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Professor Bo Vinnerljung 
 

Förord 
 
Arbetet i SkolFam, Skolprojekt inom Familjehemsvården, har varit en positiv resa för alla 
inblandade. Projektledningen vill ge ett varmt tack till alla elever som så vänligt ställt upp på 
många timmars testande med nyfikenhet och gott humör! Även varmt tack till alla vuxna som 
har funnits runt barnen; föräldrar, socialsekreterare, lärare och skolledning och som så starkt 
har engagerat sig för barnens sak i form av skolframgång.   

Vidare ett stort tack till projektets specialpedagog Anna Aldenius Isaksson och psykolog 
Kristin Hintze som genom sin kompetens och sitt engagemang lett arbetet med eleverna på ett 
så framgångsrikt sätt. Utan deras insatser hade dessa framgångar inte uppnåtts.   

Projektledningen vill ge ett särskilt tack till Bo Vinnerljung som inte bara har lett och 
ansvarat för utvärderingsarbetet, utan även aktivt har medverkat till att projektet startade. Bo 
Vinnerljung är professor i socialt arbete och är anställd vid institutet för utveckling av metoder 
i socialt arbete (IMS) inom Socialstyrelsen. Bo Vinnerljung har genom sitt engagemang och 
sin kompetens i mycket hög grad bidragit till projektets resultat. Den fokusering han 
konsekvent har haft på vikten av mätbara resultat, det vill säga om arbetet med barnen 
verkligen leder till bättre utbildning för barnen, har fått och kan komma att få stor betydelse 
för Helsingborgs stads fortsatta utvecklingsarbete. Bo Vinnerljung förmedlar följande 
erfarenheter utifrån arbetet i projektet: 
 

”Från allra första början har vi ansträngt oss för att de data som vi 
samlar in om enskilda barn, dels ska användas för att hjälpa 
barnen och dels för att utvärdera arbetet i SkolFam. För en gångs 
skull har ett försöksprojekt fått de positiva resultat som vi 
inledningsvis hoppades på – och till och med bättre. Jag hoppas 
att detta arbetssätt nu permanentas i Helsingborg för alla 
familjehemsplacerade barn, tills dess att vi eller någon annan har 
kommit på något bättre. Arbetssättet verkar vara en lovande väg 
att förbättra livschanserna för stadens mest utsatta barn. Visst, 
försöket har omfattat en ganska liten grupp barn. Trots det undrar 
jag om Helsingborg förstår hur bra detta arbete är sett ur både ett 
nationellt och ett internationellt perspektiv. Jag känner inte till 
några utvärderade motsvarigheter för yngre barn någonstans i 

världen. Stadens politiker och chefer kan gott vara stolta över sina begåvade medarbetare som 
har åstadkommit dessa hoppfulla resultat från SkolFam-projektet”.  
 

Projektledningen vill även tacka Eva Tideman, leg. psykolog och fil. dr från Institutionen 
för psykologi vid Lunds universitet, som har fungerat som handledare i projektet och har 
lämnat värdefulla synpunkter på metodval, datainsamling och resultatpresentation. 

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) inom Socialstyrelsen har 
finansiellt bidragit till arbetet i projektet. Dessutom har IMS bekostat den arbetstid som Bo 
Vinnerljung har nedlagt i projektet. Ett tack även till Länsstyrelsen i Skåne som har följt och 
finansiellt stöttat projektet under två år. 
 
 
Projektledningen för Skolprojekt inom Familjehemsvården                                                    
 
Projektledare Leif Redestig 
 
 
Helsingborg februari 2009 
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Sammanfattning 
De barn som i Sverige placeras i familjehem 
kommer från högriskmiljöer. Både svenska och 
internationella studier visar dock att samhällets 
vård inte har tillräcklig kompensatorisk kraft 
på lång sikt. Även efter många års vård i 
familjehem har de bland annat höga överrisker 
för att endast uppnå en låg utbildningsnivå. 
 Med stöd av samverkansformen PArT, 
Preventivt Arbete Tillsammans, startades år 
2005 Skolprojekt inom Familjehemsvården i 
Helsingborg, nedan kallat SkolFam. Syftet och 
målet med projektet var att i samverkan mellan 
flera av samhällets aktörer satsa på de 
familjehemsplacerade barnens utbildning och 
att sprida ett förebyggande arbetssätt. PArT är 
en samverkansform i Helsingborg som på 
uppdrag av flera förvaltningsledningar har 
mandat att driva utvecklingen av det 
förebyggande arbetet i en gynnsam riktning.  

SkolFam har drivits av Skol- och 
fritidsnämnden och Socialnämnden i 
Helsingborgs stad under år 2005-2008 och 
arbetet har följts samt ekonomiskt stöttats av 
både Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i 
Skåne. Familjehem och skolor som hade 
familjehemsplacerade barn mellan 7 och 11 år 
ifrån Helsingborgs stad ingick i satsningen 
SkolFam. Totalt var det 25 barn, 24 
familjehem och 22 skolor i södra Sverige som 
var med i projektet.  

SkolFam utformades så att det skulle kunna 
utvärderas och detta har gjorts med hjälp av 
forskarstöd och erfarenheter från forskning. 
Projektet är på flera sätt ett unikt exempel på 
forskning och praktik i samspel, vilket inte är 
allt för vanligt inom socialtjänsten. 

Projektledningen av SkolFam bestod av en 
styrgrupp och en projektgrupp samt en 
ansvarig projektledare. I det aktiva arbetet med 
barnen i projektet arbetade ett projektteam som 
bestod av en specialpedagog, en leg. psykolog 
och handläggande socialsekreterare. 

För att uppnå syftet och målet med 
projektet skapades en anpassad arbetsmodell 
utifrån varje elevs behov. En viktig grund i 
arbetsmodellen har varit den kartläggning som 
inledningsvis genomfördes med eleverna och 
som genomfördes igen efter 24 månader 
(kartläggning 1 och 2). Efter två års arbete i 
projektet framkom bland annat följande 
förändringar mellan kartläggning 1 och 2. 
 Eleverna visade en signifikant högre 

kognitiv prestationsförmåga  

 Medelvärdena hade förbättrats i nästan alla 
pedagogiska tester  

 Läshastigheten hade signifikant ökat  
 Relationer och prosocial förmåga hade 

förbättrats bland eleverna 
 

Sammantaget infriades projektets målsättning 
på gruppnivå då både förutsättningar och 
resultat signifikant förbättrades. Resultaten och 
erfarenheterna har lett till att arbetet, i sin 
nuvarande omfattning, fortsätter som en 
permanent del av arbetssättet inom 
familjehemsenheten i Helsingborg och sker 
genom fortsatt samverkan mellan Skol- och 
fritidsnämnden och Socialnämnden.  

Den utarbetade arbetsmodellen i SkolFam 
har högst påtagligt påverkat både arbetssätt, 
tankesätt och yrkesroll för de medverkande 
socialsekreterarna inom familjehemsenheten. 
Här nedanför beskrivs ytterligare några utav de 
faktorer som har upplevts varit särskilt 
betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete.  
 Kartläggningen – vikten av att kartlägga det 

individuella barnets förutsättningar och 
synliggöra behov  

 Att anpassa det pedagogiska upplägget 
utifrån elevens behov  

 Att problem lyfts från barnet till 
miljö/samspel/organisation  

 Arbetsalliansen – den allians som skapas 
mellan involverade parter 

 Arbetsmodellen – kontinuerlig systematisk 
uppföljning av arbetet 

 Att skolledningen är med i arbetsprocessen 
 

Erfarenheterna från SkolFam har lett till ett 
mer omfattande engagemang bland flera olika 
aktörer kring behovet av att förstärka arbetet 
kring barn i riskgrupper och att fokusera på 
satsningar inom utbildning och hälsa. Inom 
Helsingborgs stads förvaltningschefsgrupp och 
vissa politikergrupper omnämns SkolFam som 
ett gott exempel på metodutveckling och ett 
fungerande tvärsektoriellt samarbete  

Genom SkolFams erfarenheter finns det ett 
genomtänkt och fungerande koncept för arbete 
med barn i riskgrupper och utgångspunkten är 
att detta arbete bidrar till utveckling och 
förbättrade förutsättningar för alla barn. 
SkolFam ligger även till grund för bland annat 
satsningen UTSIKTER i Helsingborg och 
Landskrona som riktar sig till två nya 
riskgrupper barn och som förutom utbildning 
nu även fokuserar på satsningar inom hälsa. 



 
     

 Sida | 6  

Introduktion  

Inledning 
 
Samhällets roll och ansvar  
Svensk barnavårdslagstiftning har under hela 
1900-talet understrukit vikten av att ansvariga 
kommuner ser till att familjehemsplacerade 
barn får en lämplig utbildning.  

Med nedslående forskningsresultat som 
bakgrund och med tanke på att svensk 
lagstiftning under många decennier varit 
mycket tydliga med att ansvariga kommuner 
ska se till att omhändertagna barn får lämplig 
utbildning, är det rimligen hög tid att hitta 
praktiskt genomförbara metoder för att ge 
systematiskt stöd åt omhändertagna barns 
skolgång. Dessa metoder ska sedan utan större 
svårigheter kunna omsättas i kommunernas 
reguljära arbete med att stödja utsatta barn och 
ungdomar.  

 
Agera förebyggande, tvärsektoriellt och 
långsiktigt  
Att arbeta förebyggande, det vill säga att så 
långt det är möjligt förhindra att skador och 
problem av olika slag uppstår, förefaller både 
rationellt och ekonomiskt och begreppet är 
starkt positivt värdeladdat. Riktigt bra och 
hållbart förebyggande arbete fokuserar bland 
annat på friskfaktorer, mätbara metoder och på 
de salutogena arbetssätt som finns och bör 
påbörjas långt innan en negativ utveckling eller 
tendens kan ses hos en individ eller grupp 
(Lundgren & Persson, 2003). Förebyggande 
arbete beskrivs ofta även i termer av 
gemensamma insatser där behovet av 
samverkan mellan olika aktörer är stort. Trots 
detta är det endast mycket begränsade resurser 
som kopplas till denna form av arbetsinsatser 
och det finns ofta ingen samordnad strategi för 
hur flera aktörer tillsammans kan arbeta med 
det förebyggande perspektivet (Lundgren & 
Persson, 2003).  

Med kännedom och kunskap om 
kommunalt förvaltningsarbete, samt enligt ett 
antal böcker och rapporter inom området, 
borde det förebyggande och 
gränsöverskridande arbetet istället utmärkas av 
följande för att maximal nytta ska uppnås 
bland alla parter: samordnad ledning och 
styrning, långsiktig och hållbar planering, 
samordning av resurser med märkbara vinster 
för alla parter – både för individen och 

samhället, bra och mätbara resultat som 
kontinuerligt följs upp, utvärderas och 
synliggörs, gemensamma långsiktiga 
arbetsprocesser samt budgetarbete med 
ekonomiska modeller och ekonomiskt 
uppföljningsarbete som fungerar väl och kan 
mäta nyttan och vinsten av samordnade 
resurser och förebyggande arbete. 
 
Gemensam satsning på 
familjehemsplacerade barns utbildning 
Utifrån ovanstående utgångspunkter och 
ambition att utveckla det förebyggande arbetet 
kring barn, unga och föräldrar, skapades en 
gemensam arena i Helsingborg år 2005 kallad 
PArT – Preventivt Arbete Tillsammans. PArT 
är en samverkansform som på uppdrag av flera 
förvaltningsledningar har mandat att driva 
utvecklingen av det förebyggande arbetet i en 
gynnsam riktning.  

