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1. Sammanfattning

Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården – är en manualbaserad arbetsmodell 
som syftar till att stärka familjehemsplacerade barns skolgång. Bakgrunden är forsk-
ning som visar att familjehemsplacerade barn underpresterar i skolan och löper  
kraftigt förhöjda risker för framtida psykosocial utsatthet. 

Skolfam Malmö har bedrivits i projektform under perioden 2012-2015. Stadsom-
rådesförvaltning Söder har varit projektägare och arbetet har letts av en styrgrupp 
bestående av representanter från grundskola och IOF. 

Urvalet bestod från början av 21 långsiktigt familjehemsplacerade barn som bodde och 
gick i skolan i Malmö. Två av dessa har fallit bort under projekttiden varför resultaten 
i denna rapport baseras på 19 barn. Rapporten presenterar resultat från två kartlägg-
ningar (före- och eftermätningar) med Skolfams testbatteri av psykologiska och 
pedagogiska tester. 

Resultaten visar att barnens kognitiva kapacitet, mätt med begåvningstestet WISC-IV, 
efter två år har ökat signifikant på gruppnivå. De pedagogiska resultaten låg vid båda 
kartläggningarna ungefär i nivå med barnens intellektuella förmåga. 

Trots höjningen av barnens kognitiva förmåga låg resultaten på gruppnivå vid båda 
kartläggningarna lägre än i andra Skolfam-kommuner. Ett antal försvårande faktorer i 
barnens närmiljö kan antas ligga bakom detta. Majoriteten av gruppen bodde i socialt 
utsatta bostadsområden och gick i skolor där måluppfyllelsen var lägre än genom-
snittet. Flera familjehem hade också stora behov av stöd i rollen som skolföräldrar. 
Projektet har inneburit ökad kunskap om hur dessa faktorer har påverkat barnens 
kunskapsutveckling och hur ansvariga parter kan kompensera för riskerna.

Skolfam har inneburit nytta för de medverkande individerna. Kartläggningarna har 
inneburit att omgivningen har fått en tydligare bild av barnets faktiska styrkor och 
svårigheter, och kunnat anpassa stödinsatser och pedagogiska metoder därefter.  
Skolfam har också bidragit till att skolor har fått upp ögonen för gruppen familje-
hemsplacerade barn i ett sammanhang där många elever har stora behov.
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2.1 Familjehemsplacerade barn är en riskgrupp
Svenska registerstudier visar att barn som växer upp i familjehem lämnar skolan 
med betydligt lägre betyg än sina jämnåriga. Låga eller ofullständiga betyg är en klar 
riskfaktor som kan innebära försämrade framtidsutsikter. Till exempel ökar riskerna 
för att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa, tonårsföräldraskap, suicid och suicidförsök, 
missbruk, kriminalitet och långvariga försörjningsproblem. Omvänt är frånvaron av 
”skolmisslyckande” den starkast skyddande faktorn (Socialstyrelsen, 2010). 

Familjehemsplacerade barn kommer ofta från samhällsgrupper som tenderar att 
lyckas sämre i skolan. Men även om man tar hänsyn till dessa omständigheter presterar 
familjehemsplacerade barn som grupp betydligt sämre än andra barn med samma 
kognitiva förutsättningar som inte är placerade. Om man jämför med icke placerade 
barn med samma betyg från årskurs nio uppnår de familjehemsplacerade barnen en 
lägre utbildningsnivå totalt. Forskning visar att den nuvarande familjehemsvården 
inte räcker för att kompensera på lång sikt (Socialstyrelsen, 2010). Den behöver 
kompletteras med andra insatser för att barnet ska få den skolgång som ger en 
skyddande verkan.

2.2 Vad är Skolfam?
Skolfam – Skolsatsning inom familjehemsvården – är en förebyggande arbetsmodell 
som har utvecklats mot bakgrund av att familjehemsplacerade barn utgör en tydlig 
riskgrupp i förhållande till andra barn. Arbetet bygger på principen att alla inblandade 
parter – skola, socialtjänst och familjehem – samverkar för att barnet ska klara sin 
skolgång optimalt. 

Varje barn genomgår inledningsvis en psykologisk och pedagogisk kartläggning. 
Denna ligger till grund för att formulera åtgärder och insatser i syfte att barnet ska 
bli optimalt utmanat och nå så höga kunskapsmål som förutsättningarna medger. 
Utvecklingen i skolan följs upp regelbundet och vid behov får barnet individuellt 
anpassade insatser. Efter två år görs kartläggningen om på nytt för att utvärdera om 
arbetet har gett resultat. Uppföljningen fortsätter under hela grundskoletiden med 
det övergripande målet att barnet ska uppnå behörighet till gymnasieskolan.

Skolfam startade som ett projekt i Helsingborgs stad 2005 och utvärderades 2008. 
Resultaten var lovande – de medverkande barnen visade en högre prestationsförmåga 
och förbättrade medelvärden i nästan alla pedagogiska tester (Vinnerljung et al., 
2011). Några år senare replikerades projektet i Norrköpings kommun, även denna 
gång med hoppfulla resultat (Norrköping, 2012). Detta har lett till att arbetsmodellen 
under de senaste åren har fått nationell spridning. Idag (hösten 2015) finns ett 
nationellt Skolfam-nätverk bestående av 25 kommuner. Fyra av dessa har två eller 
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flera Skolfam-team. Ungefär två tredjedelar av alla teamen är permanenta och en 
tredjedel drivs som projekt. På nationell nivå stöds arbetet av Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset, Skolverket, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting. 

2.3 Beslut om genomförande
I april 2011 beslutade kommunstyrelsen i Malmö stad att medel skulle avsättas för 
ett pilotprojekt med syfte att stärka de familjehemsplacerade barnens skolresultat 
och hälsa. Projektet skulle vara kommunövergripande och Fosie stadsdelsförvaltning 
skulle vara projektägare. Stadsdelsfullmäktige Fosie fick i uppdrag att i januari 2013 
inkomma med återrapportering av projektet till kommunstyrelsen som då hade att ta 
ställning till fortsatt finansiering inför 2014. Fosie stadsdelsfullmäktige överlämnade 
en delrapport till kommunstyrelsen i december 2012, tillsammans med en ansökan 
om fortsatt finansering för 2014 och 2015, vilken beviljades (KS-2013-72). Förelig-
gande rapport utgör slutrapport för projektet, som efter organisationsförändringen 
2013 kom att tillhöra stadsområdesförvaltning Söder.

2.4 Syfte och mål
Syftet med Skolfam i Malmö stad har varit att stärka familjehemsplacerade barns 
skolresultat och hälsa.  

Målet har varit att, genom implementering av arbetsmodellen Skolfam, skapa förut-
sättningar för optimala skolresultat hos de barn som medverkat i projektet. 

