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Abstract 

Denna uppsats är en litteraturstudie med syfte att med hjälp av tidigare forskning analysera 

hur elevers (12–15 år) skolprestation påverkas av familjehemsplacering och vilka insatser 

som kan användas som stöd. Syftet i studien besvaras med följande frågeställningar. Vilken 

betydelse kan familjehemsplacering enligt rådande forskning ha för påverkan på elevers 

skolprestation samt vilka stödåtgärder kan användas för att förbättra dessa elevers 

skolresultat. Utifrån forskningsdata som sammanställts i Sverige sedan 2000-talets början har 

visats på följande resultat. Att familjeintegration är en viktig del i att skapa nära relationer 

mellan barn och familjehem. Detta sker genom ökad förståelse och medvetenhet kring barnets 

bakgrund. Integrering i familjehemmet är också en förutsättning för ett bra skolresultat då det 

ger barnen en trygg tillvaro. Ett samarbete mellan hem och skola bidrar också till en ökad 

inlärning då olika stödåtgärder kan tillämpas. Samhällets insatser kan även ha en stor 

påverkan på barnet då en stödverksamhet finns att tillgå i vissa delar av landet. Studien visar 

slutligen på en del brister som kan uppkomma i vidare arbete med barn i familjhem. 
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1. INLEDNING 

År 2012 påvisar svensk media att framtiden för familjehemsplacerade barn ser potentiellt 

mörk ut då en stor andel av dessa barn går ut med ofullständiga grundskolebetyg. Det kan 

leda till att dessa barn drabbas av psykisk ohälsa och kan i vuxen ålder hamna i ett missbruk 

samt bli socialbidragstagare på grund av sin egen utbildningsbrist (Grill, 2012). Vad orsakar 

dessa ofullständiga betyg? Vilka stödåtgärder krävs för en lyckad skolgång? Är frågor som 

arbete kommer att belysa.  

Att alla barn ska ha rätt till en trygg uppväxt samt en fungerande familj som ser till barnets 

bästa kan ses som en självklarhet. Dessvärre är det något som inte alltid uppfylls och barnen 

kan då hamna i en utsatt situation. Den otrygga miljö kan skapa en stor ängslan hos barnet 

vilket i sin tur kan påverka barnet på ett negativt sätt. När detta sker behöver socialtjänsten 

agera och omplacera barnet i ett familjehem där barnet får den omsorg som efterfrågas. 

På grund av det begränsade stödet och det emotionella svårigheter dessa barn står inför har vi 

valt att titta närmare på hur familjehemsplacering påverkar elevernas skolgång. 

Dessutom vilka stöd som lärare och annan skolpersonal kan använda sig av för att hjälpa 

eleverna att utvecklas på bästa sätt utifrån deras egen förmåga.  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att med hjälp av tidigare forskning analysera hur elevers skolprestation 

påverkas av familjehemsplacering och vilka insatser som kan användas som stöd.  

• Vilken betydelse kan familjehemsplacering enligt rådande forskning ha för påverkan 

på elevers skolprestation?  

• Vilka stödåtgärder kan användas för att förbättra dessa elevers skolresultat?  

1.2 Disposition  

I följande kapitel “Metod” beskrivs de vetenskapliga artiklarna som har använts samt annan 

litteratur som därefter kommer att analyseras med hänsyn till de valda frågeställningarna. 

Denna rubrik innehåller även en förklarande del där avgränsningar av studiens innehåll och 

metodval sammanställs och diskuteras utifrån validitet och reliabilitet. Kapitlet gör även en 

närmare beskrivning av det två begreppen familjeintegration och prestation som kommer 

undersökas i analysen. 
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Nästkommande kapitel “Resultatredovisning” är en resultatdel som presenterar den fakta som 

används för att göra en analys kring de två frågeställningarna. Detta kapitel är indelad i två 

huvudområden “Familjeintegration” och “Prestation”. 

Därefter följer kapitlet “Analys” som undersöker de två frågeställningarna genom att 

analysera hur utsatta barn integreras i familjehem samt vilka stödåtgärder skolan kan erbjuda.  

Uppsatsen avslutas med en slutsats samt diskussion kring studiens innehåll och resultat. 

Studien diskuteras också i ett större sammanhang och dess relevans för kommande arbete och 

forskning kring ämnet.  

2. METOD 

I följande avsnitt kommer studiens metod att redogöras för som inkluderar de urval som har 

gjorts i arbetets planeringsfas. Därefter kommer det material som används genom arbetet att 

beskrivas och diskuteras utifrån dess validitet och reliabilitet. Studiens begrepp kommer 

också att redogöras för som ligger till grund för arbetets innehåll.   

2.1 Litteraturstudie  

Kommande arbetet är en litteraturstudie som undersöker fosterbarns utsatthet i samhället. 

Studien kommer att beskriva ämnet utifrån två perspektiv baserat på ovanstående 

frågeställningar. Dessa behandlar fosterbarnens skolprestation och det stödåtgärder som med 

fördel kan användas för att främja en god kunskapsutveckling. Personligen anses en 

litteraturstudie vara mest lämplig för studien då den sekretess som råder sätter begräsningar 

för möjligheterna att finna lämpliga och tillmötesgående deltagare för att genomföra en 

empirisk studie.  

2.2 Material och tillförlitlighet  

Studie är baserad på följande forskningslitteratur som utgörs av tre vetenskapliga artiklar 

vilket sedan följs av övrig litteratur i form av bokverk och webbsidor:  

 

Barn kan inte vänta (Forsman et al., 2015) är en vetenskaplig artikel som redogör för 

familjehemsplacerade barns utsatthet i samhället och hur det påverkar deras förmåga att 

prestera i skolan på grund av bristen på omsorg och skolundervisning. Artikeln 

beskriver eventuella svårigheter som kan upptäckas i skolan på grund av detta. I artikeln 
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presenteras möjliga verktyg som underlättar för lärarens arbete att hjälpa dessa barn. Artikel 

anses få en högre validitet då studien är inriktad på Sverige vilket är relevant för vår studie då 

vi har gjort en geografisk avgränsning till just Sverige. Artikeln anses också ha en hög 

reliabilitet då den beskriver elevers situation på ett balanserat sätt då den lyfter fram aktuell 

forskning inom Sverige.  

Supporting children in foster care (Palmieri & La Salle, 2017) är ytterligare en vetenskaplig 

artikel som beskriver fosterbarns svårigheter på en emotionell, akademisk och social nivå. 

Artikeln gör även en beskrivning av lärarens ansvar gentemot eleven att både finnas som stöd 

för en akademisk utveckling och en social vardag. Å andra sidan beskriver artikeln att 

familjehemmet ska fungera som ett extra stöd i hemmet vid läxläsning likaså vid emotionella 

och sociala svårigheter som kan uppkomma i skolan. En generell beskrivning av stödåtgärder 

förekommer också som kan anpassas utifrån varje individ och fungerar som hjälp till lärare 

och familjehem. Den används för att beskriva ämnet utifrån ett annat perspektiv än 

ovanstående artikel. Analysen får därför ett större omfång samt att den delvis överensstämmer 

med de punkter som beskrivs i föregående artikel. Vilket påvisar att de båda artiklarna har en 

hög validitet. Utifrån ovanstående beskrivning redogör artikeln för olika stödåtgärder vilket är 

relevant för arbetets andra frågeställning då den behandlar de valda ämnet. Artikeln är också 

skriven utifrån en studie som visar på utbildningssituationer vilket kan antas ha gjorts utifrån 

observationer i klassrummet. Artikeln kan då uppfattas ha hög validitet då den för fram 

mätbar data som inte bygger på spekulationer.  

“Reducering children and youth in care” (Furgesson & Wolkhow, 2012) är baserad på en 

observationsstudie där barns skolprestationer har undersökts. Genom detta får forskaren en 

verklighetsbild kring studiens ämne vilket gör att artikeln anses ha en hög validitet vilket 

förutsätter för en uppfattning av en hög reliabilitet.  

