sitt intresse att ta emot barn från socialnämnden och har utretts och godkänts för detta. En 

placering i familjehem sker genom att familjehemmet och socialnämnden gör upp ett avtal om 

hur vården av barnet skall formas. Att vara familjehem innebär för den nya familjen begränsat 

egenbestämmande om det placerade barnet. De arbetar enligt uppdraget som utformas i 

enlighet med det skriftliga avtalet och genomförandeplan (Svenska kommunförbundet, 2003). 

De flesta familjer klarar utmärkt av att uppfostra egna barn och är bra föräldrar, men för att 

godkännas som familjehem krävs betydligt mer än så. Naturligtvis krävs att familjen har en 

stabil livssituation, att de har tid och utrymme för ytterligare ett barn. De behöver ha god 

förståelse för barnets bakgrund, och måste också vara beredd att samverka med barnets 

vårdnadshavare, övrigt nätverk och socialnämnd. Familjehemmet behöver känna sig trygg 

med att socialnämnden får insyn i familjen, och måste vara duktig på att arbeta enligt 

uppdraget från socialnämnden. För allt detta krävs en välutvecklad samarbetsförmåga och en 

mycket god empatisk förmåga. Som familjehem måste man även vara stabil i sin förmåga till 

anknytning och mentalisering samt ha synnerligen god förmåga att hantera kriser (Region 

Gävleborg, 2008; SOFS 2012:11; Svenska kommunförbundet, 2003). 

 

Familjehemsplacerade barns villkor 

Begreppet ”barnets bästa” är återkommande inom socialnämnden och skall ses som ett uttryck 

för socialnämndens ansvar att tillgodose varje barns individuella behov. I praktiken innebär 

detta att varje barn är unikt och varje ärende likaså, vilket gör att insatser kring barn formas på 

olika sätt – vad som är barnets bästa avgörs av det specifika barnets behov och 

omständigheter (Lundgren & Thunved, 2013).  

Barnets rättigheter tillgodoses via både nationella och internationella dokument. 

Internationellt har vi bland andra Barnkonventionen och Europakonventionen som tydliggör 

barnets rätt till trygghet och skydd. De nationella riktlinjerna kring barnets rätt till trygghet 

och omsorg tydliggörs framför allt av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lag (SFS 

1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (Mattsson, 2006). 
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För det placerade barnet finns fler aktörer involverade i deras liv än för barn som inte är 

placerade. Dessa måste samverka med barnets bästa som ledord. Inom familjehemsvården 

finns begreppet det tre-delade föräldraskapet. Lyckad familjehemsvård handlar om god 

samverkan och teamarbete mellan de tre huvudaktörerna vårdnadshavarna, socialnämnden 

och familjehemmet. För att barnet skall få det bästa av familjehemsvården krävs ett gott 

samarbete, förståelse för varje parts uppgift och ansvar, och även en tydlig ansvarsfördelning 

(Höjer, 2001; Region Gävleborg, 2008 ). 

 

De olika aktörernas roller kring familjehemsplacerade barn 

 

Vårdnadshavarnas roll när barnet är i familjehem 

Det är viktigt att skilja på begreppen förälder och vårdnadshavare. I denna studie avser ordet 

förälder den person som är barnets förälder vare sig han/hon är vårdnadshavare eller ej. 

Vårdnadshavaren är den förälder som har det juridiska ansvaret kring barnet, alltså den person 

som avgör hur barnets vardag och framtid formas. Detta gäller allt från barnets umgänge med 

föräldrar och andra personer i nätverket, till viktiga beslut avseende skolgång, vaccinationer, 

övrig sjukvård, bistånd från socialnämnden och så vidare. Har man som förälder inte 

vårdnaden om sitt barn, så kan man heller inte fatta beslut kring barnet (SFS 1949:381 

Föräldrabalk). 

När ett barn placeras i ett familjehem förändras inte det juridiska ansvaret för föräldrar som är 

vårdnadshavare. Vårdnadshavaren är fortfarande den som beslutar kring frågor avseende 

barnets skolgång, umgänge, vård och så vidare. Familjehemmet har inte något juridiskt ansvar 

och har därmed inte någon möjlighet att styra kring sådana frågor. Inte heller har 

socialnämnden någon möjlighet att besluta kring dessa frågor. Vårdnadshavare är den/de som 

innehar beslutanderätten kring barnet.  

Vårdnadshavaren är alltså en nyckelperson i arbetet kring det placerade barnet. Denne skall 

följa vården och hållas informerad. Här har socialnämnden ett mycket viktigt arbete för att 

upprätthålla en god samarbetsallians med vårdnadshavaren/föräldern. Målsättningen för 

vården är alltid att arbeta för att en återförening i framtiden skall vara möjlig. I de flesta fall 

upprätthålls barnets kontakt med föräldern genom någon form av umgänge. Barnet träffar 



 

 10 

vanligtvis sin förälder i familjehemmet eller i sitt ursprungshem, några timmar eller ibland 

med övernattning (Lundgren & Thunved, 2013).  

I vissa fall då föräldrarna inte klarar av sitt föräldraansvar finns möjligheten för 

socialnämnden att ansöka om vård enligt LVU (SFS 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser 

om vård av unga). För att LVU skall vara tillämpligt måste barnets framtid och hälsa allvarligt 

äventyras. Vid ett LVU övergår ansvaret för de juridiska besluten avseende barnet till 

socialnämnden, i den mån detta är nödvändigt. Det åligger fortfarande socialnämnden att 

arbeta för en återförening, men i många fall växer barnet upp i familjehemmet. Barnet blir då 

kvar till dess att det är dags för eget boende (Lundgren & Thunved, 2013). 

 

Socialnämndens roll vid familjehemsplaceringar 

Oavsett placeringens grunder har socialnämnden ett omfattande ansvar vid 

familjehemsplaceringar. Vårdnadshavaren skall vara delaktig även om barnet placerats i 

familjehem. Socialnämnden skall verka för att barnet i största möjliga utsträckning 

upprätthåller kontakten med sitt ursprungliga nätverk. Socialnämnden har även det 

övergripande ansvaret för att det placerade barnet får stöd. I praktiken innebär det i många fall 

att socialnämnden genom ett gott samarbete med andra myndigheter (t ex skolförvaltningen) 

och vårdgivare (t ex habilitering, barnpsykiatri) för att säkerställa att barnet får rätt stöd. Detta 

sker genom att påtala och tydliggöra barnets behov. Socialnämnden skall följa barnets 

utveckling genom täta uppföljningar (Lundgren & Thunved, 2013).  

Socialnämnden ansvarar för att barnet folkbokförs på familjehemmets adress. Barnet 

inkluderas på så sätt i familjehemmets hemförsäkring och tillmäts därmed samma rättigheter 

som andra kommuninnevånare, så som förskoleplats, skolgång och sjukvård i närheten till 

bostadsorten. Ansvaret kring barnets behov och dess nätverk ligger hos socialsekreteraren 

som via vårdplan och genomförandeplan säkerställer att barnets samtliga behovsområden 

tillgodoses. Ett av dessa behovsområden är att ordna med att barnet får lämplig utbildning 

(Lundgren & Thunved, 2013; SOSFS 2012:11). 
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Innan en placering skall socialnämnden rekrytera och utreda lämpligt familjehem. 

Socialnämnden har sedan vid ett avtal om placering till uppgift att stötta, utbilda och handleda 

familjehemmen, för att barnets behov skall tillgodoses. Familjens förmåga att stötta barnet 

skall utredas. Socialnämnden har ansvar för att tillse att familjehemmet har den kompetens 

som krävs för att ta emot ett barn med stora behov (SOSFS 2012:11; Svenska 

kommunförbundet, 2003).  

 

Familjehemmets uppdrag 

Familjehemmet åtar sig via avtal med socialnämnden att i vardagen vårda och fostra det 

placerade barnet. Familjehemmet skall medverka i skola, vård och andra 

myndighetskontakter, precis som en ”vanlig” förälder gör. Detta betyder att barnets 

familjehemsföräldrar skall vara med på utvecklingssamtal på skolan, läsa läxor med barnet 

och tillse att barnet i vardagen får det stöd som behövs. Familjehemsföräldern skall 

uppmuntra och stödja barnet att för lyckas i skolgången. Familjehemsföräldern skall i övrigt 

arbeta enligt den vård- och genomförandeplan som upprättats av socialsekreterare, och även 

samverka med socialnämnd och vårdnadshavare, samt möjliggöra att barnets kontakter med 

nätverket bibehålls efter de förutsättningar som finns. Att vara familjehemsförälder är en 

speciell form av föräldraskap. Man förväntas vara en ”kompletterande förälder” genom att 

dela ansvaret med barnets vårdnadshavare, men blir alltså inte en ersättningsförälder (Höjer, 

2001; Svenska kommunförbundet, 2003). 

 

Skolans ansvar 

 

Genomgående i studien används orden skolgång och utbildning på ett jämbördigt sätt. 

Skolgång avser att man tillgodogör sig utbildning, och utbildning är vad man får genom 

skolgång. 

Skolvärldens uppgift är att varje barn får utbildning, skolan har det pedagogiska ansvaret för 

inlärningssituationen. I skolvärlden är intentionerna tydliga, varje barn skall uppnå de 

kunskapsmål som är fastställda enligt Lpo 94. Skolan har även en grannlaga uppgift i att tillse 
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att de barn som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen erhåller stöd kring 

undervisningssituationen för att klara av att uppnå godkända resultat (SFS 2010:800 

Skollagen).  

De placerade barnen har samma rättigheter som de barn som har sitt ursprung i kommunen då 

också de familjehemsplacerade barnen är folkbokförd i kommunen. Det är dock den 

placerande socialnämnden som har det övergripande ansvaret för att varje placerat barn får 

utbildning. Detta sker genom att initiera de kontakter som är nödvändiga och följa barnets 

utveckling, för att försäkra sig om att barnet får det stöd som det är berättigat till (6 kap 7 § 

SoL; Svenska kommunförbundet, 2003). 

 

Skolans betydelse för en gynnsam utveckling  

Ett barns framtidsutsikter formas utefter en rad olika faktorer. Föräldrars utbildningsnivå 

spelar in, de personliga förutsättningarna utifrån intelligens och kognitiv förmåga, den 

ekonomiska situationen i ursprungsfamiljen och så vidare. Den socioekonomiska bakgrunden 

är viktig, barn som växer upp med föräldrar i bidragsberoende löper större risk att själva 

hamna i samma typ av problematik. Forskning visar att låga betyg är vanligare bland dem 

som är uppväxt med en ensamstående förälder eller styvföräldrar än dem som har växt upp 

med sammanboende föräldrar. Omvänt har barn till högre tjänstemän bättre betyg i årskurs 

nio, än icke ”facklärda arbetare” (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010).  