Med stöd av PArT startades år 2005 
Skolprojekt inom Familjehemsvården i 
Helsingborg. Ambitionen var att i samverkan 
mellan flera av samhällets aktörer satsa på de 
familjehemsplacerade barnens utbildning och 
att sprida ett förebyggande arbetssätt.  

I följande text förklaras denna ambition och 
arbetets upplägg mer i detalj. 

Bakgrund och teori 
 

Forskning kring placerade barn 
Bo Vinnerljung har i flera registerstudier 
kommit fram till att barn som har varit föremål 
för insatser från socialtjänsten under uppväxten 
har överrisker inom flera områden. De 
familjehemsplacerade barnen har höga 
överrisker för: att gå ut i livet utan annat än 
grundskola, allvarlig psykisk ohälsa, suicid och 
suicidförsök, tonårsföräldraskap och allvarliga 
försörjningsproblem. Registerstudierna visar 
att samhällets vård av familjehemsplacerade 
barn inte har tillräcklig kompensatorisk kraft 
på lång sikt. Även efter många års vård i 
familjehem har de placerade barnen alltså höga 
överrisker för att endast uppnå en låg 
utbildningsnivå och mycket få når 
högskolenivå (Vinnerljung, 2006). 

Den brittiska professorn Sonia Jackson har 
under många år förespråkat 
utbildningssatsningarnas betydelse för 
familjehemsplacerade barn och barn i andra 
riskgrupper. Jackson är internationellt erkänd 
och har haft stort inflytande på arbetet med 
placerade barn i Storbritannien. I enlighet med 
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Vinnerljungs studier påvisas de placerade 
barnens höga risktal och hur dessa växer upp 
till unga vuxna med betydligt sämre 
förutsättningar att lyckas i livet (Jackson, 
2001). 
 
Skyddsfaktorer och riskfaktorer 
Är det då givet att var och ens livsöde är 
förutbestämt på grund av att man växt upp 
under svåra omständigheter? Nej, en rad 
longitudinella studier visar att det inte finns ett 
mekaniskt samband mellan en svår barndom 
och hur det blir längre fram i livet (Cederblad, 
2003). Majoriteten av dem med utsatt barndom 
brukar faktiskt "klara sig hyggligt” i vuxen 
ålder – även om risken för ogynnsam 
utveckling är mycket större än för jämnåriga 
som har haft bra uppväxtförhållanden. En av 
de mest välkända studierna inom området, 
Emmy Werner och Ruth Smith’s Kauaistudie, 
beskriver hur två av tre "riskbarn" trots sina 
svårigheter klarar sig hyggligt i 30-årsåldern, 
men vid 18-års ålder var det bara ett av tre 
(Werner & Smith, 2003). 

Kauai-studien gav alltså hopp om en positiv 
utveckling mot alla odds och ett av dess syften 
var just att följa upp vilka faktorer i barnens 
uppväxt som gynnade en sådan utveckling. 
Främst bland dessa så kallade ”skyddande 
faktorer” var framgång i skolan och att barnen 
fick en utbildning. Detta är ett återkommande 
resultat i all forskning om utsatta barns 
utveckling på lång sikt; skola och utbildning 
ger ”vägen ut ur utsatthet” vilket på engelska 
uttrycks ”escape from disadvantage”. Denna 
kunskap var en av grundstenarna i planeringen 
av SkolFam vilket förklaras mer ingående 
under avsnittet om projektets innehåll. 
 
Teorier kring lärande 
Skolverket har i en rapport 2001 kommit fram 
till att det finns flera sammanhängande orsaker 
till att elever lämnar grund- och 
gymnasieskolan utan fullständiga betyg 
(Skolverket, rapport 202, 2001). De 
processrelaterade faktorer som framträder 
starkast, det vill säga sådana som skolans 
personal själv kan påverka, handlar främst om 
brister i:  
 Relationer mellan skolans personal, elever 

och föräldrar  
 Hur arbetssätt anpassas till elevers 

förutsättningar och behov 
 Ambitioner och resultatförväntan  
 Kompetensutveckling av lärare 

Dessa ovan nämnda faktorer bekräftas 
exempelvis även av forskarna Robert 
Rosenthal och Lenore Jacobsen som redan 
1968 visade hur lärares förhållningssätt till 
elever förändras i takt med att deras 
förväntningar höjdes, vilket gav positiva 
återverkningar på elevernas resultat; den så 
kallade Pygmalion-effekten (Chance, 2008).  

Om projektet 
SkolFam var ett samverkansprojekt mellan 
Skol- och fritidsnämnden och Socialnämnden i 
Helsingborgs stad under år 2005-2008 och 
följdes samt stöttades ekonomiskt av både 
Socialstyrelsen och Länsstyrelsen i Skåne. 
SkolFam startade under hösten 2005 och 
avslutades som projekt under våren 2008. I 
nuläget (våren 2009) är arbetet en del av det 
permanenta arbetssättet inom Helsingborgs 
familjehemsenhet i den omfattning det hade 
under projekttiden och sker genom fortsatt 
samverkan mellan Skol- och fritidsnämnden 
och Socialnämnden.  

Familjehem och skolor som hade 
familjehemsplacerade barn mellan 7 och 11 år 
ifrån Helsingborgs stad ingick i satsningen 
SkolFam. Totalt var det 25 barn, 24 
familjehem och 22 skolor i södra Sverige som 
var med i SkolFam. Med alla nyckelpersoner 
runt varje barn var cirka 200 personer 
involverade i projektet. 

En knapp majoritet av barnen i SkolFam 
hade varit i dygnsvård i minst 3,5 år när 
projektet startade och minst 2 år i sitt 
nuvarande familjehem (medianvärde). 

 I SkolFam var ambitionen att se till att det 
fanns rätt förutsättningar för att kunna skapa en 
optimal skolgång för de familjehemsplacerade 
barnen. Ambitionen var även att utveckla ett 
förebyggande arbetssätt som kunde spridas till 
betydligt fler barn. 
 
Projektledning 
Skol- och Fritidsnämnden och Socialnämnden 
inom Helsingborgs stad har tillsammans drivit 
SkolFam. Projektledningen av SkolFam bestod 
av en styrgrupp och en projektgrupp samt en 
ansvarig projektledare. I det aktiva arbetet med 
barnen i projektet arbetade ett projektteam som 
bestod av en specialpedagog, en psykolog och 
handläggande socialsekreterare.  
  Arbetet i SkolFam leddes av styrgruppen 
vars uppgift var att på uppdrag av de 
samverkande nämnderna leda arbetet mot 
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önskat resultat. Gruppen träffades cirka två 
gånger per termin. Projektgruppen bestod av 
projektteamets specialpedagog och psykolog, 
projektledaren, en inom socialförvaltningen 
erfaren specialpedagog, familjehemsenhetens 
chef samt vid behov även en person med 
kompetens inom informationsfrågor. 
Projektgruppen träffades regelbundet och hade 
till uppgift att ansvara för samordning, 
utveckling och hantering av viktiga 
frågeställningar som uppkom i projektarbetet. 
Genom att inneha mandat, kompetens och 
insyn i utvecklingen fungerade gruppen som 
ett effektivt stöd i projektarbetet. 
 
Nära samarbete mellan forskning och 
praktik 
Projektet grundar sig på kunskap från 
forskning som ingående har diskuterats i 
projektgruppen och som har förmedlats till 
projektet av forskare.    

Projektet utformades från första början så 
att det skulle kunna utvärderas och detta har 
gjorts med hjälp av forskarstöd och 
erfarenheter från forskning. Professor Bo 
Vinnerljung, som är en utav de mest 
namnkunniga i Sverige inom området, har varit 
den forskare som närmast har följt arbetet och 
Vinnerljung har dessutom varit 
utvärderingsansvarig för projektet. Som 
handledare för metod och datainsamling har 
leg. psykolog och fil. dr Eva Tideman från 
Institutionen för psykologi vid Lunds 
universitet verkat.  

Forskning och praktik har med andra ord 
från första dagen arbetat tillsammans i ett 
kliniskt försöksprojekt. Detta är mycket 
ovanligt inom socialtjänsten men är 
”normalmodellen” inom sjukvården.  
 
Information och kommunikation 
Ledningen för SkolFam var från starten av 
arbetet angelägen om att informera och 
upprätthålla en dialog med alla involverade 
personer i projektet. Flera informationsbrev har 
tagits fram under projekttiden och projektet har 
haft en egen webbsida som kontinuerligt har 
uppdaterats med information.  

SkolFams projektledning har som ett viktigt 
inslag i arbetet dessutom arrangerat ett flertal 
utvecklingsdagar för deltagarna i projektet. 
Under dessa tillfällen var namnkunniga 
föreläsare inom pedagogisk och social 
forskning inbjudna. Utöver detta har SkolFams 
team och projektledning föreläst om projektet 

på ett antal konferenser och extern media har 
dessutom uppmärksammat SkolFams arbete, 
vilket naturligtvis har varit ett positivt inslag. 

Syfte och mål 
 Syftet med projektet var att öka 

förutsättningarna för bättre skolresultat 
bland familjehemsplacerade barn och att 
utveckla ett förebyggande arbetssätt. 

 Målet med projektet var att skapa 
förutsättningar för att generera optimala 
studieresultat bland de medverkande 
eleverna.  

 En långsiktig ambition formulerades att 
utifrån projektet syfte och mål utveckla en 
arbetsorganisation och en anpassad 
arbetsmodell som kunde användas i ett 
fortsatt arbete och spridas till fler barn. 
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Metod  
För att nå målet att skapa förutsättningar som 
genererar optimala studieresultat bland de 
medverkande eleverna behövde arbetet 
struktureras utifrån en specifik arbetsmodell. 
För att nå denna ambition behövde rutiner och 
system utvecklas för att: 
 Kartlägga elevens behov av stöd  
 Analysera och dokumentera behov och 

insatser  
 Skapa en anpassad arbetsmodell utifrån 

varje elevs behov 
 Utvärdera arbetet på individ- och gruppnivå  
 
Här nedanför beskrivs arbetsmodellen samt de 
rutiner som skapades för att kunna tillgodose 
dessa ambitioner. En viktig grundförutsättning 
i arbetsmodellen har varit den kartläggning 
som inledningsvis genomfördes med eleverna 
och som genomfördes igen efter 24 månader 
(kartläggning 1 och kartläggning 2). Utifrån 
den första kartläggningens resultat och analys 
av elevernas behov av stöd formades de 
efterföljande aktiviteterna. 

Arbetsmodell  
Arbetsmodellen för projektarbetet arbetades 
fram under en relativt lång inledande period 
vid projektstarten (augusti till och med 
december 2005). Detta förarbete visade sig 
längre fram vara avgörande för hur arbetet 
skulle kunna hanteras. Vissa justeringar av 
arbetsmodellen har skett under arbetets gång, 
men grundstrukturen har bestått sedan starten. 

Närmast eleverna i projektet arbetade ett 
projektteam som bestod av en specialpedagog, 
en psykolog och en handläggande 
socialsekreterare. Detta team träffade alla barn, 
skolor, föräldrar och familjehem som ingick i 
arbetet och hade den direkta kontakten med 
alla involverade personer.  