Ambitionen har också varit att projektet ska sätta fokus på barnens utbildnings-
situation inom familjehemsvården och de medverkande skolorna, samt genom 
metodutveckling uppmärksamma och lyfta skolans betydelse även för kommunens 
övriga placerade barn och ungdomar. 
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3. Metod och genomförande

3.1 Arbetsprocess
Arbetsmodellens olika steg är reglerade i en manual (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 
2015), där vissa delar är obligatoriska och andra kan anpassas efter lokala förutsätt-
ningar. Utgångspunkten är att ett tvärprofessionellt team bestående av specialpedagog, 
psykolog och barnets socialsekreterare samverkar och bildar ett team kring varje 
barn. Även ansvarig familjehemssekreterare medverkar i arbetet. 

Arbetet i Skolfam Malmö har löpt över tre år (för en översikt över arbetsgångens 
olika steg, se bilaga 1):

År 1 – april 2012 till april 2013
Samtliga barn genomgick en inledande psykologisk och pedagogisk kartläggning (för 
en redogörelse av samtliga testinstrument, se bilaga 2). Med utgångspunkt från resultaten 
tog Skolfam tillsammans med skola och familjehem fram en individuell plan för hur 
skolgången kunde optimeras efter varje elevs förutsättningar. Vid behov initierade 
Skolfam individuella insatser, till exempel genom att rekommendera pedagogiska 
metoder som även kunde användas på gruppnivå (för en lista över insatser, se bilaga 
3). Utvecklingen följdes upp kontinuerligt tillsammans med skolor och familjehem. 

År 2 – maj 2013 till mars 2014
Andra året ägnades åt individuellt anpassade insatser, ofta i samverkan med andra 
instanser, till exempel barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan. Skolfam gav 
konsultation/handledning till skolans personal i enskilda ärenden. Utvecklingen 
följdes upp kontinuerligt tillsammans med skolor och familjehem.

År 3 – april 2014 till april 2015 
En förnyad kartläggning med samma instrument gjordes efter två år för att möjliggöra 
effektmätning och kvalitetssäkring. Den andra kartläggningen följde i stort sett samma 
tidsschema och turordning som två år tidigare. Parallellt med detta hölls uppföljnings-
möten kring varje barn flera gånger per termin och vid behov oftare. 

3.2 Organisation 
Projektet har tillhört individ- och familjeomsorgen i stadsområde Söder och personalen
är anställd där. Arbetet har följts av en styrgrupp bestående av högre tjänstemän från 
grundskoleförvaltningen, individ- och familjeomsorgen (IOF) i två stadsområden 
samt stadskontorets välfärdsavdelning. Styrgruppen har sammanträtt i genomsnitt 
två gånger per termin. Processen kring Skolfams dagliga arbete har skett i ett mindre 
sammanhang, där psykolog, specialpedagog, projektledare och representanter från 
familjehemsvården har medverkat. 
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Vid projektets start var ansvaret för de familjehemsplacerade barnen fördelat på sju 
stadsdelar. Majoriteten av barnen gick i skolan i en annan stadsdel än den som hade 
placerat dem. Efter organisationsförändringen 2013 övergick ansvaret för de placerade 
barnen till fem stadsområden. 

För varje barn finns en vårdansvarig socialsekreterare och en familjehemssekreterare för 
familjehemmet. Båda funktionerna är delaktiga i Skolfam, vilket innebär att projektet 
har involverat ett stort antal medarbetare inom familjehemsvården, totalt 43 stycken 
under projekttiden. Alla barn utom en har bytt socialsekreterare minst en gång, och 
av dessa har åtta barn haft så många som tre eller fyra olika socialsekreterare under 
tiden i Skolfam. 

Utöver detta har Skolfam samverkat med arbetslagen på berörda skolor (rektorer, 
lärare och elevhälsopersonal), med familjehemsföräldrar samt, om ansvarig social-
sekreterare har bedömt att det är lämpligt, även med de biologiska föräldrarna. Vid 
behov har även tolk deltagit vid möten.

3.3 Förankring 
Verksamhetschefer inom IOF och grundskola informerades om projektet vid 
gemensamma möten i samband med uppstarten samt efter den första kartläggnings-
omgången. I stadsområdena hölls informationsmöten med chefer och medarbetare 
inom familjehemsvården vid projektstarten, liksom löpande avstämningsmöten 
under arbetets gång. Skolfam har också deltagit i träffar med stadens nätverk för 
barnets socialsekreterare respektive familjehemssekreterare. För att ytterligare sprida 
kunskap om utbildningens betydelse för placerade barn har Skolfam medverkat vid 
temadagar för familjehem samt för chefer och medarbetare inom IOF om familje-
hemsplacerade barns skolgång, som har anordnats av stadskontoret. 

Inom grundskolan har Skolfam av resursskäl prioriterat att sprida information på de 
skolor och i de arbetslag som har elever som ingår i satsningen. Tillsammans med 
Skolfam i Helsingborg och Landskrona anordnades årliga fortbildningsdagar för 
berörda pedagoger, rektorer och elevhälsopersonal. Dagarna innehöll information 
om hur Skolfams arbete fortskred samt fördjupande föreläsningar inom olika peda-
gogiska områden. Skolfam har också presenterat verksamheten för skolsköterskor 
och skolläkare vid grundskoleförvaltningens medicinska elevhälsa.  

Information om Skolfam har funnits tillgänglig på Malmö stads webbplats, på 
intranätet Komin och i broschyrer med innehåll särskilt anpassat till personal, familje-
hem respektive biologiska föräldrar. Nyhetsbrev har skickats ut till familjehem, chefer 
och medarbetare inom berörda verksamheter tre till fyra gånger per år. Ytterligare 
information, samt en webbutbildning anpassad för olika målgrupper, har funnits 
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tillgänglig på den nationella webbplatsen www.skolfam.se. Där finns också information 
särskilt anpassad till barn.

3.4 Samtycken
För barn som var familjehemsplacerade med stöd av socialtjänstlagen (SoL), 
vilket var fallet för majoriteten av barnen i målgruppen, krävdes vårdnadshavarnas 
samtycke till barnets medverkan i Skolfam. Samtycket innebar att skolans personal, 
liksom den medicinska delen och övriga delar av elevhälsan på skolan, fick utbyta 
nödvändig information rörande barnet med socialtjänsten samt med Skolfams personal. 
Detta gällde vid behov som var kopplade till arbetet med Skolfam. 

3.5 Urval 
Skolfam är en förebyggande arbetsmodell. Barnen som har deltagit har gjort det mot 
bakgrund av att de ingår i gruppen familjehemsplacerade barn och inte utifrån att det 
har förelegat någon känd problematik för den enskilda individen. Barnen har fått del 
av satsningen endast som ingående i en grupp av barn med höga risker. 