“Ett annat hemma - om samhällets ansvar för placerade barn” (Fredriksson & Kakuli, 2011) 

är skriven som en handledning för socialförvaltningen och är författad av en utbildad 

socionom. Litteraturen kan också användas som kurslitteratur för högskolestudenter inom 

området. Boken innehåller en översiktlig beskrivning av de stödåtgärder som kan användas 

för att förbättra fosterbarnens akademiska kunskaper och underlätta för barnen likaså lärare i 

skolan för att uppnå goda resultat. Exempelvis är Sveriges satsning SkolFam som ska spridas 

över landet för att förbättra fosterbarnens skolresultat. Boken kan anses ha en hög validitet då 

den har arbetats fram som en handledning för socialförvaltningen och ger konkreta verktyg 

för hur samhället kan arbeta för att förbättra tillvaron för fosterbarn.  
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“Familjehemsboken - frågor, fakta och personliga berättelser” (Pipping, 2011) kan beskrivas 

som en handbok för familjehem och vuxna som arbetar med fosterbarn som till exempel 

lärare eller personer inom socialtjänsten. Denna bok innefattar fakta i form av statistik men 

också personliga vittnesmål. Boken får genom detta en bredd på ämnet eftersom den är 

baserad på mätbara data. Den anses därför också vara av hög validitet som ovanstående källor 

med samma inriktning. Den kan även användas som en källa för konkreta råd och besvara de 

frågor som kan uppkomma.  

“Svikna barn. Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta barnen” (Killen, 1993) är 

en lärobok som redogör för barns utsatthet och brist på omsorg. På grund av att den har 

använts som läromedel anses den ha en hög validitet då den är granskad för att kunna 

användas som en lärobok. På grund av bokens höga validitet kan boken också uppfattas ha en 

hög reliabilitet då den är noggrant granskad för sitt syfte.  

Avslutningsvis används en sammanställning av “SkolFams årsrapport” från Stiftelsen 

Allmänna barnhuset (2017/2018) som beskriver de metoder som ingår i SkolFams arbete samt 

den kartläggning som används för att skapa en individuell plan. SkolFams årsrapport 

fastställer varje år fosterbarns behörighet till gymnasium vilket bidrar till en aktuell forskning 

som ger denna en hög validitet. Eftersom resultatsammanställningarna är mätbara främjar det 

också till en hög reliabilitet då statistik på ett tydligt sätt visar forskningens resultat.   

2.3 Urval 

Utifrån arbetets frågeställningar har följande avgränsningar gjorts. 

Tidsperioden som analysen baseras på är 2000-talet och framåt med anledning av att det är ett 

aktuellt ämne som under den senaste generationen har blivit allt mer förekommande. Orsaken 

till det är att en stor andel av Sveriges befolkning lider av psykisk ohälsa vilket bidrar till en 

negativ påverkan på nästkommande generation. Den ökning som har skett över tid har därför 

inneburit att antalet fosterbarn i vårt samhälle har ökat. Tidsspannet är också begränsat under 

en kortare period vilket gör analysen mer preciserad.    

Ålder på barnen är begränsat mellan 12–15 år då det från 12 års ålder delas ut betyg till 

eleverna vilket gör studieprestationer mer mätbara. Samtidigt har barnen i ovanstående ålder 

en större förståelse för situationer hen befinner sig i och beteendemönster hos barnen är då 

lättare att uppfatta.  
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Utifrån ett geografiskt perspektiv kommer analysen baseras på Sverige med anledning av ett 

ökat intresse kring ämnet då det är relevant för en framtida lärarroll. Att få en förståelse kring 

Sveriges olika myndigheter så som socialtjänst och skola ger en större inblick i samhällets 

insatser för fosterbarn. Ett intresse för utvecklingen som har skett över tid i Sverige finns även 

och därför anses denna avgränsning vara relevant.   

Arbetet representeras av tre artiklar som har tagits fram utifrån följande sökord samt det 

kriterier som redovisas ovan.  

Artikeln “Barn kan inte vänta” (Forsman et al., 2015, s. 34). har sökt fram med hjälp av 

orden “socialt arbete”, “familjehem” och “stöd” med anledning av att få information kring 

familjehemmets betydelse samt socialförvaltningens roll kring arbetet med fosterbarn.  

Vidare användes sökorden “Foster care” and “school” and “social supporting” and “behavior 

problem” för att få fram skolans roll och fann då artikeln “Supporting children in foster care” 

(Palmieri & La Salle, 2017). Artikeln som ovan beskrivet redogör för barnens svårigheter i 

skolan samt det hjälpmedel som kan tillgås. 

 

Educating children and youth in care: A Review of barriers to school progress and strategies 

for change (2012) har sökt fram för att få en översiktsbild av barns skolprestationer och olika 

faktorer som påverkar barnens förmåga att prestera i skolan. Sökorden som har använts är 

“Foster care”, “foster children”, school, performance and needs.  

 

Vid sökningen hittades även artiklar som ansågs vara irrelevanta för studien samt inte mötte 

det ovanstående kriterier som har använts vid urvalet av artiklarna. “Barn kan inte vänta” 

(2015) söktes fram utifrån de ovanstående sökorden. Resultatet av sökningen var två artiklar 

där den andra bedömdes som icke relevant då den fokuserar på familjehemmets biologiska 

barns upplevelse, inte fosterbarnens integration i den nya familjen. Vidare gjordes en sökning 

på en artikel som beskriver fosterbarns skolprestation. “Supporting children in foster care” 

(2017) valdes därför ut då den redogör för fosterbarns svårigheter i skolan. Sökningen 

resulterade i fyra till artiklar som beskriver barn som har blivit adopterade samt jämförelser 

mellan olika skolor i USA. Detta blir då inte relevant för vår studie då USA har ett annat 

skolsystem samt att adopterade barn kan känna en större tillhörighet än barn som placeras 

tillfälligt. Slutligen användes sökorden “Foster care”, “foster children”, school, performance 

and needs för att finna en artikel som beskriver olika faktorer som påverkar elevers förmåga 

att prestera i skolan. De resterande fyra resultaten som kom upp vid sökningen valdes bort då 
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de redogör för kommunikationssvårigheter mellan olika myndigheter samt hur samhället kan 

hjälpa dessa för att stödja barnet i skolan. Det anses inte vara relevant då det inte behandlar 

det valda ämnet. 

2.4 Centrala begrepp 

Resultatet kommer att belysa två begrepp: familjeintegration och prestation som sedan 

kommer att användas vid analysen. Detta med anledning av att samtliga begrepp är relevanta 

och viktiga faktorer som stödjer barnen i hem och skolsituationer. Dessa kommer nu att 

beskrivas och har haft en betydande roll i skrivarbetet.  

 

2.4.1 Familjeintegration  

Integration är en process när en del sätts samman till en helhet. Där båda parter har ett mål 

som de vill uppnå tillsammans (NE, 2019a.). Fosterbarnens integrering i en ny familj kan 

beskrivas med begreppet familjeintegration. Det kännetecknar den process när fosterbarnet 

förenas med den nya familjen och tillsammans uppnår en gemenskap. En familjeintegration 

kan se ut på olika sätt men har en stor betydelse för att barnet ska känna en tillhörighet i 

familjen. Familjeintegration är ett centralt begrepp i analysen då det kan ha stor påverkan på 

barnet akademiska utveckling då vårdnadshavaren kan finnas som stöd vid tex läxläsning. För 

att främja till ett lugnt tillfälle där förälder och barn samverkar med varandra behövs en trygg 

relation för att barnet ska våga be om hjälp för att lösa uppgifter. Dessa stunder kan bidra till 

att barnen får en ökad kunskapsutveckling eftersom undervisningen sker i både hem och 

skola. Elevens sociala utveckling påverkas också på ett positivt sätt genom detta då de bygger 

upp förmågor till att förhålla sig till andra människor och utveckla ett socialt samspel vilket 

även är gynnsamt för framtiden. Samtidigt kan en god familjeinteraktion bidra till en trygghet 

som påverkar barnets välmående på ett positivt sätt samt att en fungerande vardag med rutiner 

kan tillföra ett lugn hos barnet. Vilket är en viktig faktor att analysera då det ger en ökad 

förståelse kring hur vårdnadshavaren kan hjälpa barnen på flera nivåer och utifrån olika 

perspektiv samt vilken betydelse familjeintegration kan ha på barnet. En förståelse kring detta 

kan bidra till ett förbättrat förhållningsätt gentemot fosterbarn och deras behov.  