Arbetsmodellens delar beskrivs mer 
illustrativt i bilaga 1 ”SkolFams Arbetsmodell” 
och ser kortfattat ut enligt följande. 
 Socialsekreterarna presenterar barnets 

historia och nuvarande förhållanden för 
SkolFams specialpedagog och psykolog 

 SkolFams team träffar elev, familjehem och 
skola och berättar om arbetet 

 Kartläggning 1. Psykologisk och 
pedagogisk kartläggning av eleven under ett 
antal tillfällen med SkolFams 
specialpedagog och psykolog 

 Analys av kartläggningens resultat av 
SkolFams specialpedagog, psykolog och 
handläggande socialsekreterare 

 Återkoppling av kartläggningens resultat 
till familjehem och skola samt en kort 
summering till eleven kring vad 
kartläggningen har visat 

 Upprättande av ett dokument, en 
”utbildningsplan”, tillsammans med 
familjehem och skola som innehåller 
målformulering samt ansvarsfördelning 

 Genomförande av olika aktiviteter och 
insatser utifrån upprättad utbildningsplan 

 Uppföljningsmöten med skolan ungefär 
varannan månad  

 Genomgång, bedömning och analys av alla 
insatser och behov bland projektets 
medverkande elever  

 Kartläggning 2. Psykologisk och 
pedagogisk kartläggning 24 månader efter 
den första kartläggningen  

 Analys av kartläggningens resultat av 
SkolFams specialpedagog, psykolog och 
handläggande socialsekreterare. Bedömning 
av skillnader mellan kartläggning 1 och 
kartläggning 2 samt olika aktiviteters 
möjliga påverkan på elevens utveckling  

 Återkoppling av kartläggningens resultat 
till familjehem och skola samt en kort 
summering till eleven kring vad 
kartläggningen har visat 

 Upprättande av ny utbildningsplan  
 Fortsatt kontinuerlig uppföljning 
 
Det blev tidigt uppenbart att dokumentationen 
av arbetet behövde struktureras på ett bra sätt. 
Det togs fram gemensamma system och 
dokument som tydliggjorde processen och 
hjälpte till att organisera de olika delarna i 
arbetet.  

Utöver regelbundna arbetsmöten med 
SkolFams projektgrupp genomfördes särskilda 
analys- och utvärderingsdagar var sjätte månad 
med projektgruppen. Vid dessa tillfällen deltog 
Bo Vinnerljung som har varit 
utvärderingsansvarig för projektet. Arbetet 
summerades och analyserades och särskilda 
metodfrågor och resultatdiskussioner fördes. 
Informationen från dessa möten återfördes 
därefter till SkolFams styrgrupp. 
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Kartläggningsinstrument 
För att nå målet att generera optimala 
studieresultat bland de medverkande eleverna 
användes ett antal standardiserade och 
normerade tester. Testerna i den inledande 
kartläggningen syftade till att ha ett tillförlitligt 
utgångsläge för att dels ta reda på vilka 
förutsättningar varje elev hade och att dels för 
att i ett senare skede efter kartläggning 2 kunna 
avgöra om någon förändring av studieresultat 
hade skett mellan kartläggningarna.  

Kartläggningen bestod av en pedagogisk 
och en psykologisk del. Den pedagogiska 
kartläggningen bestod av två huvuddelar; läs- 
och skrivutveckling samt bedömning av 
matematiska kunskaper. De olika 
diagnoserna/kartläggningsinstrumenten var:  
 Ingvar Lundbergs läsförståelsetest Vilken 

bild är rätt?  
 DLS Läshastighet med förståelse 
 DLS Rättstavning 
 DLS Ordförståelse 
 Christer Jacobsons Läskedjor 
 Olof Magnes matematikdiagnoser 
 
Den psykologiska kartläggningen bestod av tre 
huvuddelar; bedömning av kognitiv 
utveckling, bedömning av välmående, 
beteendeproblem och prosocial förmåga samt 
bedömning av relation mellan elev och lärare. 
De olika kartläggningsinstrumenten var: 
 WISC-III (begåvningskartläggning)  
 Beck Ungdomsskalor (bedömning av 

emotionell och social problematik)  
 SDQ (skattning av beteendemässiga styrkor 

och svårigheter) 
 Relation mellan lärare och elev 

(känslomässigt/kunskapsmässigt)  
 
Parallellt med WISC-III användes instrumentet 
VMI (visuell motorisk integration) för att 
kartlägga kognitiv utveckling. Som ”papper-
penna-test” ger detta test en bild av barnens 
öga-handkoordination, där eventuella 
perceptionsstörningar blir synliga. Observation 
av barnen i klassrummet samt lärarskattning av 
elevernas ”skolkompetenser” har även skett 
och har legat till grund för och varit en viktig 
del av behovsanalyserna. Ett antal övriga tester 
i form av ”fria skrivningar”, fonologiska tester, 
inlärningsstilsanalys, nationella prov med flera, 
har i enstaka fall varit en hjälp i SkolFams 
arbete med att hitta metoder för att komma 
tillrätta med svårigheter för enskilda barn. 

I huvudsak genomfördes samma tester vid 
det första och andra kartläggningstillfället. I 
den andra kartläggningen gjordes dock ingen 
observation av barnet i skolmiljön eller 
ifyllande av skattningsformulär. Detaljerad 
information om varje kartläggningsinstrument 
finns att läsa i bilaga 2 ”SkolFams 
Kartläggningsinstrument”. 

Insatser och aktiviteter 
Mellan de båda kartläggningarna genomfördes 
ett antal insatser och aktiviteter utifrån varje 
elevs behov i syfte att förbättra elevernas 
studieresultat. Elevens utvecklingsområden 
och mål formulerades i särskilda 
utbildningsplaner och följdes upp vid 
kontinuerliga uppföljningsmöten med skolan 
och familjehemmet. Varje utvecklingsområde 
hos en elev konkretiserades med ett eller ett 
par mål och därefter bestämdes en aktivitet i 
syfte att uppnå det överenskomna målet. 
Sammanfattningsvis har följande 
utvecklingsområden och aktiviteter funnits.  
 
Elevernas utvecklingsområden/mål 
 Skriva/läsa/matematik 
 Socialt samspel 
 Självförtroende/ambition/autonomi 
 Fysik (exempelvis motorik och syn) 
 Självkänsla/mående  
 Allmänbildning/ordförråd 
 Studieteknik/göra läxor 
 
Genomförda aktiviteter i SkolFam 
 Pedagogisk handledning 
 Psykosocial handledning – 

klassrumsklimat/organisation 
 Synliggörande av kompetens –  

strategier för undervisning 
 Handledning kring motorik –  

kontakter med experter 
 Samtal med barn/kontakt med BUP 
 Handledning till familjehem 
 Skapa förutsättningar för hemarbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 Sida | 11  

Metoddiskussion 
SkolFams arbetsmodell har inte haft 
ambitionen att agera utifrån vetenskaplig 
forsknings strikta tillvägagångssätt. 
Kartläggningen med användningen av olika 
kartläggningsinstrument har dock i detalj följt 
de manualer och tillvägagångssätt som 
föreskrivs. De övriga delarna i SkolFams 
arbetsmodell har varit ett prövande arbetsätt 
där insatser och aktiviteter inte har varit 
förutbestämda innan starten av projektet. 
Utifrån detta upplägg redogör 
resultatredovisningen endast för 
kartläggningarnas innehåll och utfall och tar 
inte upp de olika insatserna mellan 
kartläggningarna. I den summerande 
resultatdiskussionen förs ett resonemang om de 
olika insatsernas eventuella påverkan på 
resultaten. 

Innan projektet startade diskuterades frågan 
om att ha en kontrollgrupp som fick ta del av 
kartläggning 1 och 2 men inte aktiviteterna där 
emellan. I samråd med Bo Vinnerljung enades 
projektledningen om att skapandet av en 
kontrollgrupp (som bara skulle "mätas" men 
inte få några insatser) skulle medföra en rad 
etiska problem. Därför avstod projektet från 
denna modell i utvärderingen.  

SkolFams barn jämfördes med jämnåriga 
barn i motsvarande ålder i de normerade 
testerna vid båda kartläggningstillfällena. Av 
beprövad erfarenhet vet man att det är svårt att 
få till stånd ett förminskat gap till jämnåriga 
om man från början har låga resultat. Detta var 
ytterligare en anledning till att SkolFam inte 
ansåg det vara motiverat att använda en 
kontrollgrupp med familjehemsplacerade barn. 
Att sätta samman en kontrollgrupp med 
motsvarande karaktäristika (ålder, längd på 
uppväxtplacering, kognitiva förutsättningar 
med mera) torde dessutom vara mycket svårt.
 Då antalet barn under projekttiden inte var 
omfattande (25 barn) bör man inte dra för 
långtgående slutsatser av resultaten på 
gruppnivå. Istället kan man beakta varje elevs 
relativa förändring, det vill säga hur gapet till 
jämnåriga har minskat respektive ökat. 
 Analysen av kartläggningens resultat har 
genomförts av SkolFams projektledning i nära 
samarbete med professor Bo Vinnerljung vid 
Socialstyrelsens enhet IMS, Institutet för 
utveckling av Metoder i Socialt arbete, samt 
med fil.dr Eva Tideman från Institutionen för 
psykologi vid Lunds Universitet. I 

bearbetningen av data har statistikprogrammet 
SPSS används.  

Det har varit viktigt för projektets validitet 
och replikerbarhet att i kartläggning 1 och 2 
använda normerade pedagogiska diagnoser 
som använder stanineskalan (en skala mellan 1 
och 9 där 1 är lägst och 9 är högst). Detta för 
att barnen ska jämföras med barn som går i 
samma årskurs vid de två mättillfällena. Att 
använda sig av normerade test kan ifrågasättas 
med motiveringen att de styr tankegångar mot 
att lägga problemen hos barnet och inte i 
omgivning och samspel (Hundeide, 2008). Då 
uppföljningsmötena helt var inriktade på att 
utvärdera omgivningens påverkan; vad i 
skolmiljön respektive familjehemmet som 
orsakade framgång, blev det tydligt att 
kunskapsnivån aldrig ligger som en avgränsad 
egenskap hos barnet.   

För att få en uppfattning om hur relationen 
mellan elev och klasslärare/mentor såg ut för 
eleverna i SkolFam, konstruerades tre skalor 
(VAS-skalor) där man kunde markera sin 
uppfattning med ett kryss. Skalorna 
konstruerades i samråd med metodhandledare 
Eva Tideman för att på bästa sätt formulera 
dessa frågor.  

Parallellt med WISC-III användes 
instrumentet VMI (visuell motorisk 
integration) för att kartlägga eventuella 
perceptionssvårigheter. Inget av barnen hade 
dock problem inom detta område varför 
resultaten från VMI inte tas med i rapportens 
resultatredovisning. 
 
Bortfall och justeringar  
Vid det andra kartläggningstillfället hade ett av 
barnens SOL-placering i familjehemmet 
avbrutits. Det blev genom denna situation ett 
bortfall då eleven inte längre ingick i gruppen 
familjehemsplacerade barn. Av denna 
anledning räknas denne elevs resultat inte med 
i någon av kartläggningarna då det inte skulle 
bli jämförbara värden mellan kartläggning 1 
och 2. Antalet elever i andra kartläggning blir 
därmed högst totalt 24 elever. 

Två barn har inte gjort SkolFams 
matematiktest. De två eleverna hade vid 
projektstart nyligen gjort mer omfattande 
matematikdiagnoser i skolan, varför det inte 
var aktuellt att göra en förnyad bedömning. Då 
dessa diagnoser inte var normerade har de 
endast kunnat användas som utgångsläge för 
planering och framtagande av utbildningsplan 
(se metodavsnitt under stycket kring 
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arbetsmodell). Dessa resultat/diagnoser har 
alltså inte kunnat användas vid jämförelse av 
resultat mellan SkolFams 
kartläggningstillfällen.  

Vid den första kartläggningen av 
läshastighet, rättstavning, ordkunskap och 
läskedjor gick två barn i årskurs 1 och var 
därmed för unga för att göra dessa test. På 
grund av brist i korrelation mellan testtillfälle 1 
och 2 för de yngre åldrarna räknas vissa elever 
bort i beräkningen av läshastighet. Endast 
totalt 11 elever använde vid kartläggning 1 och 
2 kartläggningsinstrumentet DLS Läshastighet. 

Vid andra kartläggningen fattades data för 
en av eleverna gällande SDQ lärarskattning 
och VAS-skalans två lärarfrågor på grund av 
svårigheter att få in dessa per brev. Data 
baseras alltså här på resultaten för 24 elever, 
undantaget de två sistnämnda variablerna där 
antalet blev 23. 
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Resultatredovisning  
Som tidigare har beskrivits bestod den 
pedagogiska kartläggningen av två 
huvudområden; läs- och skrivutveckling samt 
bedömning av matematiska kunskaper. Den 
psykologiska kartläggningen bestod i sin tur av 
tre huvudområden; bedömning av kognitiv 
utveckling, bedömning av välmående, 
beteendeproblem och prosocial förmåga samt 
bedömning av relation mellan elev och lärare. 
Utifrån dessa fem huvudområden redovisas 
resultaten här nedanför och delas upp i en 
allmän beskrivande text, resultat från 
kartläggning 1 och 2 samt en kommentar till 
respektive resultatområde. Sammanfattningsvis 
konkretiseras resultatredovisningen genom två 
elevexempel. Exemplen vill visa två situationer 
utifrån kartläggning av behov, insatser och 
effekter. 

Det är viktigt att man betraktar resultaten 
som relativa förändringar för varje enskilt 
barn. Då SkolFam har använt normerade tester 
kan man utläsa om barnens resultat visar på 
förbättringar eller försämringar, det vill säga 
om gapet till jämnåriga har ökat respektive 
minskat. Individuella förändringar kan 
beräknas på olika sätt. Det som här har valts är 
ett konservativt sätt, det vill säga risken för att 
överskatta resultat är låg. 

I bilagorna 3 och 4 ”Resultatredovisning av 
kartläggning 1 och 2” finns en mer detaljerad 
resultatredovisning. I dessa bilagor visas 
utförda statistiska analyser av individuella 
förändringar och förändringar av medelvärden.  

Läsa och skriva 
Att kunna läsa och skriva är självklart viktiga 
faktorer för hur väl barnen kommer att lyckas 
nå skolframgång. Därför var det viktigt att 
lägga stor tyngd på att kartlägga barnens 
förmågor inom detta område. De test som 
användes (normerade efter ålder) är de mest 
beprövade inom svensk skola: DLS 
Läshastighet med förståelsedel, DLS 
Rättstavning och Christer Jacobsons 
Läskedjor. För de yngre barnen användes 
Ingvar Lundbergs läsförståelsetest Vilken bild 
är rätt?  
 
Kartläggning 1 och 2 
Resultatet för läsning var mycket upplyftande. 
De barn som från början hade låga resultat 
hade höjt dessa och 11 av barnen hade 
förbättrat sin läshastighet (se Diagram 1). I 

dessa fall har SkolFam aktivt arbetat med att 
förbättra barnens läsförmåga och med god 
läshastighet blir det lättare att tillgodogöra sig 
innehållet.  

Den andra kartläggningen visar även på en 
förbättring av läsförståelse. De flesta av de 
elever som gjorde DLS Läshastighet med 
förståelse hade höjt sina värden. Den goda 
utvecklingen syns också i DLS Rättstavning 
där 9 av barnen hade blivit bättre på att stava. I 
ordförståelse sjönk medelvärdet för 22 elever 
något mellan kartläggning 1 och 2. Detta är det 
enda exemplet på att gapet mellan barnen i 
SkolFam och jämnåriga har ökat över tid. 

 

 
Diagram 1 – Ordkedjor. Resultat vid kartläggning 1 respektive 
kartläggning 2 för de 11 barn som vid kartläggning 1 hade låga 
värden (stanine 1-3). Elevernas stanine-värden i kartläggning 1 
är sorterade från lägst (elev 1) till högst (elev 11)  

 
Kommentar 
Vid den första kartläggningen hade nästan 
hälften av eleverna svårigheter att läsa på ett 
sådant sätt att de kunde tillgodogöra sig 
textinnehåll. Under de första skolåren handlar 
skolan mycket om att ”lära sig att läsa” medan 
man senare går över till att ”läsa för att lära”. 
Läser man alltför sakta så blir koncentrationen 
på själva avkodningen dominerande över 
förståelsen. Därför är den starka förbättringen 
på läshastighet mycket glädjande.  

Ordförståelse är en viktig faktor när man 
ska förutsäga hur det kommer att gå i skolan 
och att SkolFam inte lyckades göra 
förbättringar här är nedslående. Man kan göra 
vissa antaganden kring orsakerna; det kan 
handla om att det från början låga resultatet gör 
att det är svårt att utveckla sitt lärande. 
Ordförrådet byggs upp tidigt och ju fler ord 
man har från början desto fler ord har man att 
hänga upp sina kunskaper på. Förhoppningsvis 
kan den starkt förbättrade läsförmågan så 
småningom kompensera så att utvecklingen av 
ordförrådet går snabbare.  
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Matematik 
Matematik är ett prestigefyllt ämne i skolan 
och svårigheter här brukar påverka elevens 
självbild negativt.  

Efter relativt stora efterforskningar 
beslutade SkolFams projektteam att som 
kartläggningsinstrument använda en normerad 
matematikdiagnos gjord av Olof Magne för en 
longitudinell studie i en medelstor stad.  

 
Kartläggning 1 och 2 
23 av de 25 eleverna genomförde i den första 
kartläggningen Olof Magnes 
matematikdiagnos. Resultaten för de 23 barnen 
var mycket skiftande. 10 barn låg mycket lågt, 
10 barn låg genomsnittligt och 2 barn hade 
höga värden.  

I den andra kartläggningen förbättrades 
resultaten markant för 7 av barnen med de 
lägsta värdena (se Diagram 2). I medelvärdet 
för 22 elever i matematik fanns en tendens till 
höjning mellan kartläggning 1 och 2. 
 

 
Diagram 2 – Matematik. Resultat vid kartläggning 1 respektive 
kartläggning 2 för de 10 elever som vid kartläggning 1 hade 
låga värden (stanine 1-3). Elevernas stanine-värden  i 
kartläggning 1 är sorterade från lägst (elev 1) till högst (elev 10)  

 
Kommentar 
Att det var så många av barnen (10) som fick 
låga värden (stanine 1-3) i den första 
kartläggningen var anmärkningsvärt då det inte 
motsvarades av lärarnas skattningar av 
matematikkunskaperna. Detta visade sig i flera 
fall handla om att barnen hade stora luckor i de 
grundläggande delarna av matematiken. 
Luckorna innebär att barnen inte har strategier 
för hur man ställer upp tal för att räkna ut dem 
och de kan inte heller använda sig av 
huvudräkning för att räkna ut talen. Det är i 
problemlösning som man använder de olika 
räknesätten och ägnar man alltför stor möda åt 
själva uträkningen kan man inte ägna sig åt att 
försöka förstå problemet. Man kan jämföra 
detta med läsning; tar själva avkodningen 

alltför stor del av uppmärksamheten så kan 
man inte ägna sig åt att förstå innehållet i 
texten.  

Vid den andra kartläggningen hade 
glädjande nog 7 av 10 barn med lägst resultat 
gjort signifikanta förbättringar. De tre barn 
som från början hade stanine 1 hade i 
kartläggning 2 stanine 3, vilket är mycket 
glädjande. Det fanns också en del nedslående 
resultat. Ett barn hade gått från stanine 3 till 1. 
I detta fall kan man med all tydlighet se 
orsaker till detta genom hur drastiskt 
skolmiljön hade försämrats för detta barn. Då 
en del av de barn som från början hade 
genomsnittliga resultat hade gått nedåt är den 
genomsnittliga ökningen inte så markant som 
man skulle önska.  

Kognitiv förmåga  
För att kunna skräddarsy lärandet för eleverna 
var det viktigt att kartlägga deras styrkor och 
eventuella behov av stöd utifrån deras 
specifika kognitiva profil. Målet var att de 
skulle kunna utnyttja hela den potential för 
lärande som de hade, oavsett om denna låg 
högt eller lågt.  

WISC-III är ett väl beprövat testbatteri för 
detta ändamål och används såväl inom 
forskning som i utbildningssammanhang. 
WISC-III är världens mest använda kognitiva 
test och resultaten har samband med hur man 
klarar utbildning och yrkesliv. Testet 
kännetecknas av ett brett upplägg med 12 
deltester, där hälften mäter språklig förmåga 
och hälften icke-språklig. Dessutom mäter 
testen elevens uppmärksamhetsförmåga/ 
arbetsminne och förmåga att snabbt ”arbeta 
på”. WISC-III har Medelvärde (M) 100 och 
Standardavvikelse (Sd) 15 med en i detta fall 
vald normalzon på 80-120 IK. Det är utprövat 
på svenska skolbarn och är det instrument som 
används av skolpsykologer i Sverige så väl 
som internationellt.  

Vanligtvis ligger resultatet på 
begåvningstestet relativt stabilt över tid 
(Svensk manual WISC-III, 1999). Två års 
mellanrum mellan testtillfällena räcker väl för 
att minimera en eventuell träningseffekt/ 
återtestningseffekt. Förväntat var alltså att 
eleverna vid SkolFams andra kartläggning 
skulle ligga på ungefär samma nivå i 
begåvningstestet som två år tidigare, medan 
resultaten på de pedagogiska testerna skulle 
kunna variera. De psykologiska instrumenten i 
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kartläggningen beskrivs närmare i bilaga 2 
”SkolFams Kartläggningsinstrument”. 

 
Kartläggning 1 och 2 
De 25 barnens resultat låg vid första 
kartläggningen på totalvärden mellan 73-115 
IK. Alla elever utom 2 låg inom normalzonen. 
Inget av barnen låg så lågt att ställningstagande 
till inskrivning i särskola var aktuellt.  

Efter två år låg intervallet mellan 80-124 IK 
(se Diagram 3 nedan med resultaten för 
totalvärdena i WISC-III vid kartläggning 1 och 
2). Mer än hälften av eleverna visade en starkt 
positiv utveckling av den kognitiva funktionen, 
vilket är mer än vad man skulle vågat förvänta. 
Bland dem med god utveckling fanns den 
femtedel som i första kartläggningen hade lägst 
resultat, men efter två år låg alla dessa elever i 
normalzonen. Även flera av dem som låg på de 
högsta värdena hade gått starkt framåt. För tre 
elever hade en negativ utveckling ägt rum. De 
hade inte följt sin begåvningskurva som 
förväntat utan halkat efter. Framstegen på 
WISC-III total fördelade sig jämnt på de båda 
skalorna Verbal och Performance. I Verbal del 
hade 5 av de 6 eleverna med lägst resultat 
blivit bättre. På Snabbhetsfaktorn hade två 
tredjedelar av eleverna utvecklats mer positivt 
än förväntat. 4 av de 6 eleverna med lägst 
resultat i kartläggning 1 hade blivit bättre. 
Uppmärksamhetsfaktorn/Arbetsminne låg på 
oförändrad nivå jämfört med kartläggning 1.  