Barnen gick vid projektets start våren 2012 i förskoleklass till och med årskurs fem 
(födda 2000-2005). De var stadigvarande placerade i familjehem inom stadens gränser 
och gick på skolor i Malmö. Syftet med den geografiska avgränsningen var att öka 
förutsättningarna för erfarenheter och pedagogiska metoder att spridas på stadens 
skolor. Det var dessutom ett sätt att begränsa gruppens storlek, då rekommendationen 
enligt Skolfams manual är att ett heltidsteam maximalt arbetar med 20-22 barn från 
den första till den andra kartläggningen. 

En inventering hösten 2011 visade att det fanns 23 barn i den aktuella målgruppen. 
Ett av dessa motsatte sig själv medverkan i Skolfam. Ansvarig socialsekreterare gjorde, 
efter upprepade kontakter med barnet och familjehemmet, bedömningen att det inte 
fanns förutsättningar att bedriva Skolfam i ärendet. I ett annat fall ville barnets 
vårdnadshavare inte ge sitt samtycke. Därmed återstod 21 individer. Under projekttiden 
avslutade fyra av dessa sin medverkan i projektet1. Två av dem hade inte hunnit 
genomgå en andra kartläggning. Denna rapport baseras på resultaten från de 19 barn 
som har genomgått båda kartläggningarna.

3.6 Gruppens sammansättning
Gruppen bestod av elva flickor och åtta pojkar som vid den första kartläggningen 
gick i förskoleklass till och med årskurs fem. Genomsnittsåldern vid starten var tio år 
och en månad.

Två av barnen var placerade enligt lagen om vård av unga (LVU) och övriga enligt 
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1  Två barn flyttade tillbaka till sina biologiska föräldrar efter den andra kartläggningen. Eftersom de inte hade 
något fortsatt stöd från socialtjänsten efter hemflytten fanns det inte förutsättningar att fortsätta bedriva Skolfam 
i dessa ärenden. De båda andra barnen, som hade uppnått 14 års ålder, uttryckte själva att de inte ville fortsätta 
med Skolfam efter cirka ett och ett halvt år i projektet. 



socialtjänstlagen (SoL). Tiden i familjehem varierade mycket; vissa barn hade placerats
redan som spädbarn och andra hade bott i familjehem i drygt ett år. Mer än två 
tredjedelar hade varit familjehemsplacerade i tre år eller mer. Elva barn var familje-
hemsplacerade hos släktingar. Under projekttiden omplacerades två barn till nya 
familjehem.

Tio barn hade utländsk bakgrund. Vissa var födda i Sverige med utländska föräldrar, 
medan andra var nyanlända och endast hade tillbringar ett eller ett par år i landet2. 
Fyra var nyanlända och hade varit i Sverige ett till tre år vid projektets start.

Två barn hade diagnos (ADHD, dyslexi och språkstörning). Ett tredje fick diagnosen 
atypisk autism under projekttiden och ett fjärde diagnosen dyslexi. Ytterligare två 
barn väntar i skrivande stund på utredning avseende utvecklingsstörning, autism och 
språkstörning

3.7 Deltagande skolor
Totalt medverkade 21 olika skolor i Skolfam under projekttiden. Tio barn bytte skola 
minst en gång, tretton barn bytte stadium och dessutom förekom ett flertal lärarbyten. 
De flesta skolbyten berodde på att familjehemmet flyttade eller på att eleven bytte 
stadium. Några byten skedde som en följd av att barnen inte kunde få sina behov 
tillgodosedda på den tidigare skolan. 

Inom Malmö finns stora skillnader mellan skolor och stadsdelar vad gäller måluppfyllelse
och behörighet till gymnasiestudier på nationellt program. En klar majoritet (84 pro-
cent) av barnen i Skolfam bodde i Malmös östra och södra delar, där invånarna i 
högre utsträckning saknar högre utbildning än grundskola och har svag arbetsmarknads-
anknytning. De gick i skolor där andelen elever som var godkända i årskurs nio, 
det vill säga som hade godkända betyg i alla ämnen, var låg. På en av skolorna som 
medverkade i Skolfam uppnådde endast 34 procent av eleverna godkänt i alla ämnen 
i årskurs nio, och flera andra låg strax under eller över 50 procent godkända elever3. 
Skolorna hade en hög andel elever med utländsk bakgrund och många nyanlända 
elever4. Fyra av barnen gick på skolor där 90-96 procent av eleverna hade utländsk 
bakgrund. 
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2  Utländsk bakgrund har personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar (defi-
nition enligt Statistiska centralbyrån). Nyanlända elever har haft mindre än fyra års skolgång i Sverige (definition 
enligt Skolverket).
3  Källa: Grundskoleförvaltningen Malmö stad, statistik för 2014.
4  Skolverkets definition (2004): Skolor som har minst 40 procent elever med utländsk bakgrund benämns som 
skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund.



4. Resultatredovisning

Data från alla kartläggningar har sammanställts i ett kalkylark i Excel. Detta har 
använts för beräkningar av medelvärden, differenser av medelvärden och differensernas 
standardavvikelser. Dessutom har signifikansberäkningar med hjälp av t-test tagits 
fram.

För en beskrivning av de tester som ingår i kartläggningen, se bilaga 2.

4.1 Förutsättningar för lärande/kognitiv förmåga
Syftet med WISC-IV är att mäta intellektuell kapacitet hos barn. WISC-IV ger en 
profil som visar barnets styrkor och svårigheter. Testet mäter fyra aspekter av kognitiv 
förmåga: verbal funktion, perceptuell funktion, arbetsminne och snabbhet. Hela 
skalan beskriver barnets generella begåvningsnivå, och det är denna skala som 
genomgående används i rapporten för att göra jämförelser. Vanligtvis ligger resultat 
på WISC-IV relativt stabilt över tid, vilket innebär att individen följer sin egen 
utvecklingskurva och varken höjer eller sänker resultaten signifikant i takt med åldern. 
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Figur 1. Det genomsnittliga resultatet för alla barn (n=19) visar att det har skett en positiv för-
ändring mellan första och andra kartläggningstillfället på samtliga skalor, förutom Snabbhet som är 
oförändrad. Skillnaderna är signifikanta p<0,05.
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På gruppnivå har det skett en signifikant höjning av de kognitiva resultaten. För en 
liten grupp om 19 individer är detta att betrakta som ett starkt resultat. 

Det finns naturligtvis skillnader mellan barnens resultat på individnivå. Detta är nöd-
vändigt att poängtera, eftersom genomsnittssiffror på gruppnivå döljer dessa skillnader. 
Figur 2 visar förändringen av de enskilda barnens resultat mellan kartläggning 1 och 
kartläggning 2. 

12 5  För den eleven har en remiss skickats för utredning om behörighet till särskola, se fallbeskrivning i stycke 5.1. 
Resultatet av utredningen är i skrivande stund inte klart.

