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1 BAKGRUND OCH INLEDNING 
 
I min utbildning som grundskollärare ingår fyra veckor praktik i år ett. Det var 
under den praktiken som jag bestämde mig för att mitt examensarbete skulle 
beröra problematiken kring familjehemsplacerade barn. I den klass jag då hade 
praktik i, fanns det fyra familjehemsplacerade sjuåringar. Det var vid mötet med 
dessa barn som idén till detta arbete väcktes. Dessa barn fick mig att öppna 
ögonen och se på samhället på ett helt nytt sätt. Ett sätt som jag redan innan 
visste fanns, men som jag inte tidigare haft någon kontakt med. Eftersom 
grundskollärarutbildningen inte nämnvärt berört något inom detta område 
kändes det ännu mer självklart att belysa det i mitt arbete.  
 
 

Det borde vara alla barn förunnat att få vara barn. Att få leka, 
utvecklas och utforska omvärlden i sin egen takt. Det låter som 
självklarheter, men det är inte självklart för alla. En del barn kan 
inte bo kvar hos sina föräldrar, de måste flytta hemifrån för 
kortare eller längre tid. (Sandström, 1991 s. 11) 

 
 
Vad är då ett familjehem och vilka barn placeras där? Detta är två 
grundläggande frågor som jag valt att förklara i ett inledande skede. Detta för att 
läsaren ska få en förståelse för detta arbete. Vidare har jag valt att förklara olika 
begrepp inom barnavårdsarbetet i en ordlista (bilaga 1). 
 
Enligt socialtjänstförordningen (SoF 1981:750) är ett familjehem ett enskilt hem 
som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för stadigvarande vård och 
fostran eller vuxna för vård och omvårdnad (SoF i Nationalencyklopedin, 1998). 
Ett familjehem kan bestå av en eller två vuxna, med eller utan andra barn, som 
tar hand om ett barn som inte kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar 
(Moore, 1998).  
 
Familjehemmet är utrett och godkänt av socialnämnden. Grundkraven är att 
förhållandena vad det gäller arbete och bostad ska vara stabila samt att 
erfarenhet av barn finns (http://www.uddevalla.com/Social/Verksamhet/sociala/ 
Familjegrupp/familjehem.htm).  
 
Småbarn, skolbarn och tonåringar kan alla hamna i sådana situationer att de 
behöver placeras i familjehem. Anledningarna kan vara skiftande. I många fall 
har problemen med föräldrarna att göra och då använder man ofta begreppet 
barn som far illa. Andra gånger är det barnets eget beteende som är den 
utlösande orsaken till att barnet inte kan bo kvar hemma 
(http://www.jonkoping.se/social/ Familjehem/Familjehem.htm).    
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2 SYFTE OCH PROBLEMFORMULERINGAR 
 
Syftet med denna rapport är att ta reda på hur relationen familjehem - skola ser 
ut.  
 
• Hur kan familjehem uppleva relationen till skolan? 
• Hur kan lärare uppleva relationen till familjehem? 
• Hur kan socialsekreterare uppleva relationen familjehem – skola? 
 
 
3 LITTERATURGENOMGÅNG 
    
3.1   Barn som far illa  
 
Med begreppet barn som far illa menar lagstiftaren barn som behöver särskilt 
stöd eller skydd p.g.a. att de i sitt hem inte får det skydd och den omsorg som 
varje barn  enligt lag har rätt till (Bergquist, 1998). Olika exempel på vad barn 
kan bli utsatta för är: misshandel, vanvård, föräldrars psykisk ohälsa, sexuella 
övergrepp, känslomässig omognad hos föräldrarna, missbruk osv. När 
föräldrarna inte förmår att ta hand om sitt/sina barn blir barnens möjligheter att 
få en tillräckligt god omsorg beroende av personer i barnets nätverk. Barnet har 
dels ett naturligt nätverk och dels ett professionellt nätverk. Med naturligt 
nätverk menas de människor som finns kring familjen exempelvis släktingar, 
grannar och vänner. Det professionella nätverket består av barnhälsovårds-, 
förskole-, skol- och fritidspersonal (Hindberg, 1999). 
 
Ett gemensamt kännetecken för många barn som far illa är att de drabbas av 
psykiska trauman. Ett trauma kan definieras som en känslomässig chock som 
skadar individens psykologiska utveckling både djupt och länge. Man kan inte 
utifrån ett barns reaktioner på olika former av utsatthet fastställa vilken typ av 
utsatthet som barnet far illa av. De flesta barn reagerar med likartade symtom 
oavsett vad de varit utsatta för. Några symtom att vara uppmärksam på oavsett 
problem är hög ångestnivå, sömnsvårigheter, psykosomatiska symtom såsom 
huvudvärk och  magont, koncentrationssvårigheter och relationsproblem. 
Symtombilden varierar beroende på barnets kön, personliga egenskaper och 
omständigheter i uppväxtmiljön (Hindberg, 1999).  
 
  
3.2 Vad säger olika lagar om barnavårdsarbetet? 
 
Det sociala barnavårdsarbetet styrs av flera lagar: Socialtjänstlagen (SoL), 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Föräldrabalken 
(FB). Dessutom har Sverige ratificerat FN:s konvention om barns rättigheter, 
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vilket innebär att vi förbundit oss att låtit konventionens olika artiklar 
genomsyra svensk lagstiftning och i övrigt vår syn på barn som rättsobjekt 
(Hindberg, 1999). 
 
 
3.2.1 FN:s konvention om barns rättigheter 
 
FN:s barnkonvention instiftades 1989 och innehåller olika rättigheter som berör 
barn. Några exempel är rätten till ett namn och en nationalitet, rätt till båda sina 
föräldrar och en trygg uppväxtmiljö samt barnens rätt att, i alla frågor som rör 
dem själva, få uttrycka sin mening och bli respekterad för den (Frost & Sköld, 
1995).   
 
I boken Barnens lag, en bok för barn om FN:s barnkonvention har författaren 
Jesús Alcalá och Siv Widerberg på ett enkelt sätt sammanfattat konventionen. 
Nedan följer 7 punkter som rör barn och deras föräldrar: 
 
§ Barnens bästa ska alltid vara det viktigaste. 
§ Det är föräldrarna som har störst ansvar för sina barn. 
§ Barn får inte skiljas från sina föräldrar om det inte är bäst för barnen. 
§ För barn som inte kan leva med föräldrarna ska det ordnas ett så bra annat 

hem som det är möjligt. 
§ Både barnen och de vuxna ska få säga sin mening om en  familj riskerar att 

splittras. 
§ När det är möjligt ska barnen få veta vilka som är deras föräldrar och var de 

finns. 
§ Barn som är skilda från sin mamma eller pappa ska ha rätt att träffa båda 

föräldrarna ifall det inte är farligt för barnen.  
 
 
3.2.2 Föräldrabalken (FB) 
 
Föräldrabalken innehåller regler om föräldrarnas rättigheter och skyldigheter. 
Reglerna rör bl.a. faderskap, adoption, vårdnad och umgänge samt föräldrars 
underhållsskyldighet (FB i Hindberg, 1999). I FB finns också paragrafer som 
förbjuder aga: 
  

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god uppfostran. 
Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och 
får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling. (6 kap. 1 §) 
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3.2.3 Socialtjänstlagen (SoL) 
 
År 1982 trädde socialtjänstlagen i kraft (Bergquist, 1998). Socialtjänstlagen 
ålägger socialnämnden ett ansvar för alla barn men särskild uppmärksamhet ska 
ägnas åt barn vars utveckling är i fara (SoL i Hindberg, 1999). 
 
