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Titel 
Uppfattningar om samverkansframgångar och -hinder – en specialpedagogisk analys av 

möten mellan familjehem, skola och socialtjänst 

 

English title 
Concepts of collaboration successes and obstacles – a special educational analysis of 

meeting between family homes, schools and social services 

 

Abstract 
I studien undersöks familjehemmens uppfattningar om samverkan kring placerade barn i 

skola och förskola.  

 

Syftet med studien är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om framgångar 

och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn. 

 

De teorier som används är fenomenologi och socialkonstruktivism. Fenomenologi strävar 

efter att förstå vad intervjupersonen berättar utifrån sitt eget perspektiv. 

Socialkonstruktivismen beskriver hur människan konstruerar sin kunskap i samspel med 

andra och genom egna erfarenheter.  

 

För att belysa några av de uppfattningar som finns om framgångar och hinder i samverkan 

mellan skola, socialtjänst och familjehem har det i studien genomförts åtta 

semistrukturerade intervjuer med familjehemsföräldrar vars barn går i förskola och skola. 

  

Resultaten av studien visar betydelsen av förtroendeskapande mellan samverkande parter. 

Förtroende lyfts i flera intervjuer fram som den viktigaste förutsättningen för att 

samverkan ska fungera och leda till skolframgångar för barnet. Resultatet visar dessutom 

att brist på förtroende mellan hemmet och skolan skapar hinder i samverkan, vilket i 

förlängningen kan påverka barnens skolframgångar i negativ mening. 

  

Framträdande hinder som anges är brister i bemötandet, låga förväntningar samt 

förekomsten av olika uppfattningar om hur samverkan ska se ut. 

 

Förtroende och brist på förtroende mellan familjehem och (för)skola återkommer 

regelbundet i intervjuerna som en viktig aspekt på företeelser som påverkar barnens 

möjligheter att nå skolframgångar.  

 

Resultaten i studien visar på ett behov i både förskola och skola av sådan 

specialpedagogisk kompetens som möjliggör dels en ökad kompetens kring placerade 

barns behov, dels handledning för pedagoger rörande bemötande och relationsskapande i 

förhållandet till både barn och föräldrar.  

 

Nyckelord 
Familjehem, samverkan, skola, socialtjänst, uppfattningar, förtroende 

 

 

 



  
 

2 
 

Innehåll 

1. Inledning ___________________________________________________________ 1 

2. Syfte _______________________________________________________________ 2 
2.1 Frågeställningar __________________________________________________ 2 

3. Bakgrund ___________________________________________________________ 2 

3.1 Samverkansbegreppet ______________________________________________ 2 
3.2 Familjehemsvården – en tidsresa _____________________________________ 3 
3.3 Lagar ___________________________________________________________ 3 
3.4 Familjehem ______________________________________________________ 4 
3.5 Socialtjänst ______________________________________________________ 4 

3.6 Skolan och samverkan _____________________________________________ 4 

4. Teori _______________________________________________________________ 5 
4.1. Fenomenologi ___________________________________________________ 5 

4.2. Socialkonstruktivism ______________________________________________ 6 

5. Tidigare forskning ___________________________________________________ 7 
5.1 Skolresultat för familjehemsplacerade barn _____________________________ 7 

5.2 Framgång för samverkan ___________________________________________ 9 
5.3 Hinder för samverkan _____________________________________________ 10 

6. Metod _____________________________________________________________ 11 

6.1 Metodval _______________________________________________________ 11 
6.2 Kunskapssyn och ansats ___________________________________________ 11 

6.3 Urval och tillvägagångssätt ________________________________________ 12 

6.4 Analys av empiri _________________________________________________ 13 

6.5 Trovärdighet och överförbarhet _____________________________________ 14 
6.6 Forskningsetiska aspekter __________________________________________ 15 

7. Resultat och analys __________________________________________________ 15 
7.1 Familjehemmens uppfattningar om samverkan med (för)skolans olika 

professioner _______________________________________________________ 16 
7.1.1 Samverkan med (förskol)lärare/mentor____________________________ 16 

7.1.2 Samverkan med rektor/förskolechef och övergripande skolledning ______ 20 

7.1.3 Samverkan med elevhälsa ______________________________________ 21 

7.2 Familjehemmens uppfattning av skolans arbete med och stöd till placerade barn 

avseende deras skolframgångar ________________________________________ 23 

7.3 Familjehemmens uppfattning av socialtjänstens stöd gällande skolsamverkan _ 25 

8. Diskussion _________________________________________________________ 28 
8.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 28 

8.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 29 
8.2.1 Samverkan med skolans olika professioner _________________________ 29 

8.2.2 Skolans arbete med och stöd till placerade barn avseende deras 

skolframgångar ___________________________________________________ 30 

8.2.3 Socialtjänstens stöd i fråga av skolsamverkan ______________________ 30 



  
 

3 
 

9. Specialpedagogiska implikationer _____________________________________ 31 

Referenser ___________________________________________________________ 32 

Bilaga 1 _____________________________________________________________ 36 

Bilaga 2 _____________________________________________________________ 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

1. Inledning 
Samverkan är reglerad i läroplanerna för förskola och skola och är en bland många 

arbetsuppgifter som lärare och förskollärare ska förhålla sig till (Skolverket, 2018a; 

2018b). Att som pedagog samverka kan upplevas både självklart och roligt, men också 

komplicerat när det uppstår svårigheter kring ett barn. Svårigheter kan vara av olika 

karaktär, det kan röra sig om inlärningsproblematik, neuropsykiatrisk problematik eller 

ångest, för att nämna några. Det kan också röra sig om barn som av olika anledningar inte 

kan bo kvar i sin familj utan blir placerade i familjehemsvård. I arbetet som lärare har jag 

vid ett flertal tillfällen kommit i kontakt med sådana barn. Anledningarna har varit lika 

olika som barnen, och de familjehem som tagit emot dem likaså. I de flesta fall fungerade 

skolgången bra för barnen, men det fanns tillfällen då problem uppstod. Inte sällan rörde 

dessa problem samverkan mellan skola, socialtjänst och familjehem.  

 

Mycket har skrivits om de samhällsvårdade barnens skolgång och samverkan mellan 

skola och socialtjänst, men mindre om familjehemmens syn på samverkan. Forskning 

visar att skolresultaten och även vuxenlivet kan bli svårt att bemästra för samhällsvårdade 

barn av olika anledningar (Berlin, et al., 2011; Hedin, et al., 2011; Spånberger Weitz, 

2011; Cheung, et al., 2012; Höjer & Johansson, 2013; Bergman, 2016; Forsman, et al., 

2016). Familjehemmen beskrivs ibland som spindeln i kommunikationsnätet, och i 

studien lyfts deras erfarenheter av både fungerande och mindre fungerande samverkan 

fram.  

 

Inför valet av ämne för denna studie föll intresset på att belysa familjehemmens syn på 

samverkan med (för)skola samt vilket stöd socialtjänsten erbjuder i frågor om 

skolsamverkan. Ur ett samverkansperspektiv ser jag att specialpedagogen har en 

betydelsefull roll att utveckla samverkan mellan skola och familjehem för att därigenom 

förbättra de placerade barnens skolframgångar.  

 

Att samverka kring placerade barn ställer högre och till viss del annorlunda krav på skolan 

än den samverkan som sker kring andra barn. Socialtjänsten är en viktig aktör i 

samhällsvården, och har lagenlig skyldighet att särskilt uppmärksamma barnens 

skolgång. Ansvaret i dessa frågor tydliggörs i Socialtjänstlagen, men socialtjänsten har 

fått kritik av Socialstyrelsen för att inte följa upp skolgången i tillräcklig utsträckning.  

 

Kan samverkan – eller brist på densamma – vara avgörande för hur placerade barn når 

framgång i skolan? I studien framkommer exempel på fungerande och icke fungerande 

samverkan som påverkar barnens möjligheter både i positiv och negativ riktning. Det ges 

exempel på vad som händer när skolpersonal upplevs sakna kompetens på området, men 

också hur förtroendet för (för)skola, rektor, elevhälsa och socialtjänst kan leda till positiv 

utveckling hos det placerade barnet.  

 

I studiens resultat framkommer betydelsen av förtroende mellan samverkansparterna. 

Föräldrar beskriver hur förtroendet påverkar relationerna mellan familjehemmet och 

skolpersonal, men också till rektor, elevhälsa och socialtjänst. För att en god samverkan 

ska komma till stånd krävs att samverkansparterna känner förtroende för varandras 

organisationer men också för varandras personer. För att förtroende ska uppstå krävs 

också en god samverkan!  
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2. Syfte 
Syftet med undersökningen är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om 

framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn. 

 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur beskriver familjehemsföräldrar samverkan med skolans olika professioner? 

2. Hur beskriver familjehemsföräldrar skolans arbete med och stöd till placerade 

barn avseende deras skolframgångar? 

3. Hur beskriver familjehemsföräldrar socialtjänstens stöd i fråga av skolsamverkan? 

3. Bakgrund 
I avsnittet beskrivs samverkansbegreppet följt av en historisk tillbakablick på den svenska 

familjehemsvården. För att tydliggöra familjehemmens uppdrag beskrivs lagar, 

organisation samt socialtjänstens och skolans roller i samverkan för placerade barn. 

 

3.1 Samverkansbegreppet  

Samverkansbegreppet innebörd skiftar beroende på den verksamhet inom vilken det 

används. Avsnittet förtydligar studiens tolkning av samverkansbegreppet beträffande 

familjehem och skola. 

 

För att förstå begreppet samverkan utgår texten från ett annat sam-begrepp, nämligen 

samvaro som kan förstås som ett genuint och dynamiskt möte mellan två personer. 

Samvaro kännetecknas av att den saknar inslag av planering, den är ett självändamål där 

kärnan är själva relationen. Samverkan däremot, karakteriseras av att vara en social 

process där individer samordnar sina handlingar i syfte att nå ömsesidig förståelse eller 

gemensamma resultat. Samverkan inbegriper inslag av planering och innefattar mål som 

ligger utanför själva relationen (Aspelin & Persson, 2011). 

 

Utredningen om utsatta barn i skolan:s (SOU 2010:95) slutbetänkande beskrev hur 

samverkan inom den offentliga sektorn konkret kan betyda allt från samarbete i enskilda 

ärenden till samordning av olika frågor eller enkel informationsöverföring. Utredningen 

uppmärksammade samverkanshinder i form av tidsbrist, olika syn på problemet, dålig 

kunskap om varandras ansvar och mandat samt rädsla för kostnadsansvar.  

 

Danermark, Englund och Germundsson (2010) preciserar fyra viktiga aspekter på 

samverkan och definierar att samverkan ska handla om: 

 

1. Målinriktade handlingar 

2. En avgränsad målgrupp 

3. Ett definierat problem 

4. Ett klart uttalat syfte 

Författarna riktar samverkansaspekterna mot tre grundläggande frågor: Vilka samverkar 

vi om? Varför samverkar vi? Vad gör vi när vi samverkar? (Danermark, et al., 2010, s 

399).  

 

Då studien avser samverkan mellan familjehem och skola är det Skollagens definition av 

samverkan som föreligger. Skollagen (SFS 2010:800, 2010) definierar skolans och 
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vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång genom följande 

formulering i läroplanen: 

 

”utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen  

främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling” 

(Skolverket, 2018, s 14). 

 

3.2 Familjehemsvården – en tidsresa 

Sveriges första barnhus öppnades i Stockholm 1622 i avsikt att få bort tiggande och 

föräldralösa barn från gatorna (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2019). 1785 anbefallde 

Gustav III att dessa barn skulle placeras i fosterhem. Barnhusen fanns kvar parallellt fram 

till 1922 då deras uppdrag förändrades till att ombesörja framskaffandet av fosterfamiljer. 

Dåtidens krav på fosterfamiljerna bestod i att fostra, föda, klä barnen och undervisa dem 

i kristendom. 1945 övertogs barnavårdansvaret av kommuner och landsting (Bolmstedt 

2002; Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2019). Betoningen på barnens sociala utveckling 

ökade, skolgång och närhet till jämnåriga lekkamrater blev viktig. Från 1970 ansågs det 

angeläget att fosterföräldrarna, särskilt modern, hade erfarenhet av barn. 

Fosterföräldrarnas egen barndom och uppväxt blev betydande i lämplighetsutredningar 

(Bergman, 2016).  

 

1982 trädde en ny socialtjänstreform i kraft varvid de gamla benämningarna fosterhem 

och fosterbarn byttes ut mot familjehem och barn i familjehem (Socialstyrelsen, 2017). 

SCB:s senaste statistik över placerade barn från 2013 redovisar att 32 600 barn vårdades 

utanför hemmet. Av dessa placeringar genomfördes cirka 23 600 med hänvisning till 

Socialtjänstlagen (2001:453) och cirka 6900 med hänvisning till Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga. 

 

3.3 Lagar 

Lagstiftningen kring placerade barn betonar frivillighet och samverkan. När barn behöver 

placeras utanför det egna hemmet ska socialtjänsten i första hand verka för återförening 

och för att barn och föräldrar har kvar kontakten under placeringen (Socialstyrelsen, 

2017). 

 

Placering enligt Socialtjänstlagen är frivillig (SFS 2001:453). Placering enligt Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga är tvingande (SFS 1990:52, Socialstyrelsen, 

2014). Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) ger kompletterande föreskrifter till Sol 

och LVU.  

 

Enligt Skollagen har en elev som är placerad utanför sin hemkommun rätt att bli mottagen 

i en grundskola i den kommun där eleven vistas. Rektor och skolpersonal ska på 

socialnämndens initiativ samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som 

berörs i frågor som rör barn som far illa (SFS 2010:800). 

 

Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) behandlar begränsningar beträffande 

utlämnande av uppgifter instanserna emellan.  

 

Förvaltningslagen (SFS 2017:900) anger att myndigheter inom sitt verksamhetsområde 

ska samverka med andra myndigheter.  
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) föreskriver att kommun och landsting ska 

upprätta en samordnad individuell plan (förkortad SIP) om ett barn har behov av insatser 

från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Förskola, skola och elevhälsa kan 

initiera och delta i arbetet med planen och har skyldighet att samverka när socialnämnden 

så begär (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 

 

3.4 Familjehem 

Familjehem definieras enligt Sol som ”ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden 

tar emot barn för stadigvarande vård och fostran och vars verksamhet inte bedrivs 

yrkesmässigt” (Familjehemsbanken, 2019, Socialstyrelsen, 2013). 

 

Familjehemmet förväntas samarbeta med bland annat skolpersonal för att tillgodose 

barnets behov, stödja skolarbetet och informera sig om barnets studiesituation. 

Familjehemmet har den vardagliga kontakten med skolan, men det finns tillfällen då det 

anses lämpligt att socialtjänsten medverkar (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Familjehem omfattas inte av socialtjänstens sekretess för att så långt som möjligt kunna 

jämställas med vanliga föräldrar i vardagslivet och kunna diskutera barnet med 

exempelvis skolan och hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2017). 

 

3.5 Socialtjänst 

Socialtjänsten har enligt Sol ansvar för att det finns tillgång till familjehem i 

kommunerna, de ansvarar för att utreda blivande familjehem (Familjehemsbanken, 2019, 

SOSFS 2012:11) samt har skyldighet att utbilda samt ge råd, stöd och annan hjälp till 

familjehemmen (Socialstyrelsen, 2013). Vidare ska socialtjänsten särskilt 

uppmärksamma barnets skolgång, något som Socialstyrelsen (2013) kritiserat då 

skolgången inte följts upp av socialtjänsten. I kritiken görs gällande att socialtjänsten 

upplevs som omedveten om sitt ansvar och brister i lyhördhet, kompetens och 

stödresurser. 

 

Avtal, som utgår från vårdplan och genomförandeplan, upprättas mellan socialtjänst och 

familjehem. Av avtalet framgår ansvarsfördelning mellan socialtjänst och familjehem 

samt rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet (Socialstyrelsen, 2017)  

 

3.6 Skolan och samverkan 

Vårdplan och genomförandeplan klargör vilka insatser som fordrar samordning. De kan 

innehålla exempel på hur familjehemmet kan stötta barnet med exempelvis läxhjälp 

(Socialstyrelsen, 2017). Kontakter mellan skola, familjehem och socialtjänst kan behöva 

samordnas. Det anses lämpligt att skolpersonal deltar vid uppföljningsmöten, särskilt om 

barnet har inlärningssvårigheter eller annan problematik.  

 

Socialtjänsten ska verka för att barn i familjehem får lämplig utbildning i förskola eller 

skola, men skolan har ansvaret för utbildningen. Socialtjänsten kan vara delaktig när 

skolan tar fram ett åtgärdsprogram för någon som är placerad i familjehem 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

De flesta kommuner använder handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC1 som 

innehåller särskilda konsultationsdokument och används i samråd med förskola och 

 
1 Barns behov i centrum 
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skola. Det innehåller frågor till skolpersonalen om barnets skolsituation, pågående stöd, 

behov av nya insatser och används både i utredning men även som underlag vid en 

placering (Socialstyrelsen, 2013). 

 

4. Teori 
I följande avsnitt presenteras teorier som tillsammans med studier från avsnittet ”Tidigare 

forskning” utgör den analytiska grunden för kommande analys av studiens empiriska 

material av inspelade och transkriberade intervjuer.  

 

Perspektiv som ligger till grund för studien och analysen av intervjuerna är fenomenologi 

och socialkonstruktivism. Fenomenologin strävar efter att kartlägga hur människan 

uppfattar världen hon lever i. Socialkonstruktivismen beskriver på vilket sätt människan 

skapar kunskap i samspel med andra.  

  

4.1. Fenomenologi 

Fenomenologin har sitt ursprung i Kants2 kritiska idealism. Kant hävdade att människan 

vet att det finns en värld ”där ute”, men inte hur den är konstruerad. Emellertid kan 

människan veta något om ”tingen-som-de-framträder”, det Kant kallar fenomenvärlden 

(Stensmo, 2007).  

 

Övergången från Kants filosofi till vår tid går genom Husserls3 fenomenologi. Husserls 

mål var att förstå individers upplevelser oberoende av och isolerad från omgivningen 

(Rökenäs & Hanssen, 2007).  

 

Människans sinnesintryck uttrycks genom språket, vilket utgör fenomenologens 

arbetsmaterial. De språkliga beskrivningarna är unika för varje människa, men människor 

som tillhör en gemensam värld har likartade upplevelser och kan kommunicera och sätta 

sig in i varandras erfarenheter. Husserl benämner detta livsvärlden. Livsvärlden tas för 

given av människan i hennes vardagsaktiviteter. Fenomenologens uppgift är att 

systematisera och abstrahera denna verklighet med begrepp som gör den konkret och 

förstådd (Stensmo, 2007). 

 

Fenomenologerna försöker konsekvent bortse från alla förutfattade meningar i frågan och 

gör inga anspråk på att få fram en sann bild av det som studeras. De strävar däremot efter 

att presentera den mest sannolika tolkningen (Rökenäs & Hanssen, 2007, Stensmo, 2007, 

Kvale & Brinkmann, 2009). Upplevelser äger rum i ett sammanhang och är bundna till 

en kontext (Rökenäs & Hanssen, 2007). 

 

I fenomenologiinspirerade intervjuer är syftet att erbjuda klargörande och uttömmande 

beskrivningar av intervjupersonernas erfarenheter. De är öppna och samtalsliknande och 

bör generera ett detaljrikt empiriskt material som avspeglar subjektets upplevelser 

(Szklarski, 2013). 

 

Genom bearbetning och analys av empirin är avsikten att få kunskap om olika fenomen. 

Metoden syftar till att förtydliga och beskriva det som framträder. Forskaren försöker 

lägga egna tidigare erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar åt sidan för att 

komma fram till en objektiv beskrivning av fenomenet. I verkligheten kan forskaren inte 

 
2 Immanuel Kant (1724-1804), tysk filosof  
3 Edmund Husserl (1859-1938), tysk filosof 
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helt frigöra sig från sina på förhand utformade meningar. Därför är det viktigt att i alla 

faser i undersökningen diskutera vilken inverkan forskarens förförståelse har haft 

(Eriksson Barajas, et al., 2013). 

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver fenomenologi som ett intresse att förstå sociala 

fenomen utifrån deltagarnas eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). I föreliggande 

studie är det sociala fenomen som studeras familjehemmens uppfattningar om 

skolsamverkan.  

 

I studien har strävan varit att lyssna till och beskriva familjehemmens berättelser utan att 

lägga till eller dra bort något, inte heller värdera dem. I metoddelen beskrivs hur arbetet 

med att bortse från egna fördomar och förförståelse har bearbetats genom en 

hermeneutisk ansats. 

  

I analysdelen kommer fenomenologisk teorianknytning att användas vid granskningen av 

intervjupersonernas uppfattningar av samverkan med skolans professioner, deras 

uppfattning av skolans stöd till familjehemsbarnen samt socialtjänstens stöd gällande 

skolsamverkan.  

 

4.2. Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivismen har, liksom fenomenologin, sina rötter hos Kant, och är med sin 

tydligt hermeneutiska ansats lämpad som teoretisk utgångspunkt för att förstå och tolka 

studiens intervjuer.  

 

Kant menade att människans uppfattning av omvärlden är en konstruktion av hennes eget 

medvetande (Stensmo, 2007). 

 

Socialkonstruktivismen kan användas för att förklara hur människan uppfattar och 

konstruerar sin verklighet. Kunskap skapas när människan möter olika erfarenheter 

utifrån sin egen förförståelse.  

 

En inriktning inom socialkonstruktivismen har utvecklats av psykologen George Kelly4 

(Rökenäs & Hanssen, 2007). Kellys utgångspunkt är att varje individ har ett unikt sätt att 

förstå och organisera verkligheten på. Samma gäller för självbilden och sättet på vilket 

människan uppfattar andra i sin omgivning. En människa som konstruerar sin självbild 

eller uppfattning av andra utifrån olika begreppspar, som till exempel öppen-inbunden, 

tråkig-rolig, snål-generös beskriver sig själv som öppen, rolig och generös, men någon 

annan som inbunden, tråkig och snål. Dessa beskrivningar grundar sig i människans eget 

sätt att konstruera verkligheten och påverkas både av erfarenheter men även antalet 

konstruktioner hon använder. För att förstå andra människor och deras uppfattningar, 

behöver vi få klart för oss på vilket sätt de konstruerar sin självbild, men också 

verkligheten. De personliga konstruktionerna hjälper människan att tolka och förutse 

olika händelser. Hon organiserar konstruktionerna i olika system, olika scheman, som 

förändras med tiden. Genom sina erfarenheter utvecklar människan nya och förändrar 

gamla konstruktioner när hon stöter på nya fenomen.  

 

Genom att utsättas för nya krav i livet förändrar människan sina personliga konstruktioner 

vilket Kelly menar leder till personlig utveckling. Erfarenheterna förstärker vissa 

konstruktioner och försvagar andra. De flesta konstruktioner förändras när vi ställs inför 

 
4 George Kelly (1905-1967), amerikansk psykolog 
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nya krav i livet, men också för att vi har olika åldersgrupper som referens (Kelly, 1991, 

Rökenäs & Hanssen, 2007). Kelly menade att varje individ hade sin egen uppfattning om 

vad ett ord betyder. Ordet opålitlig, som av en individ uppfattas som falsk, kan av en 

annan individ uppfattas som osäker. Båda individerna har ”rätt” i sin uppfattning av 

ordets betydelse utifrån sina personliga konstruktioner, men i en dialog dem emellan är 

det av betydelse att båda förstår att den andra har en annan förståelse för begreppet. Kellys 

grundläggande syn på människors personlighet, är att människan ser världen genom en 

särskild lins, och det som syns genom linsen är baserat på hennes unika personliga 

konstruktioner av verkligheten (Kelly, 1991).  

 

Ahrne & Svensson (2015) beskriver hur människor, utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

betraktelsesätt, utformar sin kunskap i samspel med andra. Kunskapen uppdateras 

ständigt då vi får nya erfarenheter och måste ses i sitt sammanhang. Vid en intervju måste 

intervjuaren betänka att det som sägs dels ska belysas i ljuset av hur den intervjuade 

uppfattat ämnet, dels utifrån vad som tillskrevs diskussionen just där och då (Ahrne & 

Svensson, 2015).  

 

Konstruktivismen kan användas som ett kritiskt perspektiv och teori om den sociala 

verkligheten, vilket bland annat innebär att förgivettagna företeelser ska uppfattas som 

något som kunde vara annorlunda och som skapats av människan. Som kritiskt perspektiv 

ifrågasätter socialkonstruktivismen sociala företeelsers naturlighet och menar att det 

naturliga ska utforskas då man inte kan ta det naturliga för givet (Wenneberg, 2001).  

 

5. Tidigare forskning  
Syftet med undersökningen är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om 

framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn. I avsnittet 

avhandlas tidigare forskning på området skolresultat för placerade barn samt forskning 

om framgångar och hinder i skolsamverkan för placerade barn. 

 

5.1 Skolresultat för familjehemsplacerade barn 

Forskningsstudier från de senaste 20 åren visar att samhällsvårdade barn löper högre risk 

att lämna grundskolan med lägre betyg än övriga barn. I vuxen ålder leder detta till lägre 

utbildningsnivå än hos jämnåriga (Socialstyrelsen 2010; Vinnerljung 1998).  

 

Den psykosociala statusen som vuxna påverkas negativt av dåliga skolresultat i 

kombination med utsatthet för droger och alkohol samt svagt stöd när vården avslutas 

(Forsman, et al., 2016).  

 

Som förklaring till placerade barns låga akademiska framgångar kan nämnas instabil 

uppväxtmiljö, byte av familjehem, byte av skola, lärares låga förväntningar, 

socialtjänstens bortprioritering av skolgången, generella missuppfattningar om att 

placerade barn skulle ha inlärningssvårigheter samt en oklar ansvarsfördelning mellan 

skola och socialtjänst (Berridge, 2012).  

 

Svenska forskare menar att politiker och beslutsfattare förefaller ha bortsett från goda 

skolprestationers inverkan både kortsiktigt (betyg i alla ämnen) och långsiktigt 

(psykosocial status som vuxen) och menar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett 

fungerande vuxenliv är en bra skolgång (Berlin, et al. 2011; Forsman, et al. 2016). I sina 

forskningsresultat kunde Berlin, et al. (2011) se att bland ungdomar som haft långvarig 

familjehemsplacering var risken för självmordsförsök sex till elva gånger högre än i 
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kontrollgruppen som bestod av ungdomar från traditionella familjeförhållanden. Även 

missbruk, brottslighet och beroende av ekonomiskt samhällsstöd var betydligt högre. 

Resultaten kunde kopplas till de placerade ungdomarnas skolbetyg som var avsevärt lägre 

än kontrollgruppens. Forskarnas slutsats är att den kostnad extra skolresurser fordrar, 

återbetalar sig för samhället om de slipper hamna i psykisk ohälsa, arbetslöshet och 

missbruk.  

 

En liknande slutsats gör Vinnerljung, Öman och Gunnarson (2005) som menar att 

socialtjänsten (som har det yttersta ansvaret), inte bör spara på ansträngningarna när det 

handlar om att förbättra utbildningsmöjligheterna för placerade barn.  

 

I en amerikansk studie från 2012 antyder Cheung, et al. (2012) att skolresultaten för 

placerade barn påverkas av vilket familjehem barnen kommer till, då familjehem med 

förmåga att ge mer akademiskt stöd också visade sig ge barnen bättre skolresultat.  

 

Unga vuxna, som tidigare varit familjehemsplacerade, beskriver en kluven bild av sina 

skolerfarenheter som både består av mobbing och utanförskap, men även betydelsen av 

skickliga lärare, mentorer och skolsköterskor. Huvudparten av ungdomarna som gått 

vidare till högskolestudier omnämner hur de blivit sedda och stöttade av professionell 

skolpersonal. Tonvikt läggs på betydelsen av en stabil placering i en högkvalificerad 

skola med välutbildade och engagerade pedagoger (Höjer & Johansson, 2013).  

 

För ett flertal placerade barn föreligger en bakgrund av traumatiska upplevelser som 

skolan bör ha kunskaper om. Posttraumatiskt stressyndrom (förkortat PTSD) är ett 

psykiskt symptom på skrämmande, kränkande eller chockartade upplevelser som inte är 

ovanliga utifrån tidiga upplevelser av våld och övergrepp. Symptomen kan förväxlas med 

neuropsykiatriska funktionsvariationer (Ray, 2014). Skolpersonal som besitter nödvändig 

kompetens på området kan genom att lära ut copingstrategier5, bygga relationer och skapa 

en trygg skolmiljö, hjälpa barnen att hantera den stress som PTSD skapar (Bath, 2015). 

Bath kallar detta för ”De tre pelarna” och menar att de utgör en slags vardaglig 

psykoterapi. Ett vardagligt liv i skolan med förstående och kompetent personal utgör en 

viktig del i den läkande processen för traumatiserade barn (Bath, 2015, Engh, 2018).  

 

Höga förväntningar på det placerade barnet från både skola och familjehem påverkar 

skolresultaten. Skolans tillhandahållande av individuellt stöd och familjehemmets stöd, 

uppmuntran och hjälp med skolarbetet ses som förutsättningar för framgångar i 

skolresultat och vidare utbildningsmöjligheter (Vacca, 2008; Hedin, et al., 2011; 

Spånberger Weitz, 2011; Tideman, et al., 2011). 

 

2005 startade samverkansprojektet Skolfam6 som idag drivs i tjugofem svenska 

kommuner. Inom projektet samverkar skola, socialtjänst och familjehem. Projektet syftar 

till att förbättra myndigheternas samverkan kring familjehemsplacerade barn för att höja 

deras skolresultat. Forskarna menar att samverkansmodellen kan fungera som en 

skyddande faktor mot ogynnsamma skolresultat kontra vanligt stöd som erbjuds 

placerade barn i skolan (Durbeej & Hellner, 2017).  

 
5 Coping-strategier – att hantera eller handskas med en svårighet alt. att klara av något på ett adekvat och 

konstruktivt sätt.  
6 Skolfam är ett samarbetsprojekt som drivs inom kommunen i samverkan mellan skol- och 

socialförvaltningarna.  
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I Finland har ett liknande samverkansprojekt, SISUKAS7, utarbetats. SISUKAS bygger 

på svenska Skolfam och är uppbyggt på liknande sätt med täta kontakter mellan 

socialtjänst, familjehem och skola. I det finska projektet har samarbete, undervisning och 

barnets egen utveckling utkristalliserats som betydande för skolframgångar (Pirttimaa & 

Välivaara, 2017).  

Forsman & Vinnerljung (2012) menar att liknande interventioner tycks göra skillnad för 

de barn det gäller.  

 

5.2 Framgång för samverkan 

Samverkan framställs vanligen som något positivt för de involverade parterna. För en 

framgångsrik samverkan krävs att vissa kriterier uppfylls. Deltagarna bör vara 

lokaliserade i närheten av varandra, administration och ekonomi bör samordnas och alla 

nivåer i de samverkande organisationerna inkluderas. Önskvärt är också att det finns 

ömsesidigt förtroende och respekt mellan organisationerna. I vissa fall kan ekonomiska 

stimuli eller tvingande lagstiftning göra samverkan framgångsrik (Lindberg, 2009). 

   

Förtroende är ett begrepp som anförs i forskning om samverkan. Att ha förtroende för 

någon/något innebär att ha positiva förväntningar, och trots en risk för sårbarhet gentemot 

den andre tror man inte att den andre kommer att utnyttja denna sårbarhet (Rousseau, et 

al., 1998).  

 

Förtroende uppmuntrar samverkan och samverkan skapar förtroende (Pirttimaa & 

Välivaara, 2017). Inom det finska SISUKAS-projektet såg forskarna hur samverkan och 

samarbete som byggde på ömsesidigt förtroende och förståelse mellan aktörerna ledde till 

framgång för elevernas skolresultat.  

 

Även Basic (2018b) menar att förtroende och motivation tycks vara två viktiga hörnstenar 

för att samverkan ska bli framgångsrik, särskilt när det gäller samhällets svagare individer 

och grupper. Att som barn eller ungdom få vara delaktig i de beslut som fattas är ett 

särskilt viktigt tema för ”framgångsrikt samarbete”. Känslan av delaktighet ger dessutom 

barn och ungdomar en bekräftelse på deras identitet (Basic, 2018b). 

 

Den viktigaste förutsättningen för samverkan mellan olika organisationer är att de var för 

sig är väl fungerande och har ett tydligt ledarskap (Jakobsson & Lundgren, 2013) 

Individerna som ska samverka bör vara motiverade, känna förtroende för och ha gedigna 

kunskaper om både sin egen och övrigas verksamhet (Jakobsson & Lundgren, 2013; 

Basic, 2018a). Personal med relevant kompetens samt en klar ansvarsfördelning 

organisationerna emellan fordras dessutom. Önskvärt utöver detta är låg 

personalomsättning, tillräckliga resurser vad gäller tid och budget, samt förmåga att 

hantera konflikter och erbjuda stöd.  

 

Samverkan mellan hem och skola fungerar bäst när båda möts som jämlika parter och 

beslutar tillsammans. God kommunikation är ytterligare en förutsättning för en 

framgångsrik samverkan, liksom ett klart uttalat syfte, respekt för de olika professionerna 

och en gemensam tolkning av uppdraget (Jakobsson & Lundgren, 2013). En personlig 

relation aktörerna emellan förefaller underlätta samverkan (Basic, 2018b).  

 

 

 
7 En finsk arbetsmodell för samverkan mellan skola och socialtjänst baserad på den svenska Skolfam-

modellen. 
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5.3 Hinder för samverkan 

Vid samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (familjehemsplacerade barn räknas dit, 

förf. anm.) föreligger olika maktrelationer som kan påverka och försvåra samverkan.  

 

Hierarkiska maktrelationer är i regel opåverkbara då det handlar om beslut tagna på 

övergripande nivå. Horisontella maktrelationer är informella och kan uppstå exempelvis 

mellan lärare och vårdnadshavare när någon av parterna utropar sig som ”specialist” på 

barnet ifråga (Jakobsson & Lundgren, 2013).  

 

När uppfattningar om ansvarsfördelningen mellan skola och hem skiljer sig åt föreligger 

risk för missförstånd och låsningar i samverkan (Jakobsson & Lundgren, 2013). Basic 

(2012) beskriver hur samverkan kan bli en strid mellan deltagande organisationer som 

visar sig strida för den egna organisationens intressen istället för att verka för klientens 

bästa (Basic, 2012). Jakobsson och Lundgren (2013) menar att motstånd bland personalen 

eller högre upp i organisationen försvårar samverkan (Jakobsson & Lundgren, 2013).   

 

Basic (2012) har i sin forskning sett prov på hur kritiska röster höjs gentemot motparten 

inom ett samverkansprojekt. Då beröm uttrycks riktar det sig i regel mot berättaren själv, 

och kritik framförs mot den andre. Vidare framhåller Basic (2012) hur nystartade 

samverkansprojekt som avsetts främja klienter, istället blir till en kamp på 

mellanorganisatorisk nivå där både tid och resurser avsätts, som istället för att göra nytta 

för klienterna används till inbördes styrkemätningar (Basic, 2012). 

 

Germundsson (2011) har uppmärksammat förekommande konflikter mellan lärare och 

socialsekreterare, vilket lett till mellanorganisatoriska och personliga konflikter parterna 

emellan. Han har undersökt hur de båda yrkeskategorierna ser på varandra. 

Socialsekreterarnas representationer av lärare är i huvudsak positivt laddade, även om 

lärarna i många fall uppfattas sakna kunskap om socialsekreterarna och deras arbetsfält. 

Lärares representationer av socialsekreterare är i större utsträckning färgade av negativa 

associationer. Yrkesgruppernas representationer om varandra är av avgörande betydelse 

för samverkansprocessen (Germundsson, 2011).  

 

Otillräcklig kunskap om varandra kan generera hinder i samverkansprocessen. 

Kunskapsbrist kan skapa felaktiga uppfattningar om eller orealistiska förväntningar på 

den andra parten. Utan kunskap om den andra partens kompetens eller regelverk 

framträder bilden av en ointresserad aktör som är ovillig att samarbeta och kommunicera 

– samtidigt som den andra parten kan vara styrd av ett tvingande regelverk och lagar som 

reglerar eller till och med omöjliggör kommunikation i den efterfrågade formen. Man 

samverkar inte med en part man inte litar på (Germundsson, 2011).  

 

Sociala representationer spelar en betydande roll i samverkansprocessen. Synen på barn 

bör inte utgöra ett hinder för samverkan mellan lärare och socialsekreterare då de har 

likartade representationer av barn (Germundsson, 2011). 

 

Samverkan tar både tid och personalresurser i anspråk. Uhr (2011) ifrågasätter om vi ska 

samverka till varje pris eller om det finns någon gräns när kostnader och förberedelser för 

samverkan blir högre än vinsten av densamma (Uhr, 2011). 
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6. Metod 
I föreliggande studie analyseras familjehemmens upplevelser av skolsamverkan, 

uppfattningar om skolans stöd till placerade barn och uppfattningar om socialtjänstens 

stöd till familjehemmen gällande skolsamverkan.  

 

För att ringa in studiens betydelse ur ett specialpedagogiskt perspektiv var det angeläget 

att göra en utförlig bakgrund. Via Linnéuniversitetets bibliotek och dess söktjänst 

Onesearch började sökandet efter forskning på området. De bäst lämpade sökmotorerna 

för studien visade sig vara ERIC och PsycINFO. Sökord som användes var School 

Collaboration, Collaboration, Social Services, Foster homes, Foster parents, Family 

homes, Out of home care, School.  

 

Huvuddelen av den forskning jag fick del av via sökmotorerna utgick från de placerade 

barnens, skolans eller socialtjänstens perspektiv. Då studiens syfte var att belysa 

familjehemmens perspektiv fann jag det svårt att hitta relevant forskning kring detta ämne 

specifikt. Den forskning sökorden ledde till behandlade skolsvårigheter och dessas 

påverkan på vuxenlivet, skolans svårigheter att möta och bemöta barnen samt exempel på 

hur samverkande myndigheter lyckats och misslyckats i arbetet med 

familjehemsplacerade barn och deras familjer. Forskning som specifikt tog 

familjehemmens perspektiv på samverkan visade sig svårare att finna. 

 

Genom intervjuer med åtta familjehemsföräldrar har jag försökt skapa en bild av deras 

uppfattningar för att i diskussionen försöka klargöra vilka specialpedagogiska 

implikationer som föreligger kring samverkan.  

 

I följande avsnitt behandlas metodval samt den kunskapssyn och ansats som legat till 

grund för studien. Vidare beskrivs tillvägagångssätt, urval, databearbetning och 

analysmetod. Avsnittet avslutas med en genomgång av studiens trovärdighet och de 

forskningsetiska aspekterna.  

 

6.1 Metodval  

För att belysa familjehemmens uppfattningar om skolsamverkan och besvara studiens 

frågeställningar gjordes en kvalitativ undersökning med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. 

  

Den semistrukturerade intervjun kännetecknas  i denna studies fall av ett frågeformulär 

med fastställda frågor som kan ses som öppna, och på så sätt ger möjlighet för 

intervjuaren att ställa förtydligande frågor i de fall detta fordras.  

 

Styrkorna med en intervju kan tydliggöras med att den går relativt snabbt att genomföra 

samt att det är förhållandevis enkelt att få människor att ställa upp på intervjuer.  

 

Svagheterna med metoden är att intervjun genomförs på en viss plats vid en viss tidpunkt, 

vilket innebär att det som sägs kan ha andra avsikter än vad intervjuaren har tänkt sig. Det 

är inte heller fastställt att intervjupersonen med visshet skulle svara detsamma vid en 

annan plats eller tidpunkt (Eriksson Barajas, et al., 2013; Ahrne & Svensson, 2015).  

 

6.2 Kunskapssyn och ansats 

Studien har utgått från en induktiv ansats genom att via intervjuer samla empiri om 

familjehemmens uppfattningar om skolsamverkan. Empirin har analyserats med 
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utgångspunkt i de teorier som redovisats i kapitel fyra. I stycket ”Analys av empiri” 

redovisas närmare hur analysen utförts. Analysdelen fokuserar på att se mönster och 

samband i intervjupersonernas svar (Stensmo, 2007; Eriksson Barajas, et al., 2013).  

 

Hermeneutik är läran om tolkningar. Jag tolkar innebörderna i intervjupersonernas svar 

genom att jag försöker sätta mig in i deras situation och se världen utifrån deras perspektiv 

(Eriksson Barajas, et al., 2013). Alla tolkningar i studien påverkas i någon mån av min 

förförståelse, vilket får betydelse för analysen och resultatet. En annan forskare hade 

utifrån sin förförståelse gjort andra tolkningar än mina.  

 

Ny förståelse kan inte uppbringas utan förförståelse, vilket Molander (1983) beskriver 

som den ”hermeneutiska cirkeln”. Den kan förklaras på följande vis: Vid den första 

intervjun besitter intervjuaren ett visst mått av förförståelse. Inför nästa intervju har 

intervjuaren erhållit ny förförståelse utifrån vad den första intervjupersonen sagt. 

Förförståelsen har utvidgats och förändrats och kan leda till att intervjuaren också 

förändrar sina frågor. Förändrade frågor leder till andra svar som leder till ny förståelse 

och nya tolkningar. 

Alla tolkningar utgår från någon form av förförståelse och som forskare krävs 

medvetenhet om sättet på vilket förförståelsen påverkar tolkningarna (Molander, 1983; 

Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Genom min tidigare arbetsplats kom jag i kontakt med flera familjehem och hade vid 

olika tillfällen familjehemsplacerade barn i min klass. De erfarenheter jag har med mig 

från dessa kontakter färgar förförståelsen inför de intervjuer jag gjort i studien, något jag 

ser som en fördel då jag tror det har underlättat för mig att sätta mig in i deras situation. 

 

6.3 Urval och tillvägagångssätt  

I studien har åtta intervjupersoner medverkat.  

 

Jag valde aktivt bort de familjehem jag kände genom mitt arbete, då jag insåg att de 

intervjuerna i allt för hög grad skulle påverkas av vårt förhållande som lärare-familjehem. 

För att komma i kontakt med andra familjehem kontaktade jag Socialnämnden i två olika 

kommuner via epost. Jag bifogade mitt missivbrev (bilaga 2) och bad om hjälp av 

respektive Socialnämnd att vidarebefordra brevet till de familjehem som fanns i deras 

upptagningsområde. Ett hinder i insamlingen av empiri uppstod då jag inte fick några svar 

överhuvudtaget. Trots flera försök till kontakt med Socialnämnderna valde jag att istället 

ta kontakt med en kollega som jag visste verkade som familjehem. Hen ställde upp på en 

första intervju och gav mig därefter kontaktuppgifter till ett annat familjehem som hen 

kände.  

 

Att välja ut intervjupersoner på detta sätt kallas för snöbollsurval eller nominerat urval 

(Eriksson Barajas, et al., 2013; Ahrne & Svensson, 2015). Den risk som föreligger med 

metoden är att materialet inte blir tillräckligt allsidigt då intervjupersonerna kan förmodas 

ha liknande attityder och gemensamma erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015). För att 

minimera den risken togs även kontakt med andra familjehem via personliga kontakter, 

familjehem som sinsemellan inte hade några av mig kända kontaktytor. De utvalda 

familjehemmen ingick heller inte i mitt privata sociala umgänge.  

 

Till de familjer jag fick kontakt med skickades missivbrevet (se bilaga 2) med epost. I de 

fall jag inte fick svar skickades en påminnelse efter tio dagar. Sammanlagt fick jag kontakt 

med åtta familjehem som var beredda att ställa upp för intervju. Ett familjehem valde att 
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besvara frågorna skriftligt via epost och jag kunde ställa kompletterande frågor genom 

vidare epostkorrespondens. 

  

En god relation mellan intervjupersonen och intervjuaren framhålls som betydelsefull i 

metodlitteratur som berör intervjuer. Intervjuarens empatiska förmåga att lyssna utan att 

ta kontroll över historien framhålls som viktig, liksom betydelsen av att intervjuaren vet 

vad hen ska fråga om, hur hen ska fråga och att hen gör detta på ett humant och förstående 

sätt. (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Alla intervjuer genomfördes i för intervjupersonen bekant miljö, antingen i hemmet eller 

på arbetsplatsen. Vid intervjutillfället deltog endast en av familjehemsföräldrarna. I en 

intervju var det mannen som intervjuades, i övriga sju kvinnan. Den intervjuade beskrev 

sig själv utifrån frågorna i intervjuguiden (bilaga 1), men även vad maken/makan arbetade 

med trots att detta inte var en fråga i guiden. Varje intervju spelades in med hjälp av appen 

Röstmemon på iPad. Inför första intervjun provade jag inspelningsappens funktioner 

gällande volym, placering i förhållande till den som talade, huruvida den slogs av om 

iPaden släcktes och dessutom såg jag inför varje intervju till att batteriet var fulladdat.  

 

Vid intervjuerna medfördes papper och penna för eventuella stödanteckningar. Detta var 

en extra säkerhetsåtgärd i det fall tekniken skulle svika, men också om det skulle uppstå 

en situation där den intervjuade inte ville att känslig information skulle spelas in (Ahrne 

& Svensson, 2015).   

 

Det faktum att det inspelade materialet endast skulle användas av mig och ej föras vidare 

till tredje person förtydligades. Vid sex av intervjuerna hade jag möjlighet att transkribera 

materialet samma dag och kunde på så sätt återkalla icke-verbala uttryck såsom gester, 

miner och kroppsspråk hos intervjupersonerna. Vid den sjunde intervjun dröjde det drygt 

ett dygn från intervju till transkribering, vilket fick till följd att det var svårare att återge 

det icke-verbala. Den åttonde intervjun gjordes skriftligt via epost. Varje intervju tog 

mellan 30–60 minuter.  

 

Sju intervjuer bandades och transkriberades, en intervju utfördes skriftligt via epost. De 

tre första intervjuerna transkriberades ordagrant. Även pauser samt otydliga ord 

noterades. Arbetet var tidskrävande, och efter nogsamt övervägande valde jag att i 

transkriberingen av de fyra följande intervjuerna fokusera på de delar som hade bäring 

för frågeställningarna i syftet (Fangen & Sellerberg, 2011). En intervju genomfördes 

skriftligt via epost, då intervjupersonen gärna ville delta, men inte hade möjlighet att träffa 

mig personligen. Här blev alla svar relativt kortfattade, och för att få utförligare svar 

kontaktades familjehemmet vid tre ytterligare tillfällen via epost.  

Efter transkriberingen lyssnade jag igenom de inspelade intervjuerna för att säkerställa 

att transkriberingen utfallit korrekt.  

 

6.4 Analys av empiri 

Arbetet med att analysera en semistrukturerad intervju innebär att forskaren behöver visa 

intresse för vilka termer som används av intervjupersonerna, och vilken betydelse nämnda 

termer har för den intervjuade. Forskaren måste vara medveten om sin påverkan på den 

intervjuade. Detta kan ses som en svaghet med att använda intervju som forskningsmetod 

(Eriksson Barajas, et al., 2013; Ahrne & Svensson, 2015). 

 

Datan som samlades in under intervjuerna och därefter transkriberades utgör empirin i 

min studie. Redan efter första intervjun började jag tolka och analysera de svar jag fått 
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(Eriksson Barajas, et al., 2013; Ahrne & Svensson, 2015). För att analysera det som 

framkommit under intervjuerna läste jag det transkriberade materialet många gånger. 

Materialet kortades därefter ner till mer komprimerade fraser. Jag gjorde utdrag ur 

intervjuerna som presenteras ordagrant i resultatdelen. Därefter gjordes en 

sammanställning fråga för fråga för att få ett mera överblickbart material. Fraser som 

liknade varandra och behandlade samma intervjufråga sorterades och svar som upplevdes 

särskilt talande noterades, en kodning av materialet gjordes (Szklarski, 2013; Ahrne & 

Svensson, 2015).  

 

I resultatredovisningen av intervjuerna har jag använt mig av följande 

transkriptionstecken: 

/…/ en del av citatet uteslutet för att korta ner 

… kort tystnad 

Sen                betoning på det sagda 

ALLT högre tal än omgivande 

(( )) förklarande kommentar 

 

Genom sorteringen kunde empirin reduceras från ett omfattande material av 

transkriberade intervjuer till ett mera hanterligt material.  

 

I analysen användes en socialkonstruktivistisk ansats i syfte att beskriva och förklara det 

som blev synligt i intervjuerna. Detta innebar att jag i analysen har försökt att så 

uttömmande som möjligt klargöra och beskriva det intervjupersonerna gett röst för. Jag 

har behövt lägga egna erfarenheter, kunskaper och förutfattade meningar om fenomenet 

åt sidan (Eriksson Barajas, et al., 2013; Szklarski, 2013). 

 

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv har jag i analysen tagit hänsyn till hur mina 

intervjupersoner kan tänkas uppfatta världen och de fenomen vi diskuterat i intervjuerna. 

Jag kan inte fullt ut veta hur intervjupersonerna uppfattat frågorna med hänvisning till hur 

deras föreställningar är konstruerade, och detta belyses i avsnittet ”Resultat och analys” 

(Wenneberg, 2001; Ahrne & Svensson, 2015). 

 

6.5 Trovärdighet och överförbarhet 

En del av kritiken mot intervjustudier är att intervjun genomförs på en viss plats vid en 

viss tidpunkt, vilket innebär att det som sägs kan ha andra avsikter än vad intervjuaren 

tänkt sig. Det är inte säkert att intervjupersonen skulle svara detsamma vid en annan plats 

eller tidpunkt (Eriksson Barajas, et al., 2013; Ahrne & Svensson, 2015). Det som sägs vid 

en intervju ska belysas i ljuset av hur intervjupersonen uppfattat ämnet samt vad som 

tillskrevs diskussionen just där och då (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

Ahrne & Svensson (2015) menar att kvalitativ forskning ställer andra krav på trovärdighet 

än exempelvis kvantitativ forskning, något som lyfts fram av kritiker som en svaghet i 

kvalitativ forskning. Denna studie innehåller ett litet undersökningsunderlag (åtta 

intervjuer) vilket kan innebära en risk för att materialet inte blir tillräckligt allsidigt 

(Ahrne & Svensson, 2015). Samtidigt ger de öppna frågorna möjlighet till 

variationsrikedom i intervjusvaren.  

 

Studiens resultat analyseras utifrån en fenomenologisk och socialkonstruktivistisk ansats. 

Båda dessa perspektiv försöker bortse från förutfattade meningar kring fenomenet och 

bygger på tolkningar av det som sägs under intervjuerna (Rökenäs & Hanssen, 2007; 

Stensmo, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009).  
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En annan aspekt att ta hänsyn till gällande studiens trovärdighet är hur jag som forskare 

förhållit mig till min egen förförståelse och på vilket sätt jag har beskrivit det i studien 

(Eriksson Barajas, et al., 2013). 

 

6.6 Forskningsetiska aspekter  

Inom all forskning ställs krav på etiska överväganden som forskaren ska förhålla sig till. 

Dessa har till syfte att borga för att de personer som på olika sätt medverkar i 

forskningsstudier inte ska utsättas för någon form av skada (Vetenskapsrådet, 2017). 

  

För att uppfylla det första huvudkravet – informationskravet – informerades 

intervjupersonerna via ett missivbrev (se bilaga 2) om syftet med studien som var att 

analysera uppfattningar om framgångar och hinder i skolsamverkan. Intervjupersonerna 

informerades om att intervjuer skulle spelas in för att sedan transkriberas till text för att 

användas i arbetet. Vid intervjutillfället förtydligades studiens syfte och avsikten med 

inspelade intervjuer ånyo. 

 

I enlighet med samtyckeskravet informerades intervjupersonerna om att deltagandet i 

undersökningen var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan utan närmare 

förklaring om de så ville. Genom att intervjupersonerna accepterade förfrågan och 

därefter ställde upp på intervjun kan de sägas ha samtyckt till deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter som framkommer i samband med 

intervjuerna ska behandlas, rapporteras och förvaras på ett sådant sätt att 

intervjupersonerna inte kan identifieras av utomstående. Intervjupersonerna informerades 

om att ingen obehörig ska komma i kontakt med det inspelade och transkriberade 

materialet, vilket endast kommer att användas av mig i mitt självständiga arbete. 

 

Det fjärde och sista huvudkravet – nyttjandekravet – innebär att det material som 

framkommer i min studie endast kommer att användas i mitt examensarbete och vid min 

examination (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Då studien handskas med känslig information kring exempelvis skälet till barnens 

placering eller familjehem som varit kritiska mot sin skola, har det varit extra noga att 

garantera att intervjupersonerna och de aktuella barnen inte ska kunna identifieras av 

läsare. För att tillmötesgå detta krav har namngivande av geografiska platser uteslutits, 

namn, kön och ålder på intervjupersoner och placerade barn har fingerats och avgörande 

beskrivningar av barnen har utelämnats i den slutgiltiga rapporten (Fangen & Sellerberg, 

2011). 

 

 

7. Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultaten från intervjuerna följt av en analys utifrån studiens 

syfte och frågeställningar, tidigare forskning på området samt de teorier, fenomenologi 

och socialkonstruktivism som föreligger.  

 

I texten används begreppet förälder/mamma/pappa oavhängigt om familjehemmet är 

vårdnadshavare eller ej. Begreppet skolpersonal innefattar pedagoger, resurspersoner, 

vikarier, rektorer, vaktmästare, måltidspersonal, lokalvårdare, specialpedagoger, 

speciallärare, skolkuratorer, skolsköterskor, skolläkare. 
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Barnen i förskolan har fått fingerade namn som Erik och Adam. Skolbarnen, som alla går 

i låg- och mellanstadiet kallar jag Bertil, Ceasar, Diana, Frans, Greta och Hedda. För att 

underlätta för läsaren har föräldern givits ett fingerat namn med samma 

begynnelsebokstav som barnet. Således kallas Eriks mamma för Eva, Adams för Anna 

osv.  

 

7.1 Familjehemmens uppfattningar om samverkan med (för)skolans 
olika professioner 

 
7.1.1 Samverkan med (förskol)lärare/mentor 

Av åtta intervjuade familjehemsföräldrarna beskriver fem en fungerande samverkan 

genom att de får veta vad som händer i förskola och skola. Samverkan som beskrivs består 

av mailkontakt, SMS eller telefonkontakt med läraren eller tamburkontakt med 

förskolepedagogen. I stycket kommer samverkan kring barnen Erik, Bertil och Ceasar att 

lyftas då samverkan av olika anledningar inte fungerar som föräldrarna önskar. Som 

motpol till dem lyfts samverkan kring Adam fram. 

 

I intervjun med Eva, mamma till Erik som går på förskola, tydliggörs att hon uppfattar 

förskolepedagogernas bemötande bra. Emellertid beskriver hon tillfällen då hon upplevt 

irritation hos pedagogerna när hon och Erik kommit sent och ”stört” en samling eller 

liknande. Hon beskriver att hon tror att pedagogerna inte berättar allt, vilket hon förmodar 

beror på Eriks utagerande sätt, vilket föranleder konflikter under dagen på förskolan. Evas 

tolkning av pedagogernas bemötande grundar sig i vad hon gissar är pedagogernas sätt 

att ”skona” familjehemmet. Eva beskriver när frågan diskuteras under intervjun:     

 

”Ibland tror jag de inte berättar allt. Allt som händer… på en dag, menar 

jag. Jag tror det är för att skona mig fast jag har sagt till dem - på ett samtal 

sa jag det till dem… att jag vill veta ALLT… men jag vet inte… jag tror de 

mörkar en del… det är kanske för de inte orkar säga allt. Sen så är det där 

med, med hans ansvarsfröken… eller pedagog heter det väl…när inte hon är 

där så vet inte jag vem av de andra fröknarna jag ska prata med för att få 

veta om dagen, om det som hänt… och så… Det skulle de behöva styra upp 

lite mer…”(Eva) 

 

I Evas beskrivning framträder en oro som kan kopplas till risker för missförstånd mellan 

förskolan och familjehemmet då parterna tycks ha olika uppfattningar om hur samverkan 

ska se ut. Det överensstämmer med vad Jakobsson & Lundgren (2013) beskriver som 

risker för låsningar i samverkan. Eva uttrycker brister i förskolans organisation när hon 

beskriver att hon inte vet vilken pedagog hon ska vända sig till. Trots det framställer hon 

att det finns kompetens och engagemang hos pedagogerna:  

 

”När det ska va vikarie på hans avdelning då… det kan ju bli ganska rörigt, 

för han är ju svår att tas med… om man inte känner honom. Då ordnar de, 

och fixar och trixar så den vikarien får va nån annanstans och så kommer 

nån av de vanliga fröknarna från avdelningen i jämte… nån som han 

känner… och så är hon på hans avdelning hela den dan. Det tycker vi är 

jättebra… för det har blivit tokigt för honom när det ska va nya som han inte 

känner… det blir bråkigt och vikarien blir arg för han lyssnar inte på 

henne…”(Eva) 
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Höjer & Johansson (2013) framhåller betydelsen av engagerade och kompetenta 

pedagoger för att de placerade barnen ska nå skolframgång. Beträffande placerade barn 

krävs, utöver pedagogernas grundläggande yrkeskompetens, även specifika kunskaper 

om exempelvis PTSD. Bea, som är mamma till ett annat förskolebarn; Bertil beskriver 

sin syn på pedagogernas bemötande: 

  

”Men det är nån grej som inte har funkat då. Och det är när han får en 

tillsägelse. Då sjunker han ihop liksom… och blir tyst… och man förstår ju 

att det ligger nånting bakom detta. Så det är nåt som jag skulle önska – alltså 

generellt – man behöver inte höja rösten för små barn/…/Då tänker jag så 

här… är du familjehemsplacerad så har du en historia… du har en ryggsäck 

som du inte vill ha… egentligen… och vi kan aldrig förstå den. Utifrån det 

perspektivet måste man bemöta… inte att man ska dalta, gulla liksom på nåt 

speciellt sätt, men bara va tydlig – inte höja rösten. Jag tror det är viktigt… 

för jag tror de här barnen är specialister på att läsa kroppsspråk”(Bea) 

 

Bea uttrycker att hon ser brister hos pedagogerna, dels när hon beskriver bemötandet av 

barn, dels i hennes framställning av barnets ryggsäck med upplevelser som är svåra för 

vuxna att förstå. Av Beas beskrivning tolkar jag att hon talar om traumatiserande 

upplevelser. Höjer & Johansson (2013), Ray (2014) och Bath (2015) framhåller alla i sin 

forskning betydelsen av pedagogernas kompetens kring bemötande av traumatiserade 

barn och av Beas beskrivning framträder en oro för att pedagogerna saknar kunskaper om 

detta.  

 

Även Helen, mamma till Hedda som går i femte klass, uttrycker vikten av att pedagogerna 

förstår betydelsen av barnets tidiga upplevelser och hur detta inverkar på barnets mående. 

 

”Lärarna måste ju förstå att ett barn som har varit med om en massa 

hemskheter, jobbiga saker. De mår kanske inte så bra som alla andra/…/ När 

de ((lärarna)) lyssnar på oss ((föräldrar) då blir det samarbete, mellan oss 

och skolan/…/ Först måste barnet må bra – sen kan man börja tänka på 

skolresultat!” (Helen) 

 

Cilla, som är mamma till Ceasar i tvåan, skildrar hans behov av särskilt stöd. Barn- och 

ungdomspsykiatrins psykolog har bedömt att Ceasar lider av PTSD. Han har även läs- 

och skrivsvårigheter samt ett fysiskt handikapp som påverkar hans fin- och grovmotorik. 

Cilla beskriver att det i klassen finns flera barn i behov av särskilt stöd varför det har 

anställts en resursperson. Under intervjun framträder en stark oro hos Cilla: 

 

”Han har fått sin tredje lärare nu… på… vad är det? Tre år. I 1:an hade han 

extra läshjälp av en speciallärare, men hon är inte kvar och nu i 2:an har han 

inte fått nån ny. De har en extra människa där i klassen… som ska hjälpa 

till…men jag vet inte… Hon är inte utbildad till det här, och där är så många 

barn i den där klassen som behöver en massa hjälp… med olika… Jag tror 

hon mest håller på med de där som bråkar och ställer till…” (Cilla) 

 

Höjer & Johansson (2013) beskriver att de familjehemsplacerade ungdomar som gått 

vidare till högskolestudier, berättar om betydelsen av att bli sedda och stöttade av 

professionell skolpersonal. Av Cillas beskrivning framstår lärarens oförmåga att förstå 

Ceasars behov såväl som resurspersonens bristande kompetens i att stötta honom, vilket 

kan tolkas som att det föreligger risk för Ceasar att inte nå de kunskapskrav som krävs 
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för vidareutbildning.  Cilla uttrycker oro för vad den uteblivna läshjälpen medför och i 

intervjusvaren framträder hennes känsla av att inte få gehör från skolan i fråga om 

individuellt stöd.  

 

I Beas, Helens och Cillas skildringar framträder kunskapsbrister i bemötandet och 

förståelsen av barn som har eller möjligen har PTSD. Både Ray (2014) och Bath (2015) 

framhåller betydelsen av att som pedagog kunna bygga relationer med barnen, vilket kan 

hjälpa dem hantera den stress som PTSD kan skapa.  

 

Familjehemmets och skolans svårigheter att samverka kring Ceasar kan bero på motstånd 

hos skolpersonalen (Jakobsson & Lundgren, 2013) som visar sig när mamma Cilla 

beskriver hur hon och läraren ser på mängden läxor som Ceasar får: 

 

”Han får så mycket läxor och vi hinner inte med… och dessutom så orkar 

han inte på kvällen efter en lång dag i skolan och fritids, och det har vi försökt 

förklara också, men jag tror inte fröken förstår/…/ skolan tycks tro att vi har 

all tid i världen att hjälpa till med läxor” (Cilla) 

 

Höga förväntningar är betydelsefulla för att barn med Ceasars svårigheter och bakgrund 

ska nå framgång i skolarbetet, vilket Vacca (2008), Hedin, et al. (2011) och Tideman, et 

al. (2011) lyfter fram. I intervjun med Cilla framträder en bild av att både skolan och 

familjehemmet har låga förväntningar på Ceasar. Cilla låter även påskina att 

familjehemmet saknar resurser för att kunna stötta Ceasar. Under intervjun återkommer 

Cilla upprepade gånger till vad hon tycker är den största bristen i samverkan mellan 

skolan och familjehemmet: 

 

”Sen är det ju det där med alla mejlen – vi får en massa mejl om när det hänt 

nåt… bråk och så menar jag…Då skriver fröken och det kan komma mejl när 

som helst, på kvällen eller på helgen – och jag är väl dum som läser det då, 

för jag blir så lessen… Jag hade hellre velat att hon ringde om det va 

nåt…”(Cilla) 

 

I intervjun med Cilla framträder flera dimensioner av samverkanssvårigheter mellan 

hemmet och skolan. Cilla beskriver en önskan om en personlig kontakt via telefon framför 

mailkontakt som läraren använder sig av. Detta kan tolkas som en brist på personliga 

relationer som enligt Basic (2018b) hade underlättat samverkan. Förtroende mellan hem 

och skola förefaller saknas, vilket hade kunnat uppmuntra samverkan enligt Pirttima & 

Välivaara (2017), som i sin forskning framhåller läraren, familjehemmet och barnet som 

de viktigaste samverkansparterna. Utifrån Cillas beskrivning tycks familjehemmet och 

skolan stå långt ifrån varandra på flera plan där parternas olika uppfattningar om 

ansvarsfördelning gällande läxor har lett till låsningar i samverkan. För att samverkan ska 

fungera bäst behöver parterna mötas som jämlikar och fatta beslut gemensamt, menar 

Jakobsson & Lundgren (2013). I Cillas beskrivning framstår svårigheter när det gäller 

gemensamma beslut.  

 

Heddas mamma Helen beskriver på liknande sätt vad hon uppfattar som skilda 

uppfattningar om barnets behov:  

 

”När de ((skolan)) tar för lätt på barnens problem eller gör det till en för stor 

sak – man måste vara lyhörd och veta var gränserna går.”(Helen) 
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Anna, som är mamma till Adam, beskriver hur samverkan kan fungera: 

 

”Vi har jättebra samarbete med lärarna i den lilla klassen! Tror vi har 

kontakt varenda dag… i alla fall nästan ... Om det inte är muntligt så får vi 

ett sms eller mejl… mejl får vi förresten varje dag om han är i skolan, för det 

har lärarn bestämt. Så är det… lärarn och han skriver det där mejlet ihop, 

alltså lärarn skriver men han är med. För sen ska han veta vad det står däri… 

för när han kommer hem till oss… då är de meningen att han ska – då ska 

han berätta först för oss om vad det står… och sen får vi öppna mejlen och 

läsa… och det har lärarn hittat på för att han ska veta om allt vad vi snackar 

om honom! Jättebra, ju!” (Anna) 

 

Under intervjun beskriver Anna hur den särskilda undervisningsgruppen på Adams skola 

arbetar. Flera gånger återkommer hon till hur de engagerade pedagogerna haft avgörande 

betydelse både för Adams mående och för hans skolframgångar. Engagemang och 

kompetens är något som främjar en framgångsrik samverkan enligt Höjer & Johanssons 

(2013) forskning. Under intervjun med Anna ges en bild av hur Adam, med sin otrygga 

uppväxt och destruktiva beteende, bland annat har missat den grundläggande 

läsinlärningen under sina första skolår. Vid tolv års ålder får han nu individuellt stöd och 

undervisas i en liten klass med en stabil och samarbetad lärargrupp. Anna beskriver under 

vårt samtal hur lärarna visar honom förtroende och gör honom delaktig i sin egen 

skolgång, bland annat genom den dagliga mailkorrespondensen. Basic (2018b) menar att 

förtroende och delaktighet kan leda till framgångsrik samverkan, i detta fall mellan både 

barnet, hemmet och skolan. 

  

Av Annas skildringar framgår en välordnad modell när samverkan fungerar. I Evas och 

Beas beskrivningar framstår vissa frågetecken kring samverkan, och i Cillas fall tycks 

samverkan saknas helt.  

 

Fia och Gunnar som är föräldrar till Frans och Greta beskriver, oberoende av varandra, 

liknande erfarenheter av skolpersonal, som utan att prata med familjehemmen, tror sig 

veta hur de ska bemöta barnen. Båda föräldrarna ger uttryck för missnöje med hur de och 

barnen bemötts av skolpersonal:  

 

”När läraren vill hyssja om att det ((barnet)) är placerat i familjehem… och 

det blir så konstigt… som om det vore nåt och skämmas för… det har vi varit 

med om förut…”(Fia) 

 

”Det är ju ingen hemlighet att hon är familjehemsplacerad… det är nog… 

jag menar, de behöver nog meddela vikarier och såna hur det ligger 

till!”(Gunnar) 

 

I både Fias och Gunnars svar framträder vad som ur ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv kan tolkas som föräldrarnas uppfattning om skolans okunskap och 

ointresse till samverkan. Fia och Gunnar har genom sina erfarenheter av (brister på) 

samverkan skapat sin bild av misslyckad samverkan.  
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7.1.2 Samverkan med rektor/förskolechef8 och övergripande skolledning 

I fyra intervjuer framkommer en upplevd brist på förståelse hos skolledare på olika nivåer. 

Bea och Eva har känt sig nonchalerade av förskolechefer som inte tagit deras oro på allvar 

när barnen skulle placeras på förskola. Jakobsson & Lundgren (2013) resonerar kring 

motstånd som kan bestå av okunskap, oförmåga och ibland ovilja att samverka. Detta 

försvårar samverkan mellan parterna. För Beas del innebar motståndet hos skolledarna att 

familjehemmet inte kunde få besked om placering för Bertil, något som var av avgörande 

betydelse i valet av förskola:  

 

”Innan vi visste att han skulle komma och innan vi hade ett datum, så skrev 

jag till ((områdeschefen)), kollade med honom – finns det plats i X-stad – och 

han kunde ju inte svara på det. Och jag sa att jag måste veta för det här är ju 

en kille som blir placerad hos oss – det är en frivillig placering – men det är 

en placering och det är ett uppbrott från det han är trygg med, som han har 

gått i två år, nu ska han komma, Jag kan inte sätta honom på förskola nån 

annanstans en tid för att vänta på en plats i X-stad/…/Jag fick lite svävande 

svar, sen skrev jag en gång till och han kunde liksom inte lova, men sen skrev 

han att ja, det skulle öppna en ny avdelning, så det öppnar sig nog en chans 

för er, skrev han då. Sen tror jag att förskolechefen skrev nog till oss, men 

sen har han ((områdeschefen)) inte tagit kontakt med oss.”(Bea) 

 

När fenomenet diskuteras under intervjun uttrycker Bea kvardröjande frustration över att 

förskolechefen och områdeschefen inte har upprätthållit kontakten med familjehemmet. 

Hon berättar irriterat om hur förskolechefen avstod att delta när socialtjänsten kallade till 

SIP-möte (se stycke 3.3), detta trots att skola och förskola är skyldiga att samverka när 

socialtjänsten så begär (Sveriges kommuner och landsting, 2017).  

 

Fia beskriver svårigheter att få kontakt med rektorn inför Frans’ skolstart då hon behövde 

besked om skol- och klasstillhörighet. Vid tiden för intervjun berättar Fia att 

familjehemmet har mycket kontakter med rektorn, då man är mitt i en uppföljning 

tillsammans med BUP9och socialtjänsten. När Fia beskriver att rektorn är noga med regler 

och avtal, men inte bemöter familjehemmets oro, framträder en tydlig besvikelse gällande 

den personliga kontakten med rektorn.  

 

Cilla betonar med irritation att familjen inte haft kontakt med rektorn sedan Ceasars 

åtgärdsprogram upprättades för knappt två år sedan. Dalia, som är mamma till Diana, 

konstaterar att de inte heller haft några kontakter med rektor efter att Diana börjat på sin 

nya skola, men till skillnad från Cilla tycks detta inte vara en anledning till irritation hos 

Dalia. Enligt vad Jakobsson & Lundgren (2013) erfarit kan samverkan mellan personer 

och organisationer även påverkas och försvåras av hierarkiska maktrelationer, som till 

exempel beslut tagna på övergripande nivå. Då denna studie inte har undersökt rektorers 

och förskolechefers berättelser om samverkan med familjehem blir familjehemmens 

uppfattningar oemotsagda, vilket bör beaktas när man läser resultat och analys av studien. 

   

Gunnar förefaller nöjd med den samverkan familjehemmet har med Gretas rektor. Gunnar 

beskriver problem med utanförskap och psykisk ohälsa på den gamla skolan, och utifrån 

den problematiken blev det av stor vikt att Greta placerades i ”rätt” skola och klass. 

 
8 Efter intervjuernas genomförande ändrades titeln förskolechef till rektor. Här används ordet förskolechef 

vilket var aktuellt vid tiden för intervjuerna. 
9 BUP, förkortning för Barn- och ungdomspsykiatri, en i huvudsak landstingsdriven verksamhet för barn 

och unga upp till 18 år 
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Rektorn beskrivs som initiativtagaren till att placeringen skulle bli optimal för Greta, och 

hade mycket kontakter med både överlämnande skola och familjehemmet.  

 

Under intervjun med Anna lyfter hon fram att rektorn på Adams skola har ett gediget 

intresse för att samverka med familjehemmet. Under intervjun uppmärksammar Anna hur 

rektorn är den drivande kraften på skolan och har varit den som implementerat den 

särskilda undervisningsgruppen: 

 

”Där är bra samarbete… samverkan med den rektorn. Han har ju varit med 

länge… han var med när den där specialklassen började för… vad är det 

nu...20 år sen, tror jag… och sen så har den rektorn stannat kvar på samma 

skola… det gör de ju knappt nuförtiden!/…/och den där specialklassen är ju 

känd i hela stan… hela kommunen… och i kommunerna runt omkring också 

för den delen… och det funkar ju… funkar ju jättebra! Vi har tur som bor 

här!”(Anna) 

 

Av Annas beskrivning framträder bilden av skolan som väl fungerande och rektorn som 

engagerad och ambitiös. Ett tydligt ledarskap hos de samverkande parterna betraktas av 

Jakobsson & Lundgren (2013) som den viktigaste förutsättningen för framgångsrik 

samverkan. I sin beskrivning uttrycker Anna stort förtroende för skolan som helhet, både 

ledningen och pedagogerna som arbetar nära Adam. Både Basic (2018a) och Pirttima & 

Välivaara (2017) framhåller hur förtroende mellan parterna främjar samverkan. Pirttima 

& Välivaara (2017) förespråkar god förberedelse och schemalagda möten som en annan 

grund för framgångsrik samverkan, vilket också bekräftas av Annas beskrivning av täta 

möten där familjehemmet och Adam själv deltar.  

 
7.1.3 Samverkan med elevhälsa10  

Förskolan har inte elevhälsa organiserad på samma sätt som skolan. Däremot finns 

tillgång till specialpedagog, som antingen har ansvar för en grupp förskolor, eller är 

placerad i en central elevhälsa utifrån kommunens organisation.  

 

I intervjuerna med Bea och Eva, vars barn går på förskola, framkommer att det finns 

tillgång till specialpedagoger som arbetslagen konsulterar vid behov. Bea beskriver att 

Bertil träffade specialpedagog på sin tidigare förskola, då pedagogerna uttryckte oro för 

hans försenade talutveckling, något som idag är borta.  

 

Eva berättar att Eriks förskolepedagoger vid flera tillfällen varit i kontakt med 

specialpedagogen utifrån hans aggressioner och de utbrott han har på förskolan. Eva lyfter 

fram att familjehemmet har tillfrågats om de samtycker till att en pedagogisk utredning 

(kartläggning, förf. anm.) görs för barnet. Tidigare har Eva avböjt, men under vårt samtal 

låter hon påskina att det nog bör göras inför skolstarten om ett år:  

 

”De vet ju på förskolan hur de ska göra när han får sina utbrott så nu behöver 

de inte göra nån utredning, men sen kanske, sen när han ska börja skolan, då 

ska de kanske göra det… så han får resurs. Kanske så att lärarn får hjälp av 

nån mer, för det tror jag kommer behövas”. (Eva) 

 

I intervjun med Eva framträder att Eriks förskolepedagoger har kunskaper om hur de ska 

bemöta barn med PTSD. Hon framhåller pedagogernas förståelse kring vad det kan 

 
10 Till elevhälsa räknas skolsköterska/läkare, skolpsykolog, kurator, specialpedagog, speciallärare, rektor 
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innebära för Eriks framtida skolgång, vilket lett till att de valt att kontakta 

specialpedagogen för vidare konsultation. Höjer & Johansson (2013) beskriver 

betydelsen av välutbildade och engagerade pedagoger som samverkar med 

specialpedagog och, som i likhet med familjehemmet, ser kommande behov av stöd för 

Erik.  

 

Cilla återger hur Ceasars skola förefaller ha misslyckats att upprätthålla det 

specialpedagogiska stöd som utlovats i åtgärdsprogrammet som upprättades när Ceasar 

gick i förskoleklassen. I Cillas beskrivning framträder en besvikelse och uppgivenhet 

gentemot skolan i allmänhet och elevhälsan i synnerhet. Genom Cillas berättelse framgår 

hur elevhälsans olika professioner slutat av skilda anledningar, men inte ersatts med 

varken ny specialpedagog eller speciallärare. Vid intervjutillfället gick Ceasar i andra 

klass och har haft olika lärare varje år, vilket Cilla menar kan vara en förklaring till att 

det specialpedagogiska stödet har uteblivit.  

 

”Det fanns ju en specialpedagog där innan, och hon gjorde ett 

åtgärdsprogram. Det var redan i F-klassen, slutet av F-klassen eller om det 

var i början i 1:an, jag minns inte. Och där stod att han skulle få skriva på 

iPad och dator och sånt för han har så svårt och hålla en penna – han har en 

skada i handen – och i 1:an hade han nog datorn men nu i 2:an verkar han 

inte haft den så mycket. Och så stod det att han skulle ha lästräning med en 

extralärare och det hade han i 1:an men inte i 2:an för hon som var det 

((extralärare)) slutade… och sen kom det ingen istället/…/De verkar inte bry 

sig…”(Cilla) 

 

Av Cillas beskrivning framgår att hon anser att skolan både har låga förväntningar på 

Ceasar och brister i att erbjuda det individuella stöd hon bedömer att han behöver. Både 

Vacca (2008) och Tideman, et al. (2011) har resonerat kring hur dessa båda förhållanden 

kan påverka elevers skolframgångar i negativ riktning. 

  

Gunnar berättar om god samverkan med skolkuratorn, som har regelbunden kontakt med 

både Greta och familjehemmet. Utifrån Basic (2018b) sammanfaller denna iakttagelse 

med hur samverkan underlättas av personliga relationer mellan parterna.  I Gunnars 

beskrivning framträder hur kuratorn dels varit delaktig inför Gretas byte av skola, dels i 

den dagliga kontakten. Gunnar berättar om Gretas ångestproblematik och framhåller att 

skolkuratorns kännedom om Gretas tidigare skolförhållanden hade betydelse när hon 

aktivt arbetade för att Greta skulle komma till ”rätt” skola. Detta indikerar att skolkuratorn 

har goda kunskaper om både sin egen och andras verksamheter i och med sin goda inblick 

i Gretas förflutna. Jakobsson & Lundgren (2013) beskriver att samverkan kräver gedigna 

kunskaper om både sin egen verksamhet och övrigas för att bli framgångsrik.  

 

Även i samtalet med Dalia beskrivs god samverkan med Dianas skolkurator. Dock 

efterlyser Dalia mera kuratorstid:  

 

”Hon har ju pratat rätt mycket med kuratorn. Det är bra. Det kunde nog va 

ännu mer av det, men kuratorn är inte på skolan varje dag. Kanske nån annan 

kunde ha tid och prata med henne, jag har hört att en del skolor har 

socialpedagoger, de är väl till för att barnen ska må bra?” (Dalia) 

 

Under samtalet med Fia framträder en bild av hur samverkansparternas olika syn på ett 

fenomen kan uppstå, men även överbryggas: 
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”BUP ville sjukskriva pojken, men det skulle ju inte rektorn gå med på alls… 

Det var nåt med skolplikten/…/Sen hade vi nåt möte… då… med skolan och 

BUP och soc och allihopa var med/…/då begrep rektorn att om han skulle va 

i skolan varje dag så skulle han bli riktigt sjuk/…/Det var soc och BUP som 

fick rektorn att förstå”(Fia) 

 

I samtalet med Fia synliggörs hur skolans (rektorns) syn på skolplikten får lämna plats 

för BUPs sjukdomsbestämning. Rektorn förefaller till en början strida för den egna 

organisationens intressen (skolplikten) istället för att se till barnets bästa, något som enligt 

Basic (2012) inte är ovanligt i samverkanssituationer. Utgången, såsom Fia beskriver den, 

kan tolkas som att samverkansparterna kommunicerar med varandra, respekterar varandra 

och tolkar uppdraget gemensamt, något som enligt Jakobsson & Lundgren (2013) är en 

framgångsfaktor i en fungerande samverkan. 

 

Anna uttrycker om Adams skolans elevhälsoteam som man träffar regelbundet: 

 

”de är superkompetenta! Alla har… eller nästan alla har jobbat 

på skolan jättelänge. Det känns som om…som att vi kan… eller 

vi får ringa vem vi vill… nästan jämt! Eller ibland, i alla fall!” 

(Anna) 

 

I intervjun med Anna betonas det stabila elevhälsoteamet betydelse för Adams 

skolframgångar, vilket Jakobsson & Lundgren (2013) återkommer till. Den personliga 

relationen mellan Anna, Adam och elevhälsoteamet är också en framgångsfaktor för 

samverkan (Basic, 2018b), liksom Adams eget deltagande i samverkan genom de dagliga 

mejlen (beskrivet tidigare). Pirtiima & Välivaara (2017) framhåller också betydelsen av 

delaktighet samt att elevhälsoteam, pedagoger och familjehem samverkar genom 

exempelvis schemalagda möten.  

 

7.2 Familjehemmens uppfattning av skolans arbete med och stöd till 
placerade barn avseende deras skolframgångar 

Eva har beskrivit hur sonen Erik får aggressiva utbrott på förskolan. Under vårt samtal 

lyfter hon fram pedagogernas organisering av arbetet kring Erik: 

 

”Jag tror de ser till att vara en extra pedagog på avdelningen när han är 

där… eller så har de nån backup-plan med nån från en av de andra 

avdelningarna”(Eva) 

 

Pedagogernas motivering är enligt Eva, att kunna stötta Erik när han får ett utbrott. Under 

intervjun har Eva beskrivit hur pedagogerna skapar en trygg miljö för Erik genom att inte 

placera för honom okända vikarier på hans avdelning (se stycket 7.1.1). Av Evas 

intervjusvar framgår att hon är nöjd med förskolans stöd till Erik, vilket även understryks 

av Höjer & Johansson (2013) och Jakobsson & Lundgren (2013), vilka lyfter betydelsen 

av kompetenta, välutbildade och engagerade pedagoger med god inblick i och relevant 

kompetens kring hur de ska förhålla sig till Eriks behov i förskolan.  

 

Under intervjun med Anna klargör hon att det utifrån Adams problematik aldrig varit en 

fråga om han skulle erbjudas individuellt stöd i skolan. Individuellt stöd utformas dock 

inte per automatik till placerade barn, vilket Tideman, et al. (2011) menar är något som 

borde göras. Anna beskriver Adams åtgärdsprogram och berättar att skolan varit noga 
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med att Adam själv varit delaktig i utformandet av detsamma. Delaktighetens betydelse 

för både samverkan och skolresultat har uppmärksammats av både Pirttima & Välivaara 

(2017) och Basic (2018b) som viktig för elevens framgång i en pedagogisk kontext. Av 

Annas beskrivning framkommer en upplevelse av att Adam också känner sig bekräftad, 

något som Basic (2018b) har sett som en effekt av hans möjlighet att få vara delaktig i 

planering och genomförande av sina specifika åtgärder.  

 

Han har speciella dataprogram för läsinlärning… och en egen iPad med 

läsappar/…/sen så har en egen resurs (person) som är med på rasten och i 

klassrummet/…/Där finns ett åtgärdsprogram med alla – vad heter det? – 

alla anpassningar. Han har varit med själv och godkänt det! Även om han 

inte ville först…! (Anna) 

 

I Annas berättelse tydliggörs hennes uppfattning av att pedagogerna stöttar och ser Adam, 

vilket Höjer & Johansson (2013) framhåller som en förutsättning för att Adam ska lyckas 

i skolan. När Anna uttrycker att skolans stöd till Adam fungerar bra ska det ses utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Annas positiva erfarenheter av sonens stöd förstärker 

hennes positiva syn på samverkan i stort.  Utifrån intervjusvaren framträder en bild av att 

skola och socialtjänst har en bra samverkan, vilken liknar den som Durbeej & Hellner 

(2017) beskriver i Skolfamprojektet. Anna menar att skolans arbete med Adam har 

förbättrat hans skolresultat på liknande sätt som forskarna sett i de kommuner som anslutit 

sig till Skolfam. 

 

Det Cilla beskriver kring Ceasars skolgång är i många stycken motsatt det Anna just målat 

upp en bild av. Cillas negativa erfarenheter av brist på stöd förefaller påverka hennes bild 

av skolan och samverkan som helhet. Hon beskriver bland annat kunskapsbrister kring 

traumatiserade barn och menar att detta leder till att Ceasar ofta får skulden för saker som 

händer i skolan.  

 

”Han har kompisar och så…men så blir det bråk…för han är så envis…ger 

sig INTE…och så har han svårt att se andras perspektiv/…/några lärare eller 

fritidspedagoger – eller vad de är…de skäller på honom när han hamnar i 

bråk…men de tar inte reda på vem som började bråka…det är alltid han som 

får skulden. Jag tror inte de vet nåt om PTSD…jag tror några är 

outbildade…”(Cilla) 

 

Cilla framhåller sin uppfattning om att klassföreståndaren är snäll men har låga 

förväntningar på Ceasar. Enligt Tideman, et al. (2011) påverkas möjligheterna att lyckas 

i skolan om förväntningarna är för lågt ställda. Dessutom menar Cilla att 

klassföreståndaren pga. hög arbetsbelastning varken klarar av att skapa en trygg 

klassrumsmiljö eller se till Ceasars behov av individuellt stöd. Cilla efterlyser enskild 

undervisning: 

 

”Han är med i helklass… tror jag, hela tiden. Ingen speciallärare som hjälpte 

till med läsningen som han hade i 1:an. Och så får han mycket läxor, och då 

menar jag att det är mer än vad vi kan hjälpa han med, han får ta hem och 

göra sånt som han inte har gjort i skolan, så då blir det ju dubbelt så mycket. 

Nej, han får inte sån hjälp som han skulle behöva…Anställ en resurs så han 

får nån hjälp, för han hänger inte med i den stora klassen.” (Cilla) 
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I vårt samtal framställer Cilla hur det saknas både stabila och kompetenta lärarresurser 

samt individuellt stöd, vilket hon menar riskerar att försvåra för Ceasar att nå målen i 

utbildningen. Forskning har visat hur betydelsefull kompetensen och engagemanget hos 

pedagogen är för att eleven ska nå skolframgång, vilket i sin tur borgar för möjligheter 

till vidare studier (Höjer & Johansson, 2013; Tideman, et al., 2011). 

 

När Fia beskriver hur Frans’ skola arbetar med stödet till Frans framträder en annan 

anblick än den Cilla erfarit: 

 

”Han var borta mycket i början, för han blev sjukskriven av BUP och var 

bara i skolan två dar, sen när han orkade mer pratade vi med hans fröken 

och med BUP och då fick vi öka på hans tid lite i taget/…/ Men hans fröken 

säger inte att vi ska va oroliga, för han hänger med i det de gör där på skolan, 

och fast han har missat en massa så kan han samma som de andra 

ungarna/…/men skolan måste tänka på trauma och vad det gör med en unge, 

för han har varit med om ett trauma – ja hela hans uppväxt va ett trauma, 

och skolans folk vet inte så mycket om hur det visar sig, men hans fröken läste 

en massa för och lära sig, så nu kan hon…” (Fia) 

 

Fia uppmärksammar betydelsen av pedagogernas specifika kompetens kring 

traumatiserade barn. Under intervjun beskriver hon sina erfarenheter av pedagoger med 

större eller mindre kunskap på området, då hon tagit emot placerade barn tidigare.  Genom 

att betrakta Fias svar genom ett socialkonstruktivistiskt perspektiv blir det tydligt att 

hennes erfarenheter präglar de svar hon ger, vilket indikerar att hennes svar hade utfallit 

annorlunda i en annan situation. 

 

Gunnar berättar om hur skolkuratorn arbetat för att Greta skulle få utökad tid på fritids av 

sociala skäl. Kuratorn har också varit ett stöd för Greta som samtalspartner. För Greta har 

betydelsen av en utbildad och engagerad kurator varit avgörande för att hon ens går till 

skolan, avslutar Gunnar. Gunnars erfarenheter bekräftas också i forskningen där bland 

andra Höjer & Johansson (2013) lägger tonvikten på engagemang och kompetens hos 

skolans personal. Det gäller både pedagoger och övrig elevhälsopersonal. 

 

Eva, Anna, Fia och Gunnar förefaller tillfreds med skolans och förskolans stöd för 

barnens utbildning. Cillas upplevelse är den motsatta, utifrån de brister som beskrivs vid 

intervjutillfället.  

 

7.3 Familjehemmens uppfattning av socialtjänstens stöd gällande 
skolsamverkan 

Enligt Sol (SFS 2001:453) ska socialtjänsten ”särskilt uppmärksamma barnets 

skolgång”. I följande stycke redogörs familjehemmens uppfattningar om socialtjänstens 

stöd till familjehemmet beträffande skolsamverkan.  

 

Anna, som är Adams mamma, skildrar socialtjänstens fokus på samverkan med Barn- och 

ungdomspsykiatrin, något som aktualiserats utifrån att Adam mått psykiskt dåligt under 

en längre tid. I Annas beskrivning framställer hon hur både hon och socialtjänsten sett 

Adams mående som primärt, vilket belyses när hon berättar att man inte pratat skola 

överhuvudtaget med Adams socialsekreterare: 
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”Pojkens socialare hälsar på nästan varje månad/…/just nu fungerar det 

mesta/…/Han ska börja gå och prata med en psykolog på BUP, men det är 

uppskjutet minst ett halvår till” (Anna) 

 

För Adam förefaller skolgången fungera utifrån den täta samverkan familjehemmet och 

skolan upprätthåller utan socialtjänstens medverkan (se stycke 7.1.1). Inom Skolfam-

projektet framhåller Durbeej & Hellner (2017) att alla parter är lika viktiga om 

skolsamverkan ska leda till bättre skolresultat. Skolfams finska efterföljare, SISUKAS-

modellen (se stycke 5.1, 5.2) framhåller läraren, familjehemmet och barnet som viktigast, 

vilket kan tolkas som att socialtjänsten har en mindre betydande roll (Pirttimaa & 

Välivaara, 2017). Å ena sidan menar Skolfam-forskarna att alla parter är lika 

betydelsefulla i samverkan. Å andra sidan anser SISUKAS-forskarna att socialtjänstens 

roll är mindre viktig. Av Annas beskrivning förefaller det som om socialtjänstens 

frånvaro inte har påverkat Adams skolresultat i negativ riktning.  

 

Även under samtalet med Bea framkommer täta möten med socialtjänsten: 

 

”Jag tycker vi har jättetät kontakt. Jag visste inte att man hade så tät kontakt. 

Nu har vi ett möte imorgon, och vi hade ett möte – ja jag vet inte, det känns 

som om det bara är en månad sen. Och de ringer och bara checkar av och 

kollar hur är läget. Vad har hänt sen sist? Undrar ni nåt?... nej, och de 

kommer på besök… oftast så kommer de ju båda två – våran handläggare och 

så våran killes handläggare.” (Bea) 

 

Bea berättar att socialsekreterarna efterfrågar förskolans syn på Bertils utveckling, och att 

de har erbjudit förskolan besök för att ge pedagogerna möjlighet att ställa frågor. 

Socialtjänsten förefaller motiverad och verkar vilja skaffa sig goda kunskaper om 

förskolans verksamhet, vilket Jakobsson & Lundgren (2013) framhåller som en av de 

viktigaste förutsättningarna för fungerande samverkan.  

 

I Cillas berättelse målas en motsatt bild upp där hon beskriver att socialtjänsten inte har 

träffat Ceasars pedagoger på nästan två år: 

 

”De har inte träffat skolan alls, sen han började i 1:an…(Cilla) 

 

I familjehemmets möten med socialtjänsten har inga kunskapsrelaterade frågor ställts, 

utan fokus har legat på Ceasars fysiska hjälpmedel. Tidigare under intervjun har Cilla 

beskrivit de brister hon upplever hos skolan, men när frågan ställs har hon inte själv tagit 

upp problematiken med socialtjänsten. När jag frågar om detta förefaller Cilla, i kontakten 

med socialtjänsten, ha mest fokus på Ceasars fysiska hjälpmedel. Sett ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv förefaller Cillas negativa erfarenheter av 

skolsamverkan också påverkat hennes syn på samverkan med socialtjänsten. En tolkning 

av Cillas underlåtenhet att ta upp skolproblematiken med socialtjänsten kan vara att hon 

upplever att socialtjänsten inte intresserar sig för skolan. I Ceasars fall blir detta extra 

olyckligt, då samverkan mellan hem och skola har stora brister.  

 

Enligt Germundsson (2011) kan det förekomma skilda uppfattningar mellan 

socialsekreterare och lärare om deras uppdrag och att det kan få till följd att det uppstår 

hinder i samverkan. Germundssons forskning har även visat hur kunskapsbrister mellan 

lärare och socialsekreterare om varandras kompetenser leder till ointresse att samarbeta. 

Basic (2012) har beskrivit att samverkan också kan bli en strid mellan deltagande 
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samverkansparter där fokus läggs på att försvara den egna organisationens intressen 

istället för att arbeta för klientens bästa.  

 

På liknande sätt beskrivs i intervjun med Dalia ett upplevt ointresse hos socialtjänsten 

beträffande barnets skolresultat. Socialtjänsten har i det här fallet besökt dotterns skola 

och intervjuat lärarna:   

 

”…om hur de tycker jag sköter mitt uppdrag. De har inte frågat mig nåt om 

hur det går i skolan eller så” (Dalia) 

 

Dalia beskriver en känsla av att socialtjänsten inte litar på att hon sköter sitt uppdrag. 

Fokus tycks ha hamnat på frågor av personlig karaktär, riktade mer mot mamman än mot 

dottern. Under intervjun beskrivs ett upplevt ointresse från socialtjänstens sida rörande 

skolan, då varken skolgång eller familjehemmets samverkan med skolan efterfrågats. 

Dock förefaller familjehemmets samverkan med skolan god, eftersom Dalia beskriver hur 

skolan berättar för henne vad socialtjänsten efterfrågat. Kommunikationen mellan 

socialtjänsten och familjehemmet förefaller ha brister utifrån Dalias beskrivning. 

 

I intervjun med Eva beskrivs hur familjehemmet är spindeln i kommunikationsnätet 

mellan socialtjänst, familjehem och förskola: 

 

”Socialen har varit – och ÄR – ett jättebra stöd… både våran handläggare 

och så pojkens handläggare från hans kommun…” (Eva) 

 

Trots att socialtjänsten och förskolan inte har träffat varandra finns ett intresse hos alla 

parter att samverka för Eriks bästa. Eva beskriver hur socialtjänsten har gett 

familjehemmet utbildning i lågaffektivt bemötande, en rådgivning som familjehemmet 

sedan har vidarebefordrat till förskolan. Germundsson (2011) har i sin forskning sett hur 

bristande kunskaper mellan yrkeskategorier rörande varandras yrkeskompetenser kan 

leda till konflikter, vilket inte varit fallet när det gäller Erik.   

 

Även Fia, som är Frans’ mamma, beskriver ett gott samarbete med socialtjänsten som i 

flera olika möten träffat barnets lärare och då frågat efter hur skolsituationen ser ut för 

barnet, vad som förändrats, vilken utveckling skolan ser, vad barnet berättar i skolan: 

 

” Vi är nöjda med socialen och skolan den här gången, men förr… förra 

gången vi hade ett barn hos oss – ja, herregud, vad ska man säga? Då var 

det kaos, rent kaos! Soc hann inte komma till oss, knappt svara i telefon när 

man ringde…/…/Och skolan lyssnade inte på oss, och inte var de intresserade 

av att lyssna på soc heller…och soc hann ju inte med skolan heller den 

gången…” (Fia) 

 

I Fias beskrivning framgår att de olika funktionerna i samverkan kring Frans är väl 

fungerande och att alla har ett bra ledarskap, precis som Jakobsson & Lundgren (2013) 

lyfter fram som en förutsättning för samverkan. Germundsson (2011) framhåller att synen 

på barn inte bör utgöra något hinder för samverkan mellan lärare och socialsekreterare 

eftersom de har liknande representationer av barn.     

 

Under intervjun med Gunnar beskrivs hur socialtjänsten varit i telefonkontakt med Gretas 

lärare och även besökt fritids en gång. Socialtjänsten har besökt familjehemmet och pratat 

med både Greta och föräldrarna, men inte ställt några skolrelaterade frågor, förutom att 
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de har frågat hur kuratorskontakten fungerar. Av Gunnars svar förefaller 

kommunikationen mellan socialtjänst, skola och familjehem fungera till belåtenhet, och 

familjehemmet förutsätter att socialtjänsten har fått veta vad de vill beträffande skolan 

när de kontaktat Gretas lärare och fritidspersonal. De sociala representationer som lärare 

och socialsekreterare gör av varandra spelar roll för samverkansprocessen enligt 

Germundsson (2011) som uppmärksammat att kunskapsbrister om varandras 

kompetenser och skilda regelverk kan orsaka samverkanssvårigheter mellan skola och 

socialtjänst.  

 

Helen, Heddas mamma uppfattar ett gott stöd från socialtjänsten, då de lyssnar in och 

försöker hjälpa till ”så gott de förmår”. Däremot upplever Helen att det saknas pengar 

och tid för socialtjänsten att utföra sitt uppdrag. Med tidigare placerade barn har hon 

upplevt ovilja från socialtjänsten att hjälpa till. Resursbrister, som Jakobsson & Lundgren 

(2013) beskriver kan handla om tid och pengar, vilket i förekommande fall kan leda till 

ovilja att samverka. Ovilja till samverkan från socialtjänstens sida kan enligt 

Germundsson (2011) härledas till att yrkeskategorierna har otillräckliga kunskaper om 

varandras kompetenser och vilka regelverk som styr deras verksamheter  

8. Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens metod, studiens resultat och som avslutning 

redovisas specialpedagogiska implikationer med förslag på vidare forskning. 

  

8.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte har varit att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om framgångar 

och hinder i skolsamverkan för placerade barn. För att spåra dessa uppfattningar 

genomfördes åtta kvalitativa semistrukturerade intervjuer med familjehemsföräldrar 

Valet av intervjumetod föll sig naturligt då det var människors uppfattningar om ett visst 

fenomen som förelåg. Genom analys av intervjusvaren erhölls både likartade och vitt 

skilda uppfattningar om skolsamverkan.  

 

Intervjufrågorna utformades med utgångspunkt i syftet och frågeställningarna. En fördel 

med den valda metoden var möjligheten att under intervjun utveckla frågorna och få 

varierande svar. Som tidigare beskrivits i kapitlet ”Metod” uppstod svårigheter när det 

gällde att få kontakt med intervjupersoner. De kontakter jag trodde jag skulle få genom 

socialtjänsten skulle visa sig obefintliga.  

Då jag inte kom vidare genom de kontaktförsök som gjordes med epost till 

socialnämnderna fick jag istället använda mig av metoden som benämns nominerat urval 

(snöbollsurval) (Ahrne & Svensson, 2015) och kunde till slut genomföra åtta intervjuer.  

Det nominerade urvalet gav mig på ett enkelt sätt kontakt med flera intervjupersoner, och 

jag gör således bedömningen att människor har en större benägenhet att säga ja till en 

intervju när någon de känner förmedlar kontakten. Jag valde att inte intervjua familjehem 

som jag genom mitt tidigare arbete haft kontakt med, vilket beskrivs i kapitlet ”Metod”.  

 

Med facit i hand kan jag konstatera att jag först borde gjort en pilotstudie för att pröva om 

intervjufrågorna gav svar på mina frågeställningar eller inte (Ahrne & Svensson, 2015). 

Under intervjuerna upptäckte jag att vissa frågor i intervjuguiden gick i varandra. Som 

exempel kan ges att i svaren till frågorna 16-18 (se bilaga 1) som behandlar samverkan 

med olika professioner i skolan, blev även frågorna 19-23 besvarade. För att 

intervjufrågorna inte skulle bli ett upprepande fick jag omformulera vissa frågor, och där 

jag redan hade fått svar, utelämna några av frågorna. Inför varje ny intervju observerade 
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jag även att svar jag fått i föregående intervju, påverkade hur jag ställde samma fråga i 

den nya intervjun. Som exempel kan ges fråga 4 (se bilaga 1) som ber intervjupersonen 

bland annat berätta om anledning till barnets placering, vilket kan anses som en känslig 

fråga. I de första intervjuerna var jag som intervjuare överdrivet försiktig med frågan, 

vilket fick till följd att jag inte fick så utförliga svar. En pilotstudie hade troligtvis 

eliminerat detta faktum. I återstående intervjuer vågade jag gå mera på djupet och ställa 

klargörande frågor till intervjupersonen. Svaren som gavs var uttömmande och (i vissa 

fall) särskilt detaljerade. Så pass detaljerade att både intervjupersonens och barnets 

identitet hade kunnat röjas.  Sådan information har av etiska skäl inte redovisats i studien, 

och ej heller sparats på hårddisk eller i molntjänster (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Intervjustudien genomfördes under maj och juni månad och alla intervjuer genomfördes 

med kort varsel och utan överflödig tidsfördröjning. Jag hade räknat med längre 

tidsåtgång då människor under dessa månader kan ha sina agendor fulltecknade. 

Transkriberingarna utfördes före semestern, men det dröjde till augusti månad innan 

analysarbetet kunde påbörjas. Fördröjningen innebar att mycket tid fick läggas på att på 

nytt gå igenom intervjumaterialet.  

 

Vid intervjuer föreligger alltid en risk att intervjuaren utövar påverkan på den intervjuade 

(Eriksson Barajas, et al., 2013; Ahrne & Svensson, 2015), något jag reflekterade över 

under intervjuerna och ansträngde mig för att inte göra. En annan nackdel är att 

intervjuaren innehar en mängd förförståelse, något som kan vara svårt att bortse från både 

under intervjun och i analysarbetet. Intervjuaren behöver dessutom beakta det faktum att 

det som intervjupersonen säger i en intervju på en viss plats vid en viss tidpunkt inte med 

säkerhet kan antas vara samma svar som avges i ett annat sammanhang och tidpunkt. För 

att studien ska vara transparent har jag i kapitlet ”Metod” ingående beskrivit förfarandet, 

men med hänsyn till ovanstående bedömer jag att den som vill göra om undersökningen 

utifrån mina framställningar, möjligen kommer att få ett annorlunda resultat.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Germundsson (2011) beskriver i sin forskning hur lärares och socialsekreterares 

otillräckliga kunskaper om varandras arbetsfält kan leda till hinder i 

samverkansprocessen. Om båda organisationerna istället kan känna förtroende för 

varandra, menar Pirttimaa & Välivaara (2017) att förutsättningarna för samverkan 

förbättras. Om parterna vet vad de kan förvänta sig av varandra vågar de dessutom ta 

större risker i samverkansprocessen, vilket enligt Basic (2018a) leder till ökat förtroende.  

I studien har förtroendeaspekten visat sig tydligt i intervjusvaren. I intervjuerna används 

ordet ”förtroende” både när samtalet rör framgångar och svårigheter i samverkan. 

Pirttimaa & Välivaara (2017) sammanfattar betydelsen av begreppet: ”Förtroende 

uppmuntrar samverkan och samverkan skapar förtroende”. 

 
8.2.1 Samverkan med skolans olika professioner 

I samverkan med (för)skolan, rektor och elevhälsa utkristalliserades en förälder som 

mycket nöjd, och en som mycket missnöjd. Återstående föräldrar var mestadels nöjda 

med samverkan. De nöjda föräldrarna underströk betydelsen av förtroendefullt samarbete 

med skolpersonal, vilket bland annat bestod i ett gott informationsflöde mellan (för)skola 

och hem. Detta menade intervjupersonerna var en förutsättning för samverkan. Vidare 

framhölls kompetent och engagerad personal med förmåga att stötta och se varje barn, 

liksom förmågan att göra barnen delaktiga i både lärande och samverkan. Exempel gavs 

även på pedagogers kunskap kring bemötandet av traumatiserade barn. 
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Brister i samverkan beskrevs i termer av undermålig information om (för)skolans dagliga 

verksamhet, bristfällig kunskap kring bemötandet av traumatiserade barn samt brister i 

bemötande av barn och föräldrar. I två intervjuer beskrevs ointresse hos skolpersonal att 

ta reda på sakuppgifter om de placerade barnen 

Personliga relationer framhölls som avgörande för om samverkan skulle komma till stånd 

på ett bra eller mindre bra sätt (Basic, 2018b). I två intervjuer beskrevs svårigheter att få 

kontakt med och bli tagen på allvar av rektor som hinder i samverkan, vilket ledde till 

minskat förtroende från föräldrarnas sida.  

 
8.2.2 Skolans arbete med och stöd till placerade barn avseende deras 
skolframgångar 

 

I föräldrarnas beskrivning av skolans arbete med de placerade barnen lyftes pedagogernas 

förmåga att stötta barnen, göra dem delaktiga i sitt eget lärande samt skapa trygghet. Även 

pedagogernas kompetens, utbildning och engagemang framhölls, jämte specifika 

kunskaper rörande traumatiserade barn och de förhållanden som rör dessa barn. I några 

intervjuer lyftes skolledningens intresse och engagemang som en förutsättning för 

positiva skolframgångar. 

Under intervjuerna framkom även brister som ansågs försvåra för barnen att nå framgång. 

Avsaknad av specialpedagogisk kompetens framhölls tillsammans med lärares låga 

förväntningar. Vidare betonade några intervjuade föräldrarna att en otrygg skolmiljö, 

lärarbyten och brister i bemötandet av barn och föräldrar kunde leda till problem för 

barnen att nå kunskapsmålen. En otydlig eller frånvarande skolledning ansågs också 

inverka på möjligheterna för barnen att nå framgång i skolan.  

Förtroende och brist på förtroende mellan familjehem och (för)skola återkom regelbundet 

som en viktig aspekt på företeelser som påverkade barnens möjligheter att nå 

skolframgångar.  

 
8.2.3 Socialtjänstens stöd i fråga av skolsamverkan 

Socialtjänsten har fått kritik av Socialstyrelsen (2013a) då de inte följt upp skolgången 

för de placerade barnen trots att lagen tydligt framhåller att ”socialtjänsten särskilt ska 

uppmärksamma barnets skolgång” (SFS 2001:453, 2001). 

Med kännedom om denna kritik blir jag förvånad då socialtjänsten inte lyfter skolgången 

i samtal med sex av åtta intervjuade familjehemsföräldrar.  

De fall där socialtjänsten efterfrågat ”skolgången” är för de båda barn som går på förskola. 

Då detta är en liten studie är det svårt att dra några slutsatser, men en fråga som 

uppkommer är om det faktiskt är så att det är ”enklare” för socialtjänsten att förhålla sig 

till de små barnen, och att det skulle vara anledningen till att man inte pratar skola med 

skolbarnens familjehem?  

Vad är det då socialtjänsten avhandlar i möten med familjehemmen? Från intervjuerna 

framträder en blandad kompott av frågor, vilka sträcker sig från barnets psykiska hälsa, 

funktionen av fysiska hjälpmedel till hur familjehemmet sköter hygien och praktiska 

sysslor.  

Jakobsson & Lundgren (2013) menar att en förutsättning för fungerande samverkan är att 

socialtjänsten är motiverad att skaffa sig goda kunskaper om förskolans eller skolans 

verksamhet. Jag menar att Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 2001) är tydlig beträffande 

socialtjänstens ansvar gällande skolgången för de placerade barnen, och att det alltså inte 

ska behövas någon extra motivation.  
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Jakobsson & Lundgren (2013) framhåller att resursbrister, i form av tid och pengar, kan 

leda till ovilja att samverka och Germundsson (2011) pekar på olika uppfattningar mellan 

socialsekreterare och lärare om deras uppdrag, vilket kan skapa hinder i samverkan.  

 

Sammanfattningsvis menar jag att det viktigaste resultatet i studien är betydelsen av 

förtroende mellan de samverkande parterna. Intervjupersonerna har alla, på olika sätt, 

framfört hur bra samverkan fungerar när de känner förtroende för lärare, rektorer, 

elevhälsa och socialtjänst. Samtidigt har det med tydlighet framkommit hur dålig 

samverkan kan bli då förtroendet naggas i kanten.  

Skolframgångar för placerade barn kan sammanfattas i följande punkter: 

• Skolpersonalens förhållningssätt 

• Höga förväntningar hos familjehem och skola 

• Trygg miljö i familjehem och skola 

• En känsla av sammanhang och begriplighet 

• Skolans förmåga att erbjuda individuellt stöd 

• Förtroendefull samverkan mellan familjehem och skola med stöd hos 

socialtjänsten 

 

 

9. Specialpedagogiska implikationer 
 

Tidigare forskningsstudier har påvisat samband mellan låga skolresultat och problematik 

i vuxen ålder, problematik som består i psykisk ohälsa, lägre andel som söker till 

eftergymnasiala utbildningar, drogrelaterad problematik med mera (Vacca, 2008; Berlin, 

et al., 2011; Hedin, et al., 2011; Forsman & Vinnerljung, 2012; Forsman, et al., 2016; 

Durbeej & Hellner, 2017). Forskningen har påtalat behovet av insatser i skolan och en 

fungerande samverkan mellan skola, socialtjänst, familjehem och barn. I denna studie 

understryks vad som framkommit i tidigare forskning, men trots skolans och 

socialtjänstens kunskaper saknas i många fall både utarbetade samverkansrutiner och 

kunskaper bland skolpersonal och socialtjänst som skulle förbättra de placerade barnens 

möjligheter att lyckas i skolan.  

Inom ramen för specialpedagogens arbete menar jag att handledning av arbetslag, för att 

främja samverkan som i sin tur leder till ökat förtroende parterna emellan, är ett 

utvecklingsområde där specialpedagogen har potential att göra skillnad.  

Alla placerade barn bör ges individuellt stöd, även om de inte förefaller ha 

inlärningssvårigheter. Specialpedagog och kurator bör samverka kring dessa barn genom 

att systematiskt kartlägga vilken bakgrund samt vilka behov individerna har. Inom 

förskolan bör specialpedagog ha nära samverkan med socialtjänst och barnhälsovårdens 

psykologer.  

I studien har familjehemsföräldrar uttryckt att några av barnen ”inte har behov av 

specialpedagog” utifrån bedömningen att de inte har några kunskapsluckor. Jag menar att 

detta inte är avgörande för specialpedagogiska insatser när det handlar om placerade barn. 

Skola och förskola behöver ha en beredskap för att bemöta barn med tidiga traumatiska 

upplevelser.   

Avslutningsvis förefaller det sällsynt att barnen är med i planering av olika insatser, 

kanske på grund av deras låga ålder. Barnkonventionen blir lag 2020 och den framhåller 

med skärpa att man alltid ska utgå från barnets bästa samt att barnets röst ska göras hörd 

i alla beslut som fattas kring barnet. För specialpedagogen innebär detta att i alla 

situationer i arbete som rör placerade barn verka för att barnets röst görs hörd (Skolverket, 

2019). 
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Bilaga 1 
 

 

 

Missivbrev 

 

1. Kan du beskriva dig själv? Ålder, sysselsättning, yrkesroll. 

2. Kan du berätta om hur ni blev familjehem. Sökte ni själva eller blev ni 

kontaktade av socialtjänst eller privat aktör? 

3. Kan du beskriva vilken utbildning ni fått/får för att bli/vara familjehem. 

4. Kan du berätta om det barn som är familjehemsplacerat hos er. Hur länge har 

hen bott hos er, ålder och skolgång/klass samt anledning för placering. 

5. Kan du beskriva en vanlig dag för ert barn hemma hos er? 

6. Kan du beskriva en vanlig dag för ert barn i skolan, hur bemöter skolpersonalen 

barnet? Har barnet kamrater på skolan? 

7. Kan du beskriva en vanlig dag för ert barn på fritiden (kompisar, aktiviteter, 

intressen)? 

8. Kan du beskriva samverkan med barnets lärare/mentor? 

9. Kan du beskriva samverkan med skolledning/rektor/förskolechef? 

10. Kan du beskriva samverkan med elevhälsoteam 

/specialpedagog/kurator/skolhälsovård? 

11. Kan du berätta om samverkan när det fungerar? 

12. Kan du berätta om samverkan när det inte fungerar? Anledningar till att det inte 

fungerar? Hur kan man göra istället? 

13. Kan du berätta om ert barn har någon form av stöd från skolan? Extra 

anpassningar, läxhjälp, resursperson på raster, resursperson på lektioner, 

anpassad studiegång, digitala hjälpmedel, andra hjälpmedel.  

14. Kan du berätta om ert barn har ett åtgärdsprogram? Vilka åtgärder innehåller det 

i så fall? 

15. Kan du berätta om ni saknar något stöd från skolan – kan du beskriva vad? 

16. Kan du beskriva hur du som familjehemsförälder blir bemött av skolpersonalen. 

17. Vilket råd skulle du vilja ge till skolan (ledning, elevhälsa, mentor) för att ditt 

placerade barn skulle få det stöd hen behöver? 

18. Kan du beskriva hur socialtjänsten samarbetar med er beträffande skolan. 

19. Om du fick ändra på något gällande samverkan med skolan – vad skulle du 

ändra på? 

20. Är det något annat du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

Till familjehem med barn i skola och förskola 

Hej! 

Jag studerar på Specialpedagogprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och har just 

påbörjat mitt examensarbete. Denna studie utgör underlag för examensarbetet och 

behandlar familjehemmets erfarenheter av skolsamverkan kring placerade barn.  

Syftet med undersökningen är att analysera familjehemsföräldrars uppfattningar om 

framgångar och hinder i skolsamverkan för familjehemsplacerade barn.   
En god samverkan mellan hem och skola/förskola är en förutsättning för alla barn när det 

gäller att lyckas med sin utbildning. I skola och förskola möter vi ibland barn som är 

familjehemsplacerade. I forskningen finns mycket att läsa om samverkan mellan 

familjehem och socialtjänst liksom de placerade barnens skolgång och skolresultat. Bara en 

liten del av den forskning jag tagit del av intar familjehemmens perspektiv på 

skolsamverkan. Det vore värdefullt för mig om du, i egenskap av familjehemsförälder, vill 

dela med dig av dina erfarenheter av skolsamverkan. 

 

För att ta del av dina erfarenheter vill jag intervjua dig som familjehemsförälder. Intervjun 

beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas in för att senare överförs från inspelat tal 

till text. I nästa steg kommer intervjuer i textform att analyseras med hjälp av relevant 

forskning och specialpedagogiska teorier.  

 

Denna studie genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det är 

frivilligt att delta i undersökningen och du kan avbryta din medverkan utan närmare 

förklaring. Ingen obehörig kommer att komma i kontakt med inspelade intervjuer och 

intervjuer i text. Intervjuer i text kommer också att avidentifieras innan de publiceras i 

uppsatsen. Detta innebär att namn och platser som jag besökt eller som nämnts under 

intervjuer inte kommer att redovisas. Studiens empiriska material kommer enbart att 

användas i mitt självständiga arbete, i skriftlig form samt i muntlig redovisning vid min 

examination.  

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare, se 

kontaktuppgifter nedan. 

 

Med vänliga hälsningar Gun Johansson 

Mailadress: gjonf09@student.lnu.se Tel: 0705-547323 

Handledare: Docent Goran Basic  

Mailadress goran.basic@lnu.se Tel: 0470-708959  
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