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Abstrakt 
Vi har genom kvalitativa intervjuer studerat vilka erfarenheter pedagoger har 

med att arbeta med familjehemsplacerade elever, samt hur de anser att de 

presterar i skolan. Forskningen visar att dessa elever presterar sämre än vad de 

har förutsättningar för. Vilket kan leda till att de inte lyckas senare i livet. Sju 

pedagoger har intervjuats, varav fyra i Finland och tre i Sverige, eftersom den 

ena av författarna bor i Finland och den andra i Sverige. I intervjuerna utgår vi 

från ett fenomenologiskt perspektiv där vi vill skapa en förståelse för det 

fenomen vi är intresserade av. Det specifika fenomenet i denna studie är 

pedagogernas erfarenheter av att arbeta med familjehemsplacerade elever. 

Utifrån pedagogernas erfarenheter i intervjumaterialet tolkar vi det resultat vi 

fått fram genom att analysera det och finna olikheter och likheter i svaren. 

Resultatdelen har citat som beskriver hur pedagogerna resonerade kring våra 

frågor. För att åskådliggöra det insamlade materialet har vi använt oss av 

övergripande teman, där vi reflekterar över det väsentligaste i materialet. Det 

intressantaste var att alla pedagoger på ett eller annat sätt lyfte fram 

sekretessen och hur den påverkar deras arbete med familjehemsplacerade 

barn. Detta har vi tagit fasta på och låtit det få en egen rubrik i både resultat- 

och diskussionsdel. Avslutningsvis har vi en diskussion där vi knyter samman 

forskningen, intervjuerna samt våra egna tolkningar. 
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Inledning 
Tanken till vår uppsats väcktes förra terminen då vi läste specialpedagogik och 

i samband med detta skrev vi båda ett fördjupningsarbete om barn som far illa. 

För det arbetet läste vi en rapport från Socialstyrelsen/Skolverket om Placerade 

barns skolgång och hälsa - ett gemensamt ansvar (2013). Tanken slog oss då att 

fortsätta skriva om något inom detta område. Sålunda kom vi att fördjupa oss i 

ämnet om barn som är eller har varit familjehemsplacerade. 

  

För att klara sig bra i vuxenlivet är det viktigt att ha en bra utbildning och ett 

bra betyg från grundskolan (Vinnerljung, 1998). Detta är viktigt för alla barn 

och ungdomar, men speciellt för dem som är eller har varit 

familjehemsplacerade. Orsaken till detta kommer vi att presentera grundligare 

under rubriken bakgrund, men kort kan nämnas att en bra skolgång fungerar 

som ett skydd till ett tryggt och bra vuxenliv (Forsman & Vinnerljung, 2012). 

  

Enligt Tideman (2005) är det av stor vikt att relationen mellan pedagogen och 

eleven fungerar bra, detta är viktigt för elevens självkänsla, lärande och även 

för deras välbefinnande. Med dessa elever är det bra om pedagogerna kan vara 

så naturliga som möjligt, alltså vara öppna och samtidigt kunna bjuda en del 

på sig själv. Allt för att eleven ska känna förtroende och känna att de har 

samma värde som alla andra (ibid). 

  

Barns egna “röster” 
 

Barn som är i samhällsvård av något slag har själva uttryckt önskningar om att 

få en bättre skolgång och längre skoldagar. De vill gå i skolan och de vill även 

ha undervisning i alla ämnen, detta för att ha bättre förutsättningar längre 

fram i livet. De vet att en bra skolgång med goda betyg är en bra start i 

vuxenlivet. Dessa barn och ungdomar poängterar även att alla barn har rätt till 

en likvärdig skolgång oberoende av kön, geografisk hemvist eller sociala och 

ekonomiska förhållanden (Barnombudsmannen, 2010). Detta framkommer 

även i FN:s barnkonvention i artikel 28 där det står att grundskolan skall vara 

obligatorisk och att den även ska vara gratis för alla barn (Lärarförbundet, 

2011). 

 
Problemformulering 
  

Familjehemsplacerade barn är något som vi hör talas om, men kanske inget vi 

vet särskilt mycket om. På senaste tiden har det skrivits mycket negativt om 

dessa elevers skolgång och hur de klarar sig senare i livet. Vi vill ta reda på 

vad pedagoger har för erfarenheter med att arbeta med familjehemsplacerade 

elever. Vi funderar över vad forskningen säger om hur familjehemsplacerade 

barn presterar i skolan, men vi vill också genom intervjuer med pedagoger ta 

reda på vad för tankar de har kring de placerade barnen. Många i barnens 

omgivning tror att de presterar sämre än vad de har förutsättningar till och att 

det skulle bero på att de är mindre begåvade än sina jämnåriga kamrater. Både 

nationell och internationell forskning, som gjorts kring detta, bevisar att så inte 
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är fallet (Kjellén, 2010). En stor del av de dåliga skolprestationerna hos dessa 

barn beror istället på många olika faktorer, däribland omgivningens 

förväntningar och attityder. Enligt forskning presterar barn bättre i skolan om 

de känner sig trygga och harmoniska i klassen och med pedagogen (ibid). 

 
Syfte 
 

Syftet med vår studie är att undersöka pedagogernas erfarenheter av att arbeta 

med familjehemsplacerade barn och hur dessa elever presterar i skolan.  

 
Begrepp som är viktiga i denna uppsats 
  

Här kommer vi att presentera och förklara några begrepp som kan vara bra för 

läsaren att känna till. 

  

I vårt arbete kommer vi använda oss av begreppen familjehemsplacerade barn 

och fosterhemsplacerade barn när vi skriver. Anledningen till att vi blandar 

dessa begrepp är att de benämns olika i de texter vi har läst beroende på när de 

är skrivna. Idag säger vi inte längre fosterhemsplacerade barn utan vi 

använder oss av ordet familjehemsplacerade barn (Peltz, 2011). 

  

Familjehem 

  

Familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot 

barn för att ge dem den stadigvarande omsorg, vård och fostran som alla barn 

har rätt till. Denna verksamhet bedrivs inte yrkesmässigt. Familjehem kan se 

olika ut, de kan vara hem som redan finns i barnens nätverk, t.ex. hos någon 

släkting, men det kan lika bra vara ett hem som inte har någon relation till 

barnet från tidigare. Tiden som barnen bor i familjehem kan variera från någon 

månad till hela deras uppväxttid (Socialstyrelsen & skolverket, 2013). 

  

Familjehemsplacerade barn 

 

Med famljehemsplacerade barn menas barn som är placerade i ett familjehem. 

Förut kallades dessa barn för fosterbarn. När ett barn är familjehemsplacerat är 

det placerat i en annan familj än den biologiska, i detta fall då av annan orsak 

än adoption (Guzlander, 2011). 

 

Pedagog 

 

En pedagog i detta sammanhang är en person som arbetar som lärare, alltså en 

person som undervisar och uppfostrar elever i sitt arbete (Malmström, S., 

Györki, I. & Sjögren P. 2007).  
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Sekretess 

  

I skollagen beskrivs den sekretess som gäller i skolan. Sekretessen gäller för all 

personal som jobbar i skolan inte endast för pedagogerna. Sekretessen innebär 

att man inte får röja uppgifter om någons personliga förhållanden om det inte 

tydligt kommer fram att uppgifterna kan röjas utan att personen det berör eller 

närstående lider men (Peltz, 2011). 

  

HVB-hem 

 

Innebär hem för vård eller boende. Det är ett boende som bedrivs 

yrkesmässigt, och tar emot enskilda personer för vård eller behandling. Det 

finns idag över 400 Hvb-hem i Sverige, där barn och ungdomar som har det 

svårt kan få vård. Det finns de som bor där frivilligt med stöd från 

socialstyrelsen, men även de som har blivit tvångsomhändertagna med stöd av 

lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). (Statens 

institutionsstyrelse, 2013-10-08). 

 

LVU 

 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, som förkortas LVU i 

många sammanhang, innebär att barnen blir omhändertagna av socialtjänsten. 

När insatser inom socialtjänsten äger rum måste det göras i samförstånd med 

vårdnadshavare och med den unga det handlar om. Detta står skrivet i 

Socialtjänstlagen (Rättsnätet). LVU är den lag som reglerar hur och när unga 

människor under 18 år blir omhändertagna. Grund för ett omhändertaget kan 

vara ett vårdslöst beteende av allvarlig art hos ungdomen, eller bristande 

hemförhållanden (Wikipedia). 
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Bakgrund 
Här redogör vi för forskning samt annan litteratur som har relevans för vår 

studie. Detta kommer vi senare i uppsatsen att diskutera i diskussionsdelen. 

 

Både nationell och internationell forskning visar att familjehemsplacerade barn 

underpresterar i skolan trots normal begåvning. Samtidigt påpekas att en av 

de enskilda faktorerna som påverkar hur det går för familjehemsplacerade 

barn senare i livet, är hur bra de lyckas i skolan (Vinnerljung, 1998, Forsman & 

Vinnerljung, 2012) 

 

Många pedagoger anser att placerade barn har större kapacitet än vad de 

själva och omgivningen tror. Klarar man bara av att få eleverna motiverade 

och känna att de har ett värde, så klarar de skolan bra (Kjellén, 2010).  

Pedagogernas arbete med placerade barn påverkas också av att samarbetet 

med de olika instanserna, speciellt samarbetet med socialtjänsten, fungerar 

dåligt. Detta är ett samarbete som borde fungera för att det ska gynna eleverna 

(Zetlin, MacLeon & Kimm, 2010). Utgående från detta vill vi i vår studie veta 

hur pedagogernas erfarenheter med att arbeta med familjehemsplacerade 

elever ser ut. 