Figur 2. Av figur 2 framgår att endast två av barnen hade en negativ utveckling (=streckad linje) 
vad gäller resultaten för Hela skalan på WISC-IV. Sex av barnen hade en signifikant positiv 
utveckling, en elev hade en signifikant negativ utveckling. Ytterligare elva barn hade en positiv 
utveckling, dock inte så stor att den går att betrakta som signifikant. 

En utveckling betraktas som signifikant om elevens olika resultat legat inom varsitt 
konfidentintervall utan överlappning. Sjutton av nitton barn visade en positiv utveckling 
av den kognitiva funktionen, varav sex hade höjt sig signifikant. Endast två barn hade 
en negativ utveckling och av dem var sänkningen endast signifikant i ett fall5. 

Kartläggning 1 Kartläggning 2

Positiv förändring Negativ förändring

WISC/IV, individuell utveckling
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Fyra barn hade vid både första och andra kartläggningstillfället ett resultat på WISC-IV 
som låg under eller strax över gränsen för vad som skulle kunna väcka frågan om 
utvecklingsstörning. För tre av dessa förbättrades resultaten något mellan kartlägg-
ningarna, men de låg inom intervallet Klart under genomsnittet. Gemensamt för dessa 
barn var, förutom de låga kognitiva resultaten, att de gick i skolor där få elever 
uppnådde målen, samt att de hade familjehemsföräldrar som var i behov av stöd i 
rollen som skolföräldrar. Vilken påverkan dessa faktorer kan ha haft på barnens 
testresultat diskuteras i stycke 5.4–5.5.

4.2 Resultat i läs- och skrivtester
Barnens resultat i samtliga pedagogiska tester anges i ett värde mellan 1-9 enligt 
stanineskalan6. Resultatet bedöms i jämförelse med aktuell årskurs. En förändring 
definieras som signifikant om den motsvarar minst två steg på skalan.

Nedan redovisas resultat från testen Läskedjor och DLS (Diagnostiska läs- och skriv-
prov). Syftet med Läskedjor är att bedöma elevens avkodningsförmåga, läsförmåga 
i förhållande till övrig visuell öga-hand-koordination samt hur snabbt eleven kan 
identifiera ordbilder. DLS syftar till att analysera läs- och skrivförmåga. 

Ett dilemma i de pedagogiska bedömningarna av barnets läs- och skrivutveckling 
är att testerna ändras beroende på elevens ålder och årskurs. Resultaten från kartlägg-
ning 1 och 2 kan därför inte alltid jämföras med varandra. För en förteckning över 
vilka tester som görs i vilken årskurs, se bilaga 2.

Här redovisas resultat från barn som gjort samma tester vid kartläggning 1 och 2. 
Endast tester som har resultat från 10 eller fler barn har inkluderats. Vid behov av 
fördjupad utredning har även kompletterande tester, det vill säga tester som inte ingår 
i manualen, gjorts (till exempel ITPA-3).

136  Från engelskans ”standard nine”. Standardskala som bygger på en indelning av normalfördelningskurvan i nio 
steg där 1 är lägst, 9 är högst och medelvärdet ligger på 5.



Figur 3. Diagrammet visar testresultat inom läs- och skrivutveckling vid kartläggning 1 respektive 
2. Resultaten anges i stanineskalan 1-9. Förändringen på gruppnivå är så liten att resultatet är att 
betrakta som oförändrat. En förändring är signifikant om den motsvarar minst två steg på skalan, 
vilket inte är fallet i något av ovanstående tester. Observera att antalet barn varierar mellan de 
olika deltesterna.

Resultaten i de tre olika Läskedjorna, det vill säga Tecken-, Ord- och Meningskedjor, 
låg stabilt på gruppnivå, utan några signifikanta höjningar eller sänkningar. Samma 
sak gäller för resultaten i DLS (Rättstavning och Läshastighet). Vid båda kartlägg-
ningstillfällena låg resultaten i genomsnittets nedre del. 

Variationen i de individuella resultaten var dock stor:

Teckenkedjor (n=10) En elev höjde sig signifikant och en hade en signifikant sänkning. 

Ordkedjor (n=14) Tre barn höjde sina resultat signifikant och fem hade en signifikant 
sänkning.

Meningskedjor (n=10) Resultatet på gruppnivå oförändrat, men med en signifikant 
höjning och en sänkning inom gruppen.

Rättstavning (n=14) En elev höjde sina resultat signifikant och fyra hade en signifikant 
sänkning.

Läshastighet (n=10) Ingen signifikant höjning eller sänkning för någon enskild elev. 
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4.3 Resultat i matematiktest
Syftet med Olof  Magnes matematikdiagnoser är att kartlägga problemlösning, 
taluppfattning, formuppfattning, geometri, huvudräkning och algoritmer. Testet 
genomfördes av 18 barn vid båda kartläggningarna. En elev gick i förskoleklass vid 
det första kartläggningstillfället och var därmed för ung för att genomföra testet. 
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Figur 4. Diagrammet visar barnens sammanlagda resultat i Magnes matematikdiagnos. Resultatet 
anges i staninevärde 1-9. Testet genomfördes av 18 barn vid båda kartläggningarna. Förändringen 
på gruppnivå är så liten att resultatet är att betrakta som oförändrat.
 
På gruppnivå skedde ingen signifikant höjning eller sänkning. Resultaten vid båda 
kartläggningstillfällena låg i genomsnittets nedre del.

Spridningen i de individuella resultaten var stor. Vid kartläggning 1 varierade de mellan 
staninevärde 1 och 8. Vid kartläggning 2 hade det skett signifikanta förändringar i 
form av fyra höjningar och fyra sänkningar. 

Resultatet för sex barn låg på stanine 1, det vill säga lägsta möjliga resultat, vid kart-
läggning 1. Två av dessa hade vid kartläggning 2 förbättrat sina resultat, medan fyra 
barn låg kvar på samma nivå.
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4.4 Känslomässig status
Syftet med Beck ungdomsskalor (BUS) är att få en bild av ett barns upplevelse av 
ångest, depression, ilska, normbrytande beteende och självbild. Skalorna är normerade 
från nio år (årskurs tre), men kan enligt manualen även användas på elever i årskurs 
ett och två. Dock måste jämförelser mellan dessa åldersguppers resultat med norm-
gruppen göras med stor försiktighet, varför Skolfam Malmö valt att inte göra BUS på 
barn yngre än nio år.

Flera av barnen var vid antingen det ena eller båda kartläggningstillfällena för unga 
för att svara på BUS. Något barn har valt att inte svara. Därför är det bara totalt sju 
barn som har gjort skattningarna vid båda kartläggningstillfällena. Detta är en för 
liten grupp för att kunna dra några slutsatser av resultaten på gruppnivå. Totalt har 
femton barn fyllt i BUS vid antingen ena eller båda tillfällena.