Se bilaga 3 och 4 ”Resultatredovisning av 
kartläggning 1 och 2” för mer detaljerad 
redovisning. 

 

 
Diagram 3 – WISC-III Total. Resultat vid kartläggning 1 
respektive kartläggning 2 för 24 elever. Elevernas IK-värden i 
kartläggning 1 är sorterade från lägst (elev 1) till högst (elev 24) 

 
Kommentar 
Eleverna låg i stort på en begåvningsnivå som 
är förväntad för åldern vid båda 
kartläggningstillfällena. Deras förutsättningar 
för lärande var alltså lika goda som 

genomsnittsbarnets. Det är rimligt att anta att 
dessa elever har varit utsatta för risker under 
fostertid och uppväxt som skulle innebära ökad 
risk för negativ påverkan på deras utveckling. 
Det är inte ovanligt att barnen har föräldrar 
med missbruk eller psykisk problematik under 
graviditet och att de varit utsatta för 
omsorgssvikt. Trots dessa risker låg barnens 
resultat inom normalzonen. 
 För 2 av de 3 eleverna som inte följde sin 
ålderskurva kognitivt fanns hinder inom flera 
områden för utveckling. Skolsituationen 
präglades till exempel av försämring på 
klassrumsnivå, något som SkolFams team inte 
hade mandat att påverka och som återverkade 
på lärarens möjligheter att följa den plan som 
hade gjorts. Allianser i nätverket runt barnet 
blev inte optimala, trots försök till påverkan. 
För det tredje barnet handlade det om en redan 
välpresterande elev som inte behövt eller fått 
andra åtgärder än uppföljning. Kanske arbetade 
denna elev redan vid första mättillfället i sin 
möjliga utvecklingszon? Framför allt var det 
brister i utvecklingen av barnets expressiva 
verbala förmåga som tycktes vara ett hinder. 

Vanligtvis ligger IK-poängen i WISC-III 
relativt stabilt över tid. De två årens mellanrum 
torde enligt WISC-III-manualen säkra att 
förbättringarna inte är en omtestningseffekt 
och WISC-III ger därmed en entydig bild av att 
eleverna kognitivt har utvecklats signifikant 
bättre än förväntat.  

Välmående, beteendeproblem 
och prosocial förmåga 
För att få en så bred bild som möjligt av 
barnens psykiska mående och eventuella 
beteendeproblem fick barnen själva skatta 
frågor kring Ångest, Depression, Ilska, 
Normbrytande beteende och Självbild i 
självskattningsformuläret Beck 
Ungdomsskalor. Beck Ungdomsskalor är ett 
beprövat instrument i forsknings- och 
skolsammanhang och är standardiserat för 
svenska skolbarn år 2004 (Beck 
Ungdomsskalor Manual, 2004). 
Självskattningarna ger en unik möjlighet att 
förstå hur barnet känner och tänker om sig 
själv. 

För att få en allsidig bild användes också 
frågeformuläret SDQ (Strengths and 
Difficulties Questionnaire). I SDQ skattar 
lärare och föräldrar i varsitt formulär barnets 
emotionella symtom samt uppförande-, 
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hyperaktivitets- och kamratproblem. Dessutom 
ger SDQ ett mått på prosocial förmåga, det vill 
säga förmågan att vara hjälpsam och kamratlig 
och visa empatiskt beteende. SDQ är ett 
internationellt välkänt instrument inom 
forskning och klinisk praxis.  

Med denna breda kartläggning av psykiskt 
mående och beteendeproblem samt självbild 
och prosocial förmåga var det möjligt att ge en 
bakgrund till varje elevs prestationer i skolan.  

  
Kartläggning 1 och 2 
I den första kartläggningen, i Beck 
Ungdomsskalors självskattningsformulär som 
eleverna själva besvarade, låg värdena ungefär 
som i en normalgrupp vad det gäller Ångest, 
Depression, Ilska, Normbrytande beteende och 
Självbild. Enligt manualen räknar man med att 
75 % av alla barn inte ska ha påtagliga 
svårigheter inom dessa områden och ha en 
genomsnittligt god självbild. Så såg det alltså 
ut även för de placerade barnen. 

 I den andra kartläggningen hade något fler 
barn förhöjda värden på Beck Ungdomsskalors 
fyra problemvariabler. 25 % bedöms i en 
normalgrupp ha negativa värden, det vill säga i 
det här fallet 6 av 24 elever. Här var det 7 till 8 
elever som skattade sig negativt. 

I den första kartläggningen skattade barnens 
familjehem och lärare problem i de fyra 
problemskalorna i SDQ på generellt sett 
positivt låga nivåer. Barnens prosociala 
beteende, det vill säga att ha ett önskvärt 
beteende som att vara hjälpsam och kamratlig, 
bedömdes av såväl familjehem och  lärare som 
gott. Sammanfattningsvis framkom en bild av 
få problembeteenden och god prosocial 
förmåga enligt föräldra- och 
lärarskattningarna.  

I den andra kartläggningen låg 
belastningspoängen för föräldraskattningen 
totalt för de fyra problemvariablerna på samma 
låga nivå som vid mätning 1. Hos motsvarande 
lärarskattningar fanns en tendens till lägre 
värden, det vill säga att elevernas svårigheter 
hade minskat. Den prosociala förmågan hade 
enligt lärarna ökat för den fjärdedel av 
eleverna som inledningsvis låg på mycket låga 
värden. Föräldrarna skattade förmågan precis 
som för två år sedan som god.  

 
Kommentar 
Vid kartläggning 1 hade en knapp majoritet av 
barnen i SkolFam varit i dygnsvård i minst 3,5 
år och minst 2 år i sitt nuvarande familjehem 

(medianvärde). Barnen hade alltså en 
förhållandevis stabil uppväxtplacering och den 
första kartläggningen visade att de mådde 
psykiskt väl och hade kunnat skapa goda 
relationer i skolan. Om detta är ett genuint 
välbefinnande och relaterande eller mer är ett 
uttryck för en förmåga att vara till lags som en 
adaptiv strategi är svårt att säga. Följsamheten 
i barns anpassning till viktiga vuxna under 
barnaåren är avsevärd (Broberg, 2006).  

I den andra kartläggningen är det intressant 
att den trefaldiga skattningen av elevernas 
psykiska mående pekar åt olika håll. De vuxna 
bedömer att barnen mår bra medan något fler 
barn själva beskriver att de mår dåligt. En 
förklaring till denna upplevelse hos barnen kan 
vara att 10 av dem nu nått tonåren. Andra 
studier med Beck Ungdomsskalor visar att en 
grupp med många tonåringar får ett högre 
värde/tal för problem (enkätundersökning med 
Beck Ungdomsskalor, 2008). Dessutom kan 
man anta att dessa barns tonårsutveckling blir 
mer problematisk än för genomsnittsbarnet. 
Tonårstiden handlar om att frigöra sig från 
nära vuxna och bli en egen individ, något som 
försvåras om närhet och anknytning präglats av 
svårigheter och uppbrott (Broberg, 2006). 

För flera av de barn som skattat negativt 
högre på självskattningen vid kartläggning 2 
kunde en kritisk händelse/period konstateras 
kort före själva mätningen, ofta i form av svåra 
besvikelser i förhållande till de biologiska 
föräldrarna. Frekventa kriser för barnet utifrån 
det dubbla föräldraskapet är säkert 
kännetecknande för den här gruppen. De nära 
relationerna ger inte den trygga stadga som är 
basen för psykiskt välmående utan präglas mer 
av ideliga ”upp- och nedförsbackar”. 

Relation mellan elev och lärare 
En god skolgång och bra studieresultat handlar 
om kunskaper – men också om relationer. I 
studier av motståndskraftiga barn fann man att 
goda relationer till lärare kunde utgöra en 
skyddsfaktor (Nordahl et al, 2007). Vuxna, 
kamrater och gruppklimat är därmed viktiga 
faktorer för lärandet.  

Lärarens förmåga att vara ledare för klassen 
sätter klimatet i gruppen, vilket i sin tur är 
avgörande för hur möjligheterna ser ut att 
eleverna ska kunna föras in i sin möjliga 
utvecklingszon där de gör framsteg 
(Strandberg, 2007). Med tanke på hur 
uppväxten för barnen i SkolFam har sett ut är 
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det troligt att flertalet av dem inte tillhör de 
lyckligt lottade barn, där föräldrarna skapat en 
trygg bas för barnets kommande relaterande. 

Det är alltså inte enbart barnets 
intellektuella förmåga som avgör prestationen i 
skolan utan andra faktorer bidrar, till exempel 
det samspel som uppstår mellan elev och 
lärare. För att få en uppfattning om hur 
relationen mellan elev och klasslärare/mentor 
såg ut för eleverna i SkolFam, konstruerades 
tre skalor (VAS-skalor) där man kunde 
markera sin uppfattning med ett kryss. Eleven 
svarade på hur mycket läraren brydde sig om 
honom/henne och läraren svarade på hur lätt 
det var att nå eleven känslomässigt respektive 
kunskapsmässigt.  
 
Kartläggning 1 och 2 
När elev och lärare fick gradera hur nära de 
känslomässigt stod varandra i den första 
kartläggningen blev det för det stora flertalet 
mycket positiva värden. Lärarna fick också 
gradera hur det gick att nå eleverna 
kunskapsmässigt. Där blev medelvärdet något 
lägre, men fortfarande inte lågt. För vissa 
enskilda elever låg dock skattningarna lågt. För 
en liten grupp elever hade läraren svårt att nå 
dem såväl kunskaps- som känslomässigt. 

I den andra kartläggningen kvarstod positivt 
höga värdena från det första 
kartläggningstillfället. Elever och lärare låg 
alltså högt på skalan i hur mycket de trodde att 
läraren brydde sig om dem respektive hur lätt 
det gick att nå eleven känslomässigt – detta 
trots att 10 av eleverna gått in i en ny relation 
på grund av att klassen bytt lärare. För drygt en 
tredjedel av eleverna hade relationen 
förändrats mot en mer gynnsam sådan, bland 
annat för de elever som fått låga skattningar i 
mätning 1. För lärarnas skattningar, både av 
den känslomässiga relationen och hur det gick 
att nå eleverna kunskapsmässigt, fanns en 
tendens till positiv förändring på gruppnivå. 
 
Kommentar 
Den psykiska hälsan mätt med skattningsskalor 
var överraskande god för den här gruppen 
barn. Vad beträffar elevernas relation till sin 
lärare/mentor i skolan så fanns det alltså tre 
skattningsvärden vid varje 
kartläggningstillfälle. Läraren som skattat 
kunde vara olika personer vid de olika 
mättillfällena, men de sex skattningarna säger 
ändå något om den relationsmiljö eleven har 
och har haft i sin lärandesituation. Tolkat på 

detta sätt hade 10 elever en optimal 
relationsmiljö vid båda mätpunkterna: alla sex 
värdena för dem låg på en mycket hög positiv 
nivå vid kartläggning 1 och 2. För drygt en 
tredjedel avspeglade skattningarna en gynnsam 
förändring i elevens relationsmiljö från 
mätning 1 till 2. Merparten av dem som fått en 
bättre relationsmiljö var elever där SkolFams 
arbetsinsats legat på en hög- eller 
medelintensiv nivå. 3 av barnen hade bytt 
lärare/skola – i några fall just för att få en 
bättre lärandemiljö.    

Eleven Anders utveckling  
Här nedanför beskrivs eleven ”Anders” 
utveckling mellan kartläggning 1 och 2. 
Exemplet vill visa en konkret situation utifrån 
kartläggning av behov, insatser och effekter 
efter två år. Anders heter i verkligheten något 
annat. 

Anders var vid projektstarten 11 år. Han 
hade en god skolsituation med en lärare som 
tyckte om honom och värderade hans 
kunskaper högt. Att bli värderad som kunnig är 
bra då det styr lärarens sätt att se på barnet, 
vilket i sin tur påverkar barnets syn på sig 
själv; den så kallade Pygmalioneffekten 
(Chance, 2008).  

I detta fall var det inte enbart av godo att 
läraren hade denna positiva syn på eleven.  
Anders hade gjort ett mycket dåligt resultat på 
en större matematikdiagnos. Läraren menade 
att det inte speglade pojkens egentliga 
kunskapsnivå. SkolFam gjorde därför om 
diagnosen tillsammans med Anders. Det visade 
sig då att pojken visserligen hade relativt lätt 
att förstå, men att han faktiskt hade stora 
kunskapsluckor. 

SkolFams idé var att pojken nu skulle få en 
”intensivkurs” med specialpedagogen på 
skolan i syfte att han snabbt skulle komma 
tillrätta med sina luckor och därefter kunna 
jobba på sin nivå. Skolan ville inte godta denna 
modell. I stället gick pojken i en grupp 
bestående av 15 elever i behov av extra stöd. 
Anders trivdes inte i denna grupp som han 
kallade ”den sämsta gruppen”.  

Ungefär samtidigt med detta slutade Anders 
lärare på skolan. Hans nya lärare hade lite svårt 
att få mandatet att leda klassen efter den förra 
så populära läraren. Då Anders var en av de 
elever som inte riktigt accepterade den nya 
läraren utan intog en lite obstinat roll, gjorde 
SkolFams specialpedagog ett försök i att 
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handleda läraren i hur man skapar ett gott 
klassrumsklimat. Detta föll inte i god jord. I 
stället arbetade läraren med disciplinära 
metoder som exempelvis anmärkningar, vilket 
i sin tur ledde till att man efter ett antal sådana 
fick gå till rektor för samtal. 

Familjehemmet och SkolFam upplevde att 
denna situation påverkade Anders negativt. 
Hans utsikter att ta sig igenom skolan med en 
god självbild blev allt sämre. SkolFam hjälpte 
familjehemmet att byta till en skola som han 
själv hade önskat att komma till så småningom.  
Denna skola värdesatte högt att man är 
engagerad och har en kritisk hållning. Detta 
passade perfekt; nu vändes det ”obstinata” till 
något positivt och Anders egenskaper 
upplevdes som positiva. Dessutom tog man till 
vara på hans intressen.  

Det har varit en lång väg att gå för Anders, 
matematikluckorna visade sig vara svåra att 
komma tillrätta med, men idag får han MVG 
på matematikprov och tar ansvar för sin 
skolsituation genom att till och med hoppa 
över fritidsaktiviteter ibland för att kunna göra 
bra ifrån sig i skolan. Till skillnad från tidigare 
är hans bild av sig själv att han är en person 
som har kapacitet att klara skolan. Det har 
dessutom visat sig, när SkolFam gjorde den 
andra kartläggningen efter två år, att Anders 
förändrade syn på sig själv till och med visar 
sig i WISC-III begåvningskartläggning där 
hans kapacitet har höjts med 10 % på de två år 
som SkolFam har varit inblandade.  

Eleven Elsas utveckling 
Här nedanför beskrivs eleven ”Elsas” 
utveckling mellan kartläggning 1 och 2. Elsa 
heter i verkligheten något annat. 

När SkolFam började var det sent på 
vårterminen i årskurs 1 för eleven Elsa. 
Familjehemmets mamma berättade för 
SkolFams team att det var svårt att hjälpa till 
med Elsas matematikläxor. Hon tyckte att det 
kändes som att Elsa inte alls förstod, men Elsas 
lärare hade en annan bild. Läraren tyckte att 
Elsa var duktig i matematik.  

SkolFams kartläggning visade att Elsas 
kunskaper i ämnet inte alls motsvarade vad 
man kan förvänta sig av en elev efter ett år i 
skolan. Elsa hade visserligen räknat ut boken, 
men hade inte alls kunskaper därefter – det 
fanns andra vägar för att ta sig igenom 
matematikboken.  

Då det är oerhört viktigt att få en stabil 
grund i matematik, blev det centralt att Elsa 
snabbt behövde ta igen kunskaperna i ämnet.  
När det gäller läsning gick det lite bättre för 
Elsa, även om hon hade svårigheter kring vissa 
bokstäver och därför gissade mycket. 

På Elsas skola var rektorn engagerad från 
allra första början i kontakten med SkolFams 
team. Rektorn tog bland annat själv initiativ till 
att bjuda med skolans specialpedagog till det 
första återkopplingsmötet (det möte då 
SkolFams team visar resultatet av kartläggning 
1). Vid mötet blev det tydligt att mycket 
behövde göras. Specialpedagogen, som inte 
hade känt till Elsas problem, fick snabbt sätta 
igång med massiva insatser. Hennes konkreta 
och roliga metoder inom matematikämnet var 
precis sådana som Elsa behövde. Elsa fick så 
småningom även börja med ett läs- och 
skrivprogram som skolan relativt omgående 
beställde då behoven hade uppmärksammats.  

Det tog tid för Elsa att ta igen allt hon hade 
förlorat inom matematiken i årskurs 1, men 
efter ett tag blev det lättare. Efter två år 
genomfördes SkolFams andra kartläggning och 
Elsas resultat låg då i såväl matematik som 
läsning över genomsnittet. 
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Resultatdiskussion 
Det finns mycket att säga om erfarenheterna 
kring arbetet i SkolFam och flera områden 
hade kunnat ägnas stor uppmärksamhet och 
diskuteras i denna rapport. En avgränsning 
behövde göras och här presenteras en 
sammanfattning av kartläggningens resultat 
samt en diskussion kring valda delar. Därefter 
sammanfattas några av de övergripande 
framgångsfaktorer som projektteamet och 
projektledning särskilt vill lyfta fram utifrån 
projektarbetet.   

Den sammanfattande diskussionen kring 
kartläggningens resultat syftar till att besvara 
projektets syfte och mål.  

Kartläggningens resultat – 
uppnåddes projektets syfte 
och mål?  
Sammanfattningsvis framkom följande 
förändring mellan kartläggning 1 och 2. 

 Eleverna visar en signifikant högre 
kognitiv prestationsförmåga  

 Medelvärdena har förbättrats i nästan 
alla pedagogiska tester  

 Läshastigheten har signifikant ökat 
bland barnen 

 Relationer och prosocial förmåga har 
förbättrats bland barnen 

 Några av barnen mår emotionellt sett 
sämre enligt självskattning. Trots detta 
har barnen gjort pedagogiska framsteg  

 Områdena Matematik och Ordförståelse 
behöver förbättras och utvecklas – både 
arbetsmetod och inlärning  

 
Eleverna höjde sina resultat mer än förväntat i 
läsning/svenska, medan man i matematiken 
endast såg en tendens till höjning. 
Förutsättningarna för lärande mätt med 
begåvningstest förbättrades oväntat bra.  

I bilagorna 3 och 4 ”Resultatredovisning av 
kartläggning 1 och 2” visas en detaljerad 
resultatredovisning. I dessa bilagor framgår 
statistiska analyser av individuella förändringar 
och förändringar av medelvärden. Resultaten 
visar signifikanta skillnader i medelvärden 
trots en mycket liten undersökningsgrupp. 
SkolFams barn jämfördes med jämnåriga barn 
i motsvarande ålder vid båda 
kartläggningstillfällena. Signifikanta 
förbättringar noterades i de flesta av testerna 

bland SkolFams barn i förhållande till denna 
jämförelsegrupp.  

Sammantaget infriades alltså målsättningen 
på gruppnivå då både förutsättningar och 
resultat signifikant förbättrades.  

SkolFams aktiviteter – vilken 
betydelse har de haft för 
elevernas studieresultat? 
En av de viktigaste framgångsfaktorerna för 
SkolFam har handlat om att problem lyfts från 
individen och fokuseras på samspel, 
bemötande och organisation. Ju bättre allians 
som skapades mellan SkolFams team, 
familjehem och skola, desto fler av de 
omgivande faktorerna samspelade positivt.  

Den oväntade ökningen av den kognitiva 
förmågan – begåvningsfaktorn – kan tolkas på 
flera sätt. Att ha växt upp i miljöer där varken 
relationer eller förskole-/skolnärvaro har varit 
stabila kan ha lett till understimulering, vilket 
är en relativt unik belägenhet för barn i det 
svenska samhället idag. Som tidigare har 
nämnts hade en knapp majoritet av barnen i 
SkolFam varit i sitt nuvarande familjhem i 
minst 2 år (medianvärde) när projektet startade 
och barnen hade alltså en förhållandevis stabil 
uppväxtplacering. Att få en stabil tillvaro i 
familjehemmet, regelbunden vistelse i skolan 
och dessutom under dessa två ”SkolFam-år” 
få ett skräddarsytt upplägg i skolan med fokus 
på bra prestationer och goda relationer från 
de vuxnas sida borde ha sin betydelse för att 
hämta igen det som barnen gått miste om. 

En annan faktor som kan ha spelat in för de 
höjda resultaten på det kognitiva området var 
återkopplingen av resultat från kartläggningen 
som gavs till såväl barnet som de vuxna i 
närmiljön. Att vara normal, att vara som andra 
och vara lika smart, är frågor som särskilt 
upptar tankarna hos dem som känner sig 
annorlunda. Detta var ett tillstånd som barnen i 
SkolFam var väl bekanta med och de visade i 
olika situationer prov på att de var mycket 
angelägna om att smälta in och vara 
”normala”. Att då få höra vid återkopplingen 
av begåvningstesten att man är lika smart som 
andra, eller till och med ännu mer begåvad, 
påverkar säkert tilltron till den egna förmågan, 
vilket även helt överensstämmer med aktuell 
kunskap inom området (Finn, 2007). Dessutom 
fick viktiga vuxna, lärare och hem också klart 
för sig att barnen inte hade hinder för sitt 
lärande, utan tvärtom var minst lika receptiva 
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som alla andra barn. Högre förväntningar på 
den egna förmågan tillsammans med realistiskt 
höjda förväntningar från omgivningen torde 
medverka till höjd kognitiv prestation. 