 

Litteratursökning 
  

I samband med vår studie har vi använt oss av databaserna Eric proquest, 

Scopus, Google Scholar, Primo och Diva. För att hitta forskning inom vårt 

område har vi använt sökorden: barn som far illa, familjehemsplacerade barns 

skolgång, samt socialt arbete. De engelska sökorden vi använt oss av är: 

maltreated children and their schooling, out-of-home care, education, foster 

children och resilience. 

 

De flesta av de vetenskapliga artiklar vi använt oss av i vår studie är 

engelskspråkiga. Vi har även använt oss av aktuella forskningsrapporter, samt 

några projektrapporter som vi funnit intressanta till vår bakgrund.  

 

Ett namn som återkommit i större delen av den forskning vi funnit är Bo 

Vinnerljung. Han är en ledande forskare i just familjehemsplacerade barn, 

både gällande deras skolgång men även deras psykiska och fysiska hälsa. Han 

jobbar vid Stockholms universitet som forskare. Eftersom han förekom i så 

många artiklar skickade vi ett e-postmeddelande till honom. Vi berättade vad 

vår c- uppsats handlar om och frågade om det fanns någon ny forskning som 

vi eventuellt missat, eller som han särskilt rekommenderade. Till vår stora 

lycka svarade han väldigt snabbt, och bifogade en del intressanta artiklar för 

vår fortsatta läsning. Vissa av dessa artiklar hade vi sedan tidigare, men en del 

av dem var nya. 
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Litteraturbakgrund 
  

Det finns få forskningsresultat som ger intryck av någonting positiv, som har 

med familjehemsplacerade barns skolgång att göra. Det har dock gjorts en 

engelsk studie som visar att det gått väldigt bra för en del 

familjehemsplacerade barn i vuxen ålder (Martin & Jackson, 2002). I studien 

framkom att det huvudsakliga skälet till bra skolframgång var att dessa barn 

lärt sig läsa tidigt i livet samt att de haft möjlighet att studera vidare, tack vare 

bidrag från staten. Här har man alltså lagt vikt vid dessa barns läskunskap i 

tidig ålder och sett att det gett resultat (ibid). 

 
Prestationer 

 

Tiotusentals barn i Sverige blir omhändertagna varje år, vilket i många fall 

leder till att de presterar sämre i skolan än vad de annars skulle göra (Berlin, 

Vinnerljung, & Hjern, 2011). Bra skolgång fungerar som vaccin mot eventuella 

svårigheter som kan uppkomma i vuxen ålder, det visar både svensk och 

internationell forskning. I Flodström Enqvist (2013) betonar Bo Vinnerljung 

vikten av att satsa på skolan för att förbättrade livschanser för 

familjehemsplacerade elever. Även Kjellén (2010) pekar på att om de 

familjehemsplacerade barnen lyckas bra i skolan har de också bättre 

förutsättningar att klara sig bra i vuxenlivet. Vinnerljung pratar om, vid en 

föreläsning, vad som påverkar familjehemsplacerade barns skolprestationer. 

Det är många faktorer han räknar upp, en av dem är att pedagoger, 

fosterföräldrar och även socialarbetare, att de har väldigt låga och 

pessimistiska förväntningar på dessa barns skolprestationer. Han påpekade 

även att de inte förstår vikten av de stora kunskapsluckor som kan uppstår vid 

placeringar. Han pratade om hur viktigt det är att pedagogerna går tillbaka 

och försöker reparera dessa innan de går vidare med inlärningen (Skolan – En 

viktig arena för riktade insatser till utsatta barn). 

  

Forskning visar att instabila hemförhållanden, med exempelvis många byten 

av familjehem och även byte av skolor, påverkar barnen negativt och de 

presterar sämre än vad de har förutsättningar för (Tideman, Vinnerljung, et al, 

2011). I en rapport från Socialstyrelsen och Skolverket (2013) lyfter de fram att 

en av anledningarna till att barnen presterar sämre i skolorna är att 

socialtjänsten inte insett hur viktig skolgången är och därför inte prioriterat 

den, samt att det råder oklarheter i ansvarsfrågan mellan socialtjänsten och 

skolan. Det finns så mycket annat som socialtjänsten tycker är viktigare och 

därför prioriterar högre än skolgången. Detta har man försökt lyfta fram vid 

samtal där både skola, familjehemmen och socialtjänsten är med, eftersom 

skolan är så pass viktig för dessa barn (ibid). 

  

Forskning pekar också på att en positiv skolanknytning, att eleverna kommer 

till skolan och trivs där, samt bra skolresultat är viktiga skyddsfaktorer för att 
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minska riskerna för psykisk ohälsa hos de familjehemsplacerade barnen 

(Kjellén, 2010). Jackson och Martin (2007) menar att både elevernas närvaro i 

skolan och frånvaron av misslyckanden är gynnsamma för utvecklingen. 

  

I en amerikansk studie av Zetlin, MacLeon et al (2010) menade lärarna att det 

fanns kunskapsluckor hos eleverna. Dessa kunskapsluckor kunde, enligt flera 

pedagoger i studien, bero på att tiden i klassrummet gick åt till att reda upp 

känslomässiga saker. Dessa elever kan ofta vara utåtagerande och ha problem 

med kamratrelationer (ibid). 

  

Vinnerljung (1998) genomförde under tre år en studie i Storbritannien, 

Oxfordstudien. I denna undersökning följde han 49 fosterbarns skolgång i 

åldrarna 8-14 år. Dessa barn jämförde han med 58 barn som hade problem men 

fortfarande bodde kvar hemma hos sina biologiska föräldrar. Resultatet visade 

inte några nämnvärda skillnader mellan jämförelsegrupperna utan båda hade 

lika svaga skolresultat. Det som forskarna kom fram till var att det inte räckte 

med familjehemsvård som en utväg ur utsatthet för dessa barn, utan att den 

grundläggande orsaken kommer från barnets bakgrund innan placering (ibid). 

  

I Kjelléns studie (2010) anser de flesta pedagoger att eleverna inte på något vis 

presterar sämre än andra, medan en hade svårt att uttala sig om saken 

eftersom hon bara haft en placerad elev. De elever som hade det svårt hade 

någon sorts diagnos som t.ex. ADHD som annars också skulle ha gjort 

skolgången jobbigare. Den elev som hade det svårt fick hjälp av pedagogen i 

läsämnena att hitta det viktigaste i texten så att han helt kunde fokusera på 

lektionen tillsammans med sina klasskompisar, vilket pedagogen ansåg vara 

viktigt. En av pedagogerna konstaterar att hon inte använder några speciella 

hjälpmedel för dessa barn utan att hon alltid utgår från elevens 

förutsättningar. 

  

I en annan studie av Fletcher-Campbell (1997) framkom det att en av de 

viktigaste orsakerna till dessa elevers dåliga skolprestationer var att de 

saknade självförtroende men även att det är oerhört viktigt med en 

kontinuerlig skolgång för att få ett bra skolresultat. Tidigare studier (Gilligan, 

2001) pekar på att om fosterföräldrar värderar skolutbildning högt så klarade 

placerade barnen sig klart bättre i skolan, vilket kan ha stor betydelse för 

barnen i framtiden. 

 

Det framkom i Kjelléns studie (2010) hur viktigt det är att överlämningarna, 

alltså när eleverna byter skola eller lärare, fungerar. Detta för att det ska bli så 

lätt som möjligt för eleverna i följande skola, i sin nya klass. Det är viktigt att 

information om tidigare skolprestationer framkommer samt också elevernas 

nivå på läskunnighet och läsförståelse. Det kan också vara av vikt att få 

information om elevens bakgrund, ifall eleven är familjehemsplacerad för att 

veta om det finns faktorer som påverkar deras koncentration och 

inlärningsförmåga i skolan (ibid). 
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Calderon (2012) poängterar också att det är en stor trygghet för elevernas 

framtid om de lyckas i skolan. Barn som lever under samhällsvård på ett eller 

annat sätt har ofta luckor i sina kunskaper, låga betyg eller inte några betyg 

över huvudtaget. Calderon (2012) betonar att det inte beror på elevernas 

kognitiva förmåga, utan att det beror på att de inte erbjuds den rätta 

utbildningen. De får i mindre utsträckning anpassad skolgång och sämre 

undervisningskvalité, exempel på detta är om dessa elever undervisas på olika 

HVB - hem (Specialpedagogisk tidskrift). De elever som bor på HVB - hem har 

ofta kortare skoldagar och får inte undervisning i alla ämnen de enligt 

skollagen har rätt till. Att en elev får rätt hjälp i rätt tid kan vara avgörande för 

framtiden. I en årsrapport Bakom fasaden av Barnombudsmannen (2011) 

uppmärksammades allvarliga brister som existerar i utbildningen för de 

samhällsplacerade barnen. I den krävde de att kommunerna säkerställer de 

direktiv som skall finnas, hur socialtjänsten ska följa upp barnets rätt till 

undervisning av bra kvalitet. Endast 30 procent av kommunerna hade de rätta 

direktiven (Calderon, 2012). Enligt Bo Vinnerljung, är det nästintill vanvård 

eller försummelse att barnen inte får den undervisning de har rätt till, och att 

de inte får chansen att visa vad de har potential till (ibid). 

  

Tideman et al (2011) har genomfört ett svenskt projekt som syftar till att 

förbättra fosterbarns prestationer i skolan. De har genomfört en undersökning 

med hjälp av olika pedagogiska instrument, för att bedöma varje enskild elev 

och dess förmåga vad det gäller läsning och skrivning samt matematik. Denna 

studie pågick under två år, med 25 elever inblandade. Efter denna period 

gjordes ett test som visade vilka framsteg eleverna hade gjort. Eleverna fick 

under denna period anpassad träning med olika former av pedagogiska 

insatser. Eleverna visade tydliga förbättringar i skrivning och läsning men inga 

framsteg i matematiken.  Det visade sig alltså att eleverna presterade bättre 

med pedagogiska insatser. I denna studie lades det ner mycket tid och energi 

från pedagogernas sida på att kunna genomföra dessa olika variationer av 

pedagogiska instrument som var med i projektet (ibid). 