I denna rapport redovisas alla barns skattningar, oavsett om de skattat en eller två 
gånger. Värdena får således ses som en beskrivning av hur en grupp familjehems-
placerade barn i Malmö rapporterar sitt mående vid något eller några tillfällen under 
projektets tre år, och inte som ett mått på hur måendet förändrats mellan första och 
andra kartläggningstillfället. 

Genomsnittsvärdet för de femton barnens skattningar visar inga förhöjda värden. 
Samtliga skalor ligger inom genomsnittet. Dock döljer genomsnittet stora skillnader 
mellan de olika individerna. En grupp om sex barn skattar sitt mående som betydligt 
sämre än genomsnittet. Åtgärder kopplade till barnens psykiska mående beskrivs i 
stycke 5.2.

4.5 Styrkor och svårigheter 
Syftet med Lärar-SDQ respektive Föräldra-SDQ (Strengths and Difficulties Question-
naire) är att få en bild av psykiskt mående genom lärar- och föräldraskattningar. 
Skattningarna återspeglar fem områden: emotionella symptom, uppförandeproblem, 
hyperaktivitet och kamratproblem samt prosocialt (socialt gynnsamt) beteende.

10 av 19 familjehem har fyllt i SDQ vid båda tillfällena. Svarsfrekvensen hos lärarna 
har varit högre – 17 av 19 barns lärare har fyllt i SDQ vid både kartläggning 1 och 
kartläggning 2. I flera av fallen är det två olika lärare som har fyllt i skattningarna. 
Orsaken är att de flesta barn har bytt lärare eller skola under projektperioden, antingen 
som en naturlig konsekvens av övergång från till exempel låg- till mellanstadium eller 
för att eleven har bytt skola eller flyttat. Skillnaderna mellan skattningarna är (trots 
detta) inte signifikanta. 
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Familjehemsföräldrarnas skattningar skiljer sig åt mellan första och andra tillfället när 
det gäller skalorna för Uppförandeproblem och Hyperaktivitet. I båda fallen rapporterar 
de en signifikant minskad förekomst av svårigheterna vid kartläggning två. På övriga 
skalor är det ingen signifikant skillnad.

4.6 Adaptiva färdigheter
För att mäta anpassningsfärdigheter i olika vardagsmiljöer har Skolfam gjort lärar- 
och föräldraskattningar med ABAS-II (Adaptive Behaviour Assessment System II). 
16 lärare fyllde i ABAS. Även gällande ABAS-II har familjehemsföräldrarna en lägre 
svarsfrekvens – endast sju fyllde i formulären vid båda kartläggningstillfällena. 

Skillnaderna mellan lärarnas och familjehemsföräldrarnas skattning är försumbar och 
generellt skattade de båda grupperna lika. Barnens adaptiva förmågor låg enligt både 
föräldrar och lärares bedömningar i genomsnittets nedre del. Detta var i nivå med 
barnens kognitiva förmågor.

Lärarna skattade pojkarnas generella adaptiva förmågor (GAF) elva indexpoäng lägre 
än flickornas. Det är en signifikant skillnad. Antalet flickor i gruppen var elva, antalet 
pojkar åtta. Båda grupperna ligger under genomsnittet. Familjehemsföräldrarnas 
skattningar är så få (n=7) att de inte har tolkats på gruppnivå för att jämföra skillnader 
mellan kön.

För en diskussion om bortfall av familjehemsföräldrarnas svar i SDQ och ABAS-II, 
se stycke 5.1.

4.7 Relation mellan elev och lärare 
Relationsskala för elever respektive lärare (VAS – Visuell Analog Skala) syftar till att 
skatta och bedöma kvalitet i relationen mellan elev och lärare.

Lärarna har fyllt i två skalor för att svara på frågorna: ”Hur lätt är det att nå fram till den 
här eleven känslomässigt?” samt ”Hur lätt är det att nå fram till dem här eleven kunskapsmässigt?”. 
Varje barn har fyllt i en skala för att svara på frågan ”Hur mycket tror du att din klasslä-
rare/mentor bryr sig om dig?”.

Samtliga lärare har fyllt i skalan vid båda testtillfällena, och 17 barn har fyllt i vid båda 
tillfällena. Resultatet visar att barnen vid båda tillfällena skattar något högre än lärarna 
när de ska beskriva relationen. Lärarnas svar ligger strax över genomsnittet på skalan.

Vid andra skattningstillfället skattar lärarna att de har något svårare att nå fram till 
barnen kunskapsmässigt jämfört med det första skattningstillfället. 
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4.8 Nyanlända barn 
Nyanlända barn som är familjehemsplacerade har hittills varit en relativt okänd grupp 
i Skolfamsammanhang. Dock är det en grupp som blir större i Sverige generellt och 
därmed även inom ramarna för Skolfams arbete.

De nyanlända barnen i Skolfam Malmö var fyra till antalet. Vid projektets start var de 
mellan sju och tolv år och hade varit i Sverige mellan ett och tre år. Deras testresultat 
från den första kartläggningen kunde inte betraktas som en tillförlitlig beskrivning av 
deras kognitiva förmåga. Resultaten fick i stället fungera som en utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet och som en jämförelsepunkt för den andra kartläggningen.

Eftersom antalet barn var så litet går det inte heller att dra några slutsatser av resultaten 
på gruppnivå. Värdena på WISC-IV låg i eller under spannet för Genomsnittets nedre 
del för alla fyra vid båda kartläggningarna, men det går inte att se något gemensamt 
mönster i barnens utveckling över tid. Trots att de första resultaten skulle kunna ses 
som en underprestation av deras egentliga förmåga (på grund av kort tid i Sverige), 
var det endast två av barnen som gjorde en signifikant höjning vid andra kartlägg-
ningstillfället. De andra två hade oförändrade eller något förbättrade resultat.

De nyanlända barnens resultat har inte påverkat hela gruppens medelvärde i någon 
större omfattning – skillnaden mellan kartläggning ett och kartläggning två är signifikant 
på gruppnivå både med och utan dessa fyra individers resultat inräknade.

Resultaten på DLS och Läskedjor varierade mycket mellan individerna. Ett barns 
resultat låg på stanine 1 och 2 vid båda kartläggningarna, medan ett annat barn vid 
den andra kartläggningen hade resultat mellan stanine 5 och 9. De andra två har på 
grund av sin ålder inte gjort samma tester vid båda kartläggningstillfällena, varför 
resultaten inte går att jämföra.

För två barn skedde en signifikant ökning av resultaten i matematik från det första till 
det andra kartläggningstillfället. För de båda andra var resultaten oförändrade. Resultaten 
låg mellan stanine 1 och 5 vid båda kartläggningstillfällena.