Socialnämnden skall 
 

verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda 
förhållanden, 
 
i nära samarbete med hemmen främja en allsidig 
personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social 
utveckling hos barn och ungdom, 
 
med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och 
ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling, 
 
i nära samarbeta med hemmen sörja för att barn och ungdom 
som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som 
de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, 
vård och fostran utanför det egna hemmet, samt i sin omsorg om 
barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och 
hjälp som kan finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, 
umgänge eller adoption har avgjorts av domstol. (12 § SoL) 

 
 
3.2.4 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
  
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga trädde i kraft samtidigt som 
Socialtjänstlagen. Lagen innehåller regler för när och hur socialtjänsten får 
ingripa till barns skydd mot föräldrarnas vilja. Länsrätten fattar beslut om vård 
av unga enligt LVU. Socialnämnden ansöker hos rätten om att utan 
vårdnadshavarens samtycke få placera barn utanför det egna hemmet (Bergquist, 
1998). 
   
LVU tillämpas bl.a. när missförhållanden i det egna hemmet är så svåra så att 
det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa och utveckling skadas (Hindberg, 
1999). 
 
 
3.3 Socialtjänsten  
 
Socialtjänsten är ett samlingsbegrepp för all den verksamhet som varje kommun 
enligt socialtjänstlagen är skyldig att tillhandahålla i form av social hjälp och 
service. Socialtjänsten innefattar barn- och äldreomsorg, socialbidrag, 
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missbrukar- och handikappvård mm. Organisationen av socialtjänsten varierar 
från kommun till kommun (Hindberg, 1999).  
  

Socialtjänsten skall verka för att barn växer upp under trygga 
och goda förhållanden och bereda barn som riskerar att 
utvecklas ogynnsamt stöd och skydd samt om hänsyn till den 
unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna 
hemmet. (Humlesjö, 1997 s 3)  

 
I 1 § Socialtjänstlagen står det att verksamheten skall bygga på respekt för 
människors integritet och självbestämmanderätt. 
  
Socialtjänstens individinriktade insatser har bl.a. som mål att ge barn och 
ungdomar det skydd och stöd de behöver för att utvecklas gynnsamt. (Humlesjö, 
1997). 
 
 
3.4 Anmälningsskyldighet när barn far illa  
 
71 § i Socialtjänstlagen (SoL) reglerar anmälningsskyldigheten och har sedan 
den 1 januari 1998 följande lydelse (SoL i Sundell & Karlsson, 1999): 
 

var och en som får kännedom om något som kan innebär att 
socialnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd bör 
anmäla detta till nämnden.  
 
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt 
andra myndigheter inom hälso- och  sjukvården och 
socialtjänsten är skyldiga att genast till socialnämnden anmäla 
om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 
innebära att socialnämnden behöver ingripa till en underårigs 
skydd. Detta gä ller även dem som är anställda hos sådana 
myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som 
är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 
som berör barn och ungdom eller annan yrkesmässigt bedriven 
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens 
område.  

 
Det första stycket innehåller en uppmaning till allmänheten. Man bör göra en 
anmälan till socialtjänsten om man fått veta att barn kan behöva skydd. I det 
andra stycket preciseras vilka som är skyldiga att anmäla (Hindberg, 1999). 
Trots det visar både svenska och utländska undersökningar att mindre än hälften 
av misstankarna anmäls. Detta tyder på ett stort mörkertal av barn som far illa. 
Polisen samt förskolepersonal och lärare är de yrkesgrupper som aktualiserar 
flest barn genom anmälningar (Sundell & Karlsson, 1999).   
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Om man som lärare är osäker på sina misstankar kan man ringa till 
socialtjänsten för att rådfråga en socialsekreterare. Man kan då vara helt anonym 
och behöver inte uppge några namn på berörda parter. Det är sedan 
socialsekreteraren som får bedöma hur man bör agera (Frost & Sköld, 1995). 
  
Efter en anmälan är det vanligt att anmälaren vill veta vad som händer, men 
p.g.a. socialtjänstens sekretesslag får inte de utlämna någon information 
angående ett ärende. Enda chansen att få reda på vad som händer är om familjen 
lämnar sitt medgivande (Frost & Sköld, 1995).   
 
 
3.5 Utredning 
 
I 50 § i Socialtjänstlagen står det att en utredning ska inledas utan dröjsmål så 
fort en anmälan kommer in till socialtjänsten. Ett utredningsförfarande sker i 
fyra steg (bilaga 2). Först görs en förhandsbedömning som resulterar i att 
ärendet skrivs av utan utredning alternativt att en utredning börjar. Som ett andra 
steg följer sedan en utredning där det gäller att ta reda på om barnet har farit illa 
eller riskerar att fara illa i framtiden. I och med att en utredning inleds 
underrättas vårdnadshavaren om det. Den ansvarige socialsekreteraren samlar in 
och dokumenterar information om barnet och hans/hennes situation. 
Utredningen måste ske sakligt och opartiskt och ska normalt vara klar inom tre 
månader. Visar utredningen att barnet har eller riskerar att i framtiden fara illa 
går den över till det tredje steget, vilket innebär att man undersöker vilket 
bistånd som är lämpligast. Behöver barnet vård utanför det egna hemmet, 
upprättas en vårdplan. Om vårdnadshavaren (eller den unge om han/hon fyllt 15 
år) inte godtar vårdplanen, ansöker socialnämnden om vård enligt LVU till 
länsrätten. Den dom som sedan länsrätten beslutar kan överklagas hos 
kammarrätten. Det fjärde steget som kan förekomma är alltså att utreda vem 
som ska tillhandahålla biståndet. Ett exempel är att rekrytera familjehem 
(Hindberg, 1999).  
 
 
3.6 Vård i familjehem 
 
Enligt socialstyrelsen fanns det i november 1999 ca 9500 barn och ungdomar 
som var placerade i familjehem (Vi Föräldrar, nr 12, 2000). Familjehemsvård 
erbjuds när föräldrarna har godkänt en familjehemsplacering åt sitt barn. Men 
familjehemsplacering är också ett alternativ när ett barn omhändertas mot 
föräldrarnas vilja (Frost & Sköld, 1995).   
 
I socialtjänstlagen står det att vården ska utformas så att kontakten med barnets 
anhöriga samt hemmiljö främjas. Det innebär att socialnämnden först och främst 
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bör undersöka möjligheten av att barnet placeras hos någon anhörig. Om det inte 
är fallet rekryteras ett familjehem. Målet med en placering är att barnet ska 
återförenas med den biologiska familjen när förhållandena i hemmet har 
förbättrats. Detta innebär att det är viktigt att barnet får träffa och umgås med 
sina föräldrar så att inte den kommande flytten hem igen blir konstig (Rinman & 
Rembe, 1991).      
 
Socialnämnden är skyldig att minst två gånger per år ompröva varje placering 
(Sandström, 1991). 
 
 
3.7 Skolan 
 
I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att alla barn mellan 6 och 16 år ska gå i 
skolan. Sedan fortsätter de flesta sin skolgång tre år till på gymnasiet. Nästan 
alla barn går alltså i skolan i 13 år. Det finns ingen annan verksamhet än skolan 
som möter så många barn under så lång tid. Detta ger skolan en stor möjlighet  
och ett särskilt ansvar att fånga upp barn som far illa. Det är först och främst 
lärarnas ansvar att upptäcka dessa barn. Det är de som möter barnen direkt och 
dagligen (Hindberg, 1999). 
 