 
Samarbete och förväntningar 

 

Enligt Tideman, Vinnerljung et al (2011) är det inte ovanligt att vårdare, 

socialarbetare och lärare har pessimistiska förväntningar på 

familjehemsplacerade barns skolprestationer, vilket leder till att de inte har lika 

höga krav och förväntningar på barnets kognitiva förmåga. Detta kan leda till 

negativa resultat senare i livet, som att man hamnar inom samhällsvården av 

olika anledningar. I en forskning av Fletcher-Campbell (2001) kom det fram att 

det är speciellt lärarna som har låga förväntningar på dessa barns intelligens. 

  

En amerikansk studie har gjorts av Zetlin, MacLeon et al (2010) där 

nyexaminerade lärare och speciallärare intervjuats för att ta reda på hur de 

upplevde arbetet med familjehemsplacerade barn. Där kunde man läsa hur 

dessa pedagoger anser att en anledning till att de familjehemsplacerade barnen 

presterar sämre än andra elever, är att socialtjänsten inte inser vidden av hur 
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viktig skolan är för dem. En stor del av dessa pedagoger ansåg att de skulle 

vilja ha ett bredare och bättre samarbete med socialtjänsten. De upplevde att 

deras arbete med de placerade barnen skulle fungera bättre om de visste mera 

om barnen i fråga. Oftast hade de ingen kontakt alls med socialtjänsten. En del 

av pedagogerna fick veta att de hade placerade barn i sin klass från eleverna 

själva, på ett föräldramöte eller av en annan lärare. Bara fyra av de tillfrågade 

hade fått veta det av socialtjänsten (ibid). 

  

Även Tideman (2005) och Vinnerljung (2010) skriver om hur pedagogernas 

förväntningar påverkar elevernas prestationer. De menar att lärarnas 

förväntningar på dessa elever som är placerade i familjehem är mycket lägre 

på grund av att eleverna har en dålig bakgrund. Presterar elever dåligt i 

grundskolan ökar riskerna för kriminalitet, drog/alkoholmissbruk, 

tonårsgraviditet, socialbidragsberoende och psykisk ohälsa. Vinnerljung (2010) 

hävdar att skolan kan ge eleven det stöd den behöver för att kunna klara av sin 

skolgång med godkända betyg och därmed få en tryggare och bättre framtid. 

Skolan kan fungera som en skyddsfaktor för utsatta barn. I Kjelléns forskning 

(2010) lyfter pedagogerna fram att det som är viktiga i arbetet med 

familjehemsplacerade barn är att man måste tänka på att hitta rätt nivå för 

lärandet. Det är av stor betydelse att få eleverna att inse att de ska prestera på 

sin egen nivå och inte jämföra sig med andra. Eleverna bör få arbeta framåt och 

utvecklas enligt sina egna förutsättningar (ibid). 

  

Kjellén (2010) frågade i sin studie hur pedagogerna ansåg att deras 

förväntningar på de familjehemsplacerade barnens skolprestationer såg ut. 

Lärarna svarade lite olika, en svarade att de absolut skulle prestera lika bra 

som andra barn. Ett par pedagoger ansåg att de kanske presterade sämre än 

andra, men konstaterade att orsaken låg i att de haft en otrygg bakgrund och 

andra bekymmer som stört dem, och att det påverkar inlärningen. En annan 

lärare ansåg att många av dessa barn har stora kunskapsluckor som antagligen 

beror på att de flyttat runt en hel del under sin uppväxt och att det därmed har 

brustit i skolgången (ibid). I forskningen framkom också att lärarna anser att 

man inte på något sätt ska särbehandla dessa elever utan de ska bemötas och 

respekteras precis som alla andra elever. Dessa lärare var även medvetna om 

att många av de familjehemsplacerade barnen kunde ha mycket sådant i 

“bagaget” som kan göra att deras skolgång blir jobbig. I så fall vore det viktigt 

att bearbeta dessa problem först för att de ska få de rätta förutsättningarna att 

ta till sig undervisningen och komma framåt i sin utveckling (ibid). 

  

En undersökning som gjorts av Tordön, Axelsson et al (2012) har visat att det 

är hemmen som utgör en otrygghet för många barn. Det finns många barn som 

ser eller som själva blir utsatta för våld i hemmet. Det är i dessa situationer 

som skolan blir otroligt betydelsefull, att de blir sedda som en bland alla andra 

(ibid). Känner dessa barn sig trygga i skolan och med pedagogen har de även 

större förutsättningar för att lära sig (Kjellén, 2010). 
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Läs- och skrivkunskap 

 

Kjellén (2010) har även studerat barns uppfattningar om vikten av att kunna 

läsa. Det finns inte många studier som gjort just detta. Kjelléns studie är därför 

av stort intresse. I denna studie deltog föräldrar, fosterföräldrar, lärare samt 

familjehemssekreterare. Den gjordes dels med intervjuer men även genom 

enkäter som alla dessa grupper fått besvara. Detta för att kunna få en så djup 

förståelse som möjligt i ämnet. Alla lärare som deltog i undersökningen var 

mycket rutinerade och har jobbat som pedagoger länge. Även här framkom det 

att omgivningen och allra främst lärare har väldigt låga förväntningar på 

familjehemsplacerade barns skolgång och de tror även att de har lägre 

intelligens än andra barn (ibid).  

 

Enligt Kjellén (2010) är det av stor vikt att olika instanser har ett bra och tätt 

samarbete. Det vill säga att socialtjänst, skola och fosterföräldrar arbetar för att 

det ska gå bra i skolan för dessa elever, vilket förbättrar livschanserna för 

familjehemsplacerade barn. Dessa tre instanser ska regelbundet ha kontakt 

med varandra och i synnerhet diskutera barnens skolgång och framförallt hur 

deras läsning framskrider i de yngre åren. Kjellén (2010) menar att detta är den 

viktigaste grunden för dessa barn att stå på. Kan man inte läsa och förstå det 

man läser blir det även problem i de andra ämnena framöver. 

  

Det har bedrivits forskning om hur viktig läsning är för barn. Vikten av en 

fungerande läsförståelse gäller givetvis alla barn men i synnerhet för de 

familjehemsplacerade barnen. Se t.ex (Kjellén, 2010 & Duncan,  Claessens et al, 

2007), som visar att läskunnighet och läsförståelse är grunden till att klara alla 

ämnen i skolan. Forskningsrapporten Att läsa är livsviktig av Kjellén (2010) är 

gjord i tre kommuner i mellersta Sverige. Studiens syfte är att ta reda på vilken 

roll läsningen har i de familjehemsplacerade barnens liv, men även fundera på 

hur viktigt det är att fosterföräldrar, föräldrar, lärare samt 

familjehemssekreterare engagerar sig dels i barnens läsning men också i hela 

deras skolgång. 

 

Även Duncan et al (2007) har genom att studera sex olika studier kunnat 

konstatera att det vid skolstarten är viktigt att göra de största satsningarna på 

räknekunskaper och läsförmåga. I Zetlin, MacLeod & Kimms forskning (2010) 

lyfter de fram att många av de familjehemsplacerade barnen hade svårt att läsa 

förståeligt trots att de gick på gymnasiet och en del hade svårigheter med att 

skriva läslig. Brist på motivation kunde vara en av anledningarna och att de 

väldigt lätt blev distraherade av annat. De hade även olika 

uppmärksamhetsproblem, samt att de kanske inte fick den hjälp de behövde 

med sina läxor (ibid). För pedagogerna är det viktigt att följa med och ha 

kontroll på elevernas läsutveckling. Det är även viktigt att de har olika 

strategier för att jobba med eleverna och deras läsutveckling så att den hela 

tiden går framåt och inte stannar upp (Kjellén, 2010). Metoder pedagogerna 

använt sig av i studien är bl.a. bänkböcker som kan användas vid tystläsning, 

högläsning i klassen, läsläxa samt en uppmaning till att de skall läsa böcker 
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och tidsskrifter i hemmen. Pedagogerna var även väldigt medvetna om vikten 

att vara tydliga med vad eleverna kan, vad det gäller läsning, när de pratar 

med fosterföräldrarna samt att betona skillnaden mellan läsning och 

läsförståelse (ibid). 
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Metod 
Här kommer vi att presentera de intervjumetoder samt teorier vi har valt att 

använda i vår undersökning. Även vilka kriterier som ligger till grund för 

dessa val, samt hur vi gått till väga när vi samlat in material och hur materialet 

har bearbetats. Förhållningssätt till de etiska principerna presenterar vi också. 

Vi har använt oss av en kvalitativ forskningsmetod med öppna frågor då vi 

gjort vår empiriska insamling. Vi kommer att utgå från ett fenomenologiskt 

perspektiv. 

 

Kvalitativ forskning 
 

Vi valde att använda kvalitativ forskningsmetod för att genomföra vår studie. 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) ger en kvalitativ forskningsmetod möjlighet 

att förstå världen ur den intervjuades synsätt, samt att utveckla en mening från 

deras perspektiv. 

 

Denna metod handlar oftast om att göra intervju och då gärna använda öppna 

frågor (Bryman, 2008).  Genom öppna frågor har informanten större möjlighet 

att beskriva ett fenomen med egna ord, vilket ger mera djup i resultatet 

(Stukát, 2012). Med denna metod kommer vi åt det intressanta innehållet i det 

vi vill analysera, för att se helheten och för att kunna tolka samt förstå de 

resultat som vi kommer fram till. Detta istället för att generalisera och förklara 

(ibid). Kvalitativ metod lämpar sig särskilt som resurs om man vill studera 

situationer i den sociala verkligheten (Dimenäs, 2008). Vi har därför valt att 

använda oss av intervjuer med öppna frågor. 