Att barn som kommer från svåra förhållanden, som lever i miljöer där man blivit utsatt för 

olika former av brister har svårare att klara av skolgången är inget nytt. Får man inte stöd från 

föräldrar i skolgången eller har kriser i hemsituationen som upptar barnets tankar, så är det 

inte så konstigt om skolresultatet blir lidande. Barn som kommer från hem med omsorgsbrist 

eller övergrepp riskerar att få sämre skolresultat (Boden, Horwood & Ferguson, 2007; 

Lansford, Dodge, Pettit, Bates, Crozier & Kaplow, 2002). Men återigen finns skyddande 

faktorer även för dessa barn, och det är tydligt att utbildning en av de starkaste. En fungerande 

skolgång, d.v.s. godkända betyg i årskurs nio och en slutförd gymnasieutbildning är en starkt 

skyddande faktor för just dessa barn (Werner, 1992; Werner & Smith, 2001). Vad gäller 

resurser och skyddande faktorer så är barnets tillit till sin egen förmåga betydande för hur dess 

resultat i skolan blir. Sådana personliga resurser ökar skolprestationen och skyddar därmed 
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mot negativ utveckling, i synnerhet för de barn som kommer från destruktiva miljöer (Carroll, 

Houghton, Wood, Unsworth, Hattie & Gordon, 2009; Crosnoe & Huston, 2007).  

På skoltid finns det även flera saker som spelar in för att barnet skall klara skolan på bästa 

möjliga sätt. Skolans val av undervisningsmetoder, klassens elevsammansättning och 

pedagogens förmåga har visat sig vara sådana faktorer som påverkar elevresultaten 

(Skolverket, 2009). Misslyckanden i skolgången är en stark riskindikator. Skolbyten och 

avbruten skolgång relaterar tydligt till relationer mellan aktörerna. Ett fungerande samarbete 

mellan elev, förälder och personal samt skolans förmåga att anpassa studiesättet är viktigt för 

att undvika skolhaveri. Även de vuxnas förväntningar på skolresultatet hänger samman med 

att lyckas eller misslyckas i skolan. Däremot är de individuella faktorerna betydligt svagare 

indikatorer för skolmisslyckanden, de svaga eleverna har goda möjligheter att klara av skolan 

om skolans relationer fungerar och de har ett gott samarbete med hemmet. Skolans förmåga 

att hålla ett gott samarbete med elever och föräldrar är alltså av större vikt än elevens 

personliga kompetens vad gäller att undvika ett avbrott i skolgången (Finansdepartementet, 

2003). Båda studierna visar att elevens förmåga är mindre avgörande för utfallet, medan 

omkringliggande faktorer är betydligt mer avgörande för hur det går i skolan. 

För elever med låga betyg i årskurs nio är riskerna för en negativ framtida utveckling 

betydande. Man ser att lågt betyg ökar riskerna för exempelvis bidragsberoende, 

tonårsföräldraskap och psykisk ohälsa avsevärt. Dessa elever löper betydligt större risk att 

hamna i olika former av utanförskap som vuxna. Intressant är att, för de elever som uppnått 

godkända betyg i årskurs nio så suddas betydelsen av den socioekonomiska bakgrunden i det 

närmsta ut, sambandet mellan godkända betyg i grundskolan och slutförd gymnasieutbildning 

är avsevärt mycket starkare. Godkända betyg i grundskolan är betydligt mer avgörande för en 

bra livsutveckling, än den socioekonomiska bakgrunden och uppväxtmiljön eleven har med 

sig i bagaget. Ett barn med trasslig bakgrund får betydligt bättre förutsättningar inför 

framtiden om grundskolans kunskapsmål uppnås (Vinnerljung et al, 2010). 

Man kan konstatera att det i forskarvärlden finns starka belägg för att utbildning är en starkt 

skyddande faktor inför framtiden för barn, oavsett vilken bakgrund barnet har. Utifrån 

ovanstående tycks det finnas goda skäl att lägga mycket kraft på att barn klarar grundskolan 

med godkända betyg, och stötta dem för att de skall klara en gymnasieutbildning.  
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Familjehemsplacerade barn och deras skolgång 

Statistiskt framkommer att barn som varit familjehemsplacerade löper betydligt större 

framtida risker än andra barn, avseende psykisk ohälsa, försörjningsproblem och att bli 

tonårsförälder (Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011; Socialstyrelsen 2006 Kapitel 7; 

Socialstyrelsen 2013). I Socialstyrelsens öppna jämförelser från 2011 framkommer att 71 

procent av de barn som blivit placerade före tio års ålder har uppnått godkända betyg i 

svenska, matematik och engelska i årskurs nio. För barn placerade efter tolv års ålder är 

motsvarande siffra endast 55 procent. För samtliga elever i landet är 86 procent godkända i 

ovanstående ämnen. Gällande slutförd gymnasieutbildning för placerade barn är siffrorna 

ännu lägre, 57 procent av de barn som placerats innan tio års ålder barnen slutför en 

gymnasieutbildning och endast 38 procent av de barn som placerats efter tolv års ålder slutför 

en treårig gymnasieutbildning, vilket är alarmerande med tanke på att motsvarande siffra för 

riket ligger på 84 procent (Socialstyrelsen, 2011). 

I Social rapport 2010 från Socialstyrelsen framkommer att varannan pojke och var tredje 

flicka uppväxt i familjehem hamnar i gruppen med lägst medelbetyg i årskurs nio. Att ha 

blivit familjehemsplacerad i låg ålder och därmed bott många år i familjehemmet har inte 

någon större betydelse avseende barnets skolprestation. Anledningen till det sämre resultatet 

kan inte heller härledas till att de barn som placerats i familjehem har större personliga 

svårigheter.  

I jämförelser mellan elever med samma kognitiva förmågor så visar det sig att de 

familjehemsplacerade barnen generellt presterar sämre. Barn som har varit placerad lång tid 

(placering före tio års ålder) har som sjuttonåring samma betygsnivå som de barn som 

återförenats med sin ursprungsfamilj efter kortare tids placering. Statistiken visar att de 

placerade barnen har svårare att klara grundskola och gymnasieutbildning. Man kan heller 

inte se att lång tid i familjehemmet förändrar statistiken nämnvärt (Vinnerljung, Öhman & 

Gunnarsson, 2005; Socialstyrelsen, 2013). 

Familjehemsplacerade barn underpresterar alltså i skolan sett till sin kognitiva förmåga, deras 

personliga förutsättningar är bättre än vad skolresultatet visar. Statistiskt går betydligt färre av 

de långtidsplacerade familjehemsbarnen vidare till gymnasieutbildning, och den skillnaden 

kvarstår även vid jämförelse med oplacerade elever som under grundskola har haft samma 
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skolresultat. De långtidsplacerade familjehemsbarnens skolresultat är sämre jämfört med de 

barn med liknande bakgrund som istället varit föremål för socialnämndens insatser i hemmet 

(Vinnerljung et al, 2010). 

Jämförelser har även gjorts med barn som varit föremål för socialnämndens insatser, så som 

exempelvis kontaktfamilj eller föräldrastödjande insatser, men som inte blivit 

familjehemsplacerade. Det visar sig att de barn som haft hemmaplanslösningar klarar 

skolgången bättre och har till och med något lägre risk för skolmisslyckanden, än de barn som 

placerats i familjehem. Detta har förbryllat då man har tänkt att de familjehemsplacerade 

barnens möjligheter till en förbättrad skolgång borde ha ökat avsevärt då de kommit till en 

miljö där resurserna i det nya hemmet bör ha förbättrats betydligt (Berlin et al, 2011; 

Johansson & Höjer, 2012). 

I jämförelse med adopterade barn så är familjehemsplacerade barnens möjligheter att uppnå 

ekonomisk självständighet är sämre. Dessa kategorier har jämförts just för att de har liknande 

historik. De adopterade barnen har som grupp också en traumatiserande bakgrund med 

separationer samt eventuella omsorgsbrister innan placering, dessutom finns risk för ett 

biologiskt arv som i vissa fall kan vara betungande. Vid jämförelser mellan de båda 

grupperna, adopterade jämfört med långtidsplacerade familjehemsbarn, kvarstod det negativa 

utfallet för de familjehemsplacerade barnen. Inte heller här är lång tid i familjehem en 

skyddande faktor. Alltså är inte heller det biologiska arvet en förklaring till det sämre 

resultatet som familjehemsbarnen uppvisar (Berlin et al, 2011; Vinnerljung & Hjern, 2011). 

Eftersom de personliga förutsättningarna och lång tid i familjehem inte tycks vara faktorer 

som påverkar skolresultatet i positiv riktning frågar man sig vad det då är som är anledningen 

till de försämrade resultaten för placerade barn. Brittiska forskare har funnit att de barn som 

placerats i familjehem har lägre förväntningar från omgivningen på deras skolprestation än 

icke-placerade barn. Lärare, socialarbetare och även familjehemmens förväntningar är lägre 

ställda avseende det placerade barnets möjligheter att klara skolan på samma nivå som icke 

placerade (Gilligan, 2001; Harker, Dobel-Ober, Berridge & Sinclair, 2004 ).  

Det finns även studier från samma land som tyder på att placerade barn klarar skolgången 

bättre, om familjehemmet har en positiv attityd till skolgången och värdesätter utbildning 

(Schofield & Beek, 2005). I Sverige bekräftas bilden. Omgivningens förväntningar på barnets 
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skolprestation och barnets egen skolidentitet är två faktorer som till stor del påverkar fortsatt 

skolgång. Omgivningens förmåga att uppmuntra och förmedla en positiv attityd avseende 

barnets förmåga är viktigt. De vuxna måste tro på barnets möjlighet att lyckas i skolan för att 

resultatet skall bli positivt (Johansson & Höjer, 2012). 

Forskningsläget kring vad som i övrigt är de familjehemsplacerade barnen till hjälp för att de 

bättre skall lyckas i skola och framtid är svagt. Flera studier är påbörjade men det finns stora 

behov av fortsatt forskning för att få vetenskapligt stöd kring de interventioner som finns. 

Dock tycks det som att vissa av de riktade insatserna i skolan för de placerade barnen fungerar 

till viss del. Det finns alltså all anledning att fortsätta arbetet med att klargöra vilken typ av 

stöd som behövs i skolan, för att förbättra de placerade barnens skolresultat (Forsman & 

Vinnerljung, 2012). 

Det är en bedrövande bild ovanstående statistik presenterar. Det förväntat goda resultatet som 

familjehemsplaceringar har förmodats ha, har uteblivit. Detta överensstämmer inte med 

socialnämndens intentioner om att förändra levnadsvillkoren och framtiden i positiv riktning 

för dessa barn som samhället påtar sig ansvaret för. Det torde finnas mycket att göra för att 

förbättra förutsättningarna för de placerade barnen. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

I följande avsnitt kommer studiens syfte att presenteras, följt av de frågeställningar som 

utformats för att få en fördjupad bild. 