Till de elever som har svårigheter med skolarbetet ska skolan ge särskilt stöd. 
Då svårigheterna kan bero på problem i hemmet är det svårt att skilja på 
skolans- respektive socialtjänstens ansvar (Hindberg, 1999).  
 
Svenska politiker har i många år påtalat att familjehemsplacerade barns 
skolgång är en viktig fråga som måste bevakas. Trots detta har intresset för en 
sådan bevakning varit svagt och det finns nära nog inga studier som berör detta 
ämne. Men i både brittisk och amerikansk barnavårdsforskning har 
familjehemsplacerade barns skolgång och utbildning fått stor uppmärksamhet.  
Erfarenheterna av forskningarna i USA och Storbritannien, har medfört en rad 
mer eller mindre utprövade försök att förbättra oddsen för familjehemsplacerade 
barn att klara skolan och få en hygglig utbildning (Vinnerljung, 1998). 
 
Många internationella forskningserfarenheter visar att familjehemsplacerade 
barn i pågående vård är svagpresterande, detta i jämförelse med jämnåriga i 
normalbefolkningen. I Sverige finns det några mindre undersökningar som tyder 
på liknande resultat, dvs att familjehemsplacerade barn har problem i skolan 
(Vinnerljung, 1998).   
 
Det är vanligt att barnens skolsituation förvärras utav samarbetsproblem mellan 
skola och socialvård. Detta dilemma har varit vanligt förekommande även i 
Sverige. Som exempel kan nämnas problematiken vad det gäller vem som ska 
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betala för extra stödinsatser åt en familjehemsplacerad elev, är det skolan eller 
den placerande kommunen? Dilemman som detta innebär att det berörda barnet 
kommer i kläm. I juli 1997 kom en lagförändring av Socialtjänstens 72§. 
Lagändringen innebär att det är den placerande kommunens kostnadsansvar att 
ge personligt stöd i skolan till familjehemsplacerade barn, men bara om behoven 
är relaterade till sociala eller psykologiska skäl (Vinnerljung, 1998).   
 
Enligt en brittisk studie var det bara i undantagsfall som barns skolgång 
beaktades vid beslut om placering. Detta tyder enligt forskarna Fletcher-Campell 
och Hall på att samarbetet socialvård - skola inte var tillräckligt. Vidare visar 
andra brittiska studier att de skolbyten som vanligen följer av placering i vård i 
de flesta fall är direkt skadliga för dessa barns utveckling i skolan. Även om de 
brittiska myndigheterna har reagerat starkt på forskningsrapporterna har det i 
praktiken inte skett mycket (Vinnerljung, 1998). 
 
Även om forskningsresultaten i stort sett tyder på samma sak runt om i världen 
så har inte forskarna kunnat enats om någon huvudsaklig förklaring till varför 
familjehemsplacerade barns skolgång är problematisk. Några förklaringar som 
nämnts i forskarvärlden är t.ex. vårdformens instabilitet, negativa fördomar från 
lärare samt barnens erfarenheter innan placering (Vinnerljung, 1998).  
 
Sverige har i Socialtjänstlagen (§26) uppmanat ansvariga nämnder alternativt 
kommuner att ge akt på familjehemsplacerade barns utbildning.  
 
 
3.8 Samarbete skola – socialtjänst 
 
All skolans personal är enligt lag skyldiga att kontakta socialtjänsten när ett barn 
far illa. Det är sedan socialtjänstens ansvar att barn som far illa får det stöd och 
skydd som de behöver. Det är inom socialtjänsten som kunskapen och 
kompetensen rörande dessa barn finns. För att socialtjänsten ska kunna följa sina 
skyldigheter är det av stor vikt att de samarbetar med andra människor som 
möter barn och unga i sin yrkesverksamhet, såsom lärare (Frost & Sköld, 1995).  
 
Skola och socialtjänst ska först och främst samarbeta kring enskilda elever på 
individnivå. Men förutom detta samarbete kan det vara positivt om man även 
samarbetar förebyggande mot exempelvis droger. Ett sådant samarbete är då 
riktat till barn och ungdomar som grupp (Frost & Sköld, 1995).  
      
 
 
 
 



 

 9 

4 METOD, UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE  
 
Den empiriska undersökningen har bestått av intervjuer. Carlström & Hagman 
(1999) skriver att en intervju kan definieras som ett samtal med en bestämd 
målsättning. Den som intervjuar söker information om ett visst ämne genom att 
ställa frågor till en annan person.  
 
Undersökningen har genomförts i sydöstra delen av Sverige. Jag har valt att göra 
intervjuer med två familjehem, två lärare och en socialsekreterare. Intervjuerna 
är av ostrukturerad form vilket innebär att intervjuerna utifrån mina grundfrågor 
har tett sig som samtal (intervjufrågorna finns i bilaga 3). 
 
De båda familjehemmen har jag en privat kontakt med. Lärarna har jag knutit 
kontakt med under praktikperioder i min utbildning. Socialsekreteraren ställde 
upp för intervju, sedan jag pratat med dennes chef på socialtjänsten. Jag har 
medvetet valt att intervjua personer som är verksamma inom samma kommun. 
Detta för att se hur relationen familjehem - skola upplevs från olika håll inom en 
och samma kommun.    
 
Intervjuerna med familjehemsmammorna har skett i de båda familjehemmen, de 
båda lärarnas i respektive skola samt socialsekreteraren på dennes arbetsplats. 
Detta efter önskemål från de intervjuade. De intervjuade personerna har i god tid 
före intervjuerna fått reda på respektive grundfråga. Anledningen till detta var 
att de intervjuade ville få tid till att förbereda sig innan intervjuerna. Eftersom 
alla intervjupersonerna ville detta och jag ansåg att det inte skulle påverka 
resultatet nämnvärt fick de alltså frågorna innan intervjuerna. Nackdelen med att 
få frågorna i förväg, kan vara att de intervjuade personerna tänker ut de svar som 
de tror att intervjuaren vill ha.    
 
Intervjuerna med de båda familjehemsmammorna varade över en timme vardera. 
De båda intervjuerna med lärarna varade i ca 45 minuter. Intervjun med 
socialsekreteraren varade i  en halvtimme. Ingen intervju har ur min mening sett 
skett under tidspress.   
 
Jag har valt att dokumentera samtliga intervjuer med bandspelare, detta för att 
tillförlitligheten ska bli så stor som möjlig. En fördel med detta är att man kan 
lyssna på intervjuerna flera gånger. En annan fördel är att man under intervjun 
kan hålla en god kontakt till den intervjuade, eftersom man inte behöver föra 
anteckningar. Nackdelen med detta sätt kan vara att vissa intervjupersoner 
känner sig hämmade och inte vågar ge all information. Jag upplevde inte att 
någon intervjuperson blev hämmad på grund av att intervjuerna skedde framför 
mikrofon och bandspelare. De intervjuade personerna har även givit sin tillåtelse 
till detta.  
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Jag började varje intervju med att återigen presentera mig och avsikten med 
intervjun. Genom att lämna dessa upplysningar i början hoppades jag på att 
förebygga eventuella missförstånd. Jag avslutade varje intervju med att summera 
huvuddragen av vad som sagts. 
 
Bearbetningen av intervjuerna skedde i fyra steg. Först lyssnade jag på 
intervjuerna rakt igenom. Sedan lyssnade jag på dem igen för att utifrån mina 
problemformuleringar och grundfrågor hitta en röd tråd genom varje intervju. 
Den tredje gången lyssnade jag på dem samtidigt som jag skrev ner intervjuerna  
på dator. Avslutningsvis lyssnade jag på intervjuerna rakt igenom för att se om 
det var något jag missat.  
 
 
5 RESULTAT 
 
Jag har valt att redovisa intervjuerna i löpande text var för sig. De redovisas 
nästintill i sin ursprungliga form (dvs i jag- form). Detta för att läsaren ska få en 
så stor inblick som möjligt av samtalen.        
 
 
Intervju 1 familjehem 
 
Den första intervjun gjordes med en kvinna med fyra års erfarenhet av att jobba 
som familjehem. Hon har under åren haft tre placerade barn i sitt hem. Vid tiden  
för intervjun har hon och hennes familj två barn inom skolväsendet.   
 
Jag har inga biologiska barn och har därför svårt att svara på om relationen 
familjehem skola ter sig annorlunda än relationen biologisk familj och skola. 
Min relation till skolan har fungerat bra i båda barnens fall. Ingen av dem har 
några särskilda behov vilket kan ha inneburit att relationen till skolan har varit 
bra. Jag tycker att vi som familjehem har blivit bemötta väldigt bra från skolans 
sida.  
 
Ett problem som man kan råka ut för är att läraren tycker synd om barnet och 
därmed behandlar det annorlunda. Detta upplevde jag när mitt äldsta barn 
började skolan. Hans lärare tyckte synd om honom och daltade därför med 
honom. Att en lärare gör på detta sättet gör ju kanske inte så mycket i början, 
men samtidigt får inte de här barnen som har haft det besvärligt lära sig att rida 
på det. För när de så småningom möter andra vuxna ute i samhället bryr sig inte 
de om hur de här barnen hade det i barndomen. Så det är ingenting som man får 
uppmuntra barnen att rida på. Det är inget man får utnyttja när det passar.      
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Vad det gäller skolbyten är min erfarenhet också positiv. Mitt äldsta barn var 
hemma i sex månader innan han började skolan. Detta dels för att lära känna oss 
samt därför att han genomgick en operation. Visst var han nervös innan han 
skulle börja i sin nya skola, men han tyckte att det skulle bli roligt. I den skola 
han gick i tidigare trivdes han inte och det medförde nog att han såg fram emot 
att börja i en ny skola. Hans förhoppning med den nya skolan var att barnen där 
skulle vara snällare än i den gamla. Hans tidigare skola skickade böcker till oss 
så även den kontakten fungerade bra. Mitt yngsta barn var för liten för att börja 
skolan när han kom. Men när han väl skulle börja i förskoleklass fick han det 
jobbigt. Han ville inte gå till skolan och vad vi tror i dag så berodde det på sk. 
separationsångest. Detta problem kvarstår än idag och kommer och går i 
perioder. Det märks särskilt på honom att han tycker att det är jobbigt att gå till 
skolan efter sjukdom, helger och lov. Hela året i förskoleklassen var jag med 
honom i skolan. När han sedan började ettan var jag med den första tiden. Just 
detta att hans lärare var så tolerant och lät mig vara med tror jag kan ha sin 
förklaring i att pojken är placerad.  
 
Om man väljer att ta hand om ett barn brukar detta i regel vara hemma från 
skolan den första tiden. Det är ovanligt att ett barn börjar i skolan innan 
utredningen är avslutad. Man vet ju inte om barnet kommer att placeras utanför 
det egna hemmet eller ej. På detta sätt får barnet en chans att lära känna sitt nya 
hem och bli trygg i det, innan det behöver börja i en ny skola.  
 
Jag har inte märkt att lärarna eller eleverna bemöter mina familjehemsplacerade 
barn med någon speciell attityd. Det är så vanligt i dag att familjeförhållandena 
inte ser ut som de gjorde förr. Detta tror jag medför att attityderna är positiva.   
 
Vad jag vet så har mina barns skola inget samarbete med socialtjänsten.  
 
När mina båda barn skulle börja skolan valde vi att öppna oss för deras 
respektive lärare. I och med att de har tystnadsplikt kändes det naturligt att låta 
dem få veta vad barnen varit med om. Jag tror att det både kan ha för- och 
nackdelar att göra så. Men jag är övertygad om att man i det långa loppet tjänar 
på att ha en öppen relation till lärarna. Barnen har i sin tur sedan berättat för sina 
kamrater om varför de bor hos oss och inte hos sina riktiga föräldrar. Att barn 
väljer att berätta sådana traumatiska upplevelser tror jag inte är så vanligt.  
 
Mina tips till lärare som får ett familjehemsplacerat barn i klassen:  
 
§ Att man tar lite hänsyn till vad barnen varit med om. Barnet kanske reagerar 

om läraren höjer rösten, när ni jobbar med alkohol och narkotika eller sex 
och samlevnad.   
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§ Samarbeta med familjehemmet för att skapa en så trygg miljö som möjligt 
för barnet.  

§ Försöka få familjehemmet att berätta det som de anser läraren behöver veta 
för att skolsituationen ska fungera.   

 
 
Intervju 2 familjehem  
 
Den andra intervjun gjordes med en kvinna med 21 års erfarenhet av att jobba 
som familjehem. Hon har under åren haft 12 placerade barn i sitt hem. Vid tiden 
för intervjun har hon och hennes familj tre placerade barn inom skolväsendet.   
 
Min erfarenhet är att man får slita mer för att familjehemsplacerade barn ska få 
de rättigheter som de har rätt till. Många familjehemsplacerade barn har blivit 
skadade under graviditeten eller under de första levnadsmånaderna. Detta i sin 
tur medför att många av dessa barn har särskilda behov. Och när det gäller att få 
dessa  barns behov tillfredsställda i skolan får man kämpa enormt mycket. Jag 
som familjehemsmamma måste vara på hugget för att se till att mina barn får en 
så bra skolgång som möjligt. Jag upplever inte att jag får någon hjälp från 
socialtjänsten utan det är jag som har fått ordna skolgång åt mina 
familjehemsplacerade barn.  
 
När jag jämför min relation till skolan, vad det gäller mina biologiska barn, kan 
jag känna att jag när jag går innanför skolans väggar är jag mer stridig när det 
gäller mina familjehemsplacerade barn. Jag känner mig mer stridslysten 
eftersom jag vet att jag får slåss för att de här barnen ska få det så bra som 
möjligt.   
    
Vad det gäller skolbyten har jag nyligen varit med om något bedrövligt. Jag 
önskar att ingen annan får vara med om något liknande. Ett barn kom akut till 
mig eftersom hon var LVU- placerad. Efter några veckor fick vi några böcker, 
från hennes skola, som dock ej var kompletta. Detta innebar att vi inte kunde 
arbeta med dem. Kontakten mellan den gamla skolan fungerade alltså inte 
tillfredsställande enligt min mening. Jag har än idag inte hört något från hennes 
tidigare skola. När hon skulle börja skolan efter sommarlovet blev det efter 
utredningar bestämt att hon skulle börja i särskoleklass. Sedan fick jag i 
egenskap av familjehem ringa till olika tänkbara skolor för att se om de hade 
plats för henne. Eftersom detta var mitt i sommaren var det svårt att få tag på 
folk. När sedan skolan drog i gång och jag stod där utan skola till mitt barn 
kände jag mig väldigt ensam. Jag vaknade klockan sex på morgonen och kunde 
tänka: ”Vilken skola ska jag ringa till idag?” Svaren jag fick från de olika 
skolorna var att det var fullt, att det saknades personal eller att klassen inte 
passade för mitt barn. En rektor skulle fråga personalen om man kunde ta emot 
en elev till, sedan skulle han ringa tillbaka till mig. Han har inte ringt än. Det är 
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helt sanslöst, det finns ingen ursäkt, det handlar om rent ointresse. Och vem är 
det som blir lidande? Efter att ha ringt runt till alla skolor i närmaste stad, vände 
jag mig till barn- och utbildningsnämnden i kommunen för att rådfråga med 
dem. Då nämnde de att det fanns en skola i en angränsande komun, men att de 
inte hade fått några papper ifrån barnets hemkommun. Det måste finnas avtal 
skrivna, eftersom särskolklasserna kostar så mycket mer pengar. Kommunen 
ville inte sätta barnet i en skola som dom inte visste att de fick betalt för. 
Kommunen väntade alltså på detta avtal och då fick jag sitta och ringa till barn- 
och utbildningsnämnden i barnets hemkommun för att få ett avtal skickat till 
min kommun. Under hela tiden väntade även taxi på att få klarhet i vilken skola 
barnet skulle gå. Jag hade ingen skola och ingen taxi till mitt barn och allt 
hängde på det där avtalet. Till slut var det någon på kommunen som reagerade 
på att allt det här gick ut över den enskilda individen och så får det inte vara. 
Detta var på en fredag och på eftermiddagen fick jag klartecken från min 
kommun att barnet på måndag morgon skulle börja i skolan i den närliggande 
kommunen, oavsett om avtalet var klart eller ej. Hade inte jag brytt mig om 
skolan över huvudtaget hade barnet varit hemma än i dag. Ingen på skolan hade 
saknat henne. Ingen från hennes tidigare skola hade meddelat att de hade ett 
barn som hade flyttat. I princip kunde barnet ha varit hemma här, hon fanns inte 
någonstans. Detta är skrämmande, barn har ju skolplikt. Jag hade än idag kunnat 
hålla henne hemma från skolan, vi hade kunnat levt i vår lilla värld och hon hade 
inte varit saknad av någon i skolvärlden. Det är tragiskt att se att ett barn som 
redan finns inne i systemet kan försvinna. Man undrar ju hur många det 
egentligen är som har försvunnit? Det kan inte vara meningen att jag i egenskap 
av familjehem ska styra med detta heltidsarbete för att fixa en skola åt ett barn. 
Jag trodde aldrig att jag skulle få kämpa så mycket för att få ett barn i skolan. 
Jag trodde det var självklart att skolväsendet skötte sådant här, dvs. att barn 
kommer till skolan. Det lilla intresse som socialtjänsten i sin tur visat för detta 
placerade barn är också under all kritik.   
 
Vad det gäller lärares attityd gentemot dessa barn kan jag inte tycka att den är 
annorlunda än vad den har varit mot mina biologiska barn. Jag har ingen dålig 
erfarenhet av det. Jag känner inte heller att det har varit så. Det är nog snarare 
tvärtom att lärarnas attityd har varit positiv. Jag har heller aldrig mött något 
negativt från andra barns föräldrar. Däremot vet jag andra familjehem som har 
fått stå till svars varför de dragit hem problembarn.     
         
Att dessa barn kan uppleva det jobbigt att byta skola har jag ett exempel på. Ett 
av mina familjehemsplacerade vägrade att börja i en ny skola. Hon ville åka taxi 
till den gamla skolan. Detta trots att hon under hela sin skolgång eller så långt 
hon kan minnas (ca 8 år) varit mobbad av sina klasskamrater. Men hon ville 
tillbaka till sin gamla skola eftersom det fanns två tjejer där som hon umgicks 
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med. Hon började i ny skola och idag är hon inte mobbad utan hon är en utav de 
andra i klassen.  
 
Jag har aldrig under mina år upplevt att skola och socialtjänst samarbetar. Jag 
skulle gärna se att det fanns ett samarbete där emellan. Samarbetet behöver inte 
rikta sig till enskilda individer utan till hela grupper. Socialtjänsten skulle kunna 
komma till skolor och presentera sig och sitt arbete.  
 
Vad det gäller om man ska berätta om barnens tidigare liv för lärare eller ej har 
jag gjort olika i olika fall. I två av mina barns fall har jag valt att inte berätta 
något om barnens tidigare bakgrund för deras lärare, detta p.g.a. att de kom till 
mig när de var spädbarn. I ett annat fall med en tonårstjej valde jag att berätta så 
mycket som jag tyckte kändes nödvändigt. Detta gjorde jag dels för att 
tonåringen skulle bli trodd när det berättade för sina kamrater vad som hänt 
henne tidigare i livet. Trots att hon är i tonåren har hon berättat om sina 
upplevelser för sina klasskamrater. Och det är inga roliga saker hon har varit 
med om. Att hon har berättat för sina klasskamrater tror jag beror på att hon 
avskyr så stora delar av sina föräldrar. Därmed har hon ett behov av att få berätta 
för andra hur hon har haft det.      
 
Många av dessa barns hemmiljö har varit under all kritik. Så vårt jobb som 
familjehem är att se till att de här barnen får en så bra miljö som möjligt.  
 
Mina tips till lärare som får ett familjehemsplacerat barn i klassen:  
 
§ Att familjehemmet tillsammans med det placerade barnet göra studiebesök 

på den nya skolan och i den nya klassen.  
§ Att som lärare möta barnet på den nivå det befinner sig. 
§ Att som lärare vara lyhörd på barnets beteende.   
§ Håll tät kontakt med familjehemmet i början. 
§ Stämpla inte barnet.  
 
 

Intervju 3 lärare 
 
Den tredje intervjun gjordes med en kvinnlig mellanstadielärare med 15 års 
erfarenhet inom läraryrket. Hon har under sina år mött 4 familjehemsplacerade 
barn. Vid tiden för intervjun har hon inga placerade barn i klassen.   
 
 

Min upplevelse av relationen till de familjehem jag kommit i kontakt med under 
min lärartjänst har varit positiv. Det har blivit så att jag har haft väldigt god 
kontakt med respektive familjehem. Jag tror att det lätt blir så att man får en 
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tätare relation till dessa familjer. Som lärare till dessa barn blir man mer delaktig 
i deras liv.  
 
Jag har vid dessa fyra barns början i mina klasser fått vetskap om vad som har 
hänt dem tidigare. Att få den kunskapen känns som ett stort förtroende från 
familjehemmens sida. Att jag i min tur har haft vetskap om tidigare upplevelser, 
ser jag även som en stor fördel vad det gäller att skapa en så trygg 
inlärningsmiljö som möjligt för dessa barn.   
 
Det är alltid speciellt att ta emot ett nytt barn i klassen både för mig som lärare 
och för eleverna. Om barnet sedan är placerat blir det lite extra speciellt. Jag 
som lärare måste ta mer hänsyn till den nya eleven. På de övriga eleverna har jag 
inte märkt någon skillnad. De behandlar alla nya på samma sätt. Förr kunde en 
del undra varför den nye inte bodde hos sina riktiga föräldrar, men i dag är det 
så vanligt att familjekonstellationen ser annorlunda ut. Så idag är det ingen som 
reagerar över detta.  
 
Givetvis påverkas min undervisning beroende på vilka elever jag har i klassen. 
Har jag ett placerat barn vars föräldrar missbrukar måste jag ta hänsyn till det 
bl.a. under arbete med alkohol och narkotika. Det kan vara så ångestladdat för 
barnet att det inte klarar av att vara med på de lektionerna. Jag har ju haft den 
fördelen att jag i stora drag har känt till vad de olika barnen varit med om. Detta 
har gjort att jag innan påbörjat arbete kunnat pratat med barnet om vad som skall 
komma. Barnet kan i sin tur sedan välja om det vill vara med eller ej. En gång 
pratade jag med familjehemmet innan vi skulle börja sexualkunskapsunder- 
visningen. Sedan fick familjehemmet tillsammans med barnet komma fram till 
om barnet skulle vara med eller inte. Denna gång bestämdes det att barnet skulle 
vara med parallellklassen under dessa lektioner. Bara för att det finns ett barn i 
klassen som inte klarar av att närvara på undervisningen, kan jag inte låta de 
andra barnen bli lidande för det. De lösningar vi kommit fram till i sådana 
situationer har fungerat bra.  
 
Sedan finns det ju problematiken med barn som har skyddad identitet. Jag har 
aldrig haft något barn med det. Däremot har jag en kollega som har haft det och 
han upplevde det särskilt jobbigt i samband med fotograferingar samt 
telefonböcker. Som vuxen är det inte alltid så lätt att förklara varför han/hon inte 
får vara med på kort till tidningen eller varför inte adressen står med i skolans 
telefonbok osv.  
 
På den skola som jag jobbar har vi inget samarbete med socialtjänsten. Det vore 
kanske bra om skola och socialtjänst kunde samarbeta mer. Jag har faktiskt inte 
tänkt så mycket på det tidigare. Den enda kontakt som existerar är vid de fall en 
anmälan görs.  
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Att familjehemsplacerade barn skulle vara svagpresterande har jag ingen 
erfarenhet av. Man ska aldrig dra alla över en kant.  
 
Ibland kan man som lärare känna att dessa barn inte finner den trygghet som 
man hoppas på. Men när man tänker på den ovisshet de lever i blir det 
förståeligt. Det var en gång ett barn som frågade mig om jag visste hur länge det 
skulle få stanna hos sina familjehemsföräldrar. Att inte veta hur framtiden ser ut 
kan var frustrerade för barnet. Men samtidigt är det ju inget barn som vet vad 
som händer i framtiden.  
 
Mina tips till andra lärare som får ett familjehemsplacerat barn i klassen: 
 
§ Använd din fingertoppskänsla. 
§ Behandla inte dessa barn annorlunda, men ha ändå deras bakgrund i åtanke.  
 
 
Intervju 4 lärare 
 
Den fjärde intervjun gjordes med en kvinnlig lågstadielärare som arbetat i 20 år. 
Hon har under åren haft 5 familjehemsplacerade barn. Vid tiden för intervjun 
har hon 3placerade barn i klassen. 
 
Min första tanke är att relationen är positiv. Min erfarenhet är att 
familjehemsföräldrarna har ett stort intresse för sina barns skolgång. De vill 
gärna samarbeta för att barnens bästa ska få råda. De försöker att på alla sätt 
skapa en bra miljö för i skolan. Det är ju i och för sig inte så konstigt med tanke 
på hur mycket tid barnen tillbringar där. 
 
De familjehemsplacerade barn som jag har i klassen för tillfället har jag haft  
sedan årskurs 1. Detta har medfört att jag har fått reda på deras bakgrund av 
både familjehemsföräldrarna och av förskolläraren. Att veta vad barnen har varit 
med om ser jag som en fördel. Jag tycker i alla fall att ett minimikrav borde vara 
att man som lärare får reda på att ett barn är familjehemsplacerat.  
 
Mitt arbete som lärare har inte påverkats nämnvärt av att ha dessa barn i klassen. 
I dagens skola har det ändå blivit så mycket mer social verksamhet än tidigare. 
Detta har för min del inneburit att jag inte har upplevt att mitt arbete har 
påverkats av att ha familjehemsplacerade barn i klassen. De elever som går i min 
klass har varit med om svåra traumatiska händelser vilket har inneburit att de har 
en del psykologiska problem. Detta till trots tycker jag inte att mitt arbete 
påverkas.  
 
I dagens samhälle med olika familjekonstellationer är det ingen som reagerar på 
att en del barn bor hos sina biologiska föräldrar och en del inte. Det var skillnad 
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förr när jag var liten. Detta innebär att man i dagens skola inte tar så allvarligt på 
uppgifter såsom att måla av sin familj. Vidare innebär det också att man i sin 
undervisning medvetet tar mer hänsyn till att det kanske inte finns någon 
närvarande mamma eller pappa. Detta kan vara en fördel för de placerade 
barnen. Nu för tiden brukar jag alltid läsa igenom material och böcker innan jag 
använder dem i min undervisning. Jag censurer alltså mer idag än vad jag gjorde 
förr.  
 
Den forskning som visar att familjehemsplacerade barn skulle vara 
svagpresterande har jag inte tagit del av. Om den forskningen stämmer tycker 
jag att det är skrämmande. Visst har en del av dessa svårigheter i skolarbetet, 
men jag tror inta att det beror på att de är familjehemsplacerade.   
 
Mitt samarbete med socialtjänsten har bestått i att vi har haft en del konferenser 
ihop rörande ett enskilt barn. Ett av mina familjehemsplacerade barn, vars 
problem var stora, hade jag regelbunden kontakt med dennes socialsekreterare. 
Annars kan jag inte säga att det finns något uttalat samarbete. Men för dessa 
barns skull kanske det inte vore så dumt om det fanns ett samspel mellan skola, 
socialtjänst och familjehem. De familjehemsföräldrar som jag har kontakt med 
är så måna om sina barn och om deras skolgång. De har i sin tur sedan 
regelbunden kontakt med socialsekreterare. Så på något sätt tror jag att 
informationen förs vidare, men att det inte sker så rakt och öppet som det kanske 
borde vara. 
      
Av de placerade barn som jag har mött under åren är det inget av dem som 
öppnat sig för mig, men jag har kollegor som har varit med om det. Som lärare 
kan det vara svårt att hantera en sådan situation. Att inte något av mina barn har 
gjort det tror jag kan bero på att de har så fin relation med sina 
familjehemsföräldrar och att de har funnit tillit och stöd i dem.  
Sedan vet ju inte jag vad dessa barn berättar för sina kompisar på rasterna eller 
efter skolan, men i klassrummet har jag inte märkt att de har pratat om sina 
tidigare upplevelser. 
   
Mina tips till lärare som får ett familjehemsplacerat barn i klassen: 
 
§ Bemöt dem som vilka barn som helst.  
§ Försök ha en tät kontakt med familjehemsföräldrarna. 
  
 

Intervju 5 socialsekreterare 
 
Den femte intervjun gjordes med en kvinnlig socialsekreterare med 
socionomutbildning. Hon har arbetat i 3 år som socialsekreterare i samma 
kommun. 
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Min förhoppning är att relationen skola - familjehem ska fungera lika bra som 
relationen skola – biologiska föräldrar. Sedan kan ju relationen fungera mindre 
bra i vissa fall, men det ska inte vara beroende av att man är 
familjehemsföräldrar eller ej.  
 
I de fall som jag varit handläggare i, har relationen fungerat bra ur min mening 
sett. Med en bra relation menar jag att skolan och familjehemmet har i den mån 
det gått samarbetat för barnets bästa. Att ha barnets bästa för ögonen är en 
grundregel som bör gälla både skola och familjehem. Och för att dessa två ska 
kunna sträva mot samma mål, dvs. att skapa en så trygg miljö som möjligt för 
dessa barn, tror jag att det är en stor fördel om de samarbetar.  
 
De barn som av någon anledning blir placerade utanför det egna hemmet 
behöver framförallt en trygg miljö omkring sig. Därför brukar barnen som regel 
inte börja i någon ny skola förrän utredningen är klar. Det kan vara så att 
utredningen visar att en placering inte är nödvändig. Att då låta barnet börja i en 
ny skola för en kort tid finns det inga argument för. Den tid som de missar i 
skolan är inte väsentlig i sådana här fall. Den kan de ta igen senare. Det som är 
väsentligt däremot är att barnet kommer under den vård som det behöver. Från 
socialtjänstens sida försöker man minska antalet uppbrott.    
 
Som det ser ut idag förekommer det inget uttalat samarbete mellan socialtjänst 
och skola. Det samarbete som existerar ur min mening sett är det som 
förekommer vid anmälningar och utredningar. Däremot finns det en del projekt 
som har som uppgift att i förebyggande syfte stödja familjer som har det jobbigt. 
Dessa projekt är exempel på förebyggande arbete i familjer. I en del fall kan ett 
förebyggande arbete var tillräckligt för att undvika placeringar. 
 
I framtiden skulle jag vilja se ett ännu större samarbete mellan både skola, 
familjehem och socialtjänst. Det skulle vara drömmen att dessa tre parter 
samspelade mot samma mål för barnens skull.     
 
 

6 DISKUSSION 
 
Om man återgår till mina problemformuleringar: Hur kan familjehem uppleva 
relationen till skolan? Hur kan lärare uppleva relationen till familjehem? samt 
Hur kan socialsekreterare uppleva relationen familjehem- skola? Hur ser svaren 
ut till mina frågor? 
 
Till en början kan jag konstatera att båda lärarna ansåg sig ha en positiv och god 
relation till de familjehemsföräldrar de haft eller för tillfället har kontakt med. 
De menade på att dessa föräldrar har ett större intresse för att dessa barns 
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skolgång ska bli så bra som möjligt. Detta tror jag kan ha sin förklaring i att man 
i större utsträckning vill tillgodose dessa barns behov av en trygg och 
fungerande miljö. En annan förklaring till att familjehem engagerar sig i sina 
barns skolgång kan bero på att de känner ett ansvar gentemot samhället. Den ena 
familjehemsmamman (intervju 1) upplevde sin relation till skolan mycket 
positiv, medan den andra familjehemsmamman (intervju 2) tyckte att hon fick 
kämpa mer för sina barns rättigheter. Det som bör observeras i och med detta är 
att mamman i intervju 2 syftade på barn med särskilda behov. Vidare menade 
mamman även att hon kände sig mer ”stridslysten” gentemot skolan när det 
rörde sig om dessa barn. Detta kan bero på att hon har tagit på sig ett ansvar 
gentemot barnen att se till att deras bästa råder. Det vore intressant att undersöka 
hur biologiska föräldrar till barn med särskilda behov upplever sin relation till 
skolan. Är det möjligtvis så att oavsett om man är biologisk förälder eller ej får 
anstränga sig extra för att tillgodose dessa barns behov i skolan? Det skulle i 
sådana fall vara en förklaring till varför denna mamma känner som hon gör. 
Även den intervjuade socialsekreteraren upplevde att relationen familjehem -
skola fungerade bra. Man bör dock ha i åtanke att denna socialsekreterare endast 
har tre års erfarenhet av sitt arbete, vilket möjligtvis kan påverka hennes åsikter. 
Det är möjligt att resultatet hade blivit annorlunda om den intervjuade personen 
hade haft längre erfarenhet.   
 
Som jag skriver i litteraturgenomgången så har vi i Sverige skolplikt, detta 
innebär att nästan alla barn går 13 år i skolan. Det finns därmed ingen annan 
verksamhet som möter så många barn under så lång tid. Med hänsyn till det 
tycker jag det är mycket konstigt att det i min lärarutbildning inte finns några 
inslag rörande barn som far illa eller anmälningsskyldigheten.      
 
Båda de intervjuade lärarna såg helst att de fick veta lite om de 
familjehemsplacerade barnens bakgrund innan de började skolan. 
Familjehemsmamman i intervju 1 menade att det säkert både fanns för- och 
nackdelar med att berätta för de berörda lärarna. Hon hade valt att berätta och 
det kände hon sig tillfreds med. Familjehemsmamman i intervju 2 hade handlat 
olika i olika fall. I en del fall hade hon valt att berätta och i en del inte. Jag tror 
att det är viktigt att familjehemmen gör det som känns bäst och att de bara 
berättar så mycket som de finner nödvändigt. Liksom läraren i intervju 4 ansåg 
att man åtminstone borde få veta att barnen är placerade kan jag hålla med om.  
 
Angående skolbyten så är meningarna delade. För barnet i intervju 1 innebar 
skolbytet en positiv förändring i dennes skolgång eftersom han inte trivdes i sin 
förra skola. I intervjun med den andra familjehemsmamman sa hon att ett av 
hennes barn inte hade velat byta skola trots att hon var mobbad. Detta hade sin 
förklaring i att barnet hade två kamrater i den tidigare skolan. Att inställningen 
till skolbyten kan variera utifrån olika situationer visar dessa exempel på. 
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Socialsekreterarens tankar rörande skolbyten var att man ska försöka minska 
antalet uppbrott. Därför är det sällan att ett barn som är under utredning börjar i 
någon ny skola. Man brukar vänta den tid utredningen tar eftersom en tillfällig 
placering kanske just bara blir tillfällig. Att rycka upp barnet från sitt hem och 
sina föräldrar och sedan placera det i ett nytt främmande hem är en stor 
förändring. Att därpå även låta barnet börja i en ny skola kan enligt min mening 
vara förödande. På det sättet är det bra att en utredning tar ett par månader. 
Under den tiden får familjehemmet och barnet lära känna varandra. Om 
utredningen visar att det inte är nödvändigt med en familjehemsplacering, är det 
bara bra om barnet inte har börjat i en ny skola som det måste lämna.     
      
Vinnerljung (1998) skriver att internationell forskning visar att 
familjehemsplacerade barn i pågående vård, är svagpresterande i skolan. I 
Sverige finns det bara ett fåtal mindre undersökningar som tyder på liknande 
resultat. De båda lärarna i intervjuerna kan dock inte stödja detta 
forskningsresultat. Trots att det i Socialtjänstlagen (§ 26) finns uppmaningar till 
ansvariga nämnder/ kommuner att ge akt på dessa barns utbildning, verkar det 
som om detta inte sker. I intervjun med socialsekreteraren framkom inget om att 
de hade något samarbete med skolan. Familjehemsmamman i intervju 2 sa att 
hon inte fick något stöd från socialtjänsten, utan att det var hon som fått ordna 
med skolgång åt sina placerade barn. Det verkar alltså inte som om de ansvariga 
i kommunen uppmärksammar dessa barns utbildningar. Att det sedan i detta 
fallet rörde sig om barn med särskilda behov tycker jag bara visar på ännu mer 
brister från de ansvarigas sida. Eftersom det är socialtjänstens uppgift att se till 
att barnen får en trygg uppväxtmiljö anser jag att det även borde vara deras 
uppgift att se till att skolgången blir så bra som möjlig.  
   
Lärarna instämde i att det inte förekom något direkt samarbete mellan skola och 
socialtjänst, men de skulle gärna se att ett sådant fanns. Även socialsekreteraren 
skulle vilja att ett mer uttalat samarbete mellan dem och skolan kunde upprättas. 
De båda familjehemsmammorna skulle nog, enligt antagande från mig, se att ett 
samarbete fanns. De skulle då befrias lite från det tunga ansvar som de har vad 
det gäller att ordna en fullgod skolgång åt dessa barn. Det samarbete som idag 
råder, är det som förekommer vid anmälningar. Denna kontakt har jag svår att se 
som ömsesidig, eftersom man kan beskriva kontakten som enkelriktad på grund 
av socialtjänstens sekretess.         
 
I FN:s konvention för barns rättigheter står det bl.a. att barnens bästa alltid ska 
vara viktigast. Den intervjuade socialsekreteraren påpekade även detta med att 
barnens bästa alltid är det viktigaste. Även om de andra intervjuade personerna 
inte direkt uttalade detta så tycker jag att det framkommer i deras intervjuer att 
de alltid försöker ha barnens bästa för ögonen. Just detta anser jag vara 
nyckelorden för alla som arbetar med barn.     
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 ORDLISTA (Moore, 1998 och Frost & Sköld, 1995) 
 
Jag har valt att ha med en ordlista som bilaga. Detta för att läsaren lätt ska kunna 
bli bekant med olika begrepp som nämns i litteraturgenomgången. I ordlistan 
finns även förklaringar på begrepp som inte nämns i denna. Jag har ändå valt att 
ha med dem eftersom de är vanligt förekommande inom socialtjänstens 
barnavård.   
 
 
Bistånd  
Benämning på den hjälp som den enskilde individen har rätt till enligt 
socialtjänstlagen. Exempel på bistånd är familjehem.  
 
Familjehem   
Kallades förr fosterhem. En familj (en eller två vuxna, med eller  utan andra 
barn) som tar hand om ett barn som inte kan bo hemma hos sina biologiska 
föräldrar.  
 
Familjehemsplacerad 
Säger man att det barn är som bor i ett familjehem. 
 
Fosterbarn  
Kallade man förr barn som bodde i familjehem. Ordet kommer av ordet fostra 
som betyder uppfostra, ta hand om. Benämningen försvann ur offentligt 
språkbruk 1982, då socialtjänstlagen trädde i kraft. 
 
Fosterhem  
Gammalt ord för familjehem. 
 
Jourhem 
Enskilt hem som mycket tillfälligt tar emot barn som inte kan bo kvar hemma.  
 
Kammarrätt  
En domstol. Om en förälder eller en socialnämnd inte är nöjd med det som 
länsrätten har beslutat, kan de gå till kammarrätten och begära att den också ska 
besluta. Om länsrätten och kammarrätten beslutar olika gäller alltid 
kammarrättens beslut över länsrättens. Beslut i kammarrätten kan överklagas till 
regeringsrätten. 
 
Kontaktfamilj  
En familj som anlitas på frivillig basis vars uppgift är att stödja och på olika sätt 
ha kontakt med enskild person eller hel familj.  
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LVU  
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. I denna lag står det om hur 
barn ibland får skiljas från sina föräldrar även om föräldrarna inte vill det.  
 
Länsrätt  
En domstol som får bestämma var ett barn ska bo när en socialnämnd beslutat 
att ansöka om tvångsvård till länsrätten.  
 
Omprövning 
Om socialnämnden har bestämt att ett barn ska flytta till familjehem fastän 
föräldrarna inte har gått med på det, kan föräldrarna kräva att barnet ska flytta 
hem igen. En socialsekreterare undersöker då ordentligt hur det går för barnet 
och ger sedan all information om barnet till socialnämnden. Sedan får 
socialnämnden bestämma om barnet ska bo kvar i familjehemmet eller om det 
kan flytta tillbaka hem, som föräldrarna vill. Socialnämnden prövar alltså sitt 
första beslut en gång till – det är därför som det heter omprövning. Om 
föräldrarna får ett nej, kan de överklaga beslutet hos länsrätten.  
 
Regeringsrätt     
Den allra högsta av alla domstolar som kan bestämma om frågor som rör var ett 
barn ska bo. Om kammarrätten har bestämt på ett sätt, och ett barns föräldrar 
eller socialnämnden är missnöjd med beslutet, kan man be att regeringsrätten 
också fattar ett beslut. Men det är ganska sällan som regeringsrätten gör detta. 
regeringsrätten dömer bara om det är en fråga som är mycket intressant för 
många. Oftast blir det som kammarrätten har beslutat.  
 
Socialbyrå, socialförvaltning, socialkontor, socialtjänst 
Olika namn för samma ställe där flera socialsekreterare har sina arbetsrum och 
dit man kan ringa om man vill prata med en socialsekreterare.     
 
Socialnämnd 
I en socialnämnd sitter politiker från de olika politiska partierna. Det är 
socialnämnden som beslutar om ett barn ska bo i familjehem. Om 
socialnämnden och barnets föräldrar tycker samma sak, kan de bestämma 
tillsammans. Om barnets föräldrar inte vill att barnet ska flytta till ett 
familjehem måste socialnämnden ansöker hos länsrätten. Socialnämnden kan ha 
andra namn. Det bestämmer varje kommun för sig.  
 
Socialsekreterare 
En man eller kvinna som arbetar på ett socialkontor. En socialsekreterare har 
ofta en socionomutbildning vilket innebär att han/hon är utbildad i hur samhället 
fungerar samt för att hjälpa människor att lösa sina problem. 
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SoL  
Förkortning för socialtjänstlagen. Namnet på den lag som bestämmer om hur ett 
barn ska tas om hand i ett familjehem.  
 
Tvångsomhändertagen 
Så kan man säga om ett barn som har fått flytta hemifrån utan att föräldrarna har 
gått med på det.  
 
Övervägande 
Om ett barns föräldrar har gått med på att deras barn ska flytta till ett 
familjehem, måste socialsekreteraren minst en gång i halvåret lämna uppgifter 
till socialnämnden om hur det går för barnet. Det är dessa uppgifter som man 
kallar för ett övervägande. 
 

Bilaga 1 



 

 25 

BESKRIVNING AV UTREDNINGS- OCH BESLUTSGÅNGEN 
(Fritt återskapat från Sundell & Karlsson, 1991) 

 
 
 
 
 

 

 
Förhandsbedömning. 

Finns skäl att fortsätta? 

 

Ansökan/anmälan 
 

 

Nej, ingen utredning 

 

Ja 

 

Nej, utredningen 
avskrivs utan åtgärd 

 

Har barnet farit illa/ 
kommer det att fara illa? 

 

Ja 

Behöver barnet/  
familjen bistånd? 

 

Nej, utredningen 
avskrivs utan åtgärd 

 

Ja 

Vilken biståndsgivare ska 
rekryteras (t.ex. familjehem)? 
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INTERVJUFRÅGOR 
 
Intervjufrågorna består av en huvudfråga som ligger till grund för samtalen. 
Utöver respektive grundfråga finns det ett antal punkter. Detta upplägg har jag 
valt för att jag som samtalsledare ska kunna styra in samtalet så att de områden 
som jag valt att ha med berörs.  
 
Intervjufrågor till familjehem  
 
Berätta hur du i egenskap av familjehem upplever relationen till skolan! 
 
• skolbyte 
• information till berörda på skolan 
• lärare och elevers attityd 
• samarbete skola – socialtjänst 
• tips till lärare som får ett familjehemsplacerat barn i klassen 
 
 
Intervjufrågor till lärare 
 
Berätta hur du i egenskap av lärare upplever relationen till familjehem! 
 
• påverkas ditt arbete/undervisning 
• vilken information får du 
• svagpresterande 
• samarbete med socialtjänst 
• tips till andra lärare som får ett familjehemsplacerat barn i klassen 
 
 
Intervjufrågor till socialsekreterare 
 
Berätta hur du i egenskap av socialsekreterare upplever relationen familjehem – 
skola! 
 
• skolbyte 
• samarbete socialtjänst - skola 
 
  
 

Bilaga 3 