 

Fenomenologi 
  

Fenomenologi är ett teoretiskt perspektiv där man försöker skapa sig en 

förståelse av det fenomen man är intresserad av (Bengtsson, 1998). I vår studie 

är det specifika fenomenet pedagogernas erfarenheter av att arbeta med 

familjehemsplacerade barn. En fenomenologisk studie baserar sig oftast på 

intervjuer och de man intervjuar har en erfarenhet av just det fenomen man vill 

studera (ibid). I vår studie ingick en grupp pedagoger som alla hade 

erfarenheter av att arbeta med familjehemsplacerade barn. 

  

I en fenomenologisk studie är målet att man ska beskriva hur informanterna 

upplever fenomenet från sina egna upplevelser, utan några förvrängningar 

(Bryman, 2008). Man vill alltså få en förståelse för hur informanten upplever, 

uppfattar men även tolkar sin omvärld (ibid). Så som också Hartman (2004) 

beskriver det, är tolkningsprocessen en viktig del av en fenomenologisk studie 

och har en avgörande betydelse för hur människan upplever och tolkar sin 

omgivning. 

 

Fenomenologi är en ansats som går ut på att få en helt rättvis bild av 

fenomenet, det vill säga att det fenomen som är föremålet för undersökningen 
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skall beskrivas utifrån föremålet istället för att inordna dem under vissa 

fördomar, åsikter, teorier eller färdiga kategorier (Bengtsson, 1998). 

  

Svårigheter som kan förekomma när man utgår från en fenomenologisk studie 

kan vara att man inte skall lägga in allt för mycket egna tolkningar, utan bara 

beskriva sitt resultat. Det är därför viktigt att inta ett synsätt som är objektivt 

(Alvesson, Sköldberg, 2008). Dock är det svårt att vara helt objektiv, man gör 

alltid tolkningar när man analyserar ett resultat (Bengtsson, 1998). 

 

Urval 
  

För att hitta möjliga intervjupersoner till vår studie fick vi sätta oss ner och 

fundera över hur vi skulle gå till väga. Som ett första steg kontaktade vi lärare 

som vi kände till sedan tidigare. Vi började med att ringa runt och skicka e-

post till pedagoger, kuratorer och rektorer som vi tidigare varit i kontakt med 

på olika skolor i Finland och i Sverige. Det var svårt att få tag i pedagoger med 

de rätta erfarenheterna vi sökte, som kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Genom de personer vi fick kontakt med fick vi vidare förslag om 

personer som kunde tänka sig ha de erfarenheter vi sökte. Slutligen fick vi tag i 

sju tänkbara pedagoger som kunde tänka sig delta i en intervju. 

 

De pedagoger vi intervjuat har arbetat olika länge som lärare, den som arbetat 

längst har arbetat i 25 år och den med minst erfarenhet har arbetat sedan 2004. 

Samtliga har god erfarenhet av läraryrket. Två av dessa är utbildade 

specialpedagoger de andra är klasslärare med olika kompetenser. 

En av pedagogerna arbetade på en privat skola och de andra i medelstora 

kommunala skolor, där det går 250-300 elever. 

 

För att fastställa hur många intervjupersoner vi behövde, hade vi i åtanke det 

Brinkman & Kvale (2009) skriver om, att antalet personer vi väljer att använda 

oss av styrs efter vilket syfte vi har med vår studie. Det måste vara tillräckligt 

många för att resultatet skall vara tillförlitligt. Det får inte vara för många, 

eftersom det måste finnas tid till att transkribera och analysera intervjuerna 

(Dimenäs, 2008). 

  

Genomförande 
 

Tanken var att vi personligen skulle intervjua alla våra informanter, vilket 

slutligen visade sig vara svårt att genomföra. Detta på grund av att vi inte 

hittade pedagoger som arbetat med familjehemsplacerade barn och bodde 

inom räckhåll. I Sverige kunde alla intervjuas personligen. I Finland var det 

svårare på grund av att den svenskspråkiga befolkningen är relativt spridd. En 

del av dessa intervjupersoner valde att ställa upp trots att de bodde ca 45 mil 

bort. Tre av dessa intervjuer gjordes via telefon. En pedagog som vi varit i 

kontakt med hade mycket erfarenhet av att jobba med familjehemsplacrade 

barn och ville delge oss sina erfarenheter via e-post, eftersom hon kände att det 

var bättre att sitta ner i lugn och ro när hon skrev ner sina erfarenheter och 
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tankar. Eftersom hon hade så stor erfarenhet av att jobba med 

familjehemsplacerade barn så valde vi att accepterade att hon svarade via e - 

post. Enligt Bryman (2008) är det att föredra att spela in alla intervjuer så att 

man kan gå tillbaka för att lyssna, dels på sin egen fråga samt hur de 

besvarade frågorna. Eftersom de pedagoger vi intervjuade inte ville bli 

inspelade förde vi istället anteckningar under intervjun. Samtliga pedagogerna 

fick ta del av intervjufrågorna före själva intervjutillfället. För att de skulle 

känna sig väl förberedda. 

 

När pedagogerna intervjuades skedde det på olika platser. Hos en av 

pedagogerna befann vi oss hemma i hennes kök, hos en annan i hennes 

trädgård. Den tredje intervjun skedde i pedagogens klassrum strax efter att 

eleverna hade gått för dagen. Eftersom Dimenäs (2008) menar att placeringen 

under själva intervjuerna är viktig, hade vi detta i åtanke när vi genomförde 

intervjuerna. I de intervjuer som genomfördes satt vi sida vid sida med 

intervjupersonen vilket kändes avslappnat och naturligt, för båda parter.  

 

Att genomföra intervjuer per telefon och e-post har både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att man kan genomföra en intervju trots det långa avståndet. För 

en del kan anonymiteten man får via telefonkontakt fungera så att man har 

lättare att prata när man inte ser den andra (Krag Jacobsen, 1993). En fördel 

med att svara via e-post, är att trots att många idag är väldigt stressade kan de 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Detta eftersom de har möjlighet att svara 

på intervjufrågorna när de anser att de har tid för det (Kroksmark, 2006). 

Ytterligare fördelar är att data finns lagrad och tillgänglig, samt att det går att 

gå tillbaka och komplettera senare om man kommer på saker man vill tillägga. 

Data kan samlas in och ordnas på ett snabbt och smidigt sätt som kan spara 

både tid och pengar (ibid).  

 

Nackdelar som kan förekomma vid en telefonintervju är att en del blir väldigt 

fåordiga när de pratar i telefon och har väldigt svårt att öppna sig. De vill 

snabbt få slut på samtalet, det hela känns helt enkelt väldigt obekvämt och 

pinsamt (Krag Jacobsen, 1993). Nackdelar med båda metoderna kan vara att 

man går miste om en del information som kommer via kroppsspråket. Dagens 

teknik är inte helt tillförlitliga, eftersom material kan komma på villovägar 

samt att obehöriga kan komma åt innehållet via intrång (Kroksmark, 2006, 

Bryman, 2011).  

 
Studiens trovärdighet och tillförlitlighet  
 

När vi utförde vår kvalitativa studie behandlade vi materialet så tillförlitligt 

som möjligt, vi ville få fram analyser som var så verklighetsförankrade som 

möjligt. Har studien hög tillförlitlighet kan vem som helst göra om studien och 

komma fram till samma resultat som vi gör (Stukát, 2012). Enligt Bryman 

(2008) är det att föredra att spela in alla intervjuer, så att man kan lyssna på 

dem flera gånger, och därefter göra en så noggrann transkribering som möjligt 

för att öka tillförlitligheten. I denna studie var det dock inte möjligt att 
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genomföra inspelningar vid våra intervjuer p.g.a. de långa avstånden och att 

pedagogerna inte ville. Tre av intervjuerna är gjorda per telefon och 

nedskrivna under samtalet och en av våra informanter ville svara på frågorna 

per e-post. Vi valde att låta henne få göra det eftersom hon har en stor 

erfarenhet av att jobba med familjehemsplacerade barn. 

 

Här är det viktigt att ta i beaktande att vi endast har intervjuat sju pedagoger, 

vilket innebär att vår studie inte kan anses vara generell. Vår undersökning är 

väldigt begränsad. Även om den geografiskt täcker ett stort område, kan man 

inte generalisera att det förfaller sig på det sättet överallt i Finland och Sverige. 

 

Forskningsetiska principer 
  

Det finns enligt forskningsrådet fyra forskningsetiska principer, som alla 

forskare måste följa vid ett genomförande av sina undersökningar inom det 

område de tänker forska i. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet). När man 

pratar om informationskravet så avser man att de intervjuade personerna ska 

få all information som finns om syftet med intervjuerna, samt att intervjuarens 

deltagande är helt frivilligt och de har rätt att avbryta om de så vill. 

Samtyckeskravet innebär att informanten är den som själv bestämmer om de 

vill delta eller inte. Med konfidentialitetskravet menar man att alla uppgifter 

som informanten ger kommer att behandlas konfidentiellt. Respondenten gör 

allt för att försvåra igenkännandet av materialet, vem de är eller var de jobbar. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, ger informanterna den tryggheten att de vet 

att den information de lämnat ifrån sig enbart kommer att användas i endast 

den undersökning de deltagit i. Man får inte använda informationen till 

någonting annat än det man avser med undersökningen (ibid). 

 

Syftet med undersökningen har presenterats utförligt till informanterna samt 

hur vi skall gå till väga med både intervjuerna och hur de sedan ska bearbetas. 

Vi har varit väldigt tydliga med att deltagandet är helt frivilligt samt att allt 

material behandlas konfidentiellt. Varken pedagogernas identitet eller namn 

på skola ska framgå av texten. 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att ett sätt att skydda informanterna är 

att ge dem fiktiva namn, vilket vi informerade våra pedagoger om. Om vi i 

resultatet kommer att använda oss av namn, kommer alla att vara påhittade 

och det ska inte gå att spåra dem. Det ska alltså inte finnas någon risk att en 

utomstående person som läser denna c - uppsats ska kunna identifiera någon 

intervjuperson eller skola. Detta är iallafall målet, att respondenterna gör så 

mycket som möjligt för att detta inte ska ske. 
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Analysens genomförande 
 

Vi valde ett fenomenologiskt perspektiv då vi ville ta reda på pedagogernas 

erfarenhet av fenomenet som i detta fall är vad pedagogerna har för 

erfarenheter av att jobba med familjehemsplacerade elever (Bengtsson, 1998). 

 

Efter att vi skrivit ner alla intervjuerresultat utförligt, satt vi oss ner var för sig 

och läste igenom intervjuerna många gånger för att hitta viktiga teman att lyfta 

fram. Vi skrev båda ner teman som vi hittat i texten för att sedan gemensamt 

sätta oss ner och diskutera hur vi skulle gå vidare med analysen. Sedan har vi 

samlat in allt under samma dokument, där vi klippt och klistrat in alla frågor 

var för sig. Vi satt tillsammans på Skypen med dokumentet framför oss så att 

vi kunde diskutera resultat samtidigt som vi hade allting utskrivet. På detta 

sätt kunde vi få fram de övergripande teman som vi behandlar under 

resultatdelen. Vi lyfter fram väsentligheter vi hittar men även olikheter och 

avvikelser. Det var ett krävande arbete innan vi nådde det väsentliga i 

materialet. 

   

Metoddiskussion 
 

Vi genomförde våra intervjuer i Sverige och Finland. De intervjuer som 

genomfördes i Sverige gjordes personligen och de andra via e-post eller 

telefon. Innan vi genomförde våra intervjuer genomförde vi varsin testintervju 

på varandra, samt med personer i vår närhet. Detta för att få lite erfarenhet av 

att intervjua om dessa frågor och för att få känna på hur det är att vara 

informant och respondent. Intervjuerna på varandra genomförde vi när vi 

hade gemensam innevecka i Härnösand. Efter våra testintervjuer reflekterade 

vi över hur vi hade upplevt det, samt om vi ansåg att våra frågor var bra eller 

inte. 

 

De intervjuer som genomfördes muntligt flöt på bra frånsett att en av våra 

pedagoger hade svårt för att hålla sig till ämnet, halkade in på annat 

oväsentligt, men efter lite vägledning hittade vi tillbaka till samtalet. Vi insåg 

att det hade varit att föredra att spela in intervjuerna. Det var krävande och 

distraherade att behöva dokumentera i stort sett ord för ord. Men pedagogerna 

upplevde inte alls detta som distraherande, utan kändes hjälpsamma och 

förstående. Själva intervjuplatserna fungerade bra, inget kändes störande i 

situationen. Vi tror att genom att sitta sida vid sida under intervjutillfällena 

kan medföra vissa signaler från respondentens sida. Kroppsspråket och 

ögonen säger mer än vad man tror, vilket kan styra pedagogerna en del i sina 

svar.  

  

Att få vissa intervjuer via e-post och via telefon fungerade mycket bra för oss 

eftersom det var omöjligt att träffa alla personligen. Vi fick utförligt besvarade 

frågor och det kändes som om alla pedagoger tog intervjuerna på allvar. Den 

intervjun som vi ansåg oss få utförligast besvarad var nog den som besvarades 

via e-post. Där hann pedagogen i lugn och ro besvara frågorna utan att vi 
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skyndade till nästa fråga. Hon kunde även gå tillbaka och läsa igenom sina 

svar innan hon skickade iväg dem till oss. 

  

Fördelarna med att få svar via e-post är många, den största nyttan är att man 

kan genomföra en intervju trots att avstånden ibland kan bli väldigt långa. 

Samt att det även passar för de intervjupersoner som kanske är stressade och 

känner att de inte har tid att sitta ner en timme utan då har de möjlighet att 

skriva ner svar lite i gången när de har tid.  Data kan samlas in och ordnas på 

ett snabbt och smidigt sätt som kan spara både tid och pengar. Nackdelarna 

kan dock vara, att man inte får den personliga kontakten med 

intervjupersonen, inbjudan till intervjun kan tolkas som skräppost, och det kan 

finnas oro från informanten att konfidentialiteten och anonymiteten inte blir 

100 % då det förekommer datahackare och vårdslös förvaring av elektroniskt 

material (Bryman, 2011). Andra nackdelar är att när man inte har den 

personliga kontakten så går man också miste om att kunna tolka den 

intervjuades ansikts- och kroppsspråk som kan säga väldigt mycket vid en 

intervju. Här missar man även andra viktiga saker som t.ex. spontaniteten, 

röstlägen samt en del känslouttryck (Kroksmark, 2006).  

 

Eftersom detta är ett känsligt ämne och efter svårigheterna att få tag i 

pedagoger med de rätta erfarenheter vi sökte så accepterade vi att de inte ville 

bli inspelade vid sina intervjuer. Detta innebär att vi har skrivit ner alla våra 

intervjuer vid våra intervjutillfällen förutom den som vi fick skickad till oss via 

e-post. Vi fick be våra informanter att tala långsamt med pauser för att hinna 

med att dokumentera exakt vad som sades.  
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Resultat 
Här presenterar vi studiens resultat. Till hjälp för att analysera vårt material 

har vi använt oss av Kvale & Brinkmann (2009). Resultatet presenteras under 

olika teman när vi skriver resultatdelen, detta för att tydliggöra resultat utan 

att skriva ner de exakta frågorna. Vi har tagit fasta på sådant som pedagogerna 

lyft fram eller som de anser vara viktigt att poängtera, men även sådant som vi 

tycker har varit avvikande. Avslutningsvis gör vi en sammanfattande analys 

med våra egna tolkningar av resultatet. 

 

Pedagogernas erfarenheter av att arbeta med 
familjehemsplacerade barn 
 

Våra intervjupersoner hade olika erfarenheter av att arbeta med placerade 

elever. Någon hade bara arbetat med en elev som varit placerad medan vissa 

hade haft hand om flera elever som varit placerade av olika anledningar. De 

olika erfarenheterna som pedagogerna har är bland annat barn placerade i 

familjehem, elevhem samt hos nära släktingar. 

  

Samtliga pedagoger menade att själva arbetet med familjehemsplacerade 

elever inte skiljer sig undervisningsmässigt från att undervisa andra elever. 

Eftersom alla elever skall undervisas utefter sina förutsättningar och få sina 

behov tillgodosedda. Alla de intervjuade pedagogerna tog upp att eleverna 

behövde en väl strukturerad vardag. En av dem uttryckte det så här: 

  
Stabila ramar att arbeta efter, nästan så att man får arbeta lite fyrkantigt. 

Eleverna behöver då inte testa gränserna hela tiden 

  

Citatet visar pedagogernas erfarenheter av att stabila ramar är nödvändiga för 

eleverna för att de ska må bra. Så fort en förändring sker försöker eleverna 

testa vilka gränser som finns, hur långt de kan gå innan de blir tillrättavisade. 

Finns det riktlinjer att gå efter är det lättare för både elever och en ny 

pedagog/vikarie att gå in och arbeta. Flera av pedagogernas har erfarenhet av 

att barn inte mår bra av att testa gränser för ofta. 

  

Hur är pedagogernas erfarenheter av överlämning och 
sekretess 
  

Pedagogerna beskriver utifrån sina erfarenheter att det kan innebära vissa 

svårigheter vid eventuella överlämningar mellan olika verksamheter. 

Överlämning sker när det blir aktuellt med ett skolbyte, då bör det ske en 

ordentlig genomtänkt överlämning. En överlämning innebär att det sker ett 

möte mellan den skola där eleven gått och den dit eleven ska förflyttas. Vid 

mötet deltar alla berörda pedagoger, rektorerna och eventuellt andra personer 
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som anses behöva delta. En av deras erfarenheter var att de upplevde det som 

ett hinder i sitt arbete när det inte sker en överlämning. 

  
 

Överlämningen får mig att se rött, eftersom det nästan aldrig existerar 

  

Citatet ovan illustrerar en erfarenhet av svårigheter i arbetet. Pedagogen tog 

upp flera aspekter som hon ansåg gjorde det svårt att ta emot eller lämna över 

en elev. Hennes erfarenhet var att sekretessen var mer ett problem än ett stöd. 

Ofta hade hon fått ta emot elever utan att veta något om deras bakgrund eller 

svårigheter. Det upplevde hon som olyckligt för både eleverna och henne som 

pedagog. Sekretessen kan ses som ett hinder för att man ska kunna göra en 

korrekt överlämning, eller så kan föräldrar/vårdnadshavare motsätta sig till att 

en överlämning får genomföras. Vilket inte är en fördel för eleven i fråga. Av 

de elever hon haft genom åren, har inte överlämningen fungerat vid något 

tillfälle. Detta upplevde hon som väldigt olyckligt både för eleverna men även 

för henne som pedagog. 

  

Det var flera av pedagogerna som reagerade mycket starkt på hur det går till 

vid överlämningar, och de kopplade det direkt till hur sekretessen fungerar 

och hur den kan sätta stopp för att överlämning ska ske så bra som möjligt för 

de placerade eleverna. De svårigheter de lyfte fram som gällde deras arbete var 

att inte veta vad eleven varit med om och genom det kunna undvika 

besvärliga situationer som kan uppstå i undervisningen.  

 

Majoriteten av våra pedagoger hade samma erfarenhet kring detta och gav 

ungefär samma svar vad det gäller att överlämna eleven till annan verksamhet. 

De upplevde samtliga att sekretessen var ett hinder i många situationer, där 

det hade varit en fördel för barnet om pedagogerna varit medvetna om det 

förflutna. En av pedagogerna tog upp ett mycket bra exempel från en bok. 

Boken heter Kirre – en bok om att möta, vårda och fostra trasiga barn (Wahlström, 

1997). Här nedan är ett citat från en av våra pedagoger. 

  
Det finns många situationer som dessa barn inte klarar av på grund av sitt 

förflutna, hade jag som pedagog varit medveten om hur t.ex. mörker eller 

höga ljud kan påverka denna elev negativt, hade jag kunnat undvika att 

utsätta eleven för det 

  

Pedagogerna beskrev att överlämning sker på samtliga skolor men på olika 

vis. Det måste godkännas av vårdnadshavaren till eleverna när en 

överlämning blir aktuell. Vissa pedagoger har erfarenhet av att det funnits 

föräldrar som har nekat en överlämning och att information lämnas ut till 

annan skola. Äldre barn, från mellanstadiet uppåt, kan oftast föra sin talan 

själva. Pedagogen på den privata skolan berättade om en av hennes elever som 

var LVU: ade, där hade överlämning nekats vid samtliga övergångar från 

lågstadium - mellanstadium - högstadium. I detta fall fungerade det bra för 

eleven, eftersom det var på samma skola så de allra flesta av lärarna kände till 

denna elev, vilket gav eleven trygghet. 
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Olika svårigheter samt hinder pedagogerna lyfte fram 

  
Flera av våra pedagogers erfarenheter att arbeta med familjehemsplacerade 

elever är att det ofta finns svårigheter kring hur samarbetet med 

fosterföräldrarna samt de biologiska föräldrarna fungerar. En av pedagogerna 

upplevde att de biologiska föräldrarna satte käppar i hjulet för sitt barn bl.a. 

genom att inte tillåta någon överlämning vid stadieövergångarna. Svårigheter 

är att pedagoger och föräldrar har olika syn på överlämning. Detta kan göra att 

vissa svårigheter uppkommer, som inte gynnar eleven. 

 
Ett bra samarbete med familjehemmet är en god grund för elevernas    

lärande 

  

Pedagogernas erfarenheter av hur det fungerar kring det sociala samspelet 

kom fram som en av de svårigheter som ofta finns hos dessa elever, vilket i 

största grad visar sig ute på rasterna. De är ofta utåtagerande och har svårt att 

läsa av andras signaler. Det lades ner mycket arbete kring att stötta dessa 

elever till att få dem att fungera ute på rasterna och att få med dem in i leken. 

  

Ytterligare en svårighet som flera av pedagogerna tog upp var att få eleverna 

att komma till skolan. Erfarenheterna är att de dagar de väl kommer till skolan 

fungerar allt bra, men efter de dagar de inte kommer till skolan kunde det gå 

flera dagar innan de lyckades få tillbaka dem in i arbetet igen. Detta blev på så 

vis ett störande moment i hela klassen poängterade flertalet av våra 

pedagoger. 

  
Föräldrarna har rätt att träffa sina barn trots att barnen inte vill. Barnet 

känner att de mår dåligt, men vågar inte säga något. 

  

Citatet ovan är en av pedagogernas erfarenheter av att ha en elev som är 

familjehemsplacerad hos sina morföräldrar och som besöker sin mamma varje 

helg. Efter att hon varit hos mamman och återvände till morföräldrarna så var 

hela flickan “ur gängorna”, vilket visade sig tydligt även i skolan. Det tog 

nästan en hel vecka för eleven att återgå till det “normala” igen. Det innebar 

otroligt stort arbete från pedagogen för att få ordning på denna elev så att de 

kunde komma igång med de vardagliga arbetsuppgifterna i skolan igen. 

 

En av pedagogerna antydde att familjehemmet inte alls var bra för den eleven 

som hon hade erfarenhet att jobba med. Det framkom inga berättelser från 

något roligt som skedde hemma eller på fritiden. De största svårigheter kring 

denna elev var samarbetet med familjehemmet, de hade en negativ inställning 

till skolan. Fosterföräldrarna upplevdes som kontrollerande och de misstrodde 

hur arbetet fungerade i skolan för denna elev.  

 

Skolan som en positiv plats för eleverna 
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I skolan känner familjehemsplacerade barn att de har ett värde, vilket får 

dem att växa som människa 

  

Citatet ovan illustrerar vad pedagogerna har för erfarenheter av att dessa 

elever fungerar väldigt bra i skolan och sköter sina skoluppgifter helt utefter 

sina förutsättningar så länge de kommer till skolan. Problemen börjar om 

eleverna har frånvaro eller inte alls kommer till skolan. En av pedagogerna 

hade en elev som hon följt från årskurs 7 till årskurs 9. Hon förändrade sitt 

beteende betydligt när de närmade sig sommarlovet och examen. Hon kände 

en sådan ångest och oro över framtiden som var oviss, vilket medförde att 

hennes skolgång blev lidande. Hon började rymma från familjehemmet till sin 

mycket äldre pojkvän som inte alls var bra för henne, vilket ledde till att hon 

började missköta skolan. Hon hade känt sig trygg och lugn i skolan och 

hennes lärare hade lagt ner mycket energi på detta. 

  

Ett par av våra pedagoger hade erfarenhet av att de placerade barnen hade en 

assistent som följde eleven under hela skoldagen, vilket de ansåg som positivt 

eftersom de hade någon att bolla sina idéer med samtidigt som de kunde byta 

tjänster med varandra. Om det behövdes brukade en av pedagogerna 

överlämna klassen åt sin assistent för att få lite extra tid med den placerade 

eleven. 

 
                  Dessa barn lever ofta som de har blivit ”lärda”, det vill säga att de agerar 

                  efter hur de levt. 

 

I detta citat lyfte en av pedagogerna fram hur lätt det blir att dessa barn tar 

med sig ett invant, oftast et icke önskvärt, beteende hemifrån. Här poängterade 

pedagogen hur viktigt det är att skolan visar för eleverna hur ett acceptabelt 

beteende är. Flera av pedagogerna poängterade att skolan är en positiv plats 

för de placerade eleverna, där de får lära sig vad respekt och hänsyn innebär.  

 
Pedagogernas syn på hur de presterade i skolan 
 

Pedagogernas erfarenheter av hur eleverna presterar i skolan såg lite olika ut. 

Till en början uttryckte flera av pedagogerna att dessa elevers prestationer var 

lika bra som andra elever. Däremot var deras erfarenheter att vägen mot målet 

ibland var lite krokigare än för andra elever.  Det finns saker i det förflutna 

som inte riktigt går att reparera. 

  
Dessa elever presterar definitivt sämre än vad de har förutsättningar för. 

Det är så mycket som sker i deras huvuden, tankar som flyger runt och tar 

deras energi. Det spelar inte så stor roll hur och vad de gör i skolan om inte 

hemmet fungerar 

  

Citaten ovan beskriver hur en av pedagogerna resonerade kring sina 

erfarenheter med hur de placerade eleverna presterar i skolan. Hon har haft 

många placerade barn under sina verksamma år som lärare och menar att 

vissa barn klarar sig bra trots sin otrygga bakgrund, men att de ofta är störda 
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av att de får koncentrera sig på att vara närvarande, vilket i sin tur leder till att 

inte kunna prestera enligt sina förutsättningar. 

  

En av pedagogerna menar att det har stor betydelse vilken sorts placering 

dessa barn har och hur det fungerar i samarbetet mellan skolan och hemmet 

hur eleverna presterar i skolan. Ett dåligt självförtroende och hur de måste 

vara “tuffa” inför sina vänner t.ex. inte läsa läxor, göra uppgifter i skolan och 

skolka påverkar också deras skolgång negativt. Det krävs mer av pedagogerna 

för att dessa elever ska klara sig i skolan med godkända betyg. Detta var en 

erfarenhet som alla pedagoger gav uttryck för. 

 

Sammanfattande analys och tolkning 
  

Vi tolkar pedagogernas erfarenheter som att rutiner är bra för samtliga elever, 

men särskilt för de placerade eleverna eftersom de saknar struktur i sitt 

förflutna. Allt för att eleverna ska känna sig trygga och harmoniska i skolan.  

  

Som det framträder i vårt resultat så reagerade pedagogerna mycket starkt på 

hur det går till med överlämningen mellan skolor, att det ges för lite 

information om själva eleven vid aktuella överlämningar. Vi tolkar det som att 

många av dem anser det som ett hinder för de utsatta eleverna, samt för 

pedagogernas arbete med eleverna, att det inte framkommer vad eleverna har 

varit med om. Pedagogerna anser att det finns brister mellan instanserna, samt 

att föräldrarna inte ger tillåtelse för att informera pedagoger eller andra vuxna 

som jobbar med dessa elever, om deras förflutna. Många gånger skulle det 

kunnat ge eleverna bättre stöd och hjälp om sekretessen inte var så hård. 

Sekretessen är i sig väldigt bra många gånger men man bör komma ihåg att 

alltid sätta elevens bästa i första rummet, vilket inte alltid är möjligt på grund 

av sekretessen. 

  

Vår tolkning av pedagogernas erfarenheter är att vissa föräldrar helt sätter sig 

emot att en överlämning skall ske, vägrar föräldrarna så kan man inte säga 

emot dem i deras beslut. Vilket är svårt att förstår eftersom det inte gynnar 

eleven i fråga på något vis. Försvåras samarbetet mellan hem och skola så är 

det oftast eleven som blir lidande i situationen. 

  

Majoriteten av våra pedagoger ansåg att dessa elever inte presterade sämre. Vi 

tolkade det som att de ändå presterade sämre än vad de har förutsättningar 

för, på grund av sitt förflutna. Eftersom flera av pedagogerna efter en stund 

svarade att de nog ändå presterade sämre, men att de med rätta resurserna och 

hjälpmedel klarar skolan utan problem. En av pedagogerna svarade direkt att 

de presterar sämre eftersom de har så mycket annat i sina tankar. Vi tolkar det 

som att pedagogernas erfarenheter är att barns förflutna påverkar deras 

skolprestationer på något vis trots allt. 

  

Pedagogerna ger uttryck för att dessa elever ofta trivs i skolan och att de 

känner en stor trygghet av att befinna sig där. Vi tolkar det som att eleverna 



  

 

22 

 

fungerar bra så länge de är och kommer till skolan, men att under vissa 

perioder kan det vara svårt att få dessa elever att komma till skolan. Det var 

något som vi upplevde att våra pedagoger kände sig lite bekymrade över. 

Något som verkade vara att föredra för att få dagarna att flyta på smidigt är att 

ha en assistent med hela dagarna, vilket har en positiv inverkan på eleverna. 

Det har även vid flertalet tillfällen visat sig att läraren har ett stort utbyte av 

detta. 

  

Att de placerade eleverna åker hem till sina biologiska föräldrar trots att de 

inte har det bra där, ser vi som något som kan vara påfrestande för pedagogen 

som inte har rätt att påverka denna situation trots att de ser att eleven i fråga 

inte alls mår bra av det. Vår tolkning av detta är att pedagogerna erfarenheter 

är att eleverna mår bra i skolan och att maktlösheten kommer när de inte kan 

styra över dessa två världar som eleven slits emellan.  
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Diskussion 
I relation till vårt syfte som är att ta reda på pedagogers erfarenheter av att 

arbeta med familjehemsplacerade barn och hur de upplever att de presterar i 

skolan, kommer vi här att diskutera det mest intressanta från resultatet samt 

styrka dem med forskning.   

 

Sekretessen och överlämning 
 
Sekretessen var ett ämne vi inte alls hade med i tankarna att beröra, men 

eftersom det blev ett stort samtalsämne i samtliga intervjuer, kändes det 

relevant att behandla i denna studie. Det förvånade oss en del att det blev ett 

så laddat ämne. Pedagogerna vi intervjuade ansåg att sekretessen ibland 

kunde vara ett hinder och att det medförde att samarbete mellan olika 

instanser och skolan försvårades. Enligt våra pedagoger försvårar det deras 

arbete oerhört att de inte får ta del av sådant som berör dessa barn. 

Pedagogerna anser att de skulle kunna stöda och hjälpa dessa elever på ett 

mycket bättre sätt om de kände till mera om deras bakgrund och vad det varit 

med om och upplevt i sina liv. När man vet att barnen varit med om en del 

tragiska händelser i sin barndom kan man lättare undvika liknande situationer 

i klassen, allt för att bespara eleverna detta.  

 

Detta fick oss att fundera på hur det skulle vara för pedagogerna och eleverna 

om sekretessen inte existerade. Skulle dessa barn bli väldigt utlämnade och 

blottade i skolan? Detta skulle kanske leda till fördomar hos pedagoger och 

övrig personal i skolan, som Kjellén (2010) skriver om i sin studie, att fördomar 

kan få en kränkande inverkan på elevernas personlighet. Det är kanske inte 

alltid så bra att veta för mycket om eleverna, risken finns då att man som 

pedagog sätter in en massa värderingar, även omedvetet, om eleverna och att 

man då har andra förväntningar på dem. Detta kan också vara förödande för 

eleverna. Här tänker vi att i vissa fall skulle de bästa förutsättningarna för 

barnen, speciellt de placerade, vara om vi tog emot dem som oskrivna blad, 

med inga fördomar eller förväntningar på deras prestationer. Man får dock 

inte glömma att det finns många fördelar för eleverna om pedagogerna är 

medvetna om elevernas bakgrund. För att lyfta fram en sak är det väldigt bra 

om man känner till om eleven har upplevt obehagliga saker i sin barndom. 

Detta kan vara allt från misshandel, instängningar eller sexuellt utnyttjande. 

Fördelarna med att vara medveten om det förflutna är att som pedagog kunna 

undvika jobbiga situationer för eleverna som får dem att reagera väldigt starkt. 

  

Pedagogerna lyfter fram överlämningen mellan skolor som en svårighet. Det 

är något som också tas upp av Kjellén (2010). Hon anser att det är av stor vikt 

att överlämningarna fungerar, detta för att de placerade barnen ska få det 

lättare i följande skola och klass. Sekretessen samt överlämningarna mellan 

skolorna kan göra att eleverna får stora kunskapsluckor som tar lång tid att 

reparera. Även Zetlin, MacLeon & Kimm (2010) diskuterar överlämning och 

menar att det kan vara bra om lärare får information om den nya elevens 

kunskapsnivå. Med sådan information skulle den tid som går åt till att få 
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kunskap om eleven istället användas till att fortsätta undervisningen på den 

nivå eleverna befinner sig. Här var våra pedagoger också helt överens, att om 

inte överlämning sker så försvårar det skolgången för eleverna. Här har de 

biologiska föräldrarna väldigt stor makt, vill de inte att det sker en 

överlämning mellan skolorna så kan man inte gå emot deras beslut. Detta är 

inte alltid till fördel för eleverna. 

  

Det lyfts fram att skola tillsammans med föräldrarna ska hjälpa eleverna att 

utvecklas (Kjellén, 2010). Hur gör man som pedagog om föräldrarna sätter 

käppar i hjulet för detta samarbete? Man kan även fråga sig varför föräldrarna 

inte vill det. Har de dåliga erfarenheter av det eller är de rädda att de på något 

vis ska bli utpekade eller är det helt enkelt okunskap hos dem? Våra tankar 

kring detta är att det kan vara bra med en saklig och informativ diskussion 

med föräldrarna allt för att de ska förstå vikten av en överlämning och att det 

alltid sker för att gynna eleven. Det krävs mycket arbete av pedagogen för att 

bygga upp ett förtroendefullt samarbete med hemmet, men det hjälper inte om 

föräldrarna inte är samarbetsvilliga. Där tar pedagogens möjligheter slut, då 

gäller det bara för pedagogen att se till elevens bästa och försöka jobba utifrån 

detta. Allt för att eleven ska få en så bra skolgång som möjligt, detta lyfte 

många av våra pedagoger också fram. Om man inte får föräldrarna eller 

fosterföräldrarna med i samarbete försvårar det elevens skolgång på många 

sätt bl.a. genom att man inte kan dela med sig av sitt pedagogiska arbete, sin 

oro över eleven eller elevens framgångar med föräldrarna (Tideman, 

Vinnerljung et al, 2011). Som slutsats av detta anser vi att sekretessen är en 

viktig del i skolan och i pedagogernas arbete. Det är också viktigt att komma 

ihåg att alltid ha elevens bästa i åtanke i sitt arbete. Detta innebär att ibland 

behövs viss information ges ut, som kan underlätta för eleven i vissa 

situationer. Här är bara frågan hur man drar den gränsen för vad som är 

information som bör ges ut eller inte.   

 

Vad är lärarnas erfarenheter hur familjehemsplacerade barn 
presterar? 
 
Den forskning vi har tagit del av visar inte särskilt mycket positivt vad gäller 

de familjehemsplacerade eleverna och dess skolgång. Vinnerljung som tidigare 

nämnts vid sin föreläsning (2013) presterar de familjehemsplacerade elever 

sämre än vad de har förutsättningar till, och att det förmodligen grundar sig i 

barnens förflutna och allt vad de har med sig i sin ryggsäck från barndomen. 

De går ofta ut skolan med dåliga betyg, vilket leder till att det blir svårare att 

vidareutbilda sig. Däremot ställde sig våra pedagoger positivt till dessa barns 

prestationer och deras skolgång. De flesta ansåg inte att de presterade sämre 

än vad de har förutsättningar till. Men att det kräver en hel del arbete för att få 

dem att känna sig trygga och harmoniska. Vi tänker att ett barn som varit 

utsatt för saker i livet som varit negativt, behöver lite mer trygghet från oss 

pedagoger än vad ett barn som lever under trygga ramar hemma behöver. Det 

behöver inte var någon stor insats, men att vi kanske stannar upp en extra 



  

 

25 

 

gång när vi möter eleven i korridoren, kollar av att allt är lugnt. Forskningen 

visar att de presterar bättre då de har en trygg miljö att vistas i (Kjellén, 2010). 

  

Varför säger forskningen att de familjehemsplacerade eleverna presterar sämre 

(Berlin, Vinnerljung et al, 2011) medan majoriteten av pedagogernas 

erfarenheter i den här studien inte säger det samma. 

Kan det bero på att de inte följt eleverna tills de var gamla nog, alltså att de 

gått ut högstadiet eller gymnasiet. Det är svårt att avgöra om de presterar 

sämre eller inte i tidig ålder. En annan orsak kanske kan vara att de pedagoger 

vi intervjuat har haft för få placerade elever för att kunna avgöra om de 

presterar sämre eller inte, och att just de elever de haft kanske presterat bra 

trots sina förutsättningar. Våra intervjuer visar en något annorlunda bild än 

den forskning vi redovisat för. 

  

Tideman et al (2011) lyfter i sin forskning fram några tänkbara orsaker till vad 

det kan bero på att de placerade eleverna presterar sämre i skolan. Att de haft 

en orolig bakgrund, omgivningens förväntningar, många flyttningar och 

skolbyten. Endast en av våra pedagoger ansåg att de faktiskt presterar sämre 

än sina förutsättningar.  Kan hennes erfarenhet bygga på det att hon följt 

eleverna under år 7-9, där elevernas kunskaper blir tydligare än hos de yngre 

eleverna som varit placerade, och att hon även sett hur mycket energi dessa 

elever får lägga på att bara vara närvarande i skolan. Det måste vara svårt för 

pedagogerna att avgöra om en elev presterar mindre bra på grund av sitt 

förflutna eller om det beror på någon svaghet som kanske är medfödd. Det 

finns många elever som är eller har varit placerade som det inte märks på att 

de varit utsatta för svårigheter i sitt förflutna. Som pedagog gäller det att inte 

ha förutfattade meningar om sina elever, att inte döma dem utefter vad de har 

varit med om i livet, utan behandla dem som precis vem som helst. Men att ha 

det förflutna med sig i bakhuvudet. 

  

Skolan är viktig för placerade barn 
  

Något som framkom tydligt i resultatet är pedagogernas erfarenhet av hur 

viktig skolan är för de familjehemsplacerade eleverna. Det hävdar även Bo 

Vinnerljung (Flodström Enqvist, 2013) i en artikel, där han påpekar hur viktigt 

skolan är för dessa elever. Skolan kan fungera som ett skyddsnät och på så vis 

klarar de av kaos som existerar på hemmaplan (Tordön & Axelsson, 2012). Det 

är otroligt viktigt att satsa på skolan för att förbättra livschanserna för dessa 

barn (Kjellén, 2010). Även pedagogerna poängterade att skolan är en trygg 

plats, samt att de upplever att eleverna gärna vill gå till skolan och att de trivs 

där. En av pedagogerna påpekade att det värsta som kan hända dessa elever är 

att de bli utestängda från skolan. Det säger ganska mycket om hur positiv 

betydelse skolan faktiskt har. Där är det viktigt, som också Kjellén (2010) lyfter 

fram att pedagogerna ska möta dessa elever med respekt och få dem att känna 

sig betydelsefulla och att de har ett människovärde precis som alla andra. 

Fletcher-Campbell (1997) säger i sin forskning att om barn saknar 
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självförtroende så blir skolresultaten sämre, därför är det väldigt viktigt att se 

dessa elever och få dem att tro på sig själva. 

  

Vi anser att detta med att få positiv respons någonstans ifrån stärker oss som 

människor. Tror vi på att det vi gör blir rätt och sedan får beröm för det vi gjort 

stärker oss oerhört som människor. Ett misslyckande i det egna lärandet kan 

leda till att man tillslut tappar förmågan till att vilja lära (Säljö, 2000). Det finns 

så många olika alternativ i dagens skola som kan få eleverna att lära utefter sin 

förmåga, med hjälp av olika stödinsatser som finns att tillgå. Kjellén (2010) 

hävdar att med hjälp av olika stödresurser i tidig ålder ökar det barnens 

möjligheter att klara skolan med godkända betyg. Med dagens alla resurser, 

som finns att tillgå finns det stora möjligheter för dessa elever att lyckas. Men 

resurserna behöver pedagoger som vägleder, där kan det lätt bli ett problem i 

dagens samhälle som är så styrt av pengar och indragna personalresurser. Det 

är viktigt att det fungerar med samarbetet mellan olika instanser, så att dessa 

elever blir sedda och uppmärksammande tidigt i skolan. Då har de bättre 

förutsättningar till att lyckas bra med sin skolgång. Detta framkommer även i 

Tideman et al (2011) att stödresurser är viktiga för att förbättra skolchanserna, 

hon har i sin studie genomfört ett projekt där de har testat olika pedagogiska 

instrument för att bedöma hur de utvecklas genom dessa. 

  

Sociala samspelet mellan eleverna 
  

Pedagogerna i studien har nämnt att de placerade barnen ofta har svårt för det 

sociala samspelet med andra. Att de ofta kan uppfattas som utåtagerande och 

aggressiva, att det i själva verket kan bero på att de blir missförstådda och inte 

kan läsa av de andra barnens signaler. Detta försvårar vardagen i skolan för 

många av dessa barn. Det krävs en hel del av de placerade barnen att kunna 

känna av och hitta de rätta kroppsspråket för att kunna vara med i leken. 

Dessa elever kan ofta upplevas som gränslösa, vilket kan vara mycket svårt att 

bli av med eftersom det är ett invant beteende från deras barndom. 

 

En av pedagogerna poängterade vikten av att låta dessa elever få vara i 

centrum så att de känner att de har ett värde. Detta vill vi koppla ihop med det 

sociokulturella perspektivet, där det sociala samspelet är så betydelsefullt. Det 

är något som måste fungera för att få en fungerande vardag ute i de stora 

elevgrupper som existerar ute på skolorna. Allt lärande sker med och 

tillsammans med andra människor (Säljö, 2000). Människan lär sig först i 

samspel med andra människor och blir på så vis en del av den egna individen 

av hans eller hennes tankar (ibid). Eftersom lärandet har en enormt viktig del i 

vår kultur, vilket även leder till att vi så småningom kan utbilda oss och bli bra 

samhällsmedborgare, vilket även Vinnerljung (1998) hävdar i sina studier. Vi 

anser att det sociala samspelet bör ligga till grund för elevernas lärande redan i 

tidiga år, och att pedagogerna ska lägga in detta i sin undervisning i större 

utsträckning om det finns behov för det i den aktuella barngruppen. Detta om 

de ser att det finns elever som saknar denna förmåga i gruppen. 
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Slutord 
 

Vårt mål med denna studie har varit att ta reda på vad pedagoger har för 

erfarenheter av att jobba med familjehemsplacerade barn samt om de anser att 

dessa elever presterar sämre än vad de har förutsättningar för. Erfarenheterna 

hos de pedagoger vi intervjuat varierade en del, detta berodde till stor del på 

att de haft olika många placerade barn och att tiden de haft dessa elever också 

varierar. Detta har givetvis gett oss mycket, framför allt har vi fått erfarenheter 

att ta med oss i arbetslivet. Det har för oss båda varit först gången vi skrivit ett 

examensarbete vilket har lärt oss otroligt mycket, på många olika sätt, under 

arbetets gång. Vi kan konstatera nu när arbetet börjar närma sig slutet att 

litteraturdelen kunde ha innehållit mera forskning kring pedagogernas arbete. 

Detta var dock väldigt svårt att hitta men vi är ändå nöjda med det vi funnit, 

väldigt mycket intressant läsning kring och om placerade barn. Vi hade 

självklart haft större möjligheter till att finna bättre litteratur om inte tiden 

varit begränsad. 

  

Vidare forskning 
 

När man funderar på vidare forskning kring detta ämne skulle det vara 

intressant att göra en djupare studie i hur dessa elever själva upplever sin 

skolgång och hur de tycker att de presterar i skolan. Vad de placerade eleverna 

anser är viktigt att tänka på som pedagog när man undervisar dem, samt vad 

de har för erfarenheter av samarbetet mellan de olika instanserna. 
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BILAGA 1: 
 

Missiv 
 

Hej 

 

Vi är två studenter som läser till lärare på Mittuniversitetet i Härnösand med 

inriktning mot de yngre åldrarna (förskoleklass - grundskolans tidiga år). Vi 

har nu inlett vår sista termin och påbörjat vår uppsats, som är på C- Nivå. Vi 

vill i vår uppsats fokusera på hur lärare utför sitt pedagogiska arbete med 

dessa barn som är eller har varit familjehemsplacerade. Vi skulle därför behöva 

genomföra några intervjuer med pedagoger som kommit i kontakt med dessa 

elever under sina år som lärare. 

  

Med detta brev vill vi fråga om ni skulle kunna tänka er att ställa upp på en 

intervju som kommer att ta ca 45 minuter. Vi kommer att använda oss av en 

diktafon för att lättare kunna vara delaktiga i våra intervjuer, vilket även gör 

det lättare att arbeta med det i efterhand. Vi kommer själklart att behandla allt 

material och information konfidentiellt Alla som är delaktiga i våra intervjuer 

kommer att vara anonyma, vilket innebär att vi inte kommer att använda oss 

av några namn på pedagog eller skola. 

  

Eftersom vi är två studenter som bor långt ifrån varandra, en av oss bor i 

Finland och den andra på Gotland så kommer vi att dela upp intervjuerna och 

genomföra tre stycken var. Därför kommer arbetet att underlätta om vi 

använder oss av inspelade intervjuer, och hoppas att ni har överseende med 

detta. 

  

Vi har endast 8 veckor på oss att färdigställa denna uppsats, så vi skulle önska 

att genomföra intervjuerna inom de närmsta veckorna. Vi är flexibla vad det 

gäller tider som kan passa Er för en intervju. 

  

Tack på förhand! 

Hälsningar 

  

Maria Strandberg mast1026@student.miun.se. tel. +xxxxxxxxxxxx 

Cecilia Stenström cest1000@student.miun.se. tel. +xxxxxxxxxxxx 

  

  

  

  

 

 
 



  

 

 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till lärare som undervisar/eller har undervisat 
barn som varit familjehemsplacerade 
 

 

  

● Vill du berätta om ditt arbete med familjehemsplacerade barn? 

  

  

● Är det något speciellt du brukar funderar på med undervisningen om du 

har en elev som är familjehemsplacerad? 

  

  

● Hur går det till vid en överlämning av elever från en skola till en annan? 

  

  

● Tycker du att ditt arbete med dessa barn/elever skiljer sig från dina 

tidigare erfarenheterav att arbeta i skolan? 

  

 

● Tycker du att dessa barn presterar sämre än vad de har förutsättningar 

för? (forskning visar på det) 

  

  

  

 

 