Hälften av de nyanlända barnen skattade höga värden på Beck ungdomsskalor, vilket 
anger dåligt psykiskt mående och låg självkänsla. De andra två hade värden inom 
normalvariationen. Åtgärder kopplade till barnens psykiska mående beskrivs i stycke 
5.2.

18



4.9 Barn med diagnoser
Det finns även anledning att kommentera utvecklingen för barn med diagnoser, 
eftersom deras resultat kan antas skilja sig från genomsnittet. 

Två barn hade en eller flera diagnoser vid projektets start (ADHD, dyslexi och 
språkstörning). Två barn fick diagnosen atypisk autism respektive dyslexi under 
projekttiden. Ytterligare två väntar i skrivande stund på utredning avseende utveck-
lingsstörning, autism och språkstörning. 

De tre barn som i skrivande stund har konstaterade diagnoser hade mycket skilda
kognitiva förmågor vid båda kartläggningstillfällena. Värdena på WISC-IV låg i 
spannen för Klart under genomsnittet och Genomsnittligt, och det går inte att se något 
gemensamt mönster i barnens utveckling över tid. Deras resultat har inte påverkat 
hela gruppens medelvärde på WISC-IV i någon större utsträckning – skillnaden 
mellan kartläggning ett och kartläggning två är signifikant på gruppnivå både med 
och utan dessa individers resultat inräknade.

Även resultaten på DLS och Läskedjor varierade mycket mellan individerna. Resultaten 
vid både den första och den andra kartläggningen låg mellan stanine 1 och 7. Ett av 
barnen höjde sig signifikant i tre deltester, medan ett sänkte sig signifikant i två. Det 
tredje barnet hade oförändrade resultat.

I matematik skedde en signifikant ökning av resultaten hos ett av barnen från det 
första till det andra kartläggningstillfället. För de båda andra var resultaten oförändrade. 
Resultaten låg mellan stanine 1 och 6 vid båda kartläggningstillfällena.

Två av de tre barnen med diagnos skattade mycket förhöjt i jämförelse med andra 
barn vad gäller psykisk ohälsa. De barnen hade också en påfallande låg självkänsla 
i jämförelse med genomsnittet. Åtgärder kopplade till barnens psykiska mående 
beskrivs i stycke 5.2.
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5. Resultatdiskussion 

5.1 Kognitiv och pedagogisk utveckling
Barnens utveckling på gruppnivå vad gäller resultaten på WISC-IV är signifikant 
positiv. Genomsnittet har gått från att på måttet för helskala ligga inom spannet för 
Klart under genomsnittet till att hamna i Genomsnittets nedre del. 

Enligt WISC-IV manual (2007) avspeglas brister i omsorg och omhändertagande 
i barns testresultat, och graden av stimulans påverkar i vilken utsträckning barnets 
medfödda förutsättningar får möjlighet att utvecklas. Det är rimligt att tänka sig att 
ökningen på gruppnivå hos barnen i Skolfam går att koppla till att de vuxna runt dem 
har gett dem ökad uppmärksamhet, samt att samverkan mellan familjehem, socialtjänst 
och skola har lett till mer samordnade insatser.

På individnivå hade endast ett av barnen en signifikant negativ utveckling. I det fallet 
bidrog Skolfams kartläggning till att initiera en utredning om barnets behov av en 
annan skolform, se fallbeskrivning nedan.
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Fallbeskrivning: Eleven Nadias utveckling 

Vid den första kartläggningen som gjordes i årskurs fem visade det sig att 
Nadia* låg klart under genomsnittet i både den psykologiska och pedago-
giska kartläggningen. Resultatet låg under gränsen för vad som kunde väcka 
frågan om utvecklingsstörning. Hon hade ett begränsat språk och svårt att 
förstå verbala instruktioner. Kunskapsluckorna inom matematik, läsning och 
skrivning var mycket stora. Nadia hade dessutom svårt att komma till ro i 
klassen, som var mycket stökig, och hon hade hög frånvaro. 

Trots uppvisade svårigheter hade skolan inte initierat någon vidare utredning 
av Nadia under hennes första fem skolår. Hennes kulturella bakgrund och 
mycket höga frånvaro var enligt skolan de avgörande faktorerna för den ute-
blivna skolframgången. Efter den första kartläggningen gjorde skolan vissa 
anpassningar i klassrumsmiljön, men dessa var inte tillräckliga för att möta 
Nadias behov. 

Skolfam hittade tillsammans med vårdnadshavare och socialtjänsten en ny 
skola till Nadia som hade bättre förutsättningar att hjälpa henne. På denna 
nya skola fick Nadia anpassad studiegång, undervisning i liten grupp samt 
en mentor med utökat ansvar för Nadia. Närvaron i skolan ökade och Nadia 
började fundera på framtiden och olika gymnasieprogram. 



Det är tydligt att barnens pedagogiska resultat på gruppnivå inte har ökat i mot-
svarande omfattning som de kognitiva. Genomsnittet från samtliga pedagogiska 
tester ligger kvar inom genomsnittets nedre del. Det är inte självklart att barns 
intellektuella förmåga alltid avspeglas i deras skolresultat. Prestationer i skolan 
påverkas också av miljöfaktorer och barnets exekutiva förmåga (förmågan att planera, 
påbörja, genomföra och avsluta en uppgift). 

En miljöfaktor som kan antas ha påverkat de pedagogiska resultaten är att barnen 
gick på skolor med lägre måluppfyllelse än det nationella genomsnittet. Flera av 
barnen hade också svårt att få stöd hemifrån i sitt skolarbete (hur dessa faktorer kan 
ha påverkat barnens resultat diskuteras vidare i stycke 5.4–5.5). Att resultaten, trots 
dessa försvårande omständigheter, inte sänktes kan i sig betraktas som en framgång. 

Resultaten kan också ses i ljuset av en större nationell trend av försämrade skolkun-
skaper. Den senaste PISA-undersökningen visade kraftigt sjunkande resultat i både 
läsförståelse och matematik. Undersökningen visade också en försämring avseende 
skolans förmåga att erbjuda en likvärdig utbildning till alla elever oavsett social bak-
grund och ekonomiska möjligheter (OECD, 2014). 