2.4.2 Prestation 

Prestation är något som individen har åstadkommit trots svårigheter och tolkas därför som 

något positivt (Ne, 2019b). Till stor del handlar skolan om olika typer av prestationskrav. Allt 

från att stava och läsa till att klara nationella proven. Detta innebär ofta en stor press på 
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eleverna och svårigheterna på vägen kan påverka elevernas inlärning på ett negativt sätt. 

Därför kan stödåtgärder från skolpersonal och familjehem samt SkolFamsteamet hjälpa 

barnen i deras utveckling. Enligt skolverket (2019) ges stödåtgärder när eleven behöver stöd 

för att förstå den ordinarie undervisningen. Detta kan ske på olika sätt endera extra 

anpassningar eller särskilt stöd som behöver anpassas utifrån varje individs behov 

(Skolverket, 2019). Det krävs ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och skolpersonal för 

att eleverna ska få möjlighet att uppnå kunskapskraven utifrån sin egen förmåga. Samtidigt 

används prestation som ett instrument för att mäta elevernas kunskapsnivå vilket också kan 

hjälpa vårdnadshavare och lärare att stödja eleverna. Prestation anses vara relevant för 

analysen då det är en redogörelse av elevernas kunskapsinlärning och används för att mäta 

elevernas kunskaper. Detta kan också bidra till att läraren upptäcker de svårigheter som 

eleverna har samt de stöd eleverna kan behöva för att utvecklas. Genom att nå 

kunskapskraven främjar detta till en god självkänsla som bidrar till en akademisk utveckling. 

Därför ses prestation som en viktig faktor att analysera för att lärare likaså föräldrar ska kunna 

hjälpa barnen till en förbättrad kunskapsnivå.  

2.4.3 Sub-begrepp 

Utöver dessa två ovanstående begrepp kommer även sub-begreppen “anknytningsprocess” 

och “stödåtgärder” att användas genom arbetet. Anknytningsprocesser beskriver Bergman och 

Hanson (2016) som känslomässiga band som sker mellan barn och föräldrar vid ett möte. Vid 

familjehemsplacering ses anknytningen som en betydelsefull aspekt för att skapa trygghet till 

sin nya familjesituation (Bergman och Hanson, 2016, s.13). “Stödåtgärder” är arbetets andra 

sub-begrepp och används för att beskriva det hjälpmedel som kan användas för att hjälpa 

fosterbarnen i skolan. Skolverket (2019) redogör för att stödåtgärder ska hjälpa elever att 

skapa rätt förutsättning för att uppnå kunskapskraven. Stöden måste därför vara 

individanpassat för att tillgodose barnens olika behov (Skolverket, 2019). Detta innebär också 

att stödåtgärder kommer behandlas i analysen då det är en central del i undervisningen. Då 

prestation och stödåtgärder går in i varandra kommer dessa behandlas under samma rubrik då 

stödåtgärder kan hjälpa elevernas förmåga att prestera. Anknytningsprocess och stödåtgärder 

anses vara relevanta för arbete då det ingår i de båda frågeställningarna samt är viktiga delar 

som bör analyseras. Anknytningsprocess kommer i detta arbete att användas för att beskriva 

den viktiga process som sker vid en familjehemsplacering. Genom en trygg 

anknytningsprocess skapas en tillhörighet som stärker barnets identitet och självkänsla. Att 

föräldern får en förståelse för detta kan med tiden utveckla en god familjeinteraktion som 

gynnar barnet på ett positivt sätt. Därför används anknytningsprocess för att beskriva dess 
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positiva betydelse för barnet. Samtidigt anses stödåtgärder vara relevant för studien då det 

användas för att beskriva vilka hjälpmedel som finns att tillgå samt hur det kan hjälpa 

eleverna att prestera.  

2.4.4 SkolFam 

Ett genomgående område som presenteras i arbetet är samhället stödverksamhet SkolFam. 

Stiftelsens allmänna barnhuset (2017/2018) beskriver att SkolFam är ett stödprogram som är 

inriktad på utsatta grupper i samhället till exempel fosterbarn och som har utvecklats för att 

öka förutsättningar till en god kunskapsutveckling (Stiftelsens allmänna barnhuset, 

2017/2018). Därför anses det vara relevant då det beskriver de specifika stödprogram som 

samhället erbjuder. Detta används för att besvara vår andra frågeställning då elevers 

prestation och samhällets stödåtgärder är i fokus. Därför kommer SkolFam få en central del 

genom arbetet då det har visats sig vara en effektiv metod som kan vara avgörande för 

framtiden.  

3. RESULTATREDOVISNING  

Som beskrivit i dispositionen kommer denna del innehålla en översiktlig bild av den fakta 

som påträffats genom vår studie utifrån begreppen familjeintegration och prestation. Kapitlet 

kommer vara uppdelat i två huvudstycken då båda representerar var sin frågeställning.   

3.1 Familjeintegration 

3.1.1 Trygg/otrygg anknytning  

Hos fosterbarn kan det finnas en stor osäkerhet kring hur deras framtid ska se ut i den nya 

miljön. Den osäkerheten kan ha stor betydelse för barnens förmåga att känna tilltro och 

trygghet hos sin nya familj (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 123). När barnet kommer till 

familjehemmet påbörjas en så kallad anknytningsprocess. Enligt Bergman och Hanson (2016) 

är det den process som sker när barnet skapar och upprätthåller den relation som barnet 

behöver med en omvårdnadsperson i barnens närhet. Att barnet behöver närhet kan visa sig på 

olika sätt och kan därför ibland vara svårt att upptäcka och det beror på barnens olika 

anknytningsprocesser. Dessa är trygg, otrygg och desorganiserad anknytning som är en del av 

barnets integration i familjehemmet. Vidare menar Bergman och Hanson (2016) att en 

förutsättning för att barnet ska få en trygg anknytning är att omvårdnadspersonen är lyhörd till 

barnets behov och har förmågan att se saker ur ett barnperspektiv. Det krävs även att 
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omvårdnadspersonen besvarar barnet på ett lämpligt sätt utifrån hens behov så att barnet 

känner sig lyssnad på. Att barnet har fått en trygg anknytning visas genom att barnet 

uppskattar förälderns närvaro och använder denna som en trygg bas men saknar också 

föräldern när hen inte är närvarande. En trygg anknytning beskrivs också har en positiv 

inverkan på barnets emotionella och sociala utveckling. En otrygg anknytning visas däremot 

genom att barnet vänder bort från de personer som ska vara deras trygga bas. Detta på grund 

av att barnet inte har fått något gensvar på hens behov och barnet utvecklar då ett beteende 

som kan ses som undvikande och hanterar då svåra situationer på egen hand. Det kan av 

omgivningen tolkas som att barnet inte är i behov av den stöttning som ett barn med en trygg 

anknytning visar tecken på (Bergman & Hanson, 2016, s. 14–15).  Barnet kan från sina 

biologiska föräldrar få en otrygg anknytning vilket resulterar i en brist på nyfikenhet och 

upptäckarglädje då världen kan kännas otrygg. Detta kan också påverka barnets förmåga att 

samspela med andra människor i barnets vardag (Pipping, 2011, s. 55). Då alla barn behöver 

den trygghet som bara en omvårdnadsperson kan ge krävs en förståelse hos föräldrarna. Detta 

på grund av att barnen behöver en trygg bas för att hitta modet att utforska världen men också 

en trygghet till en omvårdnadsperson när barnet stöter på problem. Trygghet kan skapas 

genom att omvårdnadspersonen uppmuntrar barnet att värna om relationen mellan parterna 

och det krävs både tid och engagemang för att bygga upp den tryggheten (Bergman & 

Hanson, 2016, s. 14–15). Med andra ord är en trygg anknytningsprocess en fördel för att 

fosterbarnen ska kunna skapa goda förutsättning för att hantera vardagliga situationer 

samtidigt som en otrygg anknytning kan ge motsatt effekt.  