En viktig orsak till de goda pedagogiska 
resultaten kan vara att SkolFam kunnat erbjuda 
skolorna ett specifikt program för att påverka 
läshastighet vilket i sin tur ökar läsförståelsen. 
Programmet involverar eleven själv så att 
resultaten synliggörs och arbetssättet blir 
positivt självstyrande. För matematiken fanns 
inte denna typ av metod tillgänglig och det 
innebar att skolornas strävan att höja elevens 
kompetens inte alltid belönades med framgång. 
Här har SkolFam alltså kunnat peka på ett 
behov att utveckla metoder inom 
matematikområdet och SkolFams team gör nu i 
det fortsatta arbetet stora ansträngningar för att 
hitta effektiva metoder för 
”matematikupphämtning”.  

SkolFams arbetsmodell – 
upplevda framgångsfaktorer  
SkolFams metodik har präglats av en tydlig 
arbetsgång – en given ram med utstakade 
mötesformer i successiv följd. Detta gav stadga 
i den nya samverkan som växte fram – både 
inom SkolFams team och tillsammans med 
elevens skola och familjehem. Kontinuiteten 
över tid gav trygghet så att tillitsfulla allianser i 
de flesta fall kunde utvecklas och gynna 
arbetet med barnet. 

De resultat och erfarenheter som man kan 
se av arbetet, vilka beskrivs i denna rapport, är 
positiva och har lett till att arbetet i sin 
nuvarande omfattning fortsätter som en 
permanent del av arbetssättet inom 
familjehemsenheten i Helsingborg och sker 
genom fortsatt samverkan mellan Skol- och 
fritidsnämnden och Socialnämnden i 
Helsingborg. Benämningen SkolFam kommer 
framöver att finnas kvar men står nu för 
Skolsatsning inom Familjehemsvården.  

Den utarbetade arbetsmodellen i SkolFam 
har högst påtagligt påverkat både arbetssätt, 
tankesätt och yrkesroll för de medverkande 
socialsekreterarna inom Helsingborgs 
familjehemsenhet. Den genomtänkta och 
strukturerade arbetsprocessen upplevs ge en 
stabilitet och professionalitet i arbetssättet 
enligt intervjuer med ett flertal av de 
medverkande socialsekreterarna (intervjuer 
med familjehemsenheten i Helsingborg, våren 
2008). Kartläggningen av barnen ger kunskap 

och en viktig bas för arbetet som inte existerar 
i övriga ärenden. Genom stödet av 
specialpedagogen och psykologen i SkolFams 
team ges socialsekreteraren rätt förutsättningar 
för att kunna hantera skolfrågorna och på bästa 
sätt hävda elevens behov. Socialsekreterarnas 
yrkesroll upplevs därmed stärkas och utvecklas 
då de kan bidra med ett kompetensområde som 
i SkolFams tvärfackliga team formar ett 
helhetsgrepp som är större och starkare än 
delarna. Både socialsekreterarna och 
familjehemmen själva påpekar även effekten 
av att familjehemmets roll som skolföräldrar 
har stärkts och synliggjorts genom arbetet i 
SkolFam. Familjehem som tidigare inte hade 
ett ömsesidigt utbyte och förtroendefulla 
kontakter med elevens skola, upplever nu att 
deras kompetens och roll har tydliggjorts inför 
skolan och att relationerna har förbättrats.    

Här nedanför beskrivs några utav de 
faktorer som har upplevts varit särskilt 
betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete i 
och kring SkolFams arbetsmodell.  
 Kartläggningen – vikten av att kartlägga det 

individuella barnets förutsättningar och 
synliggöra behov  

 Att anpassa det pedagogiska upplägget 
utifrån elevens behov 

 Att problem lyfts från barnet till 
miljö/samspel/organisation  

 Arbetsalliansen – den allians som skapas 
mellan involverade parter  

 Arbetsmodellen – kontinuerlig systematisk 
uppföljning av arbetet 

 Socialsekreterare ges mandat att bättre 
hävda barnets behov i skolan vilket 
påverkar arbetssätt, tankesätt och yrkesroll i 
en positiv riktning 

 Att initiera en lärandeprocess i skolan kring 
elevens utveckling 

 Familjehemmens och föräldrarnas betydelse 
för och kunskap om barnet tydliggörs inför 
skolan 

 Pedagoger inspireras till alternativa 
professionella verktyg i det pedagogiska 
arbetet och erbjuds ”coaching” 

 Att rektorn/skolledningen är med i 
arbetsprocessen 
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Det fortsatta arbetet 
Erfarenheterna utifrån SkolFam har lett till ett 
mer omfattande engagemang bland flera olika 
aktörer kring behovet av att förstärka arbetet 
kring barn i riskgrupper och att fokusera på 
satsningar inom utbildning och hälsa. Inom 
Helsingborgs stads förvaltningschefsgrupp och 
vissa politikergrupper omnämns SkolFam som 
ett gott exempel på ett fungerande 
tvärsektoriellt samarbete och metodutveckling. 
SkolFam uppfattas som en ”spjutspets” när det 
gäller arbetet med barn i riskgrupper i 
Helsingborg.  

Utifrån utgångspunkten att satsa på 
utbildning är det angeläget och önskvärt att 
erbjuda ett anpassat stöd till barnen över tid, 
exempelvis under hela grundskoletiden fram 
till och med årskurs 9, för att där kunna se 
studieresultaten och följa upp värdet av 
insatserna.  

Genom SkolFams erfarenheter finns det ett 
genomtänkt och fungerande koncept för arbete 
med barn i riskgrupper. SkolFam ligger bland 
annat till grund för satsningen UTSIKTER i 
Helsingborg och Landskrona som riktar sig till 
två nya riskgrupper barn och som förutom 
utbildning nu även fokuserar på satsningar 
inom hälsa. Utvecklingen och nuläget inom 
UTSIKTER finns att läsa i dokumentet ”Ett år 
med UTSIKTER” (februari 2009).   
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Bilaga 1 
 

SkolFams Arbetsmodell 
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Bilaga 2                                                    
 

SkolFams Kartläggningsinstrument  
 
 
Pedagogisk kartläggning  
Följande tester är genomförda med alla medverkande elever i SkolFam (med hänsyn tagen till att 
barnen är i rätt ålder för de olika testerna). 

 
Läsa och skriva 
 
LäsKedjor 
Syfte: För läsår 2 och 3 är testet användbart för att mäta ordigenkänning samt visuell och motorisk 
snabbhet. För årskurs 4 och uppåt även förmåga att se hur skriftspråket är uppdelat i meningar. För 
årskurs 1 finns inga Läskedjor. 
 
Innehåll: Årskurs 2 till 3 innehåller bokstavskedjor och ordkedjor. Bokstäverna är skrivna i versaler 
och barnen ska, under två minuter, dra streck mittemellan par av lika bokstäver i en sekvens som kan 
se ut på följande vis: KSBBSOOFE. Ordkedjorna går ut på att, under två minuter, med streck markera 
var mellanrummen ska vara i en sekvens av tre sammanskrivna ord. Ordkedjorna kan se ut som följer: 
snöbåtko, bilmusvatten. Meningskedjorna består av fyra enskilda meningar utan inbördes relation, 
sammanskrivna i längre kedjor. Uppgiften är att med streck markera var punkterna skulle varit.  

I årskurs 4 och uppåt består de av teckenkedjor, ordkedjor och meningskedjor. Bokstavskedjor och 
teckenkedjor används mestadels för att jämföra allmän visuell och motorisk snabbhet med hur snabbt 
man kan avläsa ord. Meningskedjor mäter i viss mån läsförståelse men också förmåga att se hur 
meningar är uppbyggda. 
 
Läskedjornas normering: Läskedjornas normering bygger på undersökningar av 2 314 elever och 
använder sig av stanineskalan som jämförelsemått. Stanineskalan bygger på en uppdelning av 
normalfördelningskurvan i nio skalsteg, där det första skalsteget är lägst och det femte utgör 
medelvärdet.  
 
Vilken bild är rätt? (från årskurs 2 till årskurs 3) 
Syfte: Att få en uppfattning om barnens läsförståelse i läsår 2 och 3. 
 
Innehåll: Provet består av 38 uppgifter. Varje uppgift har en text, ofta bara en mening, men ibland kan 
det vara två och någon gång tre meningar. Till varje uppgift finns en rad med fyra bilder. Bilderna är 
ganska lika, men det är bara en bild som passar till texten i uppgiften. Eleverna ska läsa varje mening 
(eller meningarna) tyst för sig själva och med ett pennstreck markera vilken bild som passar till  
meningen. Man räknar antalet riktigt gjorda uppgifter under 10 minuter.  
 
Normering: Vilken bild är rätt är normerat på 843 barn. Stanineskalan används också här.  
 
DLS Läshastighet (från årskurs 4 till årskurs 9) 
Syfte: Att få en uppfattning om elevens förmåga att läsa snabbt med bibehållen förståelse.  
 
Innehåll: Tystläsningsuppgifter. Under läsningen kommer ett antal parenteser. I parenteserna finns tre 
alternativa ord varav ett passar in i textsammanhanget. Eleven stryker under det ord som han eller hon 
finner mest lämpligt. Antal rätt understrukna ord visar hur långt eleven hunnit läsa med bibehållen 
förståelse. Detta ligger till grund för normjämförelse.  
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DLS Normering: Den slutliga standardiseringen gjordes på 3600 elever från 31 skolor. Elevernas 
resultat har transformerats till staninevärden. Se tidigare förklaring av stanineskalan. 
 
DLS Rättstavning (från årskurs 2 till årskurs 9) 
Syfte: Att få en uppfattning om elevens stavningsförmåga vid skrivning av vanliga ord. Vid analys av 
felstavningar får man också ofta en bild av lässtil, till exempel om eleven ser orden som helheter 
(ortografisk läsning) eller om eleven ljudar sig fram. Man kan också upptäcka fonologiska svårigheter.  
 
Innehåll: Diktamensskrivning med 36 ord. Antal rätt jämförs med normgrupp. Detta test har oftast 
genomförts i klassen på respektive skola och resultatet har sedan skickats till SkolFams 
specialpedagog.  
 
DLS Ordförståelse (från årskurs 2 till årskurs 9) 
Syfte: Att få en uppfattning om elevens allmänna förmåga att förstå ord. 
 
Innehåll: Prövningsordet ingår i en fras som avslutas med fyra svarsalternativ. Eleven kryssar i sitt val 
av rätt svarsalternativ. Antal rätt besvarade uppgifter ligger till grund för normjämförelse. 
 
Kompletterande diagnoser  
Ovanstående diagnoser har genomförts av två orsaker; dels för att ha ett ”objektivt” redskap att mäta 
skillnader mellan kartläggning 1 och 2 och dels för att ha ett underlag för den pedagogiska 
behovsanalysen. I de fall den pedagogiska behovsanalysen har känts osäker, då eleven till exempel 
presterar sämre än förväntat på de generella diagnoserna, har det gjorts en kompletterande pedagogisk 
analys. Exempel på underlag för denna är: 

 Inlärningsstilsanalys; ett intervjuformulär där barnet svarar på olika frågor kring hur olika 
förhållanden ska vara för att han eller hon lättast ska lära sig 

 Eftersägningsprov där eleven får eftersäga fonologiskt komplicerade ord  
 Jämförelse mellan läsning och/eller skrivning av nonord (låtsasord) och riktiga ord. Detta test 

visar hur väl olika lässtrategier fungerar för eleven. Har han eller hon till exempel mycket svårt 
för att läsa nonord (låtsasord) kan man anta att det finns fonologiska svårigheter   

 Högläsning av text med frågor på innehållet  
 Bokstavskännedom  
 Fri skrivning  

 
Matematik 
 
Olof Magnes matematikdiagnos  
Syfte: Olof Magnes diagnoser kom till som ett utvärderingsinstrument i ett matematikprojekt som 
genomfördes i en medelstor stad; det så kallade Medelstaprojektet. Diagnoserna är tänkta att vara 
obundna av läroplaner och är genomförda på alla barn i staden under år 1977, 1985 och 1990.  
 
Innehåll: Magnes diagnoser mäter kunskaper i:   

 Benämnda uppgifter (problemlösning) 
 Taluppfattning 
 Formuppfattning; geometri, pengar, mätning, enheter 
 Huvudräkning/överslagsräkning 
 Räkneuppställningar  

 
Normering: Matematikdiagnosens normering är gjord utifrån 1977 års undersökning i ”Medelsta”. 
Stickprov gjordes för 1985 och 1990 års undersökningar utan att signifikanta differenser erhölls 
mellan de olika undersökningarna. Diagnoserna har sneda fördelningar, det vill säga medelvärdet har 
förskjutits uppåt. Härigenom får man en god spridning för de lägre prestationerna. Detta resulterar i att 
tillförlitligheten ökar för bedömning av elever med hinder för inlärningen.  
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Övriga pedagogiska tester 
 
Observation 
SkolFams specialpedagog har kommit ut till skolan och tittat på samspel mellan eleven och klassen 
samt mellan eleven och lärare. En annan viktig del av observationen har varit att se hur organisationen 
av miljön och skolarbetet påverkar barnet. Det har varit viktigt för många av SkolFams elever att inte 
utmärka sig och därför har specialpedagogen förmedlat till klassen att ”jag är en sådan lärare som åker 
runt till olika klasser och tittar hur ni har det”. Detta har godtagits utan undantag.  

SkolFams team har också kommit överens med de medverkande eleverna kring hur han eller hon 
kan förhålla sig till specialpedagogen vid detta möte. Det är skolsituationen som ska observeras och 
därför kan barnet välja att inte låtsas om att han/hon känner specialpedagogen som kommer ut. Det 
vanligaste är att inte låtsas om bekantskapen. Om eleven väljer att visa att han/hon känner 
specialpedagogen så har en diskussion förts kring vad han/hon sedan ska säga till klasskamraterna om 
de har haft funderingar kring detta.   
 
Skattning av ”skolkompetenser”  
I samband med observationen har SkolFams specialpedagog gjort en strukturerad intervju där 
huvudansvarig lärare har skattat hur barnet klarar av olika situationer som är viktiga för att 
skolsituationen ska vara god. Exempel på frågor är hur eleven klarar av att påbörja och avsluta 
skolarbete och hur eleven förstår matematik eller läsförmåga. Läraren har fått värdera dessa 
kompetenser på en skala mellan 1 och 10.  

 
Psykologisk kartläggning  
Följande tester är genomförda med alla medverkande elever i SkolFam (med hänsyn tagen till att 
barnen är i rätt ålder för de olika testerna). 

 
Kognitiv förmåga 
 
WISC-III – Wechsler Intelligence Scale for Children; 3rd edition 
Syfte: Att mäta allmän begåvning i en profil där kognitiva styrkor och svårigheter syns. 
 
Innehåll: WISC-III innehåller 12 deltester och är världens mest använda kognitiva test. Testet är väl 
utprovat i såväl forskningssammanhang som i klinisk och pedagogisk praxis, där det används för 
planering av inlärningsstöd. Testresultaten har positiva samband med hur man klarar utbildning och 
yrkesliv. Av det totala antalet deltester mäter 6 deltest verbal förmåga (språklig förmåga; ”att-höra-
något-och-säga-något”) och 6 deltest performance (viso-spatial förmåga; ”att-se-något-och-göra-
något”). Resultatet presenteras i en Total IK-poäng, en Verbal IK-poäng, en Performance IK-poäng 
samt i varsin indexpoäng för faktorerna Uppmärksamhet/Arbetsminne och Snabbhet.  
 
VMI – Development Test of Visual-Motor Integration-Beery; 5th edition 
Syfte: Att mäta utvecklingen av förmåga att integrera visuell och motorisk information.  
 
Innehåll: VMI mäter utvecklingen av förmågan att integrera visuell och motorisk information genom 
att barnet får kopiera geometriska figurer. Detta kräver integration av sensorisk input med motorik och 
sker på en högre nivå av tänkande/kognitiv utveckling.  
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Välmående, beteendeproblem och prosocial förmåga  
 
Beck Ungdomsskalor 
Syfte: Självskattningsskala avseende egenupplevd psykisk hälsa hos barn och ungdomar. 
 
Innehåll: Beck Ungdomsskalor ger en bild av emotionell och social problematik hos barn och 
ungdomar. Beck Ungdomsskalor består av fem självskattningsskalor med 20 frågor för upplevelse av 
Ångest, Depression, Ilska, Normbrytande beteende och Självbild. Skalan är standardiserad på 2400 
svenska skolbarn 2004 (Beck Ungdomsskalor Manual, 2004). Beck Ungdomsskalor ger en unik bild 
av hur barnet själv känner och tänker om sig själv, vilket annars är uppgifter som är svåra att få från 
andra personer (exempelvis föräldrar och pedagoger).    
 
SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire 
Syfte: Att mäta barns och ungdomars beteende genom lärar- och föräldraskattningar. 
 
Innehåll: SDQ mäter beteende genom lärar- och föräldraskattningar inom fem områden: prosocial 
förmåga, emotionella symtom samt uppförande-, hyperaktivitets- och kamratproblem. SDQ används 
internationellt i såväl forskningssammanhang som i klinisk praxis. Att få två mått, från föräldrar och 
lärare, ger en bredare bild över den psykiska hälsan hos barnet. När den dessutom kompletteras med 
barnets egen skattning, som i Beck Ungdomsskalor, får man en bra uppskattning av hur barnet mår. 

 
Relation mellan elev och lärare 
 
VAS-skalor – Visual Analogue Scale 
Syfte: Att skatta och bedöma relationen mellan pedagog och elev. 
 
Innehåll: Elev och pedagog skattar på varsin VAS-skala hur känslomässigt nära de upplever att de står 
den andre. Eleven anger hur mycket han/hon tror att läraren bryr sig om honom/henne på en skala. 
Läraren gör motsvarande utifrån hur lätt det är att nå eleven känslomässigt. Pedagogen skattar 
dessutom hur lätt det är att nå eleven kunskapsmässigt. Möjliga mätvärden ligger mellan 1 till 14. 
Skalorna konstruerades i samråd med leg. psykolog och fil.dr Eva Tideman från Institutionen för 
Psykologi vid Universitetet i Lund. 
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Bilaga 3                              

 

Resultatredovisning av kartläggning 1 och 2 
 
 
Läsa och skriva 
 
Diagram 1A – Ordkedjor. Resultat för 22 elever vid kartläggning 1 och 2. 
 

 
 
 
 
Diagram 1B – Ordkedjor. Utveckling för de 11 elever som vid kartläggning 1 hade lägst värden. 
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Matematik 
 
Diagram 2A – Matematik. Resultat för 22 elever vid kartläggning 1 och 2. 
 

 
 
 
 
Diagram 2B – Matematik. Utveckling för de 10 elever som vid kartläggning 1 hade lägst värden. 
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Kognitiv förmåga 
 
Diagram 3A – Kognitiv förmåga. Resultat för 24 elever vid kartläggning 1 och 2. 
 

 
 
 
 
Diagram 3B – Kognitiv förmåga. Utveckling för de 5 elever som vid kartläggning 1 hade lägst värden. 
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Kognitiv förmåga 
 
Diagram 4 – Kognitiv förmåga. Individuell utveckling för 24 elever mellan kartläggning 1 och 2.  
 
 

      
 
 
Grön heldragen linje = Innebär oförändrad eller positiv utveckling av WISC-III Totalpoäng. 9 av 24 elever  
hade en signifikant positiv utveckling. 
 
Röd streckad linje = Innebär negativ utveckling av WISC-III Totalpoäng. Endast 3 av 24 elever hade en  
negativ utveckling. 
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Bilaga 4                             

 

Resultatredovisning av kartläggning 1 och 2 
 
 
Resultat uppdelat efter kartläggningsinstrument 
 
Tabell 1: Förändringar i medelvärden för hela gruppen elever mellan kartläggning 1 och 2 (T1-T2, två år). 
Resultat av T-test uppdelat efter kartläggningsinstrument. 
 
Test N T-test medelvärden T1 – T2 
WISC-III Indexskalor   
Verbal förståelse 24 ** 
Perceptuell organisation 24 * 
Arbetsminne 24 is 
Snabbhet 24 ** 
   
WISC-III IK-skalor   
Verbal skala 24 * 
Performance skala 24 ** 
Total skala 24 *** 
   
WISC-III – särskilt intressant delskala   
”Likheter” (förmåga att använda verbal 
förmåga i abstrakt tänkande) 

24 *** 

   
DLS   
Rättstavning (stanine) 22 * 
Ordförståelse (stanine) 22 *  

(försämring över tid) 
Läshastighet/läsförståelse (stanine) 11 * 
   
Ordkedjor   
Ordkedjor (stanine) 22 * 
   
Magnes Matematikdiagnos   
Matematik (stanine) 22 is 
   
 
* p< 0,05  ** p<0,01  *** p< 0,001   is= icke signifikant skillnad 
 
Benämningen p<0,05 innebär att det är mindre än 5 % chans att förändringarna är slumpmässiga, p<0,01 innebär 
mindre än en chans på 100 att de är slumpmässiga och p<0,001 innebär mindre än en chans på 1000 att det är 
slumpen som står bakom skillnaderna. Signifikansens styrka ökar alltså med antalet asterisker. 
 
Alla statistiskt signifikanta skillnader avser förbättring över tid om inte annat anges. 
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Resultatens individuella förändringar uppdelat efter kartläggningsinstrument 
 
Tabell 2: Individuella förändringar i resultat mellan kartläggning 1 och 2 (T1-T2, två år).  
 
Test Förbättring Oförändrat Försämring N 
WISC-III Indexskalor 
 (förändring vid T2= över/under  
90 % KI* vid T1) 

    

Verbal förståelse 10 10 4 24 
Perceptuell organisation 7 15 2 24 
Arbetsminne 2 20 2 24 
Snabbhet 12 10 2 24 

  
WISC-III IK-skalor 
 (förändring vid T2 = över/under 
90 % KI* vid T1) 

  

Verbal skala 9 12 3 24 
Performance skala 8 15 1 24 
Total skala 9 12 3 24 

  
DLS  
(förändring = minst två stanine  
T1-T2) 

  

Rättstavning  9 12 1 22 
Ordförståelse 1 19 2 22 
Läshastighet/läsförståelse  4 6 1 11 

  
Ordkedjor  
(förändring = minst två stanine  
T1-T2) 

  

Ordkedjor 10 9 3 22 
  

Magnes Matematikdiagnos 
(förändring = minst två stanine  
T1-T2) 

  

Matematik  9 7 6 22 
     
 
*KI = Konfidensintervall  
 
Individuella förändringar definieras som ett värde över/under 90 % konfidensintervall enligt WISC-III manual. 
Individuella förändringar kan beräknas på olika sätt. Det som här har valts är ett konservativt sätt, det vill säga 
risken för att överskatta resultat är låg.    
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