På individnivå visar en närmare analys inga självklara samband eller tendenser när det 
gäller barnens pedagogiska utveckling över tid. Gruppen är från början liten med sina 
19 individer, och att bryta ner den i mindre grupper ger ingen tydlig bild av några 
gemensamma nämnare, såsom att barn med lägst utgångsläge skulle ha höjt sig mest 
eller att barn med diagnoser skulle stå för en viss testprofil.
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Nadias resultat vid Skolfams andra kartläggning visade ett signifikant lägre 
resultat än vid den första. Skolan bekräftade bilden av att Nadia hade mycket 
svårt att ta till sig undervisningen för sin årskurs och att hon inte nådde 
kunskapskraven. Skolfam hade tillsammans med socialtjänsten under en lång 
period flera möten med vårdnadshavare och familjehem för att diskutera om 
Nadia egentligen skulle få bättre möjligheter i en annan skolform, och så 
småningom förändrades vårdnadshavarnas och Nadias inställning. Genom 
skolans försorg genomfördes en särskoleutredning av skolans psykolog. 
Resultatet av utredningen är i skrivande stund inte färdigt, men förberedelser 
för ett eventuellt mottagande i särskolan är gjorda.

* Nadia heter egentligen något annat.



För fyra barn sammanföll Skolfams andra kartläggning med sammanbrott i familjehem 
och/eller med skolbyten som inte var en följd av stadieövergångar. Det är sannolikt 
att stress och oro kopplade till dessa situationer har påverkat barnens förmåga att 
prestera i de pedagogiska testerna och att de under mer stabila förhållanden hade 
kunnat uppnå högre resultat.

För en del barn har en sänkning av de pedagogiska resultaten visat sig bero på kunskaps-
luckor i grundläggande matematik, vilket illustreras i nedanstående fallbeskrivning.
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Fallbeskrivning: Eleven Sonjas utveckling

Sonja* gick i andra klass vid Skolfams första kartläggning. Hon fick genom-
snittliga resultat på alla tester förutom matematik, där hon presterade över 
genomsnittet. Den visade även tecken på att hon mådde dåligt eftersom 
hennes skattning i Beck ungdomsskalor angav mycket förhöjda värden. 
Familjehemmet och skolan upplevde att Sonja hade svårt att uttrycka känslor 
och att detta var ett problem för henne.

När Sonja kom upp i tredje klass började matematiken gå knaggligt. Den 
nya klassläraren upplevde att Sonja förstod när han förklarade, men på 
grund av vad han tolkade som dålig självkänsla kunde Sonja inte prestera 
åldersadekvat i matten. Eftersom Sonja hade så goda resultat vid den första 
kartläggningen utgick skolan från att hennes svårigheter i första hand bestod 
av motivationsbrist och dålig tilltro till sig själv. Skolan gav Sonja extra stöd-
undervisning i matte och jobbade mycket med hennes självkänsla.

Samtalen på Skolfams uppföljningsmöten i skolan kretsade mycket kring 
Sonjas psykiska mående och hennes relation till kamrater och vuxna i hennes 
omgivning. Hennes skolresultat var överlag goda sånär som på matten, som 
fortsatte att vålla bekymmer. Hemma ledde läxläsningen i matte till stora 
konflikter, och familjehemsföräldrarna hade svårt att förstå varför Sonja inte 
gjorde större framsteg. 

Vid Skolfams andra kartläggning visade resultatet en kraftig försämring i 
matematiktestet, vilket fick skolan att göra en fördjupad pedagogisk utred-
ning. Den visade att Sonja inte hade några specifika matematiska svårigheter. 
Däremot hade hon kunskapsluckor inom grundläggande matematik, som 



I arbetet med de nyanlända barnen var det mycket användbart att ha tillgång till en 
baslinjemätning och en uppföljande kartläggning. Dessa gav en djup och nyanserad 
förståelse för dessa barn, vars svårigheter annars riskerar att tolkas utifrån många 
möjliga förklaringsmodeller, till exempel trauma, kort tid i Sverige, bristande språk-
förmåga och så vidare. Dessa förklaringsmodeller är alla potentiellt giltiga, men utan 
kartläggningar blir det lätt spekulationer om vad som är vad i sammanhanget.
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skolan genast började arbeta med. 
Utan Skolfams kartläggning hade skolan troligtvis fortsatt att förklara Sonjas 
svårigheter inom matematik med bristande motivation och dåligt självför-
troende. Nu tog skolan istället grundligt tag i problemet genom att undersöka 
de faktiska kunskapsnivåerna. Den låga självkänslan i matematik fanns där, 
men var i själva verket en effekt av kunskapsluckorna, snarare än det grund-
läggande problemet.

* Sonja heter egentligen något annat.

Fallbeskrivning: Eleven Samirs utveckling

Samir* anlände till Sverige som ensamkommande flyktingbarn då han var 
fem år gammal. I Sverige blev Samir placerad hos en avlägsen släkting som 
själv varken kunde skriva eller läsa, men som tyckte att skolan var mycket 
viktig för Samir. 

Vid skolstarten hade Samir lärt sig att tala bra svenska och var mycket 
positivt inställd till att börja skolan. Samir visade sig ha svårt att samspela med 
kamrater i skolan, han var känslig för ljud och ljus och hade svårt att förstå 
sociala koder. Skolfam lyfte perspektivet att detta kunde vara ett uttryck för 
trauma och smärtsamma erfarenheter. På initiativ av Skolfam tillsammans 
med socialtjänsten fick Samir pedagogiskt lekarbete utanför skoltid. 

Samirs resultat vid den första kartläggningen visade resultat som låg klart under 
genomsnittet, men det var svårt att dra några slutsatser om hans förmåga
eftersom den skedde så snart efter hans ankomst till Sverige. I skolarbetet 
kämpade Samir med att lära sig läsa, men upplevde stora svårigheter. Skolan 



5.2 Mående och beteende
Barnens psykiska mående ligger på gruppnivå inom genomsnittet och kan vid en första 
anblick ge sken av en välmående grupp barn. På individnivå mådde dock ungefär en 
tredjedel av barnen mycket dåligt och rapporterade betydligt mer än andra barn att 
de kännde sig arga, ångestfyllda eller ledsna. Det finns ingen gemensam nämnare för 
de barn som rapporterar förhöjda resultat avseende psykiskt mående, som till exempel 
ålder, begåvningsnivå, etnicitet, skolresultat eller kön, utan förklaringen till deras 
mående får ses i ljuset av deras individuella situationer och tidigare erfarenheter.

Resultaten från skattningarna gällande psykiskt mående ledde till vidare diskussioner 
om barnens psykiska hälsa och användes som underlag för att ge insatser i form av 
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satte in extra stödinsatser och socialtjänsten tillsatte en kontaktperson med 
inriktning studiestöd eftersom familjehemmet inte kunde hjälpa Samir med 
läxorna.
 
Skolfams andra kartläggning visade att Samir hade gjort stora framsteg, 
framför allt gällande muntlig förståelse och användande av språket. Samirs 
svårigheter att läsa kvarstod dock, vilket gav anledning att misstänka 
specifika läs- och skrivsvårigheter. Samirs lärare hade anat att han hade 
särskilda svårigheter med just läsning och skrivning, men i ljuset av att Samir 
hade genomgått traumatiska händelser under flykten från hemlandet, bott 
en kort tid i Sverige och dessutom hade svårigheter i relationen till kamrater, 
var det svårt för läraren att sätta fingret på vad som egentligen var grunden 
till Samirs svårigheter.