3.1.2 Desorganiserad anknytning  

Bergman och Hanson (2016, s. 16) refererar till Ainsworth (1978) som beskriver att det finns 

barn vars anknytning varken bygger på trygg eller otrygg anknytning utan kategoriseras som 

desorganiserad anknytning. I detta fall är barnet fortfarande i behov av stöd från en 

anknytningsperson. Dock skapas en förvirring och rädsla hos barnet för stödpersonen som den 

vill knyta an till eftersom barnet på något sätt blivit uppskrämd av denna person sedan 

tidigare. Vidare beskriver Bergman och Hanson (2016) att stödpersonen i en desorganiserad 

anknytning fungerar som både skrämmande men också som en tröstande person vilket gör att 

barnet känner sig förvirrad och försöker distansera sig från denna person. Vilket framkallar en 

ohållbar situation för barnet. Barn som vanligtvis växer upp i en ogynnsam bakgrund som 

domineras av missbruksproblematik eller psykisk ohälsa har större risk att utveckla en 

desorganiserad anknytning som kan skapa problem för barnet under sin uppväxt. Dock 

behövs det inte vanligtvis bero på misshandel eller någon form av vanvård utan kan även bero 
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på osäkerhet som skapar en långvarig stress för barnet (Bergman & Hanson, 2016, s.16-17). 

Vidare beskriver Bergman och Hansen barn som visar på ett desorganiserad 

anknytningsmönster uppvisar mestadels ett utåtagerande beteendemönster som kan vara 

skadligt för kroppen genom att det förändrar stresshormonet kortisol som ska fungera som ett 

skydd i stressade situationer. När kroppen stressar för ofta och under en längre tidsperiod utan 

återhämtning kan kroppen ta skada. Samtidigt kan trygga barn temporärt hamna i en dålig 

situation som orsakar dåligt beteende som också kan tolkas som ett desorganiserad 

anknytningsmönster (Bergman & Hanson, 2016, s. 16–17). 

 

Som tidigare nämnt kan en vårdnadshavare som lider av psykisk ohälsa i form av till exempel 

depression också bidra till att barnet utvecklar en otrygg anknytning (Bergman & Hanson, 

2016, s. 16-17). På samma gång kan även en förälders svåra barndom påverka att barnet 

utvecklar desorganiserad anknytning då vårdnadshavaren kan ha svårare att tolka barnets 

kännetecken. Samtidigt kan rädsla eller aggressivitet uppstå hos omvårdnadspersonen när 

barnet blir ledsen och på så sätt skrämma barnet som i sin tur kan resultera i att det uppstår 

anknytningsproblem som gör att barnet upplever en rädsla hos anknytningspersonen 

(Bergman & Hanson, 2016 s. 16–17).  

Bergman och Hanson (2016) refererar till Ijzendoorn (1999) som beskriver att det beräknas 

vara ungefär 15 % av barn idag som hör till desorganiserad anknytning. En stor del av 

procenten utgöras av fosterbarn som utvecklar denna anknytning samtidigt som en stor del av 

barnen kan befinna sig i riskzonen då de växer upp i en miljö där deras anknytningssituation 

är väldigt osäker (Bergman & Hanson, 2016, s. 16–17, citerat i Ijzendoorn et at. 1999).  

3.1.3 Identitetsskapande  

Enligt Fredriksson och Kakuli (2011) skapas barnets identitet under uppväxten och påverkas 

av de vuxna i barnets närvaro. En flytt till ett familjehem grundas i de biologiska föräldrarnas 

brist på närvaro i barnets liv och därför kan barnen känna sig identitetslösa. Samtidigt kan de 

biologiska föräldrarnas närvaro vid slumpmässiga tillfällen skapa ängslan hos barnet likaså 

separation med sina syskon som sprids ut i olika familjehem. Det kan också innebära en 

otrygghet i den nya familjen. ”Det identitetslösa barnet söker ofta yttre attribut för att skapa 

ett jag” (Fredriksson & Kakuli, 2011, s.123). Därför krävs ett stort stöd från familjehemmet. 

För att främja detta krävs det att barnet lätt integrerar sig i det nya familjehemmet. 

Fredriksson och Kakuli (2011) redogör för att det kan vanligtvis underlätta om de biologiska 

föräldrarna accepterar en familjehemsplacering då ett gott samarbete mellan de båda 

vårdnadshavarna främjar till en sinnesro vardag för barnen samt ett fungerande umgänge 
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mellan parterna. Det kan bidra till en upplevelse hos fosterbarnen att påfrestande konflikter 

som lätt kan uppstå vid dåligt samarbete mellan dessa parter (Fredriksson & Kakuli, 2011, 

s.99).  

3.1.4 Självbestämmande 

Något som kan skapa en trygghet för barnet samt främja dennes självförtroende är att låta 

barnen vara med och påverka deras framtid. ”Students in foster care reported that they desired 

the opportunity to be included in decisions that affected their lives” (Palmieri & La Salle, 

2017, s.121). Det kan handla om skolsituationer som vilka stödåtgärder hen behöver för att 

utvecklas samt få tala ut om svårigheter barnet har. Det kan också handla om situationer i 

barnets vardag. För att skapa en trygghet krävs en förståelse för barnets behov och bakgrund 

(Pipping, 2011, s. 55). Med anledning av att barnet tvivlar på de människor som finns runt i 

kring dem. Därför behöver familjehemmet ha kunskap kring ämnet för att ha en förståelse för 

barnets situation likaså kunskapsresurser. ”In addition, research has shown that effective 

parenting techniques have led to increased academic outcomes for students in foster care” 

(Palmieri & La Salle, 2017, s,123).  

3.1.5 Familjeutbildning  

För att skapa en bra miljö för fosterbarn krävs bra utbildade familjehem för att skapa en 

trygghet och ge ett gott stöd för barnen. Därför har det arbetats fram kurser för att stödja 

föräldrarna i deras föräldraroll. En metod som har använts i dessa kurser är den så kallade 

“Marte Meo” metoden. I metoden används videoinspelning för att upptäcka olika 

beteendemönster mellan föräldrar och barn. Detta används sedan som ett underlag för 

diskussion. Syftet med metoden är att utveckla ett bra samspel mellan föräldrar och barn. 

Efter kursens avslut är det viktigt att det sker ett kontinuerligt stöd så fosterföräldrarna kan 

skapa en bra miljö för barnet eller barnen som till exempel uppföljning varje halvår. Det 

innebär också att ge föräldrarna kunskap kring att vissa barn kan behöva professionellt stöd 

och att föräldrarna kan få hjälp med sin uppgift (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 44, 47–48).  

En annan viktig uppgift som Killen (1993) lyfter är att familjehemsförälder ska hjälpa barnen 

att bearbeta sin bakgrund. Överraskande beteende kan uppkomma hos barnen på grund av 

detta och föräldrarna få då tas sig an en terapeutisk funktion. Detta menas med att föräldrarna 

hjälper barnet i den läkande processen som sker vid en familjehemsplacering då det kan vara 

svårt för barnen att glömma sin bakgrund. En förutsättning för detta är att föräldrarna får ta 

del av barnets bakgrund för att skapa sig en uppfattning av barnets eventuella svårigheter och 
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beteende. På grund av den sekretess som råder kan detta tyvärr vara svårt vilket påverkar 

föräldrarnas förmåga att finnas till för barnet (Killen, 1993, s. 476–477).  

Exempelvis kan barn som drabbats av vanvård och övergrepp rekonstruera liknande 

situationer och relationer i det nya familjehemmet då det är barnens verklighet. Därför är det 

viktigt att föräldrarna får ta del av barnets bakgrund samtidigt som föräldrarna bekräftar den 

verklighetsbild som barnen inte har fått tagit del av (Killen, 1993, 476–477). Eftersom barnet 

kan vara väldigt ihärdigt med att trigga i gång tidigare erfarenheter är det viktigt att 

fosterföräldrarna i detta anseende har förståelse för barnets beteende samtidigt som det inte 

bekräftas. Vidare påvisar Killen (1993) att barnet till en början anpassa sig bra efter det nya 

familjehemmets regler för att sedan byta riktning en månad senare genom att bli väldigt 

prövande och ansträngande. Denna negativa kluvenhet kan uppvisas genom olika 

beteendetillstånd som exempelvis aggressivitet, avvishet och depression. Vilket kan medföra 

att familjehemsföräldrarna känner en osäkerhet över barnets trivsamhet i det nya hemmet, 

men med extra hjälp samt förståelse över barnets beteende kommer de kunna handskas med 

situationen enklare och på så vis ge ett större stöd till barnet (Killen, 1993, s. 477–478). 

I Killens (1993) artiklar påvisar även att  är det viktigt att poängtera att 

familjehemsföräldrarna tillgodoser barnets behov som barnet inte fått tillfredsställt i sin 

biologiska familj. På så vis ska därför familjehemsfamiljen skaffa sig stor kunskap om de 

tidigare otillfredsställda behov som barnet inte kunnat tillhandahålla sig samt hur det levt 

under sin tid som utsatt i sitt biologiska hem. Familjehemmet ska även rusta barnet genom att 

lyssna och tala med barnet både innan och före ett familjemöte med barnets biologiska 

föräldrar. Samtidigt ska de finnas som stöd om föräldrarna inte kommer på avtalad tid samt 

när löften ges och bryts (Killen, 1993, s. 478).  

3.1.6 Caplans konsultationsmodell  

 
Killen (1993) beskriver även Caplans konsultationsmodell som skapades och utvecklades 

under 70-talet fungerar idag som ett stöd till familjehemsföräldrarna hur de skall stå i relation 

till de barn som blir deras familjehemsbarn. Med andra ord ska modellen fungera som ett 

hjälpmedel när det kommer till att sköta olika svåra situationer i uppfostran. I modellen 

försöker man hitta nya tillvägagångssätt och finna lösningar på problem som inte fungerat 

(Killen, 1993, s. 478). Grupper av familjehemsföräldrar har även visat sig fungera bra då de 

befinner sig i samma situation. På så sätt kan de stödja varandra i form av förklaringar och 

förståelse (Killen, 1993, s. 479). 
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3.2 Prestation 

3.2.1 Intelligenskvot 

En litteraturstudie av Forsman (2015) baserad på ett antal studier visar på att 60 % av de 

pojkar som bor i familjehem går ut nian med inga eller låga betyg. Detta gäller även flickor 

men de har dock lite bättre resultat. På grund av detta blir ett mindre antal behöriga för studier 

på gymnasium och universitet. Det beror dock inte på att dessa barn har lägre intelligenskvot 

än sina klasskompisar utan det är andra faktorer som påverkar barnens förmåga att prestera 

(Forsman et al., 2015, s.15). En av dessa är låga förväntningar av skolpersonal och 

familjehem och därmed är dessa barns öde redan förbestämt. Skolpersonalen kan på grund av 

barnets bakgrund anta att eleverna har svårt med inlärning och inte har förmågan att prestera. 

Ovanstående studier visar också på att eleverna presterade lågt under deras kognitiva 

kapacitet på grund av detta (Forsman et al., 2015, s.34).  

3.2.2 Acklimatisering 

Byte av familjehem och där med skola ett flertal gånger kan också påverka barnets förmåga 

att hänga med i skolan. “Every time a student switches schools, they lose 4–6 months of 

progress due to acclimation to the new environment” (Palmieri & La Salle, 2017, s.120). För 

att främja acklimatiseringen kan kontakten mellan hem och skola ses som en viktig del i 

barnets utbildning. “Studier visar att uppmuntran, extra stöd och engagemang från en 

fosterförälder eller annan vuxen har en positiv inverkan på̊ skolgången” (Forsman et al., 2015, 

s.35). Skolan kan därför bidra med inläsningsmaterial och böcker vid behov (Forsman et al., 

2015, s.35). Studier visar också att ett samarbete mellan kompisar och skolpersonal har en 

positiv inverkan på barnens prestation i skolan (Palmieri & La Salle, 2017, s.120). 

Schools are social places and students do not learn alone, instead they learn in collaboration with 

others within the school environment. Their ability to manage social behaviors and emotions has 
an impact on their learning and interventions within the school environment (Palmieri & La Salle, 

2017, s.120). 

 

3.2.3 Framtida svårigheter 

 

Som tidigare nämnt är det vanligt att familjehemsplacerade barn förblir lågutbildade och 

svagpresterande (Fredriksson & Kakuli, 2011, s.52). På grund av detta beskriver Furgeson 

och Wolkhow (2012) att få av dessa barn kommer ut på arbetsmarknaden och blir istället 
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socialbidragstagare i vuxen ålder. De redogör också för att skolmisslyckande är ett av det 

största problemet som barn i familjehem står inför (Furgeson & Wolkhow, 2012, s.1143). 

Detta kan resultera i problem i vuxen ålder i form av psykisk ohälsa och sociala svårigheter 

(Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 52). Detta beror till stor del på de svårigheter och stress som 

är inkluderad vid en flytt till ett familjehem samt den saknad av familjemedlemmar som 

barnet upplever. Detta kan vara en anledning till barnets svårigheter att fokusera på 

skolarbetet. En frustration kring att vuxna i barnets närhet inte förstår hens situation kan också 

leda till koncentrationssvårigheter. Vidare beskriver Furgeson och Wolkhow (2012) att skolan 

kan vara en plats för stabilitet och vägledning i barnets liv. Trots att detta har visats sig vara 

en effektiv tillgång för barnen är detta fortfarande något som barnet tyvärr inte alltid får ta del 

av. “Though most are in need of specialized support, their educational needs are often 

neglected or at best give minimal attention” (Furgeson & Wolkhow, 2012, s.1143). Den 

största anledningen till detta kan vara en brist på kunskap hos skolpersonal samt svag 

kommunikation mellan skolpersonal och socialvård. Därför anser Furgeson och Wolkhow 

(2012) att skolpersonal ska vara bättre förberedda för att möta dessa barn och ha förmågan att 

identifiera barnets svårigheter (Furgeson & Wolkhow, 2012, s. 1145–1146). Detta beskriver 

även Fredriksson och Kakuli (2011) då de redogör för den positiva inverkan skolpersonal har 

på barnets skolgång och att bra skolresultat och utbildning är ”vägen ur utsatthet” eftersom 

det stärker och gottgör det familjehemsplacerade barnet (Fredriksson & Kakuli. s. 52).  

 

Ett resultat från Paired Reading-projektet som gjorts i Sverige visar att barn som stöds i 

familjehem främjar barns skolprestationer då läsningen är en stor del av skolarbetet. Projektet 

visar också att ifall barnen fick anpassat material samt fosterfamiljens fulla fokus gynnar detta 

barnens utbildning. Genom detta fick familjehemmet fasta råd hur dem på bästa sätt skulle 

hjälpa sina barn vilket också fick ett gott resultat (Forsman et al., 2015, s.35).  

 

3.2.4 Begåvningspotential 

 

Enligt Fredriksson och Kakuli (2011) har ett intelligenstest genomförts vid mönstring vilket 

visar på att fosterbarns begåvning underskattas då den kognitiva förmågan inte behöver vara 

medfödd utan även kan utvecklas extra hos utsatta barn. Detta kan förklaras genom att den 

kognitiva förmågan påverkas mycket utifrån miljöfaktorer vilket gör att barn som utsätts för 

missförhållanden och har placerats i familjehem har större ”begåvningspotential” än barn som 

vuxit upp hos sina biologiska föräldrar (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 55). 
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Som en följd av dessa svårigheter som barnen står inför kommer nu olika stödåtgärder att 

beskrivas.  

 

3.2.5 SkolFam 

 

Enligt Fredriksson och Kakuli (2011, s.70) uppmärksammades år 2003 att 

familjehemsplacerade barn hade dåliga skolresultat. För att hjälpa dessa barn startade en 

professor i socialt arbete vid namn Bo Vinnerljung ett tidsbestämt projekt tillsammans med 

socialstyrelsen år 2005. Projektet fick namnet SkolFam och betyder ”Skolsatsning inom 

familjehemsvård” (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 70) och ska uppvisa eleven på att 

”SkolFam är bra för att det finns en samsyn mellan skola, socialtjänst och hem” (Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2018, s. 5). SkolFam baseras på Bo Vinnerljungs forskning som visar 

hur dåligt det går för barn i skolan som växer upp i ett familjehem. Mer ingående visar 

forskning på att familjehemsplacerade barn underpresterar vilket gör att de är i behov av mer 

stöd. Vid uppstart av projektet behövde man underlätta intagningen till SkolFam genom att 

åldersbestämma intagningen 6–11 år. Dock har SkolFams verksamhet utvecklats med åren 

och i dagsläget arbetar man med elever från 6–15 år. Projektet har sedan start bestått av 3 

olika målgrupper såsom ”familjehemsplacerade barn, barn som växer upp i familjer med 

långvarigt försörjningsstöd samt nyanlända barn”. Utifrån det ämne vi valt att undersöka i 

detta arbete kommer endast familjehemsbarn i SkolFam att presenteras (Fredriksson & 

Kakuli, 2011, s. 70, 78). 

 

Som tidigare nämnt startades SkolFam av Socialstyrelsen som ett tidsbestämt ”projekt” i 

Helsingborgs kommun med Bo Vinnerljung i spetsen. Men med tiden ändrades SkolFam från 

”tidsbestämt projekt” till en ”satsning” där fler förvaltningar än socialtjänsten skulle vara 

inblandade. Då det fanns mer tillgång till fler förvaltningskompetenser (Fredriksson & 

Kakuli, 2011, s. 72). När SkolFams prövotid i Helsingborg var över blev projektet en 

permanent arbetsmodell (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2018, s. 7). Tack vare Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset bedrivs SkolFam idag i olika kommuner runt om i Sverige för att stödja 

familjehemsplacerade barn med extra stöd som ska främja utsatta barns skolprestation. Av 

Sveriges totalt 40 SkolFam är 82 % idag permanenta och 18 % tillfälliga (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2018, s. 10 -11). Enligt enkätundersökningar och utvärderingar upplever 

”SkolFamsbarnen” många positiva erfarenheter från arbetsmodellen i form av bl.a. utlåtanden 

som ”Vad skönt” och ”Jag kan bli allt” (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2018, s. 7).  
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3.2.6 Arbetsform  

 

SkolFam bygger på ett flertal artiklar ur barnkonventionen som att:  

  
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.  
Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 

barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.  

Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra 
personers rättigheter. Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri 

och tillgänglig för alla. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga 

rättigheter (Barnombudsmannen, 2014, s. 8–12). 

 

Med andra ord är SkolFams mål att vuxna ska ansvara för att dessa barn får ett individuellt 

stöd i sin utbildning trots olika förutsättningar så en grundläggande behörighet uppnås vid 

avslutad grundskola. Arbetsmodellen minskar även på ojämlikheter i samhället samtidigt som 

stödinsatser fungera som förebyggande innan eleven uppvisar skolprestationsbrist (Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset, 2018, s. 5).  

  

Vad som utgör ett bra stödteam enligt SkolFam är familjehemmets socialsekreterare, en 

specialpedagog och en psykolog. Ungefär 50 % av psykologerna och två tredjedelar av 

specialpedagogerna i SkolFams team arbetar inom utbildningsförvaltningen, resterande är 

anställda på socialtjänsten (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2018, s. 8–9). Till en början 

genomförs en personlig kartläggning av de egenskaper och kunskaper som redan finns hos 

barnet. Därefter genomförs en plan över de egenskaper och kunskaper som behöver förbättras 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2018, s. 8). På så sätt anser skolpersonalen att de kan bemöta 

eleven efter egna önskningar. Efter ett tag gör teamet en elevuppföljning och går igenom 

studieplanen samt ser efter om några förändringar behöver ske. När ett år gått, genomförs en 

ny kartläggning samtidigt som elevens framsteg utvärderas. På så sätt fortsätter 

arbetsprocessen tills eleven gått ur grundskolan (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2018, s. 8).  

 

Hur går då en kartläggning till? En kartläggning av SkolFam består av två delar. Den ena 

delen är psykologisk medan den andra är pedagogisk. Båda delarna innehåller standardiserade 

tester som gör att man kan jämföra barnets resultat med det mål som förväntas av dem i 

respektive ålder. De kunskaper som mäts är matematik, läsning och skrivning. Målet är att 
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utgå från det resultat som den individuella kartläggningen ger och därefter skapa högre 

förväntningar för att ett bra skolresultat ska ske (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 70, 78). 

Samtidigt behöver både elevernas miljö och samspelet mellan lärare och elev anpassas till 

barnens behov så man inte lägger fokus på att det är barnet som måste koncentrera sig mer. 

(Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 70, 78). Parallellt med detta behöver även ordinarie 

skolpersonal och familjehem handledas för att barnet ska få bästa stöd. Då Skolfamsteamet 

inte räcker till att arbeta direkt med barnet fungerar de endast som stöd till ordinarie 

skolpersonal samt familjehem. Vanligtvis är behoven olika men några av de vanligaste som 

barnen behöver extra stöd i är läsning, skrivning, arbetsminne, fysisk och psykisk välmående, 

beteende och relationer. För att hjälpa barnen med dessa används ”vetenskapligt utvärderade 

pedagogiska metoder” som har visat sig ge mest effekt på elevers kunskapsinlärning 

(Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 79). Exempelvis används arbetsminnesträningsprogram med 

olika svårighetsgrad. Det är även viktigt att få barnet att känna sig inkluderad i klassrummet 

därför ska barnet inte tas ut och arbeta enskilt utanför klassrummet för ofta (Fredriksson & 

Kakuli, 2011, s. 79). 

 

En annan metod enligt Fredriksson och Kakuli (2011) är också något man kallar för ”Stegvis 

stöd” som går ut på att uppgiften delas in i olika delar och där stödet minskar för varje del, 

vilket låter eleven klara svårare uppgifter med minskat stöd. Exempelvis kan ett sådant stöd 

användas i en matematikuppgift eller i familjehemmet vid läxläsning. Stödet kan även 

användas i olika beteendesituationer med andra (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 79). 

Ett annat stöd som fungerat positivt är ”Direkt undervisning” där läraren först redogör för vad 

som ska läras. Därefter går läraren steg för steg igenom uppgiften och avslutningsvis 

kontrollerar så eleven förstått rätt. På så vis får barnet till en början stöd men lär sig arbeta 

mer och mer självständigt (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 80).  

 

3.2.7 SkolFams effektivitet 

 

För att säkerhetsställa kvalitén i SkolFams verksamhet, genomförs årligen utvecklingsdagar 

för teamet i arbetsmodellen. Under dessa dagar diskuteras de prövningar som de utsätts för 

samt lyckade arbetsresultat. På så sätt kan team från olika kommuner byta erfarenheter och 

kunskaper med varandra vilket gör det möjligt att samarbeta på ett bättre sätt. Teamet får även 

ständigt möjlighet att utveckla SkolFam tillsammans med forskare och SkolFams styrgrupp 

för att hålla arbetsmodellen så kvalitetssäker som möjligt (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 

2018, s. 10). Efter Skolfams medlemmar fullgjort en utbildning blir de behöriga att utbilda 
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inom området. I nuläget finns det totalt 40 stycken arbetslag som arbetar med SkolFam vilket 

gör att antal SkolFams team ökat rejält sedan start år 2005 (Stiftelsens Allmänna Barnahuset, 

2018, s. 11).  

  

3.2.8 Barnets påverkan 

 

År 2018 genomfördes en utvärdering angående hur teamet arbetar med att stödja barnen i att 

vara delaktiga men också ha inflytande i sitt lärande. Utvärderingen visar brist på delaktighet 

genom att eleverna inte blivit tillfrågade så ofta som man borde. Dessutom har 

undervisningsinnehållet inte alltid varit anpassat efter ålder och barnets personliga mognad. 

Därför skapades modellen ”Unga direkt” där ungdomar som tidigare tillhört SkolFam får 

diskutera om barns delaktighet i SkolFam. I SkolFams manual ”barnets rätt till information 

och inflytande” vägleds mottagaren hur barnen bättre blir delaktiga i SkolFams innehåll 

(Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2018, s. 12). Forsman (2015) hänvisar till studier som visar 

på ett gott resultat på barnens kognitiva förmåga vilket också tyder på den positiva inverkan 

detta arbete har på dessa barn. Framför allt ser man att den individuella planen som arbetats 

fram för varje specifik elev har stor betydelse för att barnen ska utvecklas inom de områden 

som barnet har svårt med (Forsman et al., 2015, s. 34).  

4. ANALYS 

Efter den forskning som presenteras kommer nu en analytisk del att framföras där forskning 

jämförs utifrån valda frågeställningar.  

4.1 Fosterbarns svårigheter 

Forsmans (et al., 2015) forskning visar på att fosterbarn presterar lågt under deras kognitiva 

kapacitet (Forsman et al., 2015, s. 34). Fredriksson och Kakuli (2011) beskriver också att 

fosterbarn är svagpresterande och förblir lågutbildade vilket även kan innebär svårigheter i 

framtiden (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 52). Dock visar Fredriksson och Kakulis (2011) 

forskning på att efter ett intelligenstest som har gjorts vid mönstring har fosterbarn visat på 

större begåvningspotential än barn som inte har varit utsatta. Detta kan därför delvis anses 

vara något motsägelsefullt då Fredriksson och Kakuli (2011) påtalar att fosterbarn är 

lågpresterande men deras forskning stödjer inte detta då intelligenstestet visar på de motsatta.  

 

Enligt Stiftelsens Allmänna Barnahuset (2018) har en utvärdering gjorts av SkolFams arbete 
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som visar brist på elevers delaktighet i skolan. Vilket har inneburit att eleverna har fått ett 

mindre inflytande i sitt lärande vilket har påverkat dem negativt då undervisningsinnehållet 

inte alltid varit åldersanpassat. Därför skapade SkolFam modellen “Unga direkt” där tidigare 

SkolFams elever får vara med och påverka barns delaktighet (Stiftelsens Allmänna 

Barnahuset, 2018, s. 12). Forsman (et al., 2015) förespråkar även denna delaktighet då den 

visat gott resultat på barnens kognitiva förmåga (Forsman et al., 2015, sid.34). 

4.2 Anknytning 

Som beskrivet i resultatredovisningen redogör Bergman och Hansson (2016) 

förutsättningarna för en trygg anknytning. De beskriver att det krävs en förståelse och 

omvårdnad av familjehemmet utifrån det utsatta barnets perspektiv. Därför redogör Bergman 

och Hanson (2016) för att en trygg anknytning har en positiv påverkan på barnet sociala och 

emotionella utveckling. De beskriver också att den otrygga anknytningen kan ge en motsatt 

effekt för barnet (Bergman och Hansen, 2016, s.14–15). Pipping (2011) delar denna åsikt då 

hon beskriver att en otrygg anknytning kan bidra till en brist på nyfiken och upptäckarglädje 

då världen kan kännas otrygg. Barnet förmåga att samspela med andra kan också påverkas på 

ett negativt sätt (Pipping, 2011, s.55). Trots denna samsyn har Bergman och Hanson (2016) 

även utvecklat denna teori och refererar till Ainsworth (1978) vid beskrivning av en 

desorganiserad anknytning som både bygger på en trygg och otrygg anknytning hos 

stödpersonen som kan förvirra barnet. Vilket slutligen kan resultera i att barnet tar avstånd 

(Bergman och Hansen, 2016, s.16–17). På så sätt utmärks det i vår studie att samtliga 

författare har en positiv inställning till trygg anknytning. Samtidigt påvisar studien att 

författarna även har en samsyn kring de negativa effekterna en otrygg anknytning kan ha på 

barnet.  

4.3 Vårdnadshavarnas påverkan 

Fredriksson och Kakuli (2011) tydliggör de svårigheter som kan uppkomma vid möten med 

biologiska föräldrar. De hävdar att den kontakt som sker med de biologiska föräldrarna kan 

skapa ängslan hos barnet och blir då ingen positiv upplevelse och ser då nackdelar med detta. 

De beskriver också de fördelar som biologiska träffar kan bidra med och att det kan främja till 

en sinnesro vardag (Fredriksson och Kakuli, 2011, s. 99, 123). Killen (1993) samtycker och 

anser att biologiska träffar kan vara något positivt men att fosterföräldrarna också ska 

förbereda barnet inför och efter ett sådant möte (Killen, 1993, s. 478). Båda författarna är 
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eniga om att biologiska träffar kan vara positivt. Samtidigt beskriver författarna även de 

nackdelar som finns och Killen (1993) redogör då specifik hur man kan stödja barnet i detta.  

Vår studie visar de positiva aspekterna med en bra familjeutbildning för fosterföräldrar. Detta 

beskriver både Fredriksson och Kakuli (2011) samt Killen (1993) då de beskriver att 

familjeutbildning kan skapa den trygghet som ger ett gott stöd för fosterbarnet. Dock skiljer 

sig deras åsikter åt när det redogör för de metoder som de anser ska användas i 

familjeutbildningen. Fredriksson och Kakuli (2011) förespråkar den så kallade “Marte Meo” 

metoden vilket innebär en användning av videoinspelningar för att upptäcka olika 

beteendemönster som kan uppstå mellan föräldrar och barn (Fredriksson & Kakuli, 2011, s. 

44, 47–48). Killen (1993) förespråkar istället “Caplans konsultationsmodell” som den mest 

effektiv metoden då den används för att hitta nya lösningar för att handskas med svåra 

situationer i uppfostran (Killen, 1993, s. 478). Detta innebär att båda författarna förespråkar 

familjeutbildning men det ska ske med olika modeller. 

4.4 Samhällets insatser 

Enligt Palmieri och La Salle (2017) är skolan en social plats där elever kan lära sig av 

varandra. De anser att det är betydelsefullt för fosterbarn att utveckla ett socialt samspel och 

därmed ha förmågan att samspela med omgivning och arbeta tillsammans mot ett gemensamt 

mål. Det betonar också att skolpersonal har en viktig del i att hjälpa barnet i denna utveckling 

(Palmieri & La Salle, 2017, s.120). Furgeson och Wolkow (2012) instämmer och beskriver att 

genom detta kan skolan bli en trygg plats och bli en vägledning i barnets liv. Dock beskriver 

de även att det finns brister kring skolpersonalens kunskap kring fosterbarns behov vilken kan 

tyda på en svag kommunikation mellan skolan och socialvård. De anser därför att 

skolpersonal bör vara bättre förberedda för att möta dessa barn (Furgeson och Wolkow, 2012, 

s. 1143–1146). Fredrikson och Kakuli (2011) delar denna åsikt och redogör för att 

skolpersonal har en positiv inverkan på barnets skolresultat vilket kan resultera i en väg ur 

utsatthet (Fredrikson & Kakuli, 2011, s.52). Som vi ser det anser samtliga författare att 

skolverksamheten har stor betydelse för att fosterbarnen ska utvecklas på ett socialt men 

också ett akademiskt plan.  

När det kommer till stödåtgärder visar studien på att författarna till viss del är oeniga kring 

vilka metoder som ska användas i skolan för att hjälpa fosterbarn. Fredriksson och Kakuli 

(2011) beskriver de två stöd metoderna “stegvist stöd” och “direkt undervisning” som med 

fördel kan användas som arbetsmetod under lektionstid. Detta har även beskrivits fungerat 

positivt för dessa utsatta barn. Dock redogör Fredriksson och Kakuli (2011) för att SkolFam 
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istället betonar att arbetsminnesträning är en effektiv arbetsmetod som ska användas i skolan 

(Fredrikson och Kakuli, 2011, s. 79–80). Detta kan tolkas som att Fredriksson och Kakuli 

(2011) och SkolFam har delade meningar kring vilka metoder som ska användas i 

undervisningen och är därför inte eniga i denna fråga.  

 

5. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION  

Denna del kommer innehålla en sammanfattning av arbetets huvudsakliga slutsatser samt en 

reflektion om studiens positiva följder likaså studiens svagheter. Brister i samhället kommer 

även redogöras för samt en diskussion kring vidare forskning.  

5.1 Slutsatser  

Utifrån textens frågeställningar “Vilken betydelse kan familjehemsplacering enligt rådande 

forskning ha för påverkan på elevers skolprestation?” samt “Vilka stödåtgärder kan användas 

för att förbättra dessa elevers skolresultat?” har vi kommit fram till ett flertal betydande 

klargöranden. Exempelvis utgör en trygg anknytningsprocess en viktig del av familjehemmets 

påverkan på barnet skolprestation samt beteendeutveckling. Genom att man som barn är i 

stort behov av en trygg omvårdnadsperson i ens egna hemmiljö. En otrygg anknytning med en 

omvårdnadsperson ger motsatt effekt genom den osäkerhet som då finns hos barnet. Det kan 

även innebära svårigheter ifall barnet inte tar emot de stöd som erbjuds av familjehemmet. 

Detta kan isåfall bidra till en otrygg anknytning och att barnet har svårt att koncentrera sig i 

skolan trots att stöd finns att tillgå. 

Vår studie visar på olika arbetssätt som används i skolan för att hjälpa fosterbarn. Ett av dessa 

är SkolFam som arbetar för att bidrar till extra stöd vilket har visat ett gott resultat på 

elevernas akademiska utveckling. Trots detta visar vår studie att alla fosterbarn inte har 

tillgång till SkolFam och får då inte samma förutsättningar. Studien visar även andra 

stödåtgärder som kan användas i undervisning samt att det finns delade meningar mellan 

författare vilket metod som med fördel ska användas. Detta för att det finns delade meningar 

kring fosterbarnens begåvningspotential. 

Studien visar även på att det finns delade meningar när det gäller möten med biologiska 

föräldrar. Det kan både ses som en fördel då det kan skapa en tryggare vardag men det kan 

också skapa ängslan hos barnet. Därför är det viktigt att fosterföräldrarna finns tillgängliga 

som stöd då det kan bli en stor påfrestning på barnet.  
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Slutligen visar forskningen från vår studie att något som påverkar barnens sociala och 

akademiska utveckling på ett positivt sätt är föräldrautbildning. Dock finns det delade 

meningar om hur den utbildning ska se ut men ska med fördel användas då föräldrarna genom 

utbildning får verktyg kring hur de ska omhänderta barnet på bästa sätt. Barnen kan då skapa 

en grundtrygghet som gynnar barnets självkänsla och skolgång.  

 

5.2 Avslutandes diskussion 

5.2.1 Positiva följder 

I vår studie finner vi ett flertal positiva följder som bidrar till att dess slutsatser kan användas i 

ett vidare arbete kring fosterbarn. Då vårt arbete visar på att en ökad förståelse för barnens 

bakgrund kan ha en positiv inverkan på barnets sociala och akademiska utveckling. Därför 

kan både skola och familjehem se denna kunskap som en möjlighet till att utveckla en 

medvetenhet kring fosterbarnens situation och behov. Studien för fram att skolan kan genom 

kartläggning få en inblick i kunskapsluckor från tidigare utbildning samt de sociala 

svårigheter som barnen står inför. Samtidigt kan familjehemmet genom tidigare 

bakgrundsinformation utveckla ett socialt och emotionellt stöd för på bästa sätt hjälpa 

barnet. Studien visar även på den positiva inverkan SkolFam har på fosterbarnens utbildning 

och de framsteg som visas sedan SkolFams start 2005. Genom detta samt tidigare forskning 

kan samhället notera de positiva resultaten som har bidragit till att fler av dessa barn får en 

godkänd grundskoleutbildning.  

 

Undersökningen visar även på att olika anknytningsprocesser har en stor betydelse för 

Familjehemsbarn. Dessa anknytningsprocesser bidrar även till olika beteenden som kan 

uppkomma vid trygg respektive otrygg anknytning. Då studien uppmärksammar vilka 

beteendemönster som kan utvecklas vid olika anknytningsprocesser kan fosterföräldrar skapa 

sig en förståelse för dess betydelse. Detta kan också bidra till att fosterföräldrarna blir säkrare 

kring omvårdnaden av fosterbarnet. Studien för också fram att föräldrautbildning bidrar med 

de grundläggande kunskaper som utvecklar ett bra föräldraskap gentemot fosterbarnet. Därför 

anses detta vara en positiv tillgång för att skapa en starkare tillhörighet mellan barn och 

föräldrar. På grund av detta kan samhället se detta som en möjlighet till att utveckla 

samhällets insatser för att hjälpa barn och familjehem.  
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5.2.2 Studiens svagheter 

  

Utifrån studiens resultat har svagheter med studien påträffats. En av dessa är att vi har en 

avgränsning med ett åldersspann på 12–15 år. Detta bidrar till att kunskapen kring 

familjehemsplacering i yngre åldrar saknas. Detta resulterar i att studien inte får en generell 

beskrivning av ämnet i alla åldrar.  

 

Något som också skulle stärka vår studie är att inkludera undervisningsexempel som på ett 

mer ingående sätt beskriver lärarens roll i skolans verksamhet. Genom att använda oss av 

fallbeskrivning samt de stödåtgärder som kan användas för att hjälpa läraren att stödja barnet i  

specifika situationer. Dessa exempel skulle då kunna användas för att upplysa lärare hur 

denne kan hantera olika situationer som kan uppkomma i skolans verksamhet.  

 

Att istället genomföra en empirisk studie skulle bidra till att studien blir berikad med 

erfarenheter som vi genom en litteraturstudie inte på samma sätt får tillgång till. Vi skulle 

genom detta få en bredare inblick i barnens vardag utifrån deras egna perspektiv. Dock kan 

detta vara ett känsligt ämne och studiens deltagare kan då bli få vilket kan resultera i att 

studiens omfång blir mindre. Men detta är något som vi med fördel skulle vilja använda oss 

av ifall detta har varit möjligt.  

  

 

5.2.3 Brister i samhället  

 

Vårt arbete visar på att det även finns brister i samhället som bidrar till negativa påföljder för 

fosterbarn. Det har uppmärksammats att SkolFam inte finns i alla kommuner vilket bidrar till 

att alla fosterbarn inte får samma möjligheter till stöd. Detta resulterar i att vissa delar i 

Sverige får inte fosterbarn de stöd som krävs för att nå en godkänd grundskoleutbildning. 

Detta beskriver arbetet som en svaghet i samhällets stödjande roll och det anses därför att det 

ska utvecklas till alla kommuner då det har visat på ett gott resultat för fosterbarn.  

 

Studien redogör också för att alla skolor inte får ta del av den information som finns kring 

fosterbarnet bakgrund. Detta har visats bero på den sekretess som råder samt brister i 

kommunikation mellan olika myndigheter i samhället. Detta resulterar i att viktig information 

kring barnets bakgrund inte synliggörs som kan göra stor skillnad för elevernas akademiska 
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och sociala utveckling. Därför anses detta vara en stor tillgång för fosterbarnet och skolan och 

är något som samhället skulle lägga större vikt vid.   

 

5.2.4 Vidare forskning  

 

Utifrån vår studie anser vi att det finns ämnen som vidare forskning skulle kunna analysera. 

Exempelvis kan vidare forskning visa på om en adoption kan förändra barns trygghet i den 

nya familjesituationen. Kan fosterbarnet känna en ökad trygghet och tillhörighet om hen blir 

adopterad och vad har det för betydelse för dess sociala utveckling samt inlärningsförmåga? 

Forskningen kan bidra till ökad förståelse i samhället kring adoptionens betydelse som kan 

innebära en förändring i fosterbarnets utsatta situation.  

 

En annan aspekt som anses kan bidra till vidare forskning kan vara familjehemsutbildning 

som ges till blivande Familjehemsföräldrar. Vår studie visar på de fördelar och nackdelar med 

olika utbildnings varianter utifrån barnets bakgrund. Vidare forskning skulle kunna resultera i 

en uppfattning kring vilken utbildningsmetod som är mest effektiv och som skulle kunna 

gynna de flesta barnen och familjehemmen.  

 

Studiens analys ställer sig till viss del kritisk till fortsatt kontakt med biologiska föräldrar efter 

en familjehemsplacering. Då ett kontaktbesök med de biologiska föräldrarna kan orsaka 

obalans i barnets vardag kan forskning visa på ifall detta har en positiv eller negativ inverkan 

på barnet och hur samhället ska ställa sig detta. Kan vidare forskning även visa på vilka 

situationer där en träff med de biologiska föräldrarna är gynnsam eller inte?  

 

Avslutningsvis anser vi att forskning kan undersöka vilken typ av bearbetning samhället kan 

bidra med till barnet angående deras bakgrund. Ger samhället barnen stöd i form av 

psykologisk hjälp till samtliga fosterbarn och har detta visats sig vara positivt? Forskning kan 

bidra till en insikt i vad barnet behöver för olika stödinsatser för att integreras i 

familjehemmet samt utvecklas i skolan. 
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