Denna studie avser att fokusera på familjehemsplacerade barns skolgång. Det finns många 

andra faktorer som spelar in avseende det placerade barnets framtid, men här kommer detta 

inte att behandlas. Historiskt har det funnits tendenser att nöja sig med att barnet kommer till 

en kärleksfull och omvårdande miljö, men forskning (se Bakgrund) visar tydligt på att detta 

inte räcker för att barnets framtid och vuxenliv skall gå i riktning mot att bli ekonomiskt 

egenförsörjande och få ett gott mående. Forskningen visar att utbildning är den enskilt mest 

avgörande faktorn för hur framtiden formas. Därtill har man sett att omgivningens attityd till 

utbildning och förväntningar på de placerade barnens skolprestation är viktiga faktorer för hur 
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de lyckas i skolan. Familjehemsföräldrarna är vuxna som har stor inverkan i det placerade 

barnets direkta vardag. De kan ha stor påverkan på barnets självbild och självförtroende 

avseende skolgången, och har till uppgift att på olika sätt stötta barnet för att barnet skall 

utvecklas på bästa sätt. 

 

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att få en inblick i de intervjuade familjehemsföräldrarnas tankar om 

skolgångens betydelse för familjehemsplacerade barn.  

 

Frågeställningar 

Vilken inställning har de intervjuade familjehemsföräldrarna till utbildning?  

 

Vilka förväntningar har de intervjuade på det placerade barnets möjligheter att uppnå 

kunskapsmålen i grundskola och gymnasiet, samt genomföra studier på högre 

utbildningsnivå? 

 

Hur tänker de intervjuade om sin roll för att det placerade barnet skall lyckas med 

ovanstående? 

 

Hur resonerar familjehemsföräldrar vid jämförelser mellan oplacerade barn och 

familjehemsplacerade barn, avseende barnens möjligheter till godkända betyg?  
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METOD 

 

Under avsnittet metod kommer studiens upplägg att presenteras. Här framkommer hur 

forskningen har gått till, hur urvalet av litteratur och informanter har gjorts, samt de etiska 

överväganden som gjorts för studien. 

 

Forskningsdesign 

Denna studie avser att undersöka hur familjehemsföräldrar tänker om familjehemsplacerade 

barns och utbildning. Intervju är en bra metod för att nå fram till individers uppfattningar och 

personliga värderingar. En kvalitativ studie ger möjlighet att undersöka familjehemsföräldrars 

tankegångar. Syftet är inte att analysera varför de tänker som de gör eller ha en åsikt om vad 

som är orsaken till att de ser sin verklighet på detta sätt (Jacobsen, 2012).  

En kvantitativ undersökning hade möjligen kunnat genomföras, men skulle troligen endast 

kunna ge svar på ett mer ytligt plan. En sådan metod hade även gett begränsade möjligheter 

att ta del av konkreta exempel på hur familjehemsföräldrarna ser på möjligheterna till en god 

skolgång för de placerade barnen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervju har som syfte att blicka in i informantens tankevärld, att ta del av hur 

denne känner, tänker och handlar. En halvstrukturerad livsvärldsintervju riktas mot olika 

teman som kan styras i viss grad av färdiga intervjufrågor. Forskaren vill ta del av 

informantens livsvärld, d.v.s. dennes verklighet. Under intervjun håller forskaren ett öppet 

förhållningssätt, denna skall förhålla sig fri och mottaglig för de nya tankegångar som 

informanten presenterar. I en livsvärldsintervju finns utrymme att fråga vidare för att 

undersöka och fördjupa bilden av informantens upplevelse av sin värld och verklighet 

(Jacobsen, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). 

Valet av kvalitativ metod för insamlandet av information föll därmed på halvstrukturerad 

intervjumodell, för att kunna vara fri att följa de tankar som familjehemsföräldern har. Under 
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intervjuerna har varit viktigt att i möjligaste mån, inte låta min förförståelse för temat 

familjehemsplacerade barn och skolgång påverka informantens svar. Stor kraft har lagts vid 

att ställa öppna och icke-ledande frågor, för att nå fram till den intervjuades tankar om de 

placerade barnens möjligheter till en god skolgång (Kvale & Brinkmann, 2009). Målet har 

varit att få beskrivningar av informanternas livsvärldar utifrån deras position som 

familjehemsföräldrar och med de placerade barnens skolgång i siktet. 

 

Urval av litteratur och forskning 

Urvalet av artiklar och övrig litteratur har skett genom sökningar via bibliotekskataloger, men 

även via Google Scholar och andra internetbaserade sidor. Sökorden har varit familjehem, 

utbildning, fosterhem, placerade barn, samhällsvård och skolgång. Sökningar har även gjorts 

med sökord på engelska, exempelvis foster care och education.  

För att ytterligare bredda litteraturbasen för denna uppsats har jag granskat funna artiklar och 

rapporters referenslistor, och på så sätt även kunnat bredda inhämtandet av material. Via 

källor, så som Socialstyrelsen och Skolverket, har även flera viktiga avhandlingar och 

rapporter hämtats.  

 

Urval intervjupersoner/informanter 

  

Ett strategiskt urval innebär att man väljer de informanter som har störst kunskap eller 

kännedom om det området forskningen rör (Kvale, 1992). En annan typ av urval är 

bekvämlighetsurvalet, som innebär de informanter som utses är sådana som finns tillgänglig 

för forskaren (Bryman, 2001). Urvalet för denna studie är både ett strategiskt urval och ett 

bekvämlighetsurval. Urvalet har skett utifrån egen kännedom om tillgängliga familjehem. 

Urvalet begränsades sedan starkt utifrån de kriterier av erfarenhet och kunskaper som anges 

nedan.  

 Jag valde slutligen fyra familjehemsföräldrar som hade biologiska barn, som hade 

familjehemsplacerade barn utan kognitiva begräsningar med anledning av någon diagnos, som 

inte var i beroendeställning som uppdragstagare nu eller inom närmsta framtiden (se Etiska 
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överväganden), som hade flera års erfarenhet som familjehem samt bodde inom rimligt 

geografiskt avstånd.  

För att kunna bli utvald till intervju var det även viktigt att familjehemmet har hunnit haft 

placeringar som har varit stadigvarande. Anledningen var att det annars kunde vara svårt att få 

en mer djuplodande bild av frågeställningen om informanten ännu inte har blivit trygg i sin 

roll som familjehemsförälder. Den första tiden vid en placering är omvälvande, både för den 

placerade och för familjehemmet. Man skall lära känna varandra, trauman skall bearbetas och 

det kan ta tid innan situationen är så pass stabil att familjehemsföräldrarna å ena sidan kan se 

ett mönster i barnets skolförmåga och vilket stöd som behövs kring detta, och å andra sidan 

kan urskilja om de förhåller sig och tänker annorlunda avseende det placerade barnets 

skolgång i jämförelse med ett biologiskt barn. En annan typ av erfarenhet jag sökte hos de 

utvalda familjehemsföräldrarna var att de skulle ha lotsat egna biologiska barn genom 

skolåren. Detta för att de skulle kunna använda sig av ett jämförande perspektiv, då syftet med 

studien också var att undersöka om familjehemmen upplever att det skiljer sig mellan 

familjehemsbarn och oplacerade barn. Den lättaste jämförelsen blir då om man har egna 

biologiska barn. 

Hänsyn i urvalet togs även till de placerade barnens grundläggande färdigheter. 

Familjehemsförälderns bild av barnets möjligheter kan bli något annorlunda om man endast 

har erfarenhet från barn med kognitiva begräsningar och nedsatt förmåga med anledning av 

eventuella diagnoser som medför intellektuella svårigheter. Det är inte orimligt att 

familjehemsföräldrar då tänker sig att de barn som har diagnostiserade intellektuella 

svårigheter kommer att få arbeta hårdare och att man som familjehemsförälder måste 

engagera sig mer för att barnet skall få en tillfredsställande skolgång, vilket i så fall skulle 

kunna resultera i en mer negativ framtidsbild. Detta skulle då lätt kunna sammanblandas med 

hur de tänker om placerade barns möjlighet i allmänhet. För att undvika detta valdes 

familjehemsföräldrar med barn, biologiska och placerade, utan diagnoser. 

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till var den geografiska tillgängligheten, då familjehem kan 

bo lång ifrån placeringskommunen. De familjehem jag valde att intervjua bor inom rimligt 

avstånd, för att inte tidsåtgången med anledning av restid skulle bli allt för omfattande.  
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Intervjusituationen 

Inför intervjun skickades ett kort informationsbrev ut (se Bilaga 1), för att tydliggöra studiens 

art, kort om ämnet och ge den utvalda informanten möjlighet att fundera över sitt eventuella 

deltagande. Vid det efterkommande telefonsamtalet fick informanten igen information om att 

det var frivilligt att delta samt information om studiens syfte. Informanten fick sedan själv 

välja plats för intervjun, för att det skulle kännas bra för denne samt för att inte åsamka alltför 

stort besvär vid deltagande i studien. Vid intervjutillfället fick informanten ge sitt 

godkännande inför att intervjun spelades in, samt information om hur det inspelade materialet 

senare skulle hanteras och förvaras. 

Min upplevelse av alla fyra intervjutillfällen var positiv. Samtliga informanter kändes lugna 

och tillfreds under intervjun, de svarade med eftertanke på frågorna. Under samtliga intervjuer 

följdes intervjuguiden på så sätt att samtliga nedskrivna frågor ställdes i den formen de var 

nedskrivna och i den följd de var nedskrivna i intervjuguiden. Under hela intervjun förhöll jag 

dock mig flexibel för de tankar som kom från informanterna. Detta gjordes genom att jag 

följde upp eller tydliggjorde deras tankegångar med nya frågor och gjorde med jämna 

mellanrum sammanfattningar av vad jag hört för att ge tillbaka vad jag uppfattat till 

informanten. Efter varje utflykt i resonemanget återgick intervjun till intervjuguiden, och 

fortsatte där vi lämnat den sist. I vissa fall betydde detta att någon fråga redan besvarats av 

informanten i ett tidigare resonemang, men jag tyckte att det var viktigt att ändå ställa frågan 

så som den var skriven för att se om det kunde resultera i ett annat svar.  

 

Bearbetningsmetod 

Intervjuerna har inspelats med en så kallad smartphone och har sedan transkriberats 

ordagrant. Vid transkriberingen användes inga personnamn, för att tillgodose anonymiteten i 

materialet. Transkriberingarna har förvarats i låst arkiv, säkert från obehöriga att ta del av. 

Efter transkriberingen har intervjuerna raderats, för att bevara den intervjuades integritet.  

Intervjuerna har efter transkribering noggrant studerats, för att finna de bilder 

familjehemsföräldrarna bär med sig avseende familjehemsplacerade barn och utbildning. För 

att finna gemensamma drag eller skillnader i förhållningssätt mellan informanterna, har 
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bilderna sedan analyserats. Analysen har gjorts genom att bilderna har brutits ner kring de 

frågeställningar studien riktar sig mot. Bilderna har sedan jämförts med den forskning som 

finns på området. 

 

Tillförlitlighet och giltighet 

Tillförlitlighet innefattar frågor avseende om en upprepning av studiens frågor skulle kunna 

ge andra svar om någon annan intervjuar samma informanter, eller att studiens frågor skulle 

kunna ge ett annat resultat om nya informanter utväljs? Tillförlitligheten i kvalitativa studier 

kan vara problematiskt. En intervju inte är en konstant företeelse, eftersom informanten under 

intervjun påverkas av sin omgivning och i relation till intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

I studien har tillförlitligheten i studien försökt tillgodoses genom att alla intervjuer följts av 

intervjuguiden. Intervjuguiden återspeglar de frågeställningar som ligger till grund för 

studien. Kraft har lagts på att intervjuguiden skall innehålla öppna, icke-ledande frågor. Under 

intervjun har varje tema återgetts till informanten via sammanfattningar av vad som uppfattats 

av intervjuaren, för att ge informanten möjlighet att bekräfta eller korrigera vad som sagt. På 

så sätt blev det även möjlighet för informanten att tydliggöra eller understryka sina tankar och 

åsikter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Intervjusituation har föregåtts av samma rutiner, varje informant har fått samma information 

inför intervjun. Intervjun har skett i enskildhet, för att minska risken för avbrott från andra. 

Intervjun spelades in och transkriberades noggrant, för att sedan kunna bearbetas. På så sätt 

försvinner ingen data, så som skulle kunna riskeras om intervjuaren endast gjort egna 

anteckningar utifrån informantens svar.  

I hur hög grad kan man tänka sig att resultatet är överförbart och möjligt att tro att det gäller 

fler familjehemsföräldrar än enbart dessa fyra intervjuade? Att kunna dra generella slutsatser 

utifrån ett resultat baserat på få individer är en fråga om hur studien har utformats. För att 

uppnå hög generaliserbarhet krävs inte alltid en hög kvantitet. En studie som baseras på få 

informanter kan med en noggrann och grundlig analys ändå uppnå relativt hög 

generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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För denna studie har frågeställningarna berör familjehemsföräldrars bilder av 

familjehemsplacerade barnens möjligheter i skolan. Syftet har dock inte varit att dra några 

långtgående slutsatser avsedda att kunna ge en bild av hur familjehemsföräldrar generellt 

resonerar kring dessa frågor. Studien vill istället undersöka just dessa fyra 

familjehemsföräldrars bilder. 

 

Etiska överväganden 

 

Enhetschef för verksamheten har varit informerad samt godkänt undersökningen, dess syfte 

och genomförande.  

En intervjusituation är i sig en obalans i maktförhållande. Forskaren har kontrollen över 

frågor och teman, och på så sätt är styrande i relationen mellan intervjuare och informanten. 

Som informant kan man även känna osäkerhet kring hur materialet kan komma att användas, 

vilket kan leda till ett obehag i intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Att vara på 

väg att bli uppdragstagare eller vara nybliven uppdragstagare är yttermera en utsatt position. 

Den intervjuade skulle då kunna uppleva intervjun som ett sätt att påverka ett pågående eller 

kommande uppdrag genom att svara på ett visst sätt, vilket bedöms som etiskt olämpligt. Det 

är mycket viktigt att inte någon skall känna eller tro att deras bidrag till studien på något sätt 

skulle kunna påverka deras framtid som uppdragstagare för kommunen. Den kategorin av 

familjehem har därför inte varit aktuella för intervju. Av samma anledning har ingen av de 

familjehemsföräldrar som blivit aktuella för intervju pågående uppdrag där jag är ansvarig 

familjehemssekreterare. Jag har heller inte varit delaktig i någon av de ursprungliga 

utredningarna som godkänt familjehemmen. 

Familjehem som har pågående familjehemsuppdrag eller som inom en rimlig framtid kan 

förväntas få uppdrag från för den kommun där jag arbetar har valts bort. Anledningen är 

återigen att inte riskera att hamna i ett läge där familjehemmet känner att det måste prestera 

eller leverera vad de tror är ”rätt svar” på den undersökning som kommer att genomföras.   
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Vetenskapsrådets grundläggande principer 

Vetenskapsrådets fyra riktlinjer anger fyra grundläggande principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att genomföra vetenskapliga 

studier (Vetenskapsrådet, 2004). 

Inför förfrågan om att få göra en intervju med de utvalda familjehemsföräldrarna, skickades 

ett informationsbrev till var och en av dem. Med informationsbrevet tillgodosågs 

informationskravet, alltså att ge den utvalde informanten bakgrund samt information om 

undersökningens syfte, område och deltagandets frivillighet. Vid det senare telefonsamtalet 

blev de återigen informerade om att det var helt frivilligt att medverka, och att det fanns full 

förståelse för om de inte hade tid eller möjlighet att delta. Varje intervjutillfälle avslutades 

sedan med en fråga om hur det kändes att bli intervjuad, för att fånga upp eventuellt upplevt 

obehag av intervjusituationen och därmed kunna erbjuda att avsluta deltagandet ifall 

informanten skulle önska så.  

Med informationsbrevet kunde jag även försäkra mig om att samtyckeskravet blev tydliggjort, 

genom att informera om att intervjun avser att handla om informanternas allmänna bild inte 

avseende specifika barn. Frågorna är formade för att besvara en allmänt hållen åsikt, det har 

varit viktigt att inte använda frågor vars svar skall återge ett specifikt barns möjligheter eller 

svårigheter. Något samtycke från vårdnadshavare har därmed inte varit aktuellt. Vidare ville 

jag förbereda informanterna på att jag skulle komma att ta kontakt i ett annat ärende än i min 

yrkesroll. Detta för att ge dem tid att fundera på om de tyckte det kändes bra att bli intervjuad. 

Det var viktigt för mig att ingen skulle känna sig överrumplad och därmed tacka ja till något 

utan att ha tänkt igenom det ordentligt.  

I informationsbrevet framkom även konfidentialitetskravet, då det kort framgick hur 

intervjumaterialet kommer att framställas i uppsatsen, alltså att intervjupersonen skulle 

komma att avidentifieras. Också detta upprepades vid telefonsamtalet, och sedan återigen vid 

intervjutillfället. Informanten fick även möjlighet att godkänna att samtalet spelades in, samt 

information om hur det inspelade materialet skulle komma att hanteras. Intervjuerna har 

transkriberats utan namn. Efter transkribering har de inspelade intervjuerna raderats. I 

presentationen av resultatet har sedan intervjupersoner fått nya könsneutrala namn och inget 

barn har namngetts, för att tillgodose anonymiteten. 
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Slutligen var ett viktigt syfte med informationsbrevet att nyttjandekravet blev tillgodosett. 

Nyttjandekravet avser att informanten/intervjupersonen inte skall vara eller hamna i 

beroendeställning till intervjuaren, det inhämtade materialet skall inte kunna komma att 

användas i andra syften än inom ramen för studien. Därför ingick i urvalsprocessen att endast 

tillfråga familjehemsföräldrar som inte har pågående eller står inför nya uppdrag. Detta för att 

det inte skall råda någon tvekan om hur materialet kommer att användas.  

Anonymitet 

Att skydda barnens identitet har varit mycket viktigt. I citaten under resultatanalysen är namn 

på barn helt borttaget och konsekvent ersatt med X. Anledningen till att använda X istället för 

ett påhittat personnamn, är för att utesluta att barnet känns igen eller misstas för att vara ett 

barn någon tycker sig känna igen beskrivningen av. Använder man personnamn är det lättare 

att frestas att associera och fantisera kring vem barnet är. Könsbestämda pronomen som hon 

och han är även bortvalt och ersatt med det könsneutrala ordet hen, av samma anledning som 

ovan. Genom att använda hen, minskar även risken att sammanblanda resultatet med analyser 

av genus.  

 

 

RESULTATANALYS 

Under avsnittet resultat redovisas vad som framkommit i intervjuerna. För att visa de 

intervjuades tankegångar har de citat från intervjuerna som bäst belyser detta utvalts, för att ge 

en bild av informanternas livsvärldar. Citaten är ordagranna, men har korrigerats språkligt för 

att underlätta läsförståelsen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Presentation av intervjupersonerna 

Nedan följer en kort presentation av de fyra intervjuade familjehemsföräldrarna. Istället för att 

presentera familjehemsföräldrarna med olika siffror som namn, så har jag valt att byta deras 

namn till ett annat namn. Jag har valt att använda namn istället för att numrera de olika 
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familjehemsföräldrarna, med anledning av att jag anser att siffror ger en konstlad känsla som 

jag vill undvika. Familjehemsföräldrarna har tilldelats könsneutrala personnamn. Dels för att 

tillgodose anonymiteten ytterligare och minska risken för igenkännande. Det har även känts 

viktigt att inte göra studierna till en genusfråga, då studien inte syftar till detta. Därav har 

orden han och hon utbytts till hen.  

I första familjehemmet är Kari den intervjuade familjehemsföräldern. Hen har haft uppdrag 

som familjehem i cirka femton år. Familjen har haft många typer av uppdrag både som 

jourhem och många stadigvarande placeringar. De barn som har bott hos dem har varit från 

sex år upp tills de har flyttat från familjehemmet till eget boende i övre tonåren, de har haft ett 

stort antal mångåriga placeringar.  

Det andra familjehemmet representeras av Aine. Hen har varit familjehem i nästan tjugo år 

och har också varit jourhem. Familjen har haft flera stadigvarande uppväxtplaceringar. De 

placerade barnen har varit i åldrarna från strax över året ända upp till den ålder då de flyttar 

hemifrån till eget boende.  

Renée är tredje familjehemsföräldern. Hen har varit familjehem i tio år och har haft barn 

placerade hos sig som har varit från sexårsåldern till femton år. Samtliga placeringar har varit 

stadigvarande och med avsikt att vara kvar i familjen tills det är dags för utflytt till egna 

boenden. 

Och slutligen det fjärde familjehemmet, där har Toni blivit intervjuad. Hen har varit 

familjehem i cirka tolv år. Familjen har haft barn stadigvarande placerade som har varit i 

åldrarna från sju till sjutton år, samt ett par jourplaceringar.  

 

Det är klart man behöver utbildning  

På frågor kring familjehemmens inställning till utbildning i allmänhet, både grundskola och 

gymnasienivå, så var de mycket samstämmiga. De anser att det är ovärderligt att alla barn 

klarar grundskolan och att de slutför en gymnasieutbildning. Att enbart nöja sig med 

godkända betyg från grundskolan kände ingen av dem var tillräckligt. Alla fyra 
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familjehemsföräldrar menade att slutförd gymnasieutbildning är i det närmaste nödvändig för 

en möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden och bli självständig.  

Däremot var ingen av dem övertygad om att högre studier var avgörande för framtiden, där 

uttrycktes att det mer handlade om motivation och vad man önskade arbeta med i framtiden.  