Resultatet från kartläggningen gav legitimitet till lärarens funderingar. 
Skolfam skrev en remiss till logoped för utredning av läs-och skrivsvårigheter. 
Utredningen visade att Samir hade dyslexi.

Tack vare Skolfams utredningar med två års mellanrum blev det tydligt att 
just läsning och skrivning inte utvecklades i takt med Samirs andra kunskaper. 
Nu fick han den hjälp han behövde i skolan, och fick dessutom bättre själv-
förtroende eftersom både Skolfams kartläggning och logopedens utredning 
visade att han har en mycket stor språklig begåvning.

* Samir heter egentligen något annat.



kontakter med skolkurator, barn- och ungdomspsykiatrin samt i vissa fall psykologisk 
handledning till familjehem.

Lärarna uppger att det är svårare att nå barnen kunskapsmässigt ju äldre de blir, 
vilket visar sig i en signifikant sänkning på VAS-skalan mellan kartläggning ett och 
två. Barnen har generellt en bättre upplevelse av sin relation till lärarna än tvärtom.

Skattningen av adaptiv förmåga ligger lågt i jämförelse med genomsnittet. Enligt 
ABAS manual bedöms pojkar generellt ha större adaptiva svårigheter än flickor, vilket 
även stämmer in på lärarnas skattning gällande barnen i Skolfam; på gruppnivå skattar 
lärarna signifikant större adaptiva svårigheter hos pojkarna än flickorna.

Det finns flera orsaker till varför så få familjehem har svarat på SDQ och ABAS-II. 
En del genomgångar av frågorna har av språkliga skäl genomförts i samtalsform. 
Detta för att psykologen på så sätt har kunnat förklara innebörden i respektive fråga. 
Samtidigt kräver formuläret svar i form av ett värde på en flergradig skala, vilket inte 
alltid låter sig göras i ett mer öppet samtal. Resultatet av dessa föräldraskattningar har 
således inte kvantifierats, men har ändå gett värdefull information om barnet. 

En del familjehemsföräldrar har av psykologen bedömts ha så pass liten insyn i den 
begreppsvärld som används, att formulären visat sig inte gå att använda i sin helhet. 
Detta har naturligtvis varit en subjektiv bedömning av Skolfams personal. Det är 
möjligt att andra metoder för att samla in information hade varit bättre i just dessa 
fall, vilket är något som Skolfam Malmö behöver utveckla vidare i samverkan med 
det nationella Skolfam-nätverket.

5.3 Malmöbarnen i nationell jämförelse
De kognitiva resultaten från Skolfam Malmö ligger, trots den signifikanta höjningen 
på gruppnivå, lägre än genomsnittet för andra Skolfam-kommuner som har gjort 
motsvarande mätningar7. Detta gäller vid båda kartläggningstillfällena. Malmö-
gruppen nådde vid kartläggning 2 knappt upp till utgångsläget (kartläggning 1) för 
övriga kommuner. 
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7  Uppgifter från Helsingborg 2008 resp. 2013, Norrköping 2012 och Gävle 2013 hämtade ur rapporter från res-
pektive kommun, se referenslista. Uppgifter från Uppsala 2015 och Angered (Göteborgs stad) 2015 presenterades 
vid Skolfams nationella konferens i september 2015.
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Figur 5. Diagrammet visar en jämförelse mellan de genomsnittliga resultaten för WISC-IV Hela 
skalan i de Skolfam-kommuner som hittills har utvärderat sina resultat på gruppnivå. 

Studier talar för att miljöfaktorer har större betydelse för den kognitiva utvecklingen 
hos barn från utsatta miljöer än för andra. Det är känt att den uppmätta intelligens-
kvoten hos dessa barn ökar när miljön blir mer stimulerande (Socialstyrelsen, 2010). 
Nedan beskrivs de miljöfaktorer som kan antas har haft störst påverkan för barnen i 
Skolfam Malmö.

5.4 Skolornas och bostadsområdenas betydelse
Malmö är en segregerad stad, vilket får effekt på stadens skolor. Som tidigare nämnts 
bodde majoriteten av barnen i projektet i socialt utsatta bostadsområden och gick i 
skolor där måluppfyllelsen var lägre än genomsnittet. Forskning visar att skolsegrega-
tion medför kvalitetsskillnader mellan skolorna, bland annat genom kamrateffekter 
(Gustafsson, 2006). 

Skolfam hade inga möjligheter att påverka dessa omständigheter på gruppnivå. På 
individnivå lade teamet mycket kraft på att motivera skolorna till att arbeta förebyggande 
med barnen i Skolfam, utifrån att de som familjehemsplacerade löpte särskilda risker. 
Vissa skolor uttryckte att behoven hos barnen i Skolfam inte skiljde sig nämnvärt åt 
från skolans övriga elever – tvärtom fanns det andra elever med betydligt mer akut 
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problematik. Skolfams uppdrag att synliggöra den riskfaktor som familjehems-
placeringen utgjorde blev då särskilt viktig. 

Trots vissa svårigheter att motivera enstaka skolor till förebyggande arbete, fungerade
samarbetet i de flesta fall mycket bra. I de fall då insatserna från de inblandade parterna 
(socialtjänst, skola, familjehem, elevhälsa) inte var tillräckligt samordnade bidrog 
Skolfam till en ökad samsyn och gjorde det möjligt att enas om gemensamma mål. 
Detta gällde till exempel vid längre skolfrånvaro eller osäkerhet kring barnets kognitiva 
funktionsnivå. När det behövdes kunde skolorna på kort tid omstrukturera arbetet 
med enskilda elever. Det handlade inte om några kostnadskrävande insatser, utan 
framför allt om bemötande, strategier och omfördelning av befintliga resurser. 

I några fall blev det dock uppenbart att elevens behov inte kunde tillgodoses på den 
aktuella skolan. Det handlade om de skolor där många andra elever behövde likvärdigt 
eller mer stöd. I några fall bedömdes till slut elevens möjlighet att få adekvat stöd 
som så små att ett skolbyte var den enda återstående lösningen.
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Fallbeskrivning: Eleven Hassans utveckling

Hassan* kom till Sverige som sjuåring och hade bott med en släkting sedan 
dess. Släktingen var inte läs- och skrivkunnig. Den första kartläggningen, 
som gjordes när Hassan gick i årskurs fyra, visade att hans kognitiva och 
pedagogiska resultat låg klart under genomsnittet. Skolfam drog dock inga 
långtgående slutsatser om Hassans förmågor eftersom han var relativt 
nyanländ i Sverige, utan den fick betraktas som en utgångspunkt för det 
fortsatta arbetet och som en jämförelsepunