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Abstract 
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The purpose of this study was to get a greater understanding for how the people surrounding 

children in foster care support these foster children in their education. In order to learn more 

about that, I had to understand these individuals own opinion on education for foster-children. 

Do the people that stand close to a child in foster care think that foster children have the same 

abilities to learn in school as other children? And is it fair to require the same investment as 

we ask from other children? And how does the way professionals and foster parents inform 

each other and work together influence this process? The study was conducted through six 

semi-structured interviews. The perspective of four different foster parents, a teacher and a 

social worker were examined in this qualitative study. To help understand why some people 

have better chances in life than others and how a foster family can make a difference in that 

for a child, I have used Pierre Bourdieu’s theory on Cultural Capital, Field and Habitus. The 

theory helps understand that a foster child is in a very low social position in society, 

especially at the beginning of the placement, and has to work itself up to get access to more 

symbolical resources.  

 

The results of the study show that support from people around the foster child is a very 

important factor for a child to succeed in school. Every one of the individuals I have 

interviewed was aware of that fact. The main obstacle people experience is that information 

about the child is not always shared and they do not always know how other organizations 

function. The factor that is most favorable is a positive work relation between the 

professionals, foster parents and the child. 
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1. Inledning 

 

1.1. Problemformulering 

I 2013 kom det via en utvärdering från socialstyrelsen ”Vård och omsorg om placerade barn” 

(Socialstyrelsen, 2013) lite mer uppmärksamhet om placerade barns utsatthet. I rapporten 

redovisas det att placerade barn är överrepresenterade när det gäller olika problemområden 

samt att placerade barn har sämre förutsättningar än andra barn. Det nämns till exempel att 

dödligheten i åldersgruppen 15-24 är betydligt högre, att självskador oftare förekommer, att 

psykofarmaka oftare skrivs ut till dessa barn, att det är vanligare med långvarigt ekonomiskt 

bistånd till denna grupp och till slut att mycket färre placerade barn går ut grundskolan med 

grundläggande gymnasiebehörighet (godkända betyg i svenska, engelska och matematik) 

jämfört med andra barn.  

 

Utifrån forskningen har framkommit att omhändertagna barn många gånger inte får sina 

behov tillgodosedda när det gäller utbildning och hälsa. I utvärderingsrapporten nämns det att 

en vällyckad skolgång är den mest betydelsefulla faktorn för en individ att uppnå en god 

livskvalitet senare i livet. Faktiskt minskar man risken för tidig död, ohälsa och psykosociala 

problem som missbruk, självskadebeteende, kriminalitet och försörjningsproblem när man 

lyckas i skolan. Skolan kan anses som en signifikant skyddsfaktor (Socialstyrelsen, 2013).  

 

I samarbete mellan Skolverket och Socialstyrelsen har det publicerats en vägledning: 

Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar (Socialstyrelsen & Skolverket, 

2013). Publikationen har till syfte att underlätta samverkan mellan olika parterna som 

befinner sig runt barnet, samt att sprida kunskap om de svårigheter som placerade barn möter 

under utbildningen. Därutöver redogör de att barn som växer upp i samhällsvård har mycket 

högre risker för en ogynnsam utveckling över tid. Låga betyg är mellan två och tre gånger så 

vanligt och de har bara hälften så stor chans att genomläsa en högskole-utbildning jämfört 

med andra barn med samma begåvning och betyg (Socialstyrelsen & Skolverket, 2013). 

Kjellén (2010) beskriver i Stiftelsen Allmänna Barnhusets rapport ”Att läsa är livsviktig” att 

det framförallt är viktigt för placerade barn att öka sin läskunnighet och läsförståelse, därför 

att det är baskunskaper som lägger grunden till inlärning av alla andra ämnen i skolan. De 

pekar på att de ”betydelsefulla vuxna” i barnets liv behöver läsa mer tillsammans med de 

placerade barnen. Vidare anser Kjellén (2010) att socialtjänsten, skolan, familjehemsföräldrar 
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och om det är möjligt, även de biologiska föräldrarna ska arbeta för en bättre samverkan kring 

barnets skolgång.  

 

Det är intressant att få en förståelse för vilka faktorer som påverkar barnets pedagogiska och -

anknuten till det, också den sociala utvecklingen. Med utgångspunkt i den tidigare 

forskningen kring området får vi en översikt av vad som har framkommit i de olika 

vetenskapliga studierna. Genom att belysa ämnet utifrån olika teorier kan vi hitta en form av 

kausalitet: varför uppstår dessa fenomen i samhället? Pierre Bourdieus teori om kapital, fält 

och habitus är fascinerande när vi tillämpar den på problemet med placerade barns skolgång. 

Hur kan vi se på socialt kapital och social status när vi pratar om barn som inte bor hos sin 

biologiska föräldrar? Vad är betydelsen av olika resurser, relationer och kunskaper? På vilket 

sätt utvecklar ett barn sin habitus? Hur kan vi förstå barnens utsatthet utifrån ett kulturellt 

perspektiv? (Bourdieu, 1986; Calhoun, 2000). 

Problemen dessa barn upplever skulle också vara intressant att betrakta utifrån ett 

psykologiskt perspektiv men i denna uppsats avgränsar jag mig till det kulturella perspektivet 

vad som gäller teorin.  

 

Det sociala problem som ligger i fokus här, är att stöttningen av det placerade barnets 

pedagogiska utveckling oftast blir bortprioriterad av de olika inblandade. Genom att vi får en 

förståelse för vilka processer som samspelar kring problematiken och vad de inblandade har 

för åsikter samt arbetsstrategier, kan vi bättre upptäcka barnets behov och vad som krävs för 

ett barn att kunna utveckla sig på ett mer positivt sätt. Studien är relevant utifrån 

samhällsperspektiv därför att vi genom kunskap bättre kan förebygga att dessa barn blir 

utsatta och hamnar i sociala problem senare i livet. Det finns alltså mycket att vinna på att 

minska riskerna att placerade barn misslyckas i skolan. Ett sätt att få veta vad som händer i 

realiteten kring placerade barns skolgång och att få en djupare inblick i området, är att 

intervjua de personer som är inblandade i barnets pedagogiska utveckling: 

familjehemsföräldrar, en familjehemssekreterare och en lärare. Det är intressant att få 

upptäcka vad deras roll är i problematiken.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå familjehemsföräldrarnas, familjehemssekreterarens och 

lärarens iakttagelser och uppfattningar kring det familjehemsplacerade barns skolgång.                      
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1.3. Frågeställning 

 Vad gör man för att understödja en gynnsam pedagogisk och social utveckling hos det 

placerade barnet?  

 Hur upplever man samarbetet mellan triangeln familjehemsföräldrar, socialtjänsten 

och skolan? 

 Har familjehemsplacerade barn samma förutsättningar som barn som bor hos sina 

biologiska föräldrar och kan man ställa samma krav på dem? 

 

 

2. Bakgrund 

 

I detta avsnitt ges en kort överblick över vad det är myndigheterna har i fokus i den aktuella 

situationen. Sedan 2013 har det kommit mer uppmärksamhet för de svårigheterna placerade 

barn har i skolgången. Det är ett av de främsta områden i socialstyrens värderingsrapport som 

heter ”Vård och omsorg om placerade barn” (Socialstyrelsen, 2013).  

 

2.1. Placerade barns skolgång och hälsa – ett gemensamt ansvar 

Vägledningen ”Placerade barns skolgång och hälsa” (Skolverket & Socialstyrelsen, 2013) är 

ett samarbete mellan Skolverket och Socialstyrelsen och har till syfte att klargöra vem som 

ska göra vad, och vilka som har ansvar för olika uppdrag.  

Förbättring av samarbetet kring barnets skolgång beskrivs som en viktig faktor för att minska 

riskerna. Samverkanshinder kan till exempel vara att de olika aktörerna har otillräckliga 

kunskaper om varandras arbete och att de har orimliga förväntningar av vad den andra kan 

göra. Det kan leda till misstroende mot varandra. Ofta vet man inte vilka 

samverkansskyldigheter man egentligen har. Det kan också uppstå begreppsförvirring när de 

olika inblandade tolkar gemensamma begrepp. Sekretesslagstiftningen bidrar ofta till mer 

osäkerhet kring om och vad man får dela med varandra eller inte. Relevant information förs 

då inte vidare medan det egentligen behövdes. Som följd till all dessa hinder blir insatserna 

splittrade eller händer det inget alls (Skolverket & Socialstyrelsen, 2013).  
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2.2. Arbetsmodell Skolfam 

Skolfam, det nationella samarbete som ska öka möjligheter till en lyckad skolgång för 

familjehemsplacerade barn, drivs med stöd av Stiftelsen Allmänna Barnhuset startades 2005 i 

Helsingborgs Kommun. Numera finns det 26 kommuner i Sverige som deltar i programmet 

(Skolfam, u.å.). Skolfam har till syfte att kartlägga elevens förutsättningar att klarar skolan. 

Programmet bygger på principen att samverka för att förebygga misslyckanden i skolan. Med 

detta menas att barnets familjehemssekreterare samarbetar med en psykolog och en 

socialpedagog för att kunna upptäcka barnets styrkor och eventuellt luckor. Man arbetar med 

att förbättra arbetsrelationen mellan elev och lärare och bedömer barnets intellektuella 

begåvning, kognitiva, sociala och praktiska färdigheter och till slut elevens emotionella status. 

Denna kartläggning ska sedan ligga till grund för en arbetsmodell som ska skapas av 

skolpersonalen, familjehemsföräldrar och Skolfamteamet tillsammans.  

 

 

3. Kunskapsläget 

 

Under 60-talet uppmärksammades för första gång att placerade barn och ungdomar uppnådde 

ett sämre resultat i skolan än andra barn. Det skulle dröja många år innan det kom vidare 

forskning på området. Det fanns en tydlig fördelning i hur man skulle förklara fenomenet. 

Antingen hittade forskarna en psykologisk förklaring, eller så fick dem fram att orsakerna 

hade sitt ursprung i (bristandet på) socialtjänstens insatser.   

 

 

3.1. Tidigare forskning 

 

Psykologiska orsaker till underpresterande på skolan 

En av de första som började forska inom ämnet i Sverige är Andersson (2005). Tjugosex 

placerade barn följdes från det tidiga 80-talet efter fem, tio, femton och tjugo år för att se hur 

de under det senare livet kunde anpassa sig socialt. Andersson (2005) rapporterar att 

relationen mellan barn och föräldrar är avgörande för barnens utveckling. Det påverkar 

barnets förmåga att anknyta till andra under hela vidare livet. Framförallt de senare 

uppföljningar av de barn som ingick i forskningsstudien kartlägger att de under livsförloppet 

varit mer sårbara jämfört med andra barn. Härmed lutar slutsatserna som forskaren drar mer åt 
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det psykologiska hållet. Vinnerljung & Sallnäs (2008) gjorde också en svensk 

uppföljningsstudie av 718 unga vuxna (ålder cirka 25 år vid undersökningstillfälle) vilka 

placerades i HVB eller familjehem kring ålder 13-16. Både de så kallade beteendefallen (barn 

placeras utanför det egna hemmet pga. sitt eget problembeteende) och miljöfallen (barn 

placeras utanför det egna hemmet pga. andra faktorer) fanns med i studien. Resultaten visade 

att de män och kvinnor som placerades utanför det egna hemmet pga. deras eget beteende 

hade högre risk för dödlighet, kriminell beteende, sjukhusvistelse för psykiska problem, 

tonårsgraviditet, försörjningsproblem och de hade i genomsnitt en låg utbildning. De barn 

som placerades utanför det egna hemmet pga. andra skäl hade bättre utkomster, men 

fortfarande sämre jämfört med barn som hade en normal uppväxt hos sin biologiska föräldrar. 

Andersson (2005) uppdelar de placerade unga vuxna i tre kategorier: de med en god social 

anpassning, de med en måttlig social anpassning och de med en dålig social anpassning. 

Studien gjordes såväl med intervjuer samt enkäter och individerna var då vid 20-25 års ålder. 

Forskaren granskade olika områden såsom livskvalitet, emotionellt välmående, arbetsstatus, 

utbildning, ekonomisk situation, drogmissbruk, kriminalitet samt om de har varit med om 

rättsliga påföljder. Familjerelationernas betydelse analyserades i varje kategori. Studien visar 

på ett tydligt sätt att placerade barn har större risk att hamna i sociala problem.  

 

Frederick & Goddard (2010) fördjupade sig också i unga vuxna människor vilka som barn 

varit med om traumatiska erfarenheter. Undersökningen handlar om de uppfattningar och 

erfarenheter från en grupp australiska vuxna vilka som barn blev misshandlade och 

vanvårdade. Undersökningen visar vilka effekter utsattheten har haft på deras skolgång och 

prestationer. Det nämns att en trygg hemsituation är en viktig pelare för en lyckad skolgång. 

Förmågan att ta itu med skolan grundar sig i adaptiva och relationella kunskaper vilka barn lär 

från sin föräldrar. Dessa barn har svårare med kognitiva uppgifter, har större beteendeproblem 

och har betydligt högre risk för att inte lyckas med uppgifterna. De har mindre benägenhet att 

engagera sig i skolan, har mindre sociala skickligheter och är mer sårbara an andra barn. Som 

slutsats nämns också att de upplever att de har en dålig självkänsla och dåligt självförtroende 

(Frederick & Goddard (2010).  

 

Andra orsaker av underpresterande i skolan 

Harker, Dobel-Ober, Akhurst, Berridge & Sinclair (2003) gjorde en studie i England om 

barnens egna uppfattningar av stöd under deras skolgång. De fick framställa hur det gick med 

utbildningens framgång och vilka det var som stödde eller hindrade dem under skolgången 
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samt vilka resurser det fanns för att kunna få hjälp med läxor. Mest nämnd som ett stöd var 

lärargruppen och familjehemsföräldrarna. Socialtjänstens personal associerade barnen mer 

som ett hinder för goda framsteg i deras undervisning, och i lite mindre utsträckning nämndes 

familjen. Det fanns tillgång till resurser till alla intervjuade barn men hemmaboende barn 

hade fler av dem än placerade barn. Till exempel: tillgång till läromaterial, ekonomiska 

tillgångar, ett lugnt studierum eller annan lugn studieplats, datorer, tillgång till internet, 

studiebesök till muséer, med mera. Barnen kunde själv föreslå vilka saker de tyckte skulle 

förbättras för dem. De nämnde bland annat: bättre sätt att få undervisning, mer uppmuntring, 

information om regler och praxis, förbättrade resurser och sen tyckte dem att man som 

professionell borde lyssna bättre till unga människor. 18 månader senare gjordes en 

uppföljning för att se om projekten ”Taking care of education”, ett utvecklingsprogram med 

syfte att främja gynnsamma faktorer under tiden av placerade barns skolgång hade påverkat 

deras perceptioner. De flesta barn var medvetna om programmets aktiviteter och uppskattade 

dem. Uppfattningarna av framsteg i undervisningen var signifikant högre än innan. Att få 

myndigheternas uppmärksamhet och befordran av ett pedagogiskt synsätt under skolgången 

hade en positiv påverkan på dem (Harker, Dobel-Ober, Akhurst, Berridge & Sinclair, 2004).  

 

I en annan studie kommer fram att strukturella faktorer spelar en större roll än barnets 

begåvningspotential när det gäller att lyckas eller misslyckas i skolan. Francis (2000) gjorde 

en studie efter placerade barns skolsvårigheter som vid forskningstillfälle var eller blev 

omhändertagna. Han talar om att instabila placeringar, att vänta på en ny plats där en unga ska 

bo, fördröjningar, att vänta på beslut, och så vidare, leder till diskriminering och 

missförhållanden. Allt detta kan leda till försämring av skolresultat därför att det är svår att 

hantera och förstå för ett barn. Forskaren anser att de sämre skolresultat snarare är en produkt 

av samhällets vårdsystem där det finns inadekvat planering och dåligt stöd. Både Francis 

(2000) och Harker (et al., 2003) nämner att man generellt har låga förväntningar av barnets 

utveckling och en dålig uppmärksamhet av pedagogiska behov. Prioriteter ligger vid 

placering, relationer och kontakter, istället för vid skolan. Francis (2000) talar om att barnen 

blir stigmatiserade därför att man ser på dem som lagöverträdare utan pedagogiska ambitioner 

eller begåvningspotential. Det anses att de har så många svårigheter i livet redan, att 

skolresultaten blir bortprioriterade. Barnen själv känner att de blir sedda som bråkmakare och 

inte får chanser att lyckas. Vidare påpekar Francis (2000) att det också är ett stort problem att 

många av just dessa elever är frånvarande i skolan (skolkning). 
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Identitetsskapande för barn och unga  

Severinsson (2010) talar om att placerade barnen behöver något mer en vanlig skolgång. Hon 

studerade tre särskilda verksamheter som befinner sig i gränsområdet mellan undervisning 

och behandling: en kommunal särskild undervisningsgrupp samt två HVB. Studien fokuserar 

på dagliga rutiner, praktiker, händelser av personal och unga och ger en inblick i de ungas 

vardag i verksamheten. Forskaren anser att barn i allmänhet är en svag grupp i samhället och 

barn som på olika sätt avskilts är ännu mer utsatta för människors bedömningar och agerande. 

Det är därför viktigt att uppmärksamma hur det går till i verksamheterna och vad det är 

ungdomarna erbjuds där. Forskaren anser att sociala och pedagogiska problem ligger ganska 

nära varandra. Benämningar såsom ”problembarn”, ”behandling” och ”undervisning” skapar 

både möjligheter och begränsningar för verksamheternas mål, medel och aktörer. Genom 

analys av vardagssituationer i både pedagogiska och sociala situationer samt genom intervjuer 

med unga och anställda försöker Severinsson (2010) skapa en förståelse för hur 

identitetsskapande processer fungerar. Barnets identitetsskapande påverkas av hur individen 

blir bemött av omvärlden. Om människor i det omgivande samhället se på dessa barn som 

kriminell eller bristande, så finns risken att de ska betrakta sig själv på det viset också. 

Relationen mellan barnet och de betydelsefulla andra i barnets liv spelar en stor roll. En 

positiv relation kan stödja barnet på ett positivt sätt och påverka det i en önskvärd riktning. 

Severinsson (2010) lägger i avhandlingen tydliga samband mellan skolan och 

identitetsskapande.  

 

Reflektioner på tidigare forskning 

Utifrån tidigare forskning och myndigheternas rapport framkommer det att det finns många 

förhållanden som kan påverka placerade barn negativt i deras pedagogiska utveckling. Om vi 

tänker på att hela meningen med en familjehemsplacering är att situationen ska förbättras för 

barnet, då är forskningsresultaten väl lite bedrövande. De borde dock finnas mer vi kan göra 

kring detta. Vi kan börja med att kartlägga hur realiteten ser ut utifrån 

familjehemsföräldrarnas, familjehemssekreterarens och lärarens perspektiv och vad dessa 

personer själva har för inställning och förväntningar. Min studie kommer att ge en ökad 

förståelse för dessa individers roll i det placerade barnets pedagogiska utveckling. Jag hoppas 

att jag genom min uppsats parallellt kan skapa nya insikter hos läsarna.  
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4. Metod 

 

4.1. Vetenskaplig ansats: hermeneutik 

Forskningsproblemet kan studeras utifrån en hermeneutisk förståelsemodell. På grekiska 

betyder ordet hermeneutik att tolka eller uttolka, och används i begreppet ”förståelse”. 

Utgångspunkten för all tolkning är språket. Det är ett redskap vi kan använda för att uttrycka 

oss fritt och vi kan tolka verkligheten genom olika glasögon. Hermeneutik syftar till hur man 

tolkar eller förstår betydelsen av de språkliga strukturerna som man fick ta del av i 

intervjuerna. Genom att studera familjehemsföräldrarnas, lärarens och 

familjehemssekreterarens uttrycksformer skapades nya insikter, vilka har analyserats genom 

fördjupning i ämnets teoretiska del. Genom denna analys kunde i fortsättningen ”konstrueras 

en verklighet”. Det betyder inte att det som kom fram i studien inte är sant men poängen med 

konstruktivistiska framställningar är just samspelet mellan konstruktionen och verkligheten. 

Resultatet av studien är alltså studentens tolkning av vad man fick ta del av hos 

intervjupersonerna. Deras åsikter om familjehemsplacerade barns skolgång har ledat i denna 

process. (Thomassen, 2007 ss. 178-206.) 

 

4.2. Datainsamlingsmetod: kvalitativa intervjuer 

I en studie baserad på kvalitativ metod handlar det om att ta reda på människors upplevelser 

av olika fenomen samt deras syn på verkligheten. Verkligheten kan uppfattas på många olika 

sätt, det finns inte en absolut och en objektiv sanning. I denna studie om hur man som 

familjehemsförälder, familjehemssekreterare eller lärare uppfattar vikten av barnets skolgång 

ligger tyngdpunkten på de deskriptiva aspekterna. Målet var att beskriva vad det finns för 

åsikter kring barnets pedagogiska- och sammanhängande sociala utveckling så att det senare 

kunde analyseras i uppsatsen (Ahrne & Svensson, 2011 ss. 10-18). Data-insamlingsmetoden 

som har används är semi-strukturerade intervjuer. Det betyder att det utgicks ifrån fråge-

områden snarare än exakt detaljerade frågor. Intervjusamtalet kunde på så viss utveckla sig 

mer naturlig och den intervjuade kände sig förhoppningsvis mindre styrd. (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011 s. 40). Före intervjuerna framställdes en intervju-guide vilken 

innehöll de frågor och fråge-områden som fungerade vägledande vid intervjuerna. De har 

tagits upp som bilagor i uppsatsen. 
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4.3. Analysmetod 

Svensson Ahrne (2011 s. 25) redogör i sin bok för skillnaden mellan data och empiri. Data är 

det material som insamlas under fältarbetet, i denna studie är det de samtalen med 

intervjupersonerna. Empiri står för det råmaterial man ska skapa något vidare med. Under 

intervjuerna har alla intervjusamtal inspelats (data) och efter varje samtal har materialet 

transkriberats till ett textdokument (empiri). Med själva empirin har det arbetats. Först har det 

bestämts vilka kategoriseringar som kunde användas, sedan har materialet sorterats, ordnats 

och kategoriserats i sex olika grupper. De fyra utvecklade tema som används i resultatdelen 

(åsikter om skolgången, informationsutbyte, stöttning, förutsättningar och krav), samt 

material som kunde tas upp i den teoretiska analysen och till sist material som gick att 

använda i diskussionsdelen (Svensson & Ahrne, 2011 s. 26). Under skrivandets gång lyssnade 

studenten då tillbaka till enskilda delar av de intervjuerna för att kunna kontrollera och tolka 

materialet ytterligare. Senare i processen, när det kändes att uppsatsen fick mer struktur, har 

alla samtal spelats av för en andra gång. Dels för att kontrollera 

”transkriberingsreliabiliteten”, men också för att lyssna på helheten en gång till samt att 

bedöma om något av det resterande materialet kunde rubriceras under en av de utformade 

kategorierna (Örberg, 2011 ss. 66-69).   

 

4.4. Urvalsmetod och urval 

Jag har funderat mycket på vilka det var jag ville intervjua. Helst skulle jag frågat de 

placerade barnen själva men det är i nuläget inte lämpligt. Då har jag valt de personer som 

står nära barnet och har mest syn på hur barnet påverkas av sin nuvarande utbildningssituation 

och vilka vidare behov barnet har när det gäller pedagogisk och social utveckling. Jag ansåg 

att de personer som kunde besvara mina frågor bäst var antingen familjehemsföräldrar eller 

familjehemssekreterare på socialtjänsten och i privata företag. Men ju mer jag tänkte på vilka 

frågor jag skulle ställa och ju mer jag fastnade i Pierre Bourdieus teori om kulturellt kapital, 

desto mer jag kände att min uppsats skulle bli bättre med ett något bredare urval. Jag ville 

samla in åsikter av såväl en lärare, en socialsekreterare och några familjehemsföräldrar.  

 

Via mejl har jag frågat familjehemssekreteraren och läraren (se informationsbrevet med 

detaljerad information om studien som bilaga) och de gick med utan problem. Det blev ett 

målinriktat urval på detta vis, men på samma sätt ett tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011 s. 42). Både skolan och socialtjänsten ligger i min hemkommun. Det var vad 

som mest avgjorde varför jag valt dessa verksamheter. Jag valde sen mina två 
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intervjupersoner därför att jag visste vem de var. Det gjorde det lättare för mig att kontakta 

dem.  

 

Med att hitta familjehemsföräldrar som ville ställa upp hade jag svårare. Efter att jag tappad 

bort en hel vecka med funderingar hur jag kunde få tag på dem, la jag ut en post på Facebook. 

Jag bad mitt privata nätverk om hjälp och det fungerade. Två personer som jag kände via en 

fritidsintressegrupp ställde upp, och en vän till mig hade en kollega som ville medverka. 

Denna person kände till de personer som ställde upp för mitt sista intervjusamtal. På så sätt 

blev det ett snöbollsurval där till slut (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011 s. 41). 

Det är för övrigt viktigt att läsaren förstår att de familjehemsföräldrar jag har intervjuat inte 

bor i min hemkommun. Deras utsagor om skolan och socialtjänsten syftar följaktligen inte till 

en av mina andra intervjupersoners verksamhet eller arbetssätt.  

 

Med tanken på att jag gjorde en mindre studie med bara sex intervjupersoner, kommer mina 

hållbara slutsatser bara gälla för området där jag gjorde min forskning. Min urvalsgrupp har 

besvarat frågorna vad som gäller deras egen familjehems-situation och deras egen 

arbetssituation så det säger ingenting i frågan om hur läget generellt är i Sverige (Becker, 

2008).  

 

4.5. Etiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden handlar viktigast om att hitta en skälig balans mellan olika 

intressen. Ny kunskap är värdefull och kan bidra till den enskildes och även till samhällets 

utveckling. Vi ska tänka på att göra en risk-vinst bedömning så att vi inte skada andras 

intressen när vi söker ny kunskap. Vetenskapsrådet (2011) redogör för fyra viktiga begrepp 

inom forskningsetik. De är: Sekretess (om förhållandena faller under en paragraf i 

offentlighets- och sekretesslagen får vi inte ta del av dem). Tystnadsplikt (vi får inte ta del av 

brukarens hälso- eller personliga förhållanden). Anonymisering/avidentifiering (kopplingar 

med en individs identitet får inte göras). Och till slut konfidentialitet (skydd mot att obehöriga 

tar del av uppgifterna). (Vetenskapsrådet, 2011.) 

En av de aspekter kring anonymisering jag stötte på är följande: För att riktig avidentifiera 

materialet hade jag tänkt använda ”hen” för alla hänvisningar till mina intervjupersoner, men 

det blev egendomligt att uppfatta i resultatet. Slutligen tyckte jag att bara de hänvisningar till 

de barnen som vi pratat om i intervjuerna skulle formuleras som ”hen”. De har inte valt att 
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deras förhållanden diskuteras i en uppsats, jag tyckte att jag på så sätt kunde anonymisera 

materialet så god som möjligt vad som gäller barnen.  

 

Innan jag utförde min studie fick jag samtycke av intervjupersonerna till att de ville 

medverka, muntlig eller via mejl. Jag har ytterligare informerat mina forsknings-deltagare 

med ett informationsbrev (ligger till som bilaga). De informerades sedan också muntlig, vid 

början av intervjun, om vad som är syftet med denna studie, vilka metoder som ska användas 

och vilka följder och risker som kan medföras. Vidare fick de veta att deltagande i 

intervjuarna var frivilligt och att de kunde avbryta deras deltagande till studien när som helst. 

Personerna har också informerats om eventuella intressekonflikter och jag gav information 

om hur jag skulle se till att all insamlad data förvarades på ett tryggt sätt så att inte obehöriga 

kunde komma åt den (Vetenskapsrådet, 2011) 

 

I den utförda kvalitativa studien har intervjupersonerna gett mycket av sig själva. Därför är 

det viktigt att de etiska aspekterna iakttas så att det inte riskeras att någon lider skada av 

studien. Detta kan till exempel medföra att inte allting vad som har sagts kan publiceras och 

att det hålls koll på om den intervjuade medger att allting som har kommit fram i samtalet få 

användas. Vidare har jag hållit mig till de mer generella reglerna såsom bl.a. att tala sanning 

om min forskning, att öppet redovisa för de olika aspekterna av min forskning, att inte stjäla 

forskningsresultat av andra och att hålla god ordning i min forskning (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

 

5. Teoretiskt ramverk 

 

5.1. Fält, habitus och kulturellt kapital, Pierre Bourdieu.  

Pierre Bourdieu (1930-2002) , en fransk sociolog, introducerade sin teori om ”fält, habitus 

och kapital” för att tydliggöra varför en del människor har bättre förutsättningar i livet än 

andra. Teorierna är Bourdieus svar på frågan hur och varför det uppstår sociala klasser i 

samhället (Calhoun 2000, s. 274).  

 

Ett fält kan ses som de sociala sammanhang, eller sociala arenor där människor har kontakt 

med varandra. Varje fält består av sammanhängande relationer och har en egen specifika 

struktur. Strukturen är kännetecknande för fältet och kan inte överföras till et annat. I ett fält 
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samlar individer sig kring ett intresseområde eller på grund av att de har gemensamma 

egenskaper. I alla fält konkurrerar man med varandra om de olika medel, kapital, som finns 

tillgängliga i arenan. Alla fält där individer förenar sig, har ett olikt värde i samhället 

(Calhoun 2000, ss. 294-295). Till exempel kan ett fält vara en grupp ungdomar som samlar 

sig på ett gatuhörn, samtalar med varandra och röker hasch. Ett annat exempel av ett fält kan 

vara den lokala underavdelningen av det feministiska politiska ungdomsförbundet. I denna 

uppsats syftar fält till de sociala sammanhang barn befinner sig i på skolan, hos den 

biologiska familjen och i familjehemmet. I ett fält balanserar vi på skiljelinjerna mellan 

individuella handlingar och det som förväntas av oss i det sociala fält där vi befinner oss. Vi 

väljer inte alltid som individ, men inte allting bestäms av en högre makt heller.  

 

I ett fält utvecklar individerna omedvetet en habitus, ett slags mental struktur varpå en individ 

iakttar, funderar, och agerar på det som sker i fältet. Strukturen utvecklas inom ett givet 

sammanhang, i den värld eller omgivning vi befinner oss. I interaktion med andra människor 

som har en likadan social bakgrund, utvecklar vi en habitus som är jämförbar med de andras. 

Våra värderingar och vårt handlande blir på så sätt något som är bruklig eller kännetecknande 

för just denna sociala arena. Habitus kan följaktligen ses som något som är ett 

samhällsfenomen snarare än en individuell egenskap (Calhoun 2000, ss. 292-294).  

 

Ekonomiskt kapital omfattar enligt Bourdieu de ekonomiska medel som människor har till sitt 

förfogande för att kunna uppnå makt och inflytelse i samhället. Dessa medel kan samlas 

genom kombinationen av utbildning och hårt arbete (Bourdieu, 1986, s. 81). Det spelar en roll 

i vilken familj man är född. Någon som föddes i en rik familj ska snabbare ha tillgång till 

ekonomiskt kapital än någon som föddes i en fattig familj. Den finansiella situationen av en 

familj är således av betydelse för i vilken mån barn själv har möjligheter att förvärva 

ekonomiskt kapital när de är vuxna. Rika familjer bor på andra ställen än fattiga familjer. De 

bor i ett område där det finns andra rika familjer och deras barn, vilken de kan umgås med. 

För barn finns det kanske fler resurser (eget rum, dator, kulturella utflykter) tillgänglig i en rik 

familj. Det finns även överlägsen spel- och läromöjligheter för barn som växer upp under 

bättre levnadsvillkor och det kan vara av betydelse för dem för att få bättre förutsättningar till 

eget kapital. Barn av fattiga familjer däremot, växer ofta upp i en sämre omgivning där de 

leker och har kontakt med barn som har samma dåliga förutsättningar.  
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Med kulturellt kapital menar Bourdieu saker såsom kunskap, förhållningssätt, värderingar och 

smak vilka är kännetecknande för de höga sociala positionerna, den så kallade dominanta 

kulturen. Om man vet vilka normer och värderingar som gäller för de som är framgångsrika, 

får man lättare tillgång till denna sociala arena. (Bourdieu, 1986, s. 82). När föräldrarna 

befinner sig i, eller har kännedom om denna dominanta kultur, kan man tala om att de har 

förfogande över kulturellt kapital. Den dominanta kulturen är just den platsen där spelets 

spelregler bestäms. För en skola kan det till exempel vara de eleverna som sätter normerna för 

vad som är ”normal” inom skolans sammanhang.  

 

Med socialisation menas sättet varpå kunskap, idéer, normer och värderingar från en förälder 

eller en betydelsefull vuxen i ett barns liv blir övertagen av barnet. Genom socialisering lär ett 

barn sig vad det betyder att vara en individ inom ett visst socialt sammanhang 

(Nationalencyklopedi, socialisation). Man skulle kunna säga att barnet utvecklar samma 

habitus som de andra i sin familj och att barn som har blivit socialiserade i en familj som 

tillhör den dominanta kulturen har bättre förutsättningar när det gäller utbildning. De tar 

faktiskt över det kulturella kapitalet, de normer och värderingar, samt kunskapen om 

samhället.  

Kulturellt kapital handlar även om vilken roll föräldrarna ger sig själva när det gäller barnets 

utveckling. Inom den dominanta kulturen är föräldrarna mer medvetna om och aktiva i 

barnets läroprocess. De försöker även hemma att tillföra barnet kunskaper, till exempel 

genom läxförhör, dela med sig av kännedom om hur samhället fungerar men man kan även 

tänka på resor och besök till muséer.  

 

Med socialt kapital menar Bourdieu individens relationer och nätverk vilken gör det möjligt 

att använda makt och inflytelse i samhället. Människorna behöver ha kontakter för att kunna 

klättra upp i den sociala rangordningen (Bourdieu 1986, s. 86). Även för barn är det viktigt att 

känna rätt personer samt att delta i olika sociala arenor. Till exempel skolan, idrottsklubben, 

musikskola, kyrkan, med mera. När man har kontakt med andra i den dominanta kulturen, 

utvecklar man samma habitus som de andra. Man förstärker dessutom sin position när man 

har kontakt med de som befinner sig i en annan social klass därför att man ökar chansen att 

blir accepterade även inom ännu högre sociala positioner.  

 

Bourdieu redogör på samma sätt för lingvistiskt kapital vilket behövs för att kunna förvärva 

makt och inflytelse i samhället (Bourdieu 1986, s. 85). Utan att man kan språket så kan man 
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inte uppnå en position inom den dominanta kulturen. Barn som inte är födda i Sverige, till 

exempel ensamkommande flyktingbarn, har på grund av detta svårare att klättra upp i den 

sociala rangordningen.  

 

Om en individ har ett stort (ekonomiskt, socialt, kulturellt eller lingvistiskt) kapital, då har 

den personen en högre position i det sammanhängande fältet. Till exempel, en kille kan vara 

bra på att spela fotboll och med detta ”kapital” kan han förvärva sig en hög position på 

fotbollsklubbens fält. Men denna egenskap är dock inte värd så mycket i sångföreningen. 

Därför kan det talas om att fotbollstalang därutöver är ett symboliskt kapital (Bourdieu 1986, 

s. 91).  

 

I min studie har de yrkesverksamma (familjehemsföräldrar, familjehemssekreteraren och 

läraren) följande koppling med de begrepp som används i Bourdieus teori:  

Familjehemsföräldrar: Befinner sig i familjehemsfältet och har även möjlighet att utöva 

kontroll på de andra sociala sammanhangen familjehemsplacerade barn befinner sig i. De har 

till uppgift att hjälpa ett barn utveckla sin habitus på ett positivt sätt genom att tillföra barnet 

normer och värderingar som är passande för den sociala position som familjehemmet har. De 

delar med sig av ekonomiskt och socialt kapital till barnet, i vissa fall även lingvistiskt 

kapital. Till slut kan familjehemsföräldrarna presentera en hel del kulturellt kapital till barnet. 

Exempelvis läxhjälp, resor, kunskaper, skickligheter (idrott eller fritidsaktiviteter), språk, 

kulturella utflykter, erfarenheter och kunskap om samhället.  

Familjehemssekreteraren: Denna person har en samordnande roll. Den ska framförallt se till 

att familjehemsbarnet matchar med familjehemmet så att det kan ske en överflyttning av de 

olika sorter kapital och att barnet utvecklar sin habitus på ett positivt sätt. En 

familjehemssekreterare har möjlighet att tillföra mer ekonomiskt kapital ifall det skulle gynna 

barnet. Vidare kan hon trycka på vid olika anordningar som kan göras på skolan och i 

familjehemmet. En familjehemssekreterare brukar ha koll på vad som pågår i barnets gamla 

fält, hos den biologiska familjen.   

Lärare: En lärare befinner sig på skolans fält och kan påverka barnets habitus genom att lära 

barnet positiva normer och värderingar och vad som är ett friskt sätt att se på världen. En 

lärare ska ha koll på om de andra fält som existerar på skolan (klassen, kompisgängen) 

fungerar gynnande för barnet. Förutom det är lärarens främsta roll att tillhandahålla barnet 

kulturellt kapital i form av undervisning i de olika ämnena. Om det behövs kan en lärare även 

hjälpa till med samordning av särskilda resurser.  
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6. Resultat  

 

6.1. Presentation av intervjupersoner 

 

Familjehem A 

I familjehemmet A drivs ett jourhem där man tar emot barn som är akut i behov av en 

familjehemsplats. Det kan handla om svenska eller ensamkommande barn, pojkar eller 

flickor, i alla åldersgrupper. Generellt stannar barnen så länge socialtjänsten behöver för sin 

utredning, aldrig längre än fyra månader. Efter placeringen i familjehem A går barnet 

antingen tillbaka hem, till ett långvarigt familjehem, till ett behandlingshem eller ett HVB-

hem.  

 

Familjehem B 

I familjehem B har det bott två barn vid två olika tillfällen. Det bor inga familjehemsbarn i 

hemmet just nu men man funderar på att anmäla sig igen. Första barnet som togs emot var ett 

biologiskt barn av familjehemsförälders ex-partner. Andra barnet togs emot genom en annan 

via-via relation. De två barn som har bott i familjehem B var således inga främmande barn 

som placerades där via socialtjänsten utan arrangemanget kom till via en annan väg. Det 

handlade om långvariga placeringar. Båda barnen lämnade familjehemmet på grund av att det 

var dags att stå på egna ben.  

 

Familjehem C 

I familjehem C har man arbetat som familjehemsföräldrar i över 20 år. De har erfarenhet med 

såväl långa och kortare placeringar, att vara avlastningshem, stödfamilj, med mera. Numera 

tar man emot barn via ett konsulentföretag. Det är alltså kommunen som anlitar företaget, 

varefter företaget placerar de barnen i familjehem C. Det är konsulent-företaget som tar hand 

om allt stöttning, familjehemsutbildning, olika möte, mm. Vid intervjutillfället bor det två 

helsyskon i familjehem C, som har en icke-svensk bakgrund.  

 

Familjehem D 

I familjehem D bor det vid intervjutillfället två helsyskon som har en svensk bakgrund. De är 

placerade i hemmet via kommunens socialtjänst, vilken tar hand om allt stöttning till 
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familjehemsföräldrarna och barnet. Familjehem D är ett långvarigt familjehem där de två 

barnen har bott sedan många år.  

 

Familjehemssekreterare 

Familjehemssekreteraren jobbar i kommun X. Hon har arbetat med familjehemsärenden för 

många år och har varit socialsekreterare för både familjehemsbarn och familjehemsföräldrar.  

 

Lärare 

Läraren är klassföreståndare på en grundskola i kommun X sedan många år. Han undervisar i 

klass 7-9. Han har haft några familjehemsplacerade barn i klassen och delar gärna av sina 

åsikter kring ämnet.  

 

Dessa är de personer jag har haft ett intervjusamtal med, och alla samtal varade i ungefär en 

timme. Det är svårt att belysa allting som har kommit fram i de intervjuerna här i mitt arbete. 

Jag har därför valt ut det som jag anser är det mest väsentliga (Rennstam & Wästerfors, 

2011).  

I intervjuerna var jag ute efter en förståelse för hur de professionella och de 

familjehemsföräldrarna såg på de svårigheter och möjligheter kring familjehemsbarnens 

skolgång. Rubriceringen jag har gjort är följande:  

 Åsikter om vikten av en lyckad skolgång för familjehemsplacerade barn 

 Synen på informationsutbyte: svårigheterna och möjligheterna 

 Sättet man stöttar barnet med skolgången 

 Har barnen samma förutsättningar som barn som bor hos sina biologiska föräldrar och 

får man ställa samma krav på dem? 

Sedan har det gjorts en teoretisk analys genom att tillämpa Pierre Bourdieus teori om Fält, 

habitus och kapital på det som har kommit fram i resultatdelen.  

 

6.2. Åsikter om vikten av en lyckad skolgång för familjehemsplacerade barn.  

Det är intressant att ta reda på om det finns ett samband mellan familjehemsföräldrarnas egen 

inställning till skolan och hur de prioriterar rutiner som möjliggör lärande och presterande för 

det placerade barnet. En sak som jag påträffade här, var att de familjehemsföräldrar som hade 

barn som var lite yngre hade en lägre prioritering på läxläsning och höga betyg än de 

familjehemsföräldrar som tog hand om barn i tonårsålder. Som jag kunde förstå det, la de 
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lättare press på dessa barn vad som gäller höga betyg, att vara duktiga i alla ämnen och att 

uppnå det gemensamma målet. De med yngre barn tycker att skolan framförallt är en plats där 

barnen kan glömma svårigheterna i sin situation för ett tag. Det är mer viktigt att de trivs på 

skolan och att de framförallt utvecklar sig som individ. Betoningen ligger inte på höga betyg. 

Skolbyte görs bara efter noggrant övervägande och helst inte när det handlar om en tillfällig 

placering. Barn som är jourplacerade stannar därför lämpligen kvar på sin gamla skola om det 

går att organisera det. Barnet har ju sin trygghet på sin egen skola, det är framförallt av 

betydelse när det ändå händer mycket i barnets liv. Det betyder att familjehemsföräldrarna i 

ett jourhem kör barnet fram och tillbaka hellre än att barnet byter skolan. Skolbyte blir först 

då aktuellt när ett barn placeras i ett familjehem där det kan stanna för längre tid.  

 

En familjehemsförälder nämner att skolan och läxläsning lär ett barn att utveckla motivation 

och att verkligen kämpa för något för att följaktligen kunna få en belöning för allt detta hårda 

arbete i form av ett gott resultat på ett prov eller en uppsats.  

 

”Att man lär sig att kämpa för något och upptäcka att nej, nu är jag jättetrött men jag ska 

kämpa det sista och sen får jag faktiskt känna att det gick bra!”(Familjehem A) 

 

Skolan nämns också som en arena där man socialiseras i sammanhang med andra. Det 

utvecklas inte bara kunskap, utan det skapas idéer, normer och värderingar. Det nämns att 

man lär känna sig själv i mötet med andra och att det därför är viktig för barnet att kunna 

tillhöra en grupp.  

 

”Att vara med i sammanhang och tillhöra en grupp, att lära känna sig själv, att interagera 

med andra människor. Barnet har en väg att gå i livet som skolan är en viktig del i.” 

(Familjehem D) 

 

”Man kan utveckla värderingar och jämföra sig med andra. Hur klär man sig, hur beter man 

sig mot vuxna? Skolan är en arena där man får lära sig ett spel.” (Lärare) 

 

Alla intervjupersoner var väl överens att skolan är ovärderligt för alla barn, oavsett om de nu 

är placerade eller inte. De flesta nämner att de ser det som ett skydd för framtiden att ett barn 

får en passande utbildning. En lyckad skolgång ger bättre chanser på arbetsmarknaden senare, 

och därmed kan en individ uppnå bättre livskvalitet. Det finns alltså mycket att vinna på att 
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minska riskerna med att barn får sämre levnadsvillkor senare i livet. Förutom pedagogisk 

utveckling anser alla intervjupersoner att skolan är ytterst viktig för barnets sociala 

utveckling.  

 

6.3. Informationsutbyte: vad är svårigheterna och möjligheterna?  

I kunskapsläget framkommer det att en brist på information ofta är anledning till varför saker 

stagnerar. Jag var nyfiken till hur det uppfattades av mina intervjupersoner. Finns det 

svårigheter i att få in information? På vilket sätt påverkar det barnets skolgång? Hur brukar 

man informera andra? Alla intervjupersoner jag pratade med tycker att det kan vara 

problematiskt med att få just den informationen som skulle kunna underlätta i stunden. 

Familjehemssekreteraren anser att det är mest pålitligt att efterfråga själv vad man vill veta 

genom att kontakta skolan eller familjehemsföräldrarna. Läraren har en förklaring till varför 

det finns en brist i informationsprocessen: Skulle man kunna ägna mer tid åt att samtala med 

andra om hur det går för barnet, då skulle man upptäcka snabbare att utvecklingen kör fast 

någonstans. Han anser att detta är en nätverksbrist. Hela nätverket kring barnet vet en del om 

hur det går för barnet, men ingen ser helheten. Färre personer skulle behöva ha mer koll på 

barnet men det finns numera inga rutiner eller resurser för det. Förutom det ställer han frågan 

vems ansvar det i så fall skulle vara. Familjehemmet, skolan, socialtjänsten? Det saknas alltså 

kunskap om hur de andra systemen fungerar, så tycker han. 

 

Familjehemsföräldrarnas åsikter är blandade. En del tycker att det går hyfsat bra med hur de 

blir informerade, medan andra anser att detta har stora brister.  

 

”Vi fick inte veta någonting. Alla satt och höll på sin information, ingen ville säga något till 

den andra och skolan, dem brydde sig inte ett endaste dugg.” (Familjehem C) 

 

Sekretesslagstiftningen anses vara en svårighet i vissa omständigheter. Läraren medger att han 

inte är så uppdaterad med reglerna kring detta. Hindret blir ju att man ibland tvivlar att man 

kan ge ut informationen, att man inte kan vara så rak med varandra som man skulle behöva 

vara. Det skulle egentligen jobbas mer aktivt med det så att rutinerna blir välförankrade på 

skolan. Familjehemssekreteraren berättar att skolpersonalen ofta kommer till socialkontoret 

och lämnar uppgifterna muntlig. På det sättet kan man ställa följdfrågor. Hon anser att barnets 

rätt har starkts vad som gäller sekretesslagstiftning. Är informationen viktig för andra att veta 

därför att det är till nytta för barnet, då lämnar man ut uppgifterna helt enkelt.  
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”Vi har inte fått veta något om barnets familjesituation innan placeringen. Vi visste inte hur 

de hade haft det eller vad som låg bakom deras placering, vad problematiken var. 

Socialförvaltningen hävdes sig på sekretessen.” (Familjehem D) 

 

Familjehemssekreterarens åsikter om att lämna ut information ifall det hjälper barnet och 

familjehemmens citat om informationsbrist inte verkar stämma överens med varandra. Här 

återspeglas att man i olika kommuner har olika arbetsrutiner och idéer kring vad som ska 

lämnas ut. Om familjehemsföräldrarna behöver gissa om vad ett barn har varit med om kan 

det ses som ett hinder för utvecklingen. Det gynnar inte barnet att man ska uppfinna hjulet för 

sig själv som familjehemsföräldrar.  

 

Så som jag uppfattar det av alla intervjupersoner, är detta problem verkligen existerande och 

spelar en stor roll för alla som är inblandade. Det är inte bara sekretessen som gör att man 

informerar varandra dåligt. Jag tolkar det också som en brist på en god arbetsrelation. I de 

flesta kommuner går familjehemsföräldrar en utbildning där det också informeras om vem 

som ansvarar för vilka arbetsuppgifter. I mina samtal framkommer det hos nästan alla att en 

god arbetsrelation är avgörande i det här arbetet. De tycker att det är till fördel för barnet när 

man har ett öppet förhållningssätt med varandra. Man måste kunna arbeta som ett team.  

 

6.4. Stöd: Sättet man stödjer barnet med skolgången.  

Det framkommer i kunskapsläget att stöttning från vuxna och professionella är mycket viktigt 

för de placerade barnen vad som gäller skolan. Det nämns att de ofta ligger efter till följd av 

alla problem de har varit med om. Skolan har ofta varit lågt prioriterad hos de biologiska 

föräldrarna, de har skolkat eller inte kunnat fokusera sig på skolan, och så vidare. Det var klart 

att jag ville ställa frågor om det. Att ett barn får stöd från vuxna och professionella är en 

viktig förutsättning för placerade barn för att hinna ikapp med skolan. Jag ville veta hur 

familjehemsföräldrar och professionella arbetar med att utforma stöd till barnet, och på vilka 

olika sätt man anser att barnet kan få stöd.  

 

Det är framförallt viktigt att de vuxna som befinner sig kring barnet motiverar och stödjer 

barnet så mycket de bara kan vad som gäller utbildning och lärande, så anser faktiskt alla. En 

familjehemsförälder berättar att hon själv var i trettioårs åldern innan hon började plugga 

därför att hon inte visste vad hon ville bli. Det finns med andra ord förståelse för att man inte 
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riktig vet vad man vill när man är så ung. Hon tycker att ett familjehemsbarn efter gymnasiet 

själv får välja om det vil läsa vidare eller inte, men att ett barn klarar gymnasiet det anser hon 

som grundläggande. En annan familjehemsföräldrar berättar hur den försöker upptäcka vart 

barnets styrkor ligger så att barnet kan utveckla sina skickligheter i en viss riktning.  

 

”Så implanterar jag det i hjärnan på dem efter ett tag. Och så börjar jag går efter den vägen 

och så pushar jag hela tiden, så att dem själva också börjar tro att det kan fungera.” 

(Familjehem B) 

 

Ofta ligger barnen efter med skolan när de först blir placerade. Att komma ikapp med allt 

skolarbete utan hjälp är mycket svårt. Det krävs vuxna och professionella som kan stödja med 

punktinsatser: till exempel läxläsning, läxförhör, mattegrupp, sommarskola, med mera. Det är 

viktig att ett barn själv börjar tro att det kan fungera. Ingen tjänar på om måttstocken ligger 

för högt för barnet. Samtidigt måste också familjehemsföräldrarna lägga fokus på det.  

 

”Man får väl hjälpa så gott man kan!” (Familjehemssekreteraren) 

 

Alla intervjupersoner är överens om att barnet behöver få bekräftelse på sina skolprestationer. 

De inser fördelarna med positiv förstärkning och ser det som ett sätt att motivera barnet att 

kämpa på med skolan. De flesta intervjupersoner känner själv glädje av när barnet lyckas med 

något prov eller uppgift och de förstår att det är just då man ska berömma barnet. De ser det 

dessutom som ett sätt att barnet kan se och känna att det har kontroll på sitt liv och börjar få 

utsikter igen.  

 

”Jag blir så glad när jag kommer hem och de säger att de har lyckats med någonting. Så 

kommer dem hem med ett provsvar och då har de så här många poäng. Super! Jag visste det! 

Du ser vad du har klarat här!” (Familjehem B) 

 

”Det är viktigt att de själv har en motivation, att de kan se framåt. Inte bara leva i nuet och se 

bara hopplösheten så många har. Som barn ska man ha en framtidsdröm som ligger inom en 

rimlighet, tycker jag.” (Familjehem A) 

 

Läraren anser att positiv förstärkning är grundläggande för inlärning och han tycker att ett 

barn behöver mycket av det. Samtidigt känner han att han skulle svika eleverna om han bara 
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fick berömma dem. Han tycker att de får veta vad som kan förbättras för nästa gång, annars 

skulle de inte lära sig något.  

 

”Vi lyckades att jobba upp motivationen till och med att hen kom till mig för att träna inför 

provet. Då gick det faktiskt bra på det här provet. Som en lottovinst nästan! Och så kände hen 

att hen kunde påverka situationen. Man ska ju ta de här små guldkornen och säga: det här 

var ju jättebra, du klarade den här delen. Istället för att säga: åh, nu har du dem här tio 

bitarna kvar och inte påtala om det som gick bra.” (Familjehem A) 

 

”Istället för att använda ordet feedback, så talar jag hellre om feedforward därför att det är 

framåt vi ska visa dem. Alltså, det här gick bra men det här ska du tänka på till nästa gång.” 

(Läraren) 

 

Att ge feedback är dock inte enkelt för alla. Några familjehemsföräldrar beskriver att de har 

upplevt brister hos de professionella vad som gäller positiv feedback och bekräftelse för 

barnet. 

 

”Trots att barnet är så duktig så på varje utvecklingssamtal är det liksom de har letat upp 

någonting som de måste hugga på. Till exempel, hen läser inte tillräcklig fort. Men låt hen 

läsa långsamt då för hela världen. Lyft hen istället. Det är så viktigt att barnet blir 

bekräftat!” (Familjehem C) 

 

Förutom att barnet får bekräftelsen av lärarna och familjehemsföräldrarna så framkommer det 

i intervjuerna att det ligger en roll för biologiska föräldrarna här på samma sätt. Det är en stor 

och givande resurs om barnets egna föräldrar är med och stödjer skolgången. Det kan ha en 

positiv påverkan på barnet om det kan visa sin betygslista för sin mamma eller om hon kan 

följa med till Lucia-firandet på skolan till exempel. I vissa fall skickas det ut veckobrev till de 

biologiska föräldrarna eller så är de med på utvecklingssamtal. Tyvärr har inte alla biologiska 

föräldrar samma möjlighet till det. En del är ju upptagna med sina egna problem, de finns inte 

tillgängliga på samma sätt. Men alla biologiska föräldrar har väl gemensamt att de vill att det 

går bra för deras barn. I samtal med socialtjänsten påminner familjehemssekreteraren alltid till 

de biologiska föräldrarna om att deras positiva bekräftelse är viktig för barnet.  
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Nästan alla intervjupersoner tyckte att det var viktig att avsätta tid på varje skoldag för att 

göra läxorna hemma. Familjehemssekreteraren tycker att det också ökar tryggheten för barnet 

när man lyckas få en sådan planering hemma. Barnen blir mycket mer nöjda när allting är 

gjort och rutinen i sig har en positiv påverkan på barnets dagstruktur. Om skolprestationerna 

förbättras då kan ett barn dessutom känna att det har mer kontroll över sitt liv. Att skolan 

upplevs som svår och jobbig betyder inte att barn i grunden inte vill lyckas med det. En 

familjehemsförälder nämner att det är något man ska jobba aktivt med. Man ska pressa barnet 

i rätt riktning, menar hon, så att det själva också börjar inse vikten av att göra sina läxor, att 

lyckas. Skolan är mycket roligare om man kan prata med i klassen och inte står utanför i 

gruppdiskussionerna. Känner ett barn sig misslyckats i skolan så påverkar det på flera andra 

nivåer. De flesta familjehemsföräldrar berättar om att de har utvecklat rutiner för läxläsning 

hemma. De avsätter tid och finns där för att hjälpa barnet om det kör fast med någonting. De 

försöker också hjälpa till med att utveckla studietekniker. Mobiltelefoner och datorer ska 

avstängas, barnet behöver inte vara uppkopplade med världen jämt. 

 

De flesta intervjupersoner ansåg att familjehemsplacerade barn inte bara hade samma resurser 

som hemmaboende barn, utan de hade även tillgång till fler resurser än andra barn. Det 

nämndes till exempel hörlurar, surfplatta, klassassistenter och en specialpedagog som stödjer 

barnet. En svårighet som man tar upp är pengar: alla barn har väl behov av något, men vilket 

behov sätter man i första hand? Det är ofta rektorn som tar beslut hur resurserna används och 

den har inte alltid samma koll på barnets behov i den aktuella situationen. Så blir det en 

prioriterings sak. Det nämns dock av de familjehemsföräldrarna att socialtjänsten och 

konsultentföretaget hjälper att trycka på i skolan så att fler resurser frigörs för barnet.  

 

”Andra föräldrar kanske använder armbågarna för att få ännu mer resurser därför att de vet 

hur det funkar. En förälder som vet vilka knappar de ska trycka på vet hur spelet fungerar.” 

(Läraren) 

 

”De som är högljudda, de som skrika och gapar, får ju mer uppmärksamhet, mycket mer 

hjälp än dem tysta barn.” (Familjehem C) 

 

”Rent generellt tycker jag att vi får slåss mer för våra familjehemsbarn i skolan än vad vi 

behövde för de biologiska barnen. Det är precis för att de lättare åsidosätts och blir 

särbehandlade.” (Familjehem C) 
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Sista citaten visar att inte alla familjehemsföräldrar upplever att man på skolan är mer 

generösa för barn som har större behov än andra barn. En familjehemsföräldrar tyckte att det 

var tvärtom. Det krävdes mycket mer inblandning för att få insatser från skolan för deras 

familjehemsbarn.  

 

6.5. Har familjehemsplacerade barn samma förutsättningar som barn som bor hemma 

och ska man ställa samma krav på dem?  

Jag var särskild nyfiken på vad familjehemsföräldrar och professionella hade för åsikter om 

frågan om familjehemsplacerade barn har samma förutsättningar som andra barn vad som 

gäller skolan, och om man kan ställa samma krav på dem. För ett placerat barn blir det svårt 

att uppnå skolverkets mål när det har vuxna omkring sig som inte verkligen tror att det är 

möjligt. Alltså, att vuxna skickar ut signaler om vad de tror ett barn kan åstadkomma. Om de 

ser negativ på barnets möjligheter, så kanske barnen själva inte heller har övertygelsen att 

lyckas med skolgången. En form av identitetsskapande där barn uppnår de vuxnas 

förväntningar, även om de är negativa.  

 

På min fråga om man tyckte att familjehemsplacerade barn hade samma förutsättningar som 

andra barn vad som gäller skolan fick jag i alla intervjusamtal ett mycket intressant svar. Det 

finns olika åsikter om det och de flesta intervjupersoner svarade med både ja och nej. De kan 

väl se att barnen har samma förutsättningar vad som gäller möjligheter och begåvning, men 

samtidigt bär de med så mycket annat som är en ständig påfrestning. En familjehemsförälder 

sa att hon upplever att de placerade barnen lever i en annan ovisshet som andra barn inte har 

och att detta har en negativ påverkan. På grund av just detta behöver de mer stöd än andra 

barn. Familjehemssekreteraren tyckte inte att det räcker fullt ut för barnet att komma i en 

trygghet och att få ett gott hem. Hon nämnde att de stora omsorgsbristerna där många barn har 

varit med om, inte går att förbise. Läraren menar på samma sätt att dessa barn har mycket att 

ta igen och att det krävs mycket stödinsatser för dem för att komma på samma nivå de andra 

ligger.  

 

”Det hjälper inte bara att man kommer i en trygghet och får ett gott hem, det räcker ju inte 

fullt ut. Samtidigt så behöver man mycket mer stödinsatser för dom barnen så att de verkligen 

hinner ikapp sig och få lyckas. De behöver egentligen MER förutsättningar.” 

(Familjehemssekreterare) 
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”En del kämpar med språket och sen ska de upptäcka alla koderna: hur fungerar denna 

skola, hur är bedömningssituationerna? Vissa kanske kommer från en situation där de har 

gått till skolan i bara tjej-klasser eller kille-klasser. Det krävs ju mer resurser för att dom ska 

få samma förutsättningar.” (Lärare) 

 

En annan familjehemsförälder påpekade att vissa barn oroar sig väldigt mycket på vad som 

pågår hos sina biologiska föräldrar, i det ”gamla hemmet”.  

 

”Egentligen har de det men om man tänker så här: man blir ju inte placerad utan anledning. 

De har ju ofta väldigt tunga bagage. Man ska hitta sin trygghet i en familj som man inte 

känner egentligen. /…/ Vi har haft barn här som har funderat på åh, mamma har inte svarat i 

telefonen på jättelänge. Jag vet inte om hon lever eller har knarkat ihjäl sig. Under dem 

förutsättningar är det väldigt svårt att lära sig någonting. Jag hade inte klarat det!” 

(Familjehem C) 

 

Anslutningsviss ville jag höra om familjehemsföräldrarna, läraren och 

familjehemssekreteraren har åsikter kring kraven som ställs på familjehemsbarnen i skolan. 

En familjehemsförälder berättade att skolan arbetar mycket med speciallösningar. Hon kan 

inte säga om det är därför att barnet är familjehemsplacerad, om det har något att göra med 

barnets tillbakadragna personlighet, eller om det är skolans sätt att organisera arbetet även för 

andra barn också.  

 

I jourhemmet tycker man att kraven får ligga lite lägre därför att det händer mycket för barnet 

i just den stunden. Man håller samtidigt på med utredningen så man vet inte så himla mycket 

om barnets skolprestationer heller.  

 

Familjehemssekreteraren anser att man ofta inte ställer samma krav på familjehemsplacerade 

barn. Hon möter ständigt många lärare och familjehemsföräldrar som säger att ett barn inte 

orkar med skolan, vilket egentligen inte gynnar barnet så mycket. Jag tyckte det var en 

intressant synvinkel och har frågat de andra intervjupersonerna vad de hade för åsikter kring 

det. Läraren har som åsikt att det är hans jobb att ställa samma krav på alla hans elever, 

beroende på vad dem kan. Han tycker att alla ska anstränga sig lika mycket för skolan. Om 

det inte går med de materialen alla andra jobbar med, då ska man som lärare anpassa 
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läromaterialet. Det vanliga på skolan kan vara en avlastning för det som är jobbigt hemma. Ett 

barn får på den tid det är på skolan vara lika normal som alla andra. Det blir utmanat att 

utveckla sig och behöver inte vara upptagen med det som är påfrestande hemma.  

 

”Vi kanske är schystast om vi ställa krav på att de kommer hit, arbetar och lär saker och sen 

går dom hem. Men om vi börjar ta hänsyn till att: nu kan du sitta och fundera över hur 

jobbigt det är hemma. Då ger vi mer tid för att tankarna kan gå snurra. Vi hjälper dem 

kanske inte heller utom vi ska väl stå för utbildningen. Då kanske det hjälper, så kan dem 

släppa det jobbiga hemma.” (Lärare) 

 

Men så fungerar det inte alltid, tycker en familjehemsförälder. Det är ofta svårt för ett barn att 

inte vara upptagen med det som pågår i barnets liv. Hon tycker att man på skolan borde ta mer 

hänsyn till att ett barn kan underprestera på grund av just detta. Barn har svårt för inlärning 

när de är otrygga.  

 

”Nej men jag tror ändå att det jobbiga finns där hela tiden. Även om du lekar och hoppar, 

oron finns ju alltid där. Du vet inte hur det är imorgon, det pressar lite på barnet. /…/ Man 

ska påpekar för skolan att de har bagage. Det kanske inte är så konstigt att de inte är så 

trygga och fokuserade.” (Familjehem C) 

 

Sammanfattande svarade intervjupersonerna blandat på den här frågan: Ja, de har samma 

förutsättningar som andra barn, MEN det finns en del påfrestningar som tar mycket av barnets 

förmåga att prestera på samma nivå som de andra. En del tycker att man ska ta hänsyn till det, 

medan andra tycker att det är mer rättvist att behandla alla barn lika.  

 

 

7. Teoretisk analys 

 

7.1. Fält, habitus och kapital.  

Jag har i min studie intervjuat de personer som står nära de familjehemsplacerade barnen där 

min uppsats egentligen handlar om. Kopplingen mellan teorin och empirin blir därför inte 

direkt. Alltså, det är omöjligt att samla in all den empiri som behövs för att studera hur 

habitus förändras när barnen byter fält och hur deras habitus och kapital påverkas av de 
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yrkesverksammas agerande. För att göra det skulle man egentligen behöva intervjua och 

observera de familjehemsplacerade barnen själv. Det var dock inte lämpligt i denna studie. 

Jag har därför arbetat med det material som var möjligt att insamla.  

 

I Teoriavsnittet berättas det om att studien kommer att ge en ökad förståelse för 

intervjupersonernas roll i det placerade barnets pedagogiska utveckling. Ett barn behöver 

vuxna människor omkring sig som leder barnet i rätt riktning. Att uppfostra ett barn handlar 

inte bara om att mata och klä på det. Vuxna ska överföra saker såsom kunskap, idéer, normer 

och värderingar. Ett barn ska lära hur det ska bete sig i det sociala sammanhanget det befinner 

sig i. Vid en familjehemsplacering utgår vi ifrån att den gamla omgivningen inte längre finns 

eller inte är gynnande för barnet. I en ny situation ska ett barn anpassa sig till en ny kultur. 

Den dominanta kulturen är platsen där spelreglerna bestäms eller där normer och värderingar 

utgör det ”normala” i samhället. Socialtjänsten är främsta exemplet av en plats där andra 

bestämmer över vad som är bra för barnet. Skolan är en annan plats, och även i 

familjehemmet utgår vi ifrån att man ska tillgodose barnets behöv vad som gäller barnets 

pedagogiska och sociala utveckling.  

 

Socialtjänsten  Skolan 

 Barnet  

Familjehemsföräldrar   

 

 

I schemat ser vi hur barnet står i mitten och hur de professionella och familjehemsföräldrar 

befinner sig omkring barnet. Det är ovärderligt att de har en bra kontakt med varandra kring 

barnet. Hur kan de till exempel tillgodose behov såsom ”barnets bästa” om det inte finns en 

god kommunikation med de andra? Varje individ som nämns här sin egen roll i att leda barnet 

i rätt riktning. Detta gör de alla på ett unikt sätt och kan relateras till det teoretiska ramverket 

på sitt eget sätt. Familjehemssekreteraren samordnar vad som behövs för barnet genom samtal 

med de andra, till exempel hjälper familjehemssekreteraren att trycka på vad som gäller extra 

insatser på skolan, så har det framkommit i intervjuerna. Hon kan på så sätt se till att det finns 

ekonomiskt kapital i form av insatser för barnet att förfoga över. Läraren delar med sig av 

kunskap så att barnet kan utveckla sig pedagogisk och social vilket kan ses som att han tillför 

olika sorter av kulturellt kapital. Han har berättat att man på skolan jobbar aktivt med barnens 

möjligheter att etablera sig på skolans fält genom att ta upp värdegrundsfrågor och arbeta mot 
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den så kallade ”vi-och-dem” kulturen i klassen. Familjehemsföräldrar har just möjligheter att 

introducera barnet i den dominanta kulturen och kan se till att barnet får en position på deras 

egna specifika fält. Jag har fått höra många exempel på det under mina intervjuer. På så sätt 

kan barnet ta till sig olika former av ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital (resurser, resor, 

kulturella besök, läxhjälp, idrottsförening, social utveckling, mer positiva normer, kunskap 

om samhället, med mera). Genom att överföra dessa värderingar och denna kunskaper kan 

barnet få en högre position i samhället än det hade före familjehemsplaceringen.  

 

I relation med studiens empiri framkommer vidare att ett flertal intervjupersoner kan sätta ord 

på att skolan är en social arena där barn socialiseras i sammanhang med andra personer. De 

anser att det i skolan inte bara handlar om språk- och ämneskunskaper utan det är en plats där 

man kan hitta sig själv och kan börja jobba upp sitt kapital. Läraren nämner som exempel de 

ensamkommande barnen som är familjehemsplacerade. Han menar att de inte kan stödja på 

sina egna föräldrar, de har inga kunskaper om samhället eller den dominanta kulturen och de 

kan inte språket. I allt detta, så anser han, är de också normala tonåringar som står inför 

utmaningen alla tonåringar står för. Och kommer man till en främlingsfientlig skola är det 

bara en utmaning till, så tycker han. Jag uppfattar att läraren ser att dessa barn står tomhänta: 

de befinner sig i ett fält där de inte känner sig trygga, de har inte kunnat utveckla en habitus, 

och de kan inte visa för de andra att de har någon form av kapital. Det är inte lätt att 

konkurrera med andra, etablerade barn i detta läge och det borde inte förvåna oss att de hellre 

dras till de som är lika. Kommer man inte in i gruppen, då kan det hända att de 

familjehemsplacerade umgås som ett gäng, så förklarar läraren. Denna situation är inte 

gynnande för någon. Ett barn ska utveckla en egen identitet i alla grupper det befinner sig i. 

Hittar en individ sin plats i flera olika fält så kan den verkligen upptäcka: vem är jag? Läraren 

nämner att det är viktigt att skolan har en plan jobba aktiv med att dessa barn har möjlighet att 

komma in i klassen, så att det inte uppstår en vi-och-dem-känsla.  

 

Vid en familjehemsplacering byter ett barn olika fält: hemmet, kretsen av betydelsefulla 

vuxna, skolan, bostadsområde, med mera. Det kommer att ta tid för ett placerat barn att uppnå 

socialt och kulturellt kapital. Det krävs engagerade vuxna som kan socialisera barnet i rätt 

riktning: familjehemssekreteraren, lärarna och familjehemsföräldrarna. Vid en vällyckad 

placering kan ett familjehemsbarn ta över en del av familjehemsföräldrarnas och lärarnas 

kulturella kapital. Med mer kunskap och mer realistiska normer och värderingar kommer ett 

barn ha bättre förutsättningar när det gäller utbildning. Samtidigt kan ett barn genom att vara 
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del av olika sammanhang, etablera sig i olika sociala arenor och utveckla på det sättet socialt 

kapital. En familjehemsförälder berättar att barnet i början av placeringen gick och spottade 

på gatan när de promenerade tillsammans. Ett tydligt exempel av hur barnet visade en 

förutvarande habitus som inte var passande för det nya fältet. Samma intervjuperson berättar 

hur hon har skildrat bilden för familjehemsbarnet av hur livet ser ut i den dominanta kulturen 

för att kunna ”locka” barnet i den önskade riktningen. Hon talade om för barnet vad hen 

skulle få för möjligheter när man satsar på en god utbildning: att man kan köpa allting man 

vill ha, att man kan resa, gå på restaurang, med mera. På samma sätt jämförde hon motsatsen 

för barnet, hur det skulle kännas när man till exempel inte kan hänga med i samtal med andra 

människor därför att man inte kan någonting om skolfakta eller inte talar ett främmande 

språk. Med andra ord: att man inte förfogar över något kulturellt kapital. Genom att påverka 

barnets tankar kring världen lyckades denna familjehemsföräldrar att förändra barnets habitus.  

 

Barn befinner sig som konstaterat i flera olika arenor samtidigt. Familjehemsbarn har en 

större utmaning därför att de har två olika hem, där de måste anpassa sig till två olika 

strukturer. Utifrån teorin vet vi att barnets habitus snarare är en konsekvens av omgivningen 

än att det handlar om en individuell egenskap. Vid en familjehemsplacering plockas ett barn 

ut sin gamla olämpliga miljö och planteras det i ett främmande familjehem och på en ny 

skola. Vi kan föreställa oss att barnet måste känna sig väldigt otrygg för ett tag. Barnet är 

nollställd och ambitionen är att man ska samarbeta för att utöka deras kapital. Jag har 

beskrivit i resultatdelen hur man på olika ställen jobbar aktivt och framgångsrikt med det. 

Men det gäller inte bara att utveckla en ny habitus och samla på nytt kapital på den nya 

platsen. Den gamla situationen finns fortfarande kvar. Det kan vara så att det finns utsikt att 

kunna bo hemma igen efter ett tag, eller så har barnet goda förbindelser med det gamla fältet. 

Som följd ska de utveckla och upprätthålla sin habitus på bägge ställen, även om de står i strid 

med varandra. En familjehemsföräldrar berättar att familjehemsbarn har två världar, en 

hemma hos sin biologiska föräldrar, och den nya världen i familjehemmet. De barn som bor i 

hans hem har i nuläget ingen kontakt med sin biologiska föräldrar. Det nämns av både 

familjehemsföräldrar att det fungerar lättare när den gamla världen inte sliter och drar i barnet. 

I detta fall behöver barnet bara utveckla sin habitus i den nya världen, och kan glömma allt 

det gamla.  

I intervjuerna har det också kommit fram att de flesta familjehemsföräldrar, framförallt de 

med barn som legat efter på skolan eller med barn i tonårsåldern, avsätter tid för att hjälpa 

barnet med sina läxor varje dag. Det är en bra sak att de är medvetna om och är aktiva i 
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barnets läroprocess. Läraren menar att det är viktigt för alla barn att få läxhjälp från vuxna, 

oavsett om de är placerade eller inte. Han tycker att ett barn även ska utveckla en vana, eller 

habitus vad som gäller studieteknik. Genom överförandet av värderingen att det är viktigt att 

ett barn anstränger sig för att klargöra sin utbildning, påverkar man barnets tankar kring det på 

samma sätt. En familjehemsföräldrar kallar det för ”att implantera det i barnets huvud”. Hon 

menar att man som familjehemsföräldrar ska pusha dem till att prestera, och när de till slut 

gör det, så ser hon att de till sist själva också beroende av känslan av att lyckas. 

Familjehemssekreteraren håller fullständig med att ett barn i grunden själv också vill lyckas 

med skolan. Hon tycker att det är en vuxens roll att hjälpa dem med att hitta sin väg i 

utvecklingen, eller om vi relaterar till Bourdieus teori: att utveckla en habitus i plugget.  

 

Även om det var tanken att belysa familjehemsplacerade barns skolgång utifrån Pierre 

Bourdieus teori om kulturellt kapital, så kunde inte alla data som jag samlade in betraktas 

genom dessa glasögon. Till exempel de problem som uppstår för barnet när olika 

verksamheter har ett dåligt samarbete eller informationsutbyte med varandra. Barnets 

emotionella tillstånd är på samma sätt svår att betrakta utifrån denna teori. Det får 

uppmärksammas att teorin har används som ett sätt att utöka förståelsen till varför placerade 

barn har svårigheter med skolgången och vilka bakomliggande samhällsmekanismer som 

påverkar här. Familjehemsföräldrarnas, lärarnas och familjehemssekreterarens sätt att stödja 

barnet är som jag anser en betydelsefull faktor i varför ett barn lyckas eller misslyckas med 

skolgången. Fokuset av min studie har därför legat på detta område.  

 

 

8. Diskussion  

 

En vällyckad skolgång är den mest betydande skyddsfaktor vetenskapen har hittat för att 

förebygga utsattheten familjehemsplacerade barn riskerar möta i sitt liv. Trots denna kunskap 

finns det fortfarande mycket att göra. Statistiken visar att i 2014 nästan 30 000 barn blev 

placerade enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om Vård av Unga (LVU). De vanligaste 

form av placeringen är familjehem (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Familjehemsplacerade barn har en högre risk att misslyckas i skolan. De får ofta lägre 

skolresultat, de slutar skolan tidigare än andra och de drabbas oftare än andra av svårigheter 
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senare i livet. Risken att de inte går ut gymnasiet är tre gånger större för dessa barn och risken 

att de senare i livet blir dömda för allvarliga brott är sju gånger större (Skolfam, u.a.). Om det 

händer är det inte bara en sorglig händelse för den som drabbas av det, det är på samma sätt 

ett misslyckande för samhället. Det är klart att vi har mycket att vinna på att försöka minska 

de här riskerna.  

 

I min studie har jag utgått från de forskningsresultat som visar att det är framförallt 

familjehemsföräldrar och lärarna som är den största stödjande faktorn för barnet vad gäller 

skolgången (Harker, et al., 2003) Deras stöd kan ses som en överföring av kulturellt och 

socialt kapital i form av pedagogisk och social utveckling. Jag ville gärna veta mer om vad 

man på socialtjänsten, på skolan och i familjehemmet hade för åsikter kring skolgången. Jag 

ville på samma sätt veta på vilket sätt de försöker stödja barnet, hur det ser ut med 

informationsutbyte och om de tyckte att familjehemsbarn möter större svårigheter i 

skolgången än andra barn.  

 

Det skulle inte ha varit en överraskning om resultatet av denna studie skulle visat samma 

bedrövande resultat som nationell och internationell forskning har påvisat: insatserna som 

görs i nuläget är inte tillräckliga för att lösa svårigheterna för dessa barn. Det var dock inte 

alls vad jag fick fram… Alla personer jag har intervjuat tar familjehemsbarnens utbildning på 

allvar och de flesta är även mycket engagerad i att hjälpa till med exempelvis läxorna, 

läxförhör, studieteknik eller parläsning. Alla familjehemsföräldrar deltar i någon form av 

utbildning eller föreläsningar via socialtjänsten eller konsulentföretag och till följd av det var 

alla medvetna om att forskningsresultatet kring placerade barns skolgång såg ut så här. 

Familjehemssekreteraren försöker påverka familjehemsföräldrar på samma sätt. Hon 

motiverar dem att kämpa för skolan i hög grad. Hon berättar stolt att många av ”hennes” barn 

tar studenten. Om hon jämför resultaten i sin egen kommun med vad forskningen säger, så 

tycker hon att det ser bättre ut på hemmaplanen. Hon tror att det är därför att hon bryr sig och 

att det har lönat sig att man i kommunen prioriterar skolsaker för familjehemsbarnen, samt att 

motivera familjehemsföräldrarna och familjehemsbarnen själva.  

 

Alla personer jag har intervjuat är överens om att familjehemsplacerade barn har samma 

begåvningspotential som andra barn, men de anser dock att de har större utmaningar vad som 

gäller skolan. Dessa utmaningar är till exempel att de ska jobba sig upp därför att de ofta 

ligger efter, de ska hitta sin plats i en ny omgivning – genom tillämpning av Pierre Bourdieus 
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teori har jag fördjupat svårigheterna med detta lite vidare. Till slut har de ofta känslobetonade 

problem därför att de bär med mycket mer än andra barn. På skolan är man medveten om, och 

jobbar man aktivt med de två första utmaningarna. Den första i samarbete med socialkontoret 

och familjehemsföräldrarna, och den andra genom att ha en öppen diskussion med skolbarnen 

om värdegrundsfrågor och diskriminationsfrågor. 

 

Jag är glad att jag inte bara pratade med familjehemsföräldrar men att jag också hade ett 

samtal med en familjehemssekreterare och en lärare. De intervjuerna med de två sista har 

verkligen fördjupad materialet. Familjehemsföräldrarnas utsagor har varit lite färgade vid 

somliga svar, framförallt när det handlade om informationsutbyte med de andra aktörerna. 

Genom att ta del av alla inblandades åsikter fick jag en mer objektiv bild av de möjligheter 

och svårigheter varje individ trotsar. Det som kom fram mest tydlig i de flesta svaren, är 

vikten av en god arbetsrelation med de andra, och här inkluderas även familjehemsbarnen 

själva. Vidare finns det i samarbetet mellan de två verksamheter, skolan och socialtjänsten, 

ibland svårigheter som orsakas på grund av sekretesslagstiftningen. Att man inte är ett proffs 

på de andras verksamhet, känner till regler och rutiner, nämns som ett hinder. På skolan 

erkänner man att det finns grund för förbättring här. Det skulle behövas en utökning av 

kunskap om regler och rutiner som finns i andras verksamheter, och förankring av egna 

rutiner, vilka i nuläget inte alltid existerar eller är välkända av alla.  

 

Under min semi-strukturerade intervju med läraren ställde jag frågan om personalen på skolan 

brukar ha koll på hur barnet mår, och då svarade han ärligt ”nej”. Det uppstod en intressant 

diskussion med flera följdfrågor och -svar. Läraren har som åsikt att ett familjehemsbarn 

befinner sig i ett nätverk där olika har lite koll på barnet. Läraren vet en del, skolkuratorn 

kanske en del, familjehemsföräldrarna, föräldrarna, socialsekreteraren, kompisar, idrottslärare, 

och så vidare. Ett nätverk av information där alla vet lite om barnet men ingen ser helheten. 

Han sa att man förr pratade om att det egentligen krävs en hel by för att uppfostra ett barn. 

Man har barnet i mitten och de vuxna står runtomkring barnet för att stödja det. Ett barn 

behöver trygga vuxna som viktigast ska ha informationsutbyte med varandra om barnet. 

Helheten behövs för att sätta gränser och vara konsekvent mot barnet. Men nu hinner de 

vuxna inte alltid att prata ihop sig, och barnet testar var gränserna ligger för var och en. 

Samtidigt hinner de vuxna kanske inte alltid att vara vuxen. Alla vill ju förverkliga sig själva 

och ibland är de vuxna upptagen med sin egen värld. Om vi vill underlätta detta problem, så 

tycker läraren, behöver färre personer ha mer koll på barnet. Jag håller med att en lyckad 
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skolgång vilar på mer än bara en verksamhet eller individ. Trots att alla verka ha en mycket 

hög ambitionsnivå klarar man inte det ensam. Det är viktig att det finns en god arbetsrelation 

där det förekommer ett problemfritt informationsutbyte med varandra.  

 

Jag skulle kunna säga att statistiken kring familjehemsplacerade barn ser sämre ut än vad jag 

har fått fram ur mina intervjuer. Slutsatsen jag kan dra av det är väl att man på socialtjänsten i 

kommun X, på grundskolan i kommun X, och i de familjehemmen där jag har varit och ställt 

frågor har ganska höga ambitioner vad som gäller familjehemsbarnens utbildning. Jag ser 

deras engagemang som en positiv insats och jag tror inte att någon av statistikens resultat 

ligger till grund för ett misslyckande här. Tvärtom misstänker jag att det finns andra faktorer 

som kan spela en roll i varför en del familjehemsplacerade barn får dåliga betyg på skolan. 

Placeringsavbrott till exempel, som Vinnerljung (2008) tar upp i sitt forskningsresultat. En 

annan förklaring kanske är vad en familjehemsföräldrar trodde, att en del 

familjehemsföräldrar främst har ekonomiska motiv till varför de tar in familjehemsbarn. Som 

en följd är dessa människor kanske mindre engagerade i barnets skolgång. Sedan tror jag att 

ett barns habitus spelar en stor roll i det hela. Lyckas man inte med att bryta gamla 

tankemönster hos barnet, så blir det svårt att uppnå beteendeförändring och framgång. 

Arbetsrelationen mellan barn och vuxna är även här avgörande.  

 

Men allting i kunskapsläget är inte från den senaste perioden. Socialstyrelsen har i samarbete 

med Skolverket publicerat en vägledning i 2013 (Placerade barns skolgång och hälsa, 2013) 

och man har under de senaste åren startat i fler och fler kommuner med det nationella 

samarbetet Skolfam (Skolfam, u.a.), det kan gott vara så att man idag är mycket mer 

medveten om att placerade barn behöver mer stöd än andra barn vad som gäller skolgången. 

De barn som bor i familjehem idag deltar möjligen inte i ett forskningsprojekt förrän om tio 

år. Det kan vara så att det framkommer en mer positiv bild då om nuvarande situationen. 

 

Samtidigt är det ju så att dessa barn inte blev placerade utan anledning. Det som ett barn har 

varit med om innan placeringen måste säkert vara av stor betydelsen för barnets utveckling. 

Jag har inte fördjupad mig i hur till exempel anknytningsproblematik påverkar ett barns 

skolresultat i denna studie. Det kan på samma sätt vara orsak till varför ett barn möter 

svårigheter med skolgången, trots medvetenhet och stöd från dem som är inblandade.  

Till slut kan mitt urval ha påverkat att mitt resultat är positivare än vad statistiken säger. Jag 

har haft sex underbart positiva samtal med människor som verkligen var engagerade i frågan. 
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De har lyft min egen tro på min uppsats och gett mig många intressanta funderingar. Jag 

tycker alla mina intervjupersoner är mycket hängivna i familjehemsbarnens skolgång. Det 

måste säkert finnas familjehemsföräldrar som ser annorlunda på det, men de skulle 

förmodligen inte ställa upp för en intervju kring ämnet. Med andra ord: Mitt urval kanske inte 

är representativ för hur det ser ut generellt i Sverige.  

 

Vilka vidare frågor har väckts?  

Därför att samhället har mycket att vinna på familjehemsbarnens goda skolresultat, tycker jag 

att man absolut ska fortsätta forska i detta område. Frågorna min studie har väckt hos mig är 

följande: Jag är nyfiken på:  

 Hur kan vi förbättra att fler vuxna ser helheten av vad som pågår hos barnet?  

 Hur kan vi förbättra samarbetet och informationsutbytet mellan de olika 

verksamheten?  

 Hur kan vi behålla och även förbättra familjehemmens kvalitet?  

 Hur kan vi starka barnets motivation för lärandet och presterandet? 

 

 

 

Annemieke Bosman,  

Maj 2016.  
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10. Bilagor 

 

 

Informationsbrev 

Till: Lärare årskurs 7-9 

Familjehemsföräldrar 

Familjehemssekreterare 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Annemieke Bosman och jag går i termin 6 Socionomprogrammet på 

Linnéuniversitet i Växjö. Just nu håller jag på med att skriva en uppsats på C-nivå vilken 

handlar om placerade barns skolgång. På grund av det letar jag efter intervjupersoner som har 

erfarenhet med denna fråga. Jag är intresserad av att ta del av åsikterna av såväl lärare, 

familjehemsföräldrar och familjehemssekreterare.  

 

I uppsatsen kommer jag inte beskriva specifika barn eller en specifik kommun/verksamhet 

eller skola utan den syftar till de olika personernas åsikter, erfarenheter och tankar kring 

temat. I det slutgiltiga resultatet kommer dina svar vara helt anonyma. Deltagande är helt 

frivilligt. Efter att min uppsats har lämnats in hos Linnéuniversitet får ni såklart en kopia.  

 

Om du kan tänka dig att dela med dig av din erfarenhet, då kan vi avsätta tid för en intervju. 

Det tar ungefär 45-60 minuter och vi kan träffas när och var det är enklast för dig.  

Hör gärna av dig om du har frågor eller om du kan tänka dig att delta. Då kan jag kontakta dig 

via telefonen och förhoppningsvis boka en tid för själva intervjun.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Annemieke Bosman, 

abxxxxx@student.lnu.se 

070-xxxxxxx 
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Intervjuguiden 

 

Familjehemsföräldrar 

Vad är din egen inställning till utbildning? Tycker du att skola är viktig för ditt 

familjehemsbarn?  

- Grundskolan: viktig – inte alls viktig 

- Gymnasieskolan: viktig – inte alls viktig 

- Högskolutbildning: viktig – inte alls viktig  

På vilket sätt påverkar/försöker du påverka barnets inställning till: 

- Skolan 

- Presterandet 

- Utbildning  

Förutom pedagogisk utveckling, vad anser du att fördelarna är med utbildning? 

- Sociala kontakter 

- Självkänslan 

- Nätverk 

- Sociala kunskaper 

Hur såg barnet skolsituation ut när det kom till dig?  

Skolbyte/skolavbrott  

Vad/Hur gör ni när det kommer ett nytt barn? Kartläggning på skolan?  

Har placerade barn enligt dig samma förutsättningar som barn som bor hemma hos sin 

biologiska föräldrar?  

Läggs samma krav på dem?  

Har placerade barn svårare att nå kunskapsmålen/behöver de jobba hårdare? Varför? Varför 

inte?  

Känner du att de professionella som du träffar i skolan och på socialtjänsten har samma 

prioriteringar som vad du själv har kring barnet?  

Anser du att placerade barn får samma resurser som de andra barnen på skolan?  

Finns det andra faktorer som kan spela roll i varför pedagogisk utveckling kan stå stilla?  

- Mobbning 

- Språk/utveckling 

Händer det att barnet är för upptagen med andra problem istället för lärandet?  

Ställer du samma krav på placerade och egna barn?  

Hur är relationen med skolan/socialtjänsten? 
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- Kan du ställa alla dina frågor? 

- Får du den information du behöver? 

- Har de en stödjande roll? 

Känner du att du har kunnat påverka situationen? 

- Förbättring i barnets skolsituation  

- Stödja barnet, hjälpa med läxläsning? 

Vet du något om hur biologiska föräldrarna se på barnets skolgång och utveckling?  

Vet ni något om forskningsläget (att placerade barn gör sämre på skolan).  

Gör ”dina” placerade barn det sämre på skolan än andra barn?  

Varför anser du det?  

 

Familjehemssekreterare 

Vill du berätta hur ni arbetar för en lyckad skolgång?  

Skiljer ni i SOL/LVU-Placeringar?  

Finns det någon skillnad mellan Jourhem eller varaktig familjehem vad som gäller 

skolgången?  

Tycker du att skola är viktig för ett familjehemsbarn?  

- Grundskolan: viktig – inte alls viktig 

- Gymnasieskolan: viktig – inte alls viktig 

- Högskolutbildning: viktig – inte alls viktig  

På vilket sätt påverkar/försöker du påverka barnets och familjehemsförälderns inställning till: 

- Skolan 

- Presterandet 

- Utbildning  

Kan du se andra fördelar med skola för familjehemsbarn?  

- Sociala kontakter 

- Självkänslan 

- Nätverk 

- Sociala kunskaper 

Brukar du veta mycket om hur skolsituationen såg ut för de familjehemsbarnen vid 

placeringen? Skolbyte/skolavbrott  

Vad/Hur gör ni när det kommer ett nytt barn? Kartläggning på skolan? Tidigare skolresultat? 
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Har placerade barn enligt dig samma förutsättningar vad som gäller pedagogisk utveckling 

som barn som bor hemma hos sin biologiska föräldrar?  

Läggs samma krav på dem?  

Har placerade barn svårare att nå kunskapsmålen/behöver de jobba hårdare? varför? Varför 

inte?  

Känner du att lärare och familjehemsföräldrar har samma prioriteringar som vad du själv har 

kring barnet?  

Anser du att placerade barn får samma resurser som de andra barnen på skolan?  

Finns det andra faktorer som kan spela roll i varför pedagogisk utveckling kan hamna?  

- Mobbning 

- Språk/utveckling 

Händer det att barnet är för upptagen med andra problem istället för lärandet?  

Brukar du ha kontakt med skolan om barnet?  

Får du den information du behöver?  

Känner du att du har någon påverkan på skolsituationen? 

- Förbättring i barnets skolsituation  

Vet du något om hur barnets biologiska föräldrar se på barnets skolgång och utveckling?  

Vet du något om forskningsläget (att placerade barn gör sämre på skolan).  

Vad är dina åsikter om det?  

 

Lärare 

Tycker du att skola är viktig för ett familjehemsbarn?  

Jämfört med andra barn?  

På vilket sätt påverkar/försöker du påverka barnets inställning till: 

- Skolan 

- Presterandet 

- Utbildning  

Förutom pedagogisk utveckling, vad anser du att fördelarna är med utbildning? 

- Sociala kontakter 

- Självkänslan 

- Nätverk 

- Sociala kunskaper 

- Identitetsskapande 

Kan du se en gynnsam utveckling för familjehemsplacerade barn där?  
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Hur såg barnet skolsituation ut när det kom till skolan?  

Skolbyte/skolavbrott  

Vad/Hur gör ni när det kommer ett nytt barn? Fasta procedurer? Kartläggning? Inhämtning av 

information?  

Har placerade barn enligt dig samma förutsättningar som barn som bor hemma hos sin 

biologiska föräldrar? Varför/varför inte? 

Läggs samma krav på dem?  

Har placerade barn svårare att nå kunskapsmålen/behöver de jobba hårdare? varför? Varför 

inte?  

Har de andra problem som påverkar? Mobbning/Språk/utveckling 

Känner du att familjehemsföräldrar och socialkontoret har samma prioriteringar som vad du 

själv har kring barnet?  

Får placerade barn samma resurser som de andra barnen på skolan? Lägger du in extra tid?  

Finns det andra faktorer som kan spela roll i varför pedagogisk utveckling kan stagnera?  

- Mobbning 

- Språk/utveckling 

Händer det att barnet är för upptagen med andra problem istället för lärandet? Hur vet du det? 

Ställer du samma krav på familjehemsbarn och hemmaboende barn?  

Hur är relationen med familjehemsföräldrarna/socialtjänsten? 

- Bollar ni med varandra om vad som behövs? 

- Känner du att de arbetar hemma med barnet? 

- Stödjer de barnet i sin pedagogiska utveckling? 

Känner du att du har kunnat påverka situationen? 

- Förbättring i barnets skolsituation  

Vet du något om hur biologiska föräldrarna se på barnets skolgång och utveckling?  

Vet ni något om forskningsläget (att placerade barn gör sämre på skolan).  

 

 