”Det är klart man behöver utbildning. Någon gång måste man lära sig det man eventuellt 

tappat för att man ska kunna komma vidare och få ett bra jobb. När det gäller gymnasiet 

känns det nästan som att det har blivit som det var med lumpen förr. Folk undrade var det var 

för fel på den som inte gjort lumpen...” (Aine) 

Alla fyra tänker att utbildning ger valfrihet i framtiden, leder till självständighet och 

oberoende. De fyra familjehemsföräldrarna lägger stor vikt vid att skolgången fungerar och de 

lägger kraft på att hitta vägar för en fungerande skolgång för samtliga barn, för att barnen 

skall klara av kunskapsmålen och slutföra en gymnasieutbildning. 

Två av familjehemsföräldrarna uttryckte att det kan finnas alternativ till den traditionella 

skolgången, man kan komma ikapp och hämta igen förlorade kunskaper genom studier på 

Komvux och liknande. Men båda betonade samtidigt att utbildning måste man tillgodogöra 

sig på något sätt, det går inte att hoppa över om man ska få ett gott liv. 

Två av familjehemsföräldrarna menade att utbildning inte bara ger värdefulla kunskaper, det 

ger även självförtroende. En tro på att man är värdefull och att man klarar av. De menar att 

utbildning stärker barnets bild av att klara av något, det ger ett självförtroende inför att senare 

tro att man kan klara av att få ett arbete.  

”Det är inte bara kunskapsmålen jag tänker på. Att det ska gå bra och att man ska trivas i 

skolan är lika viktigt. /.../och för att man ska våga tro att man kan få ett jobb och inta hamna i 

modlöshet. /.../Man behöver ha känslan att 'jag klarar av detta, jag har också tagit studenten 

och det finns en plats för mig på arbetsmarknaden' ” (Renée) 

”... det är inte bara det att man får ett jobb av att utbilda sig, utan man växer som människa 

genom studier. Man får ett självförtroende.” (Aine) 
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Kari uttrycker tydligt att hen värderar skolgången mycket högt, här är ett citat som avspeglar 

hur hen förhållit sig gentemot ett av sina biologiska barn. 

”I nian, där hade jag villkorslösa krav - du går inte ut grundskolan utan att ha godkända 

betyg, så är det bara punkt slut. Det är bara att bita i och plugga. /.../ Och jag vill att du går 

ut gymnasiet. Min vision var att hen skulle klara grundskola och gymnasiet. Efter gymnasiet 

släpper jag, för nu är du vuxen. Jag har då lotsat dig genom de två första stegen som är 

absolut viktigast... Och sen om du kommer till högskola, det väljer du själv.” (Kari) 

 

Jag har inte märkt att det är någon skillnad 

Ingen av familjehemsföräldrarna anser att de sänker kraven eller förväntningarna för de 

placerade barnen, de uttrycker att det är lika viktigt för dessa att klara kunskapsmålen i 

årskurs nio och gymnasiet. Tvärt om tycker de att det är ännu viktigare att de placerade 

barnen når kunskapsmålen. De lägger tid och kraft på att samtliga barn skall klara av 

skolgången med godkända betyg. De tycker inte att de placerade barnens möjligheter att klara 

skolgången är annorlunda i sig. De anser att även de placerade har möjlighet att klara av 

skolgången, och tycker att deras odds inte är sämre bara för att de är placerade. Däremot 

uttrycker de att dessa barn kan få jobba lite hårdare, med anledning av sin bakgrund. 

”Skolgången är absolut avgörande för framtiden. Det gäller alla barn, men framför allt de 

placerade som kommer med en tyngande ryggsäck. Klarar man inte kunskapsmålen i skolan 

blir det väldigt svårt att staka ut en vettig framtid. Om man inte klarar skolan så har man ju 

ingen valmöjlighet.” (Kari) 

Samtliga familjehemsföräldrar menar att de placerade barnen, precis som deras biologiska 

barn, har olika färdigheter och att man måste se till varje individs behov av stöd. De uttrycker 

att möjligheterna till en god skolgång inte i första hand hänger samman med placering eller 

inte, de menare snarare att de personliga resurserna är vad som lägger ribban för hur enkel 

eller svår skolgången blir. Men samtliga anser att de placerade har samma möjligheter att i 

slutändan klara av att nå kunskapsmålen och klara en gymnasieutbildning, de placerade har 
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inte sämre personliga förmågor men kanske en annorlunda bakgrund som kan vara 

betungande.  

”Det är helt individuellt, en del behöver mer stöd med vissa saker och andra med andra 

saker. Jag har inte märkt någon skillnad på det mellan mina biologiska barn och de 

placerade barnen”. (Renée) 

Även vad det gällde högre studier så hade familjehemsföräldrarna en bild av att det är möjligt 

för placerade barn att klara av högskolestudier, det är mer en fråga om motivation. 

”Gymnasieutbildning tror jag kan gå galant för de placerade barnen fastän man har haft en 

trasslig bakgrund, bara man kommer till ett hem där man trivs och känner att man hör 

hemma.” (Toni) 

 

Hen gör så gott hen kan 

Några av de intervjuade familjehemsföräldrarna menade samtidigt att de placerade barnens 

ryggsäck kan vara tyngande. Dessa barn kanske kan ha en större tröskel att komma över för 

att få en bra skolgång. De uttrycker tankar om att det kan finnas försvårande faktorer i form 

av trauman och otrygghet hos de placerade barnen, något som stör inlärningsprocesserna. 

Aine och Renée beskriver att de placerade barnen har förlorat en hel del av sin trygghet i och 

med sin bakgrund med separationen från ursprungsfamiljen. Båda beskriver att barnen 

behöver komma i balans, få tilltro och trygghet igen för att kunna hämta ikapp förlorad 

utveckling och utbildning. När tryggheten väl är funnen har dessa barn samma möjligheter att 

klara skolan som alla andra. 

”Det finns ju en anledning till att ett barn blir placerat, det har inte fungerat i familjen. Och 

jag tror att man kan ha tappat en grundtrygghet. Man har kanske lite dåliga referensramar 

för hur man tar sig fram i livet. Så tyvärr tror jag att det kan vara lite jobbigare för 

familjehemsplacerade barn att ta sig igenom skolan.” (Aine) 
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Två av familjehemsföräldrarna uttrycker tankar kring om att det kanske finns en risk för att 

man som familjehem och även i skolan, sänker kraven för placerade barn för att de har haft 

det svårt. Att man kanske vill skona dem från ytterligare press och stress.  

”... det är något jag har tänkt på. Jag vet inte om vi hade samma press på X:s skolgång som 

på våra biologiska barn. Som att man tänkte att hen gör så gott hen kan, på något vis. Men 

jag är inte säker. Och samtidigt så tjatade jag väl om läxor och allt detta. Men ändå /.../ Jag 

tror inte att möjligheten att prestera godkända betyg i grunden är sämre än för andra elever, 

men kanske att man tror att de inte ska nå målen. Så tror jag det kan vara.” (Toni) 

 

Jag tycker att man sänker barnet 

Något som även framträder i samtliga intervjuer, var att familjehemmen var frustrerade över 

att skolan ofta inte har samma bild av barnens behov som de själva har. Tre av 

familjehemsföräldrarna har erfarit att skolpersonal fokuserar alltför mycket på upplevt 

negativt beteende hos barnen, vilket de tycker leder till att skolan tappar fokus på elevens 

studier. De menar att detta i sin tur också ökar risken för att de placerade barnen får svårare att 

klara av skolgången. Den fjärde familjehemsförälderns erfarenhet är att de som 

familjehemsföräldrar har fått kämpa hårt för att placerade barn skall få de resurser som 

behövs, och för att skolpersonalen skall fokusera på rätt saker kring problematiken. 

”Skolan och behandlingspersonalen tyckte att X hade haft det så svårt, och det slutade med 

att hen fick anpassad studiegång med bara några få timmars undervisning per vecka. Men jag 

och barnpsykiatrin var överens om att det inte alls handlade om dåligt mående, det var bara 

det att hen inte hade lust med skola. Jag tycker att man sänker barnet. Skolan lägger ribban 

på hälften och i slutändan är det X som har förlorat på det.”(Kari) 

Alla fyra intervjuade berättar om svårigheterna med att få en samsyn runt de placerade 

barnens skolgång. Familjehemmen uttrycker frustration över att det kan vara svårt för 

skolpersonal att hålla kvar fokus kring studierna, istället för att fastna i analyser av ett upplevt 

negativt beteende. Två av familjehemsföräldrarna ger också exempel på att de 

familjehemsplacerade barnen i skolan vid flera tillfällen har fått stämpeln att vara besvärligast 
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i klassen, trots att det har funnits elever i klassen med störande beteende som inte alls har 

blivit uppmärksammade. Familjehemsföräldrarna upplever att skolpersonalen blir förblindade 

av att barnen är placerade och glömmer att se till individen. 

”Jag har varit mycket tydlig med skolan, att ni inte kan dela in eleverna och tro att de 

placerade är annorlunda än andra barn, och lägga på dem någon historia. När det gäller två 

av mina placerade barn, så har skolan ofta förstorat upp och hela tiden pratat om deras 

problematiska beteende, och verkligen blåst upp det. Jag har varit med en hel del i skolan. Då 

har jag ju sett att det finns andra barn som har betett sig mycket sämre, och att detta då inte 

uppmärksammats. Man får tänka på vad man bekräftar.” (Renée) 

”… det var särbehandling hela tiden när X var mindre. Hen hade ju inga diagnoser, men 

skulle sitta med hörlurar för att inte störa de andra och för att själv inte störas. Jag vet att jag 

pratade med läraren om detta, om att det skulle vara samma krav på X som på de andra 

eleverna. För mig var det viktigt att hen inte särbehandlades, för hen tog ju fördel av det och 

kom undan undervisningen”. (Toni) 

”Det är ju så lätt att bara se det som inte är bra, eller det som avviker. Det är det man 

fokuserar på i skolan. Men det är ju det andra man måste titta på, det som fungerar.” (Renée) 

 

Det gäller att inte bara gå på skolans åsikter 

Under intervjuerna framträder en bild av att familjehemsföräldrarna lägger mycket tid och 

kraft på skolgången. De anser att de har en mycket viktig roll för att de placerade barnen skall 

tillgodogöra sig utbildning. De uttrycker att det till stor del handlar om att skapa rutiner och 

struktur kring att lära barnet att ta ansvar för skolgången genom exempelvis läxläsning, att 

påminna, att stötta, att förhöra och så vidare. De menade att man behöver lägga tid och kraft 

på barnets läxläsning. Man måste ta ansvar för inlärningen genom att skapa rutiner, samt att 

stötta, peppa, pusha barnen för att de skall göra läxorna. 

En annan viktig del som alla de intervjuade familjehemsföräldrarna anser att de har ansvar 

för, är att ställa krav på skolpersonal. De menar att de måste försäkra sig om att skolan 

tillgodoser barnets behov av stöd på rätt sätt, och i andra fall att hjälpa skolan att bryta ett 
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problemorienterat förhållningssätt. Alla fyra tyckte att det var viktigt att ställa krav kring 

skolgången och att inte nöja sig för enkelt. Samtliga intervjuade familjehemsföräldrar 

beskriver att de har fått ha samtal med lärare, specialpedagoger m.fl. avseende skolans 

förväntningar på det placerade barnet. 

”Det gäller att inte bara gå på skolans åsikter. När man sitter på ett möte med nio experter 

och så sitter jag där ensam som familjehem. Det är specialpedagoger, psykologer, rektorer 

och alla möjliga som tycker saker om detta barn som bor på heltid hos mig, och som jag 

känner så väl. Då måste man vara jättestark för att säga vad man själv har kommit fram till 

utifrån det placerade barnets behov. Jag har fått vara jättestark och tydlig för att bli lyssnad 

på.” (Renée) 

Samtliga familjehemsföräldrar anser att ansvaret för det placerade barnets klarar 

kunskapsmålen i första hand ligger hos familjehemmet, i att se till att läsa läxor med barnet, 

ge barnet rätt förutsättningar för att orka med och klara av skolan, ge dem rätt värderingar 

kring utbildning samt att ställa krav på skolan. Alla fyra berättar även om hur de har behövt 

kämpa för att åstadkomma rätt kravbild från skolan. De anser att det krävs ett gott samarbete 

mellan familjehemmet och skolan, ingen av dem lägger ansvaret på socialnämnden eller andra 

instanser. 

”Det är väl lätt att lägga ansvaret för skolgången på skolan, men samtidigt så måste man ju 

både som vanlig förälder och familjehemsförälder ta sin del av det. Pusha, engagera sig och 

ge beröm, även när det inte går så bra. Sen tror jag att en tät kommunikation med skolan är 

jätteviktig. I synnerhet när det gäller familjehemsplacerade barn, för dem har man ju inte följt 

genom åren som man gjort med sina egna, man måste skaffa sig en bild av hur det går och 

hur de har det på skolan. Vi har ju även fått ställa en del krav på skolan.” (Aine) 

”Ansvaret för skolgången ligger hos familjehemsföräldern. Jag tror man måste ha utrymme 

för detta om man vill att det ska gå bra. Man kan inte vara överhopad av andra åtaganden, 

för mycket jobb, för många egna fritidsintressen och så. Man måste tycka om att leva med i 

barnens utveckling, att man har en önskan om att hjälpa. Man måste ha ork och utrymme för 

att kunna ge barnet allt stöd som behövs.” (Renée) 
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”Syftet är ju att barnet ska få den hjälpen, stödet och uppmärksamheten som den behöver för 

att inte komma efter i skolan. Och där får man som familjehem inte nöja sig. Finns det något 

man kan göra, så ska man göra det. För annars får man stå tillsvars för det senare i livet, 

hade vi kunnat engagera oss mer? Och det vill jag inte göra.” (Aine) 

 

Då går det faktiskt riktigt bra för de placerade barnen 

Familjehemsföräldrarna har en positiv bild av att deras omsorg om skolfrågorna också ger 

resultat, och har ett gott förtroende i att de kan påverka de placerade barnens skolgång i en 

positiv riktning. Den bild som de samstämmigt presenterar är att de är enträgna i att ge de 

placerade barnen tid för läxläsning och skapar rutiner kring detta.  

”Jag tänker ofta så här - klarade sig X (placerat barn) genom gymnasiet så klarar de flesta 

av skolan. Hen låg så långt efter när hen kom till oss, men fick ju faktiskt rätt bra betyg när 

hen senare gick ut gymnasiet. Alla kan ju kanske inte få lysande betyg men nittio procent kan 

nog ta sig igenom gymnasiet med godkända betyg, det är jag helt säker på. Sen är det ju så, 

har man ett funktionshinder av något slag så har de ju svårare.” (Kari) 

”Ja, jag kan påverka barnets möjligheter att klara skolgången genom det sätt jag visar att 

man kan leva, och vad jag själv tycker om studier. Men det krävs mycket stöd. Jag måste vara 

mer noggrann att väva in det och portionera ut lite varje dag, kring till exempel läxläsningen, 

i stället för punktinsatser. Och då går det faktiskt riktigt bra för de placerade barnen.” 

(Renée) 

 

Men jag håller ju med 

Ingen av familjehemsföräldrarna kände till att det fanns forskning som tyder på att 

familjehemsplacerade barn har svårare att tillgodogöra sig utbildning. Tre av dem blev dock 

inte förvånad över informationen. En uttryckte förvåning över forskningen eftersom man 

genom en familjehemsplacering borde ha förbättrat barnets möjligheter, när barnet har 

kommit till en familj med goda förutsättningar för att fokusera på skolgången. 
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Ingen av dem kände till att det även fanns forskning som tyder på att utbildning är den 

starkaste indikatorn för hur framtiden utformas. Här var familjehemmen mycket samstämmiga 

och uttryckte att de därmed fick belägg för deras ståndpunkt om att utbildning är ovärderlig 

för att ge barn goda framtidsutsikter. 

”Nej, jag kände inte till att det fanns forskning på det. Men jag håller ju med.” (Renée) 

 

 

DISKUSSION 

Metodens fördelar och brister kommer i detta avsnitt att avhandlas. Därefter kommer det 

empiriska materialet diskuteras i relation till den forskning som tidigare presenterats. 

Avsnittet avslutas med slutsatser kring vad som framkommit och förslag till vidare forskning.  

Syftet med studien var att få en inblick i de intervjuade familjehemsföräldrarnas tankar om 

skolgångens betydelse för familjehemsplacerade barn.  

Studien har gett tydliga bilder, som har framkommit genom intervjuerna med 

familjehemsföräldrarna. Dessa fyra familjehemsföräldrar värderar utbildning högt och är 

mycket fokuserade på att de placerade barnen skall klara av grundskola och 

gymnasieutbildning. De anser att de placerade barnen har samma möjligheter som andra barn 

att klara detta, men att de kan ha lite att ta igen. Genom att ha bra rutiner och genom att ställa 

krav på skolan, så ser de inte några hinder kring de placerade barnens möjligheter att nå 

målsättningen att klara att slutföra en gymnasieutbildning. De har alla fyra fått lägga tid och 

kraft på att få rätt stöd på skolan för dessa barn, och anser sig ha en viktig roll för att barnet 

skall klara skolan 

Studiens grundläggande syfte och frågeställningar kan anses vara besvarade. Studien har 

skapat en bild av hur familjehemmen ser på frågor kring utbildning och de placerade barnens 

möjligheter och svårigheter utifrån detta.  
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Metoddiskussion 

Studien är gjord ur ett kvalitativt perspektiv, med intervjuer av några få familjehemsföräldrar.  

Utifrån dessa få intervjupersoner, kan man då dra några slutsatser? Kvale & Brinkmann 

(2009) beskriver att även kvalitativa studier kan ge svar att beakta ur ett generellt perspektiv. 

Det förutsätter att syftet med undersökningen motiverar just intervjuer, samt att man med 

noggrannhet analyserat intervjuernas innehåll.  

Jag vill nog hävda att det i denna studie finns intressanta slutsatser att dra, trots att underlaget 

endast är fyra personer. Detta då alla informanter har gett relativt enhetliga svar inom flera 

områden. Deras beskrivningar och upplevelser sammanfaller väl, vilket jag bedömer kan ge 

studien relevans även i ett större perspektiv. Den svaghet man kan se är att samtliga 

familjehemsföräldrar har samma erfarenhetsbakgrund med många år som uppdragstagare. 

Studien säger kanske mest om hur familjehemsföräldrar med stor erfarenhet från många 

placerade barn ser på utbildningsfrågorna.  

Nästa risk för ett missvisande resultat utifrån metodvalet är att dessa familjehemsföräldrar 

skulle ha format svaret för att göra intervjuaren – mig – nöjd, utifrån att jag också är verksam 

som familjehemssekreterare. Jag vill dock tillbakavisa dessa tankar, då ingen av dem är i 

beroendeställning utifrån kommande uppdrag. Dessutom är intervjun uppbyggd dels genom 

att intervjupersonen har svarat på vissa av frågorna genom att ange sin övertygelsegrad på en 

skala med efterkommande motivering och diskussion, och dels genom att intervjuguiden är 

utformad för att ge utförliga svar där den intervjuade fått resonera kring sina tankar. Jag har i 

intervjusituationen varit noggrann med att inte låta min förförståelse påverka deras svar, jag 

har hållit frågeställningarna neutrala och öppna. De intervjuade har även gett många exempel 

från deras vardag, för att beskriva och belysa sina tankar. Min bedömning av de genomförda 

intervjuerna är att intervjupersonerna har delat med sig av sina tankar och åsikter på ett ärligt 

och tydligt sätt. 

Utifrån metodvalet kan det tyckas vara många frågor skulle belysas på kort tid. Tiden som 

angivits för intervjuerna var ca 30 minuter. Min yrkesroll har gjort mig till en van intervjuare, 

vilket jag tror har varit till hjälp för att uppnå fylliga samtal. Min uppfattning är att jag under 
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den avsatta tiden fick en god inblick i familjehemsföräldrarnas tankar om utbildning och 

familjehemsplacerade barn. 

 

Resultatdiskussion 

Inställning till utbildning 

Forskningen kring de familjehemsplacerade barnen visar med tydlighet att det är svårt för 

familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan. Dessa barn presterar sämre vilket bl.a. visar sig 

genom ofullständiga betyg i årskurs nio. Att just få godkända betyg i årskurs nio visar sig i 

forskningen vara en skiljelinje, de barn som oavsett bakgrund har godkänt i grundskolan 

kommer med stor sannolikhet klara av genom föra en gymnasieutbildning (Berlin et al, 2011; 

Vinnerljung et al, 2005; Vinnerljung et al, 2011).  

Mot bakgrund mot detta är det av allra största vikt att de barn som blir familjehemsplacerade 

får all stöd och hjälp de behöver för att klara av att åstadkomma godkända betyg i 

grundskolan. För detta krävs medvetna familjehem, som inser vikten av tillgodogöra sig 

utbildning. I denna studie visar sig samtliga familjehemsföräldrar vara mycket fokuserade på 

att stötta barnen kring detta, de lägger mycket kraft på skolfrågorna. De beskriver hur de 

pushar, peppar, pratar, berömmer. De ställer krav på skolan för att barnet inte skall komma 

efter och de ger inte upp. Deras svar tyder på en övertygelse om att utbildning är mycket 

avgörande för hur framtiden formas.  

Familjehemsföräldrarnas svar tyder på att deras inställning till fullgjord grundskola inte är en 

förhoppning, utan snarare ett krav. De uttrycker alla med samma tydlighet att barn behöver 

slutföra en gymnasieutbildning, för att få en bra utgångspunkt inför framtiden. Vad gäller 

högskolestudier, så uttrycker samtliga att de tror att de placerade har samma möjligheter som 

alla andra att klara av studier på den nivån – men att det för samtliga krävs rätt motivation för 

detta.  
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Rollen som familjehemsförälder   

Familjehemsföräldrarnas beskrivningar tydliggör att de har en medvetenhet om deras 

betydelsefulla roll för att barnen skall klara skolgången. De berättar att de lägger stor kraft på 

läxläsning, och på att kontakten med skolan fungerar bra. I vardagen blir detta viktigt, genom 

att lägga tid på läxor och intressera sig för skolfrågorna så signalerar familjehemmet till 

barnet att skolan är viktig.  

Det placerade barnets närmsta omgivning, familjehemsföräldern, behöver ha en positiv attityd 

(Johansson & Höjer, 2012; Schofield & Beek, 2005). Intervjuerna ger en bra bild av att dessa 

familjehemsföräldrar förmår förmedla denna positiva attityd. Alla fyra familjehemsföräldrar 

återkommer gång på gång till hur viktigt det är för barnet att klara skolan, och att de i rollen 

som familjehemsföräldrar är ansvariga för att barnet lyckas. 

Mindre glädjande utifrån detta är att det tycks vara en hel del kamp för dessa 

familjehemsföräldrar för att få skolan att dela deras positiva förhållningssätt avseende dessa 

barns förutsättningar. Men också här blir rollen tydliggjord av de intervjuade 

familjehemsföräldrarna. De har alla en mycket klar bild av sin viktiga roll för att skola och 

andra involverade inte skall tappa fokus från utbildningsfrågorna. Jag skulle vilja beskriva 

dem alla som personer med mycket skinn på näsan, som vågar ta strid för att barnen skall få 

den utbildning de har rätt till. Man kan anta att detta förhållningssätt är till stor hjälp för att de 

placerade barnen skall klara av skolgången.   

 

Förväntningar på skolprestation 

Enligt den forskning som Vinnerljung et al (2010) presenterar, så är förväntningarna på 

barnens prestationer viktigt för slutresultatet i skolan. Dels behöver omgivningen, föräldrar 

och skolpersonal, ha en förväntan om att barnet skall klara av att prestera godkända resultat 

och dels behöver barnet tro på sin egen förmåga. Dessa två faktorer kan tänkas vara starkt 

sammanlänkade, om vuxenvärlden direkt eller indirekt överför förväntan om en god 

prestation så ger detta sannolikt en förhoppning och tro på sin egen förmåga hos barnet.  
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Kring detta är det fint att höra samtliga intervjuade familjehemsföräldrar uttrycka att de anser 

att de familjehemplacerade barnen har lika goda förutsättningar och förmågor för att klara 

skolgången som alla andra barn. Deras förväntningar är högt ställda och de lägger tid på att 

förmedla detta till barnen. Två av familjehemsföräldrarna, Aine och Renée, uttrycker även att 

de tror att just inhämtandet av kunskap och barnets känsla av att klara av skolgången höjer 

självförtroendet, vilket de ser som en viktig resurs i sig självt. 

Ur detta perspektiv bidrar forskningen med en bild av att omgivningens förväntningar har stor 

betydelse för barnets möjligheter till att klara av skolgången (Johansson & Höjer, 2012; 

Shofield & Beek, 2005). Denna studie bekräftar detta. Alla fyra familjehemsföräldrar ser att 

de placerade barnen har samma möjligheter som andra elever att klara av grundskolan med 

godkända betyg, och ger exempel på familjehemsplacerade barn som har lyckats bra. Deras 

bild av barnets möjligheter är mer kopplat till individens resurser än den bakgrund som barnet 

kommer med.  

Samtidigt finns hos de intervjuade en medvetenhet avseende barnets traumatiska bakgrund. 

Familjehemsföräldrarna är inte naiva. De menar att barnen kommer med viss skörhet, som de 

behöver ta särskild hänsyn till. De tycker dock att detta i egentlig mening inte påverkar 

barnets möjligheter att ta sig igenom skolan. Detta förutsätter att man är närvarande och 

stöttande som familjehemsförälder. Familjehemmens förväntningar på barnets skolgång är 

trots den betungande ryggsäcken högt ställd. De förväntar sig att barnet skall klara av 

skolgången liksom att alla andra barn kan klara av det. En av familjehemsföräldrarna 

resonerar kring risken för ett undermedvetet förhållningssätt, ifall det kan vara så att man som 

familjehem och inte vågar pressa dessa redan utsatta barn. Det är inte orimligt att så kan vara 

fallet för många, i synnerhet när man som nytt familjehem tar emot sitt första 

familjehemsplacerade barn. Man kan även fundera om denna farhåga – risken för att vuxna 

undermedvetet sänker kraven för placerade barn - är orsaken till de negativa erfarenheter som 

samtliga familjehem berättar om utifrån kontakter med skolan. 

Intressant är att ingen av familjehemsföräldrarna har kännedom om att det finns forskning 

som visar sambandet mellan utbildning och en positiv framtidsbild. Ändå har samtliga fyra en 

stark övertygelse om att utbildning är avgörande inför framtiden för de placerade barnen. Vart 
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denna övertygelse kommer ifrån är oklart, kanske är familjehemmens erfarenhet av att ha 

mött många placerade barn betydande.  

 

Åsikter om skillnader mellan familjehemsplacerade och andra elever 

I intervjuerna framkommer att ingen av dessa familjehemsföräldrar anser att de placerade 

barnen har sämre skolförmåga än andra elever eller deras biologiska barn. Alla intervjuade 

familjehemsföräldrar menar att allt hänger på att barnet får rätt stöd, och att de vuxna har 

ansvaret att varje barn får vad den behöver utifrån sina styrkor och svårigheter. Att nå 

kunskapsmålen i årskurs nio och slutföra gymnasiestudier var självklarheter dessa 

familjehem, men de uttrycker samtidigt att detta inte är något som gör sig själv – det krävs tid 

och utrymme för att stötta barnet.  

Det framkommer i materialet att alla de fyra intervjuade familjehemsföräldrarna har upplevt 

att det har funnits svårigheter kring skolans inställning och förväntningar på de placerade 

barnen som elever. Här kan man kanske fundera över ett samband med den forskning som 

Johansson och Höjer (2012) presenterar, omgivningens förväntningar påverkar barnets 

skolresultat. I alla de fyra intervjuerna framkommer att familjehemsföräldrarna har haft 

erfarenheter då de har fått trycka på och hålla fokus avseende skolpersonalens förhållningssätt 

gentemot de placerade barnen. Familjehemsföräldrarna hade dessutom mer än en erfarenhet 

vardera av detta. Det är en oroande bild som framkommer. Det tycks finnas tendenser att 

skolan på olika sätt särbehandlar de placerade barnen, något som dessa familjehemsföräldrar 

har upplevt som negativt för barnets förutsättningar. 

Det som framkommer som det svåraste för familjehemsföräldrarna, handlar om att skapa en 

samsyn med skolan avseende barnets förmågor. Ur detta perspektiv så kan man fundera om 

det krävs synnerligen starka individer för att bli familjehemsföräldrar. Man måste orka och 

våga ställa krav samt hålla riktningen inom skolområdet, för att inte riskera en negativ 

utveckling för de placerade barnen.  
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Slutsatser 

Inledningsvis beskrivs utifrån rådande forskningsläge att de placerade barnen har sämre 

resultat i skolan, det är svårare att uppnå godkända betyg och färre slutför 

gymnasieutbildning. Också om man jämför med barn med samma kognitiva förmåga, så visar 

det sig att dessa barn har svårare i skolan. Inte heller är lång tid i familjehem en skyddande 

faktor, så som man gärna skulle vilja tro. Den faktor man tror kan vara en orsak till de 

placerade barnens svårigheter är omgivningens förväntningar på barnet, alltså hur de vuxna 

närmast barnet förhåller sig i utbildningsfrågor (Berlin et al, 2011; Vinnerljung & Hjern, 

2011; Vinnerljung et al, 2010). Här blir ju familjehemsföräldrarnas inställning en viktig fråga, 

hur ser de på de placerade barnens möjligheter? Finns det risk att man tänker att dessa barns 

trauman är ett hinder, som gör att man inte lägger ribban på samma sätt som för andra barn?  

I intervjuerna med dessa fyra familjehemsföräldrar framkommer en stark övertygelse om 

utbildningens avgörande betydelse för hur framtiden formas för alla barn. 

Familjehemsföräldrarnas ambitionsnivå gäller för familjehemmets samtliga barn. De 

återkommer under samtliga intervjuer till detta, och ger många olika exempel på hur de ser på 

utbildningsfrågan och att betyg från grundskolan samt en genomförd gymnasiekompetens är 

nödvändig för alla barn. Familjehemmets inställning till skolgång är alltså mycket positiv, här 

tycks det inte föreligga några tveksamheter från deras sida.  

Intressant är att ingen av familjehemsföräldrarna hade kännedom om forskningsläget för de 

placerade barnen och utbildning. Det bör ses som en svag länk i arbetet för att tillgodose dessa 

barns behov av utbildning. Skulle man till viss del kunna komma tillrätta med bristerna kring 

de placerade barnens utbildning, om kunskap om forskningen på området kom 

familjehemmen tillhanda?  

Tilltron till familjehemsbarnens möjligheter är hög, de ser inte att dessa barn har så stora 

svårigheter att de inte kan klara skolan – trots att flera av dem har haft barn med vissa 

skolsvårigheter. De ger dock uttryck för att familjehemsplacerade barn troligen har ett större 

jobb att göra än vanliga elever, men att detta i slutändan inte påverkar deras möjligheter att 

uppnå godkända betyg i grundskolan och att ta sig igenom gymnasiet. 

Familjehemsföräldrarna framhåller att de har en viktig uppgift i att uppmuntra barnen, stötta 

och mana på. De anser att deras roll och uthållighet kring detta i många fall är avgörande för 
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att barnen skall klara av att hämta ikapp förlorad kunskap och slutföra en gymnasieutbildning. 

Tidigare forskning diskuterar just hur det placerade barnets närmiljö förhåller sig, och att 

detta kan vara en faktor som påverkar ett negativt utfall för barnet. Här har det i forskning 

även visat sig att de barn som varit föremål för socialnämndens insatser, men utan att ha blivit 

placerade i familjehem har bättre förutsättningar. Att vara kvar i en sviktande miljö har alltså 

ett bättre utfall sett från skolresultatet (Berlin et al, 2011; Johansson & Höjer, 2012). Det kan 

tyckas vara märkligt då familjehem har blivit godkända efter att man utrett deras förmågor. 

Ett godkänt familjehem har utretts kring deras kapacitet och grundläggande kunskaper, för att 

de skall kunna stötta ett barn med stora behov. De skall vara särskilt kompetenta att stötta ett 

placerat barn även ur utbildningssynpunkt (Region Gävleborg, 2008).  

Denna studie visar att dessa fyra familjehemsföräldrar har en mycket hög ambitionsnivå 

gällande skolgången, det råder inte någon som helst tveksamhet kring detta. De har också 

lyckats väl med de familjehemsplacerade barn som de har haft hos sig. 

Nu är det inte alla familjehem som har sin erfarenhetsbank att hämta kraft ifrån, någon gång 

är alla ny i sin roll som familjehem. Det är inte en helt orimlig tanke att de utvalda 

familjehemmen har denna inställning just för att de har mött många olika barn och har sett att 

det finns ett gott hopp om utveckling även fast barnet har haft det svårt. Kanske deras 

erfarenhet även har gett dem mer mod att pusha och peppa, att inte vekna för att barnet har en 

betungande historia. Att vara nytt familjehem och för första gången leva med ett placerat barn 

- ett barn som kommer med sitt trauma från att ha blivit separerad från sina föräldrar och 

eventuellt har levt lång tid i omsorgssviktande miljö. Detta kan tänkas påverka inställningen 

till barnets möjligheter och riskera att ge stor plats för ett ömmande hjärta. Resultatet kan 

säkerligen bli att man inte vill vara en besvärlig familjehemsförälder som tjatar om skolan 

hela tiden. Här blir det viktigt att nya familjehem själva får bra utbildning och information om 

forskningen på området, för att minska risken för ovanstående. 

Denna studie visar också på en utsatthet även som familjehem. Dessa fyra har modet att stå 

upp för barnet för att barnet skall få rätt stöd i skolan. Samtliga familjehemsföräldrar hade 

flera exempel på hur de har fått arbeta hårt för att bli lyssnade på i skolvärlden. Detta ger 

återigen bilden av att man som familjehemsförälder behöver stark tro på sin egen förmåga, 

vilket kan vara svårt vid den första placeringen.  
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Men för de placerade barn som inte klarar av godkända betyg i grundskolan eller en slutförd 

gymnasieutbildning, ska man då anse att det är familjehemmen som har brustit? Man kan 

knappast ställa dem till svars för detta. Denna studie har visat på de svårigheter som finns i 

samsynen kring de placerade barnens förmåga och möjlighet att klara skolan, och det stora 

arbete som krävs från familjehemmens sida. Att placerade barn klarar av skolgången är ett 

ansvar som främst skall delas mellan skolförvaltning och socialnämnd (SFS 201:453 

Socialtjänstlag; SFS 2010:800 Skollag). Att lägga detta ansvar enbart hos familjehem vore att 

brista i ansvarsfrågan för de placerade barnen. Dock kan man inte komma ifrån hur viktig 

familjehemmens attityd till skolfrågor är för att barnen i vardagen skall få rätt stöd. 

Skolans inställning till barnets möjligheter, deras eventuellt omedvetna överföring av 

förväntning på prestation, är också viktig en faktor som kan påverka ett barns förmåga i 

skolan. Denna studie vittnar om att samsynen mellan familjehemmet och skolan i många fall 

har skevat.  Här kan man bara spekulera om det rör sig om tillfälligheter, har dessa 

familjehemsföräldrar haft otur eller är detta något som är vanligt förekommande. Dock är det 

anmärkningsvärt att samtliga familjehemsföräldrar tar upp dessa svårigheter med samsyn 

mellan skola och familjehem, och dessutom kommer med flera olika exempel vardera. 

Att statistiken visar en dyster bild blir inte helt främmande utifrån de beskrivningar från 

verkligheten som presenteras i denna studie, där svårigheterna med samsynen i skolan är den 

främsta orosfaktorn. Å andra sidan, skulle statistiken visa andra resultat om alla Sveriges 

familjehem hade samma mod, ambitionsnivå och klarsynthet som dessa fyra? 

 

Förslag till vidare forskning 

De frågor som uppkommit genom studien, är vilka tankar som finns hos pedagoger och övrig 

skolpersonal avseende familjehemsplacerade barn. Vilken roll har skolan i att forskarvärlden 

finner så negativa resultat avseende de placerade barnens skolgång och framtid? Anser man i 

skolan att dessa barn har samma möjligheter eller är de redan ”förlorade”? Vilket hopp har 

skolpersonal utifrån de placerades möjligheter att tillgodogöra sig skolgången? En nyfikenhet 

skapas kring vilka möjligheter och hinder skolpersonal ser för familjehemsplacerade barn.  
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Ett annat perspektiv som vidare forskning skulle kunna ge svar på är hur den 

socioekonomiska bakgrunden hos familjehemmet påverkar utfallet. Gör det skillnad vilken 

utbildningsnivå och yrkesstatus familjehemmet själv har? Vidare vore det intressant att 

undersöka i vilken grad familjehemmets erfarenhet av placeringar påverkar resultatet för de 

familjehemsplacerade barnen. 

Sammanfattningsvis tydliggör studien att det finns goda anledningar att fortsätta att 

forskningen kring de placerade barnens skolgång, för att finna vägar att förändra deras 

framtidsmöjligheter i positiv riktning. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 Informationsbrev 

 

 

 

 

Hej (Namn)! 

Jag håller just nu på att förkovra mig och gör parallellt med mitt ordinarie arbete en uppsats 

på C-nivå i pedagogik på Högskolan i Gävle.  

Studien jag gör handlar om familjehemsplacerade barns skolgång, ett ämne som ligger mig 

varmt om hjärtat. Jag söker utifrån detta fyra erfarna familjehemsföräldrar att intervjua. 

 

Eftersom jag vet att du har lång erfarenhet som familjehemsförälder, så skulle jag gärna träffa 

dig för att höra om dina erfarenheter och tankar kring mitt ämne. Frågorna kommer inte att 

avser de specifika barnen ni har eller har haft placerade hos er, utan är riktade mot dina 

erfarenheter och tankar kring temat. I den skrivna uppsatsen kommer dina svar att vara 

anonyma. Det är helt frivilligt att delta, jag har full förståelse om din tid är knapp. 

 

Om du kan tänka dig att dela med dig av din erfarenhet, så gör vi intervjun där du tycker att 

det blir enklast för dig att träffas. Intervjun beräknas ta cirka en halvtimme. 

Jag har avsatt måndag 25 mars och tisdag 26 mars för intervjuer, men det finns även gott om 

möjligheter att istället boka in intervju under v 14, om detta skulle passa bättre.  

 

Jag hör av mig till dig per telefon om några dagar, så kan jag svara på frågor och eventuellt 

boka tid om du känner att du har tid och utrymme att träffa mig. 

 

 

Ha det gott! 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Helena Hedman 

Familjehemssekreterare och student 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Inledning till intervjun 

 

Jag skriver uppsatsarbete på Högskolan Gävle, mitt fokus för uppsatsen är 

familjhemsföräldrars tankar om placerade barns skolgång. Du har blivit utvald då du har 

lång erfarenhet av att vara familjehem. Det känns viktigt för mig att höra hur du upplever 

och tänker kring detta, att få en bild av hur det är ”på andra sidan skrivbordet”.  

Jag kommer att spela in – är det ok? 

Information om hur materialet kommer att hanteras efter intervjun. 

 

Hur många år du/ni varit familjehem?  

 

Uppskattningsvis, hur många placerade barn har bott hos dig? 

 

Vilka åldrar har det varit på barnen som bott hos dig? 

 

Har du biologiska barn? 

 

 

 

Vi börjar med några frågor av mer allmän karaktär: 

1 a. Generellt sett, för att lyckas i framtiden - hur viktigt tycker du att det är att barn, 

biologiska och placerade, klarar kunskapsmålen i åk 9? 

Skala;   0 = helt oviktigt  ----------  10=helt avgörande för framtiden 

b. Berätta 

 

 

c. Vad tänker du om placerade barns möjligheter att nå kunskapsmålen i åk 9, skiljer det sig i 

jämförelse med andra elever? Hur? Varför? 
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2 a. Generellt sett, för att lyckas i framtiden - hur viktigt tycker du att det är att barn, 

biologiska och placerade, klarar av gymnasieutbildning med godkända betyg? 

Skala;   0 = helt oviktigt ----------- 10=helt avgörande för framtiden 

b. Berätta  

 

 

 

c. Vad tänker du om placerade barns möjligheter att klara en gymnasieutbildning med 

godkända betyg, skiljer det sig i jämförelse med andra elever? Hur?  Varför? 

 

 

 

 

 

3 a. Generellt sett för att lyckas i framtiden - hur viktigt tycker du att det är att barn, 

biologiska och placerade, klarar av en högre utbildning t ex högskola/universitet? 

Skala;   0 = helt oviktigt ----------- 10=helt avgörande för framtiden 

b. Berätta  

 

 

 

c. Vad tänker du om placerade barns möjligheter att klara en högre utbildning, skiljer det sig i 

jämförelse med andra elever?   Hur? Varför? 

 

 

 

 

 

Sammanfatta vad jag uppfattat. Kommentarer till det... 
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4. Forskning visar att de familjehemsplacerade barnen generellt sett har svårare än 

oplacerade barn att nå kunskapsmålen, och få av dem går vidare till högre studier.  

a. Har du hört talas om detta tidigare? 

 

 

b. Utifrån dina erfarenheter som familjehemsförälder, vad tänker du att anledningen kan vara 

att de placerade barnen har svårt att klara skolgången? 

 

 

 

 

c. Vad tänker du om ett placerat barns möjligheter att uppnå kunskapsmålen i jämförelse med 

andra elevers möjligheter till detsamma? 

 

 

 

 

5 Forskning tyder även på att den avgörande faktorn för en positiv framtid, är att de 

placerade barnen har klarat av skolgången genom att ha uppnått kunskapsmålen i 

grundskolan. 

a. Har du hört talas om detta tidigare? 

 

 

b. Vad tror du krävs för att familjehemsplacerade barn ska klara skolgången lika bra 

som andra elever? (OBS ev ändring till ”Vad tror du krävs för att familjehemsplacerade 

barn ska klara kunskapsmålen?” ) 
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6 Vart tycker du ansvaret främst ligger för att placerade barn ska lyckas med 

skolgången?  Berätta! 

 

 

 

 

7. Anser du att du som familjehemsförälder kan påverka de placerade barnens 

möjligheter att klara av skolgången? 

På vilket sätt? 

 

 

 

8. Tycker du att det är skillnad på hur du behöver förhålla dig, om du jämför med 

exempelvis ett biologiskt barn? Berätta! 

 

 

 

 

 

9. Tycker du att du måste lägga kraven kring skolgången annorlunda på ett placerat 

barn, än vad du kanske gör på andra barn t ex biologiska?  Berätta! 

 

 

 

 

 

Sammanfatta vad jag hört... 
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10 Vi har nu kommit till slutet. Är det något du mer du skulle vilja dela med dig av på 

detta temat? 

 

 

 

11. Hur kändes det att bli intervjuad? 

 

 

 

 

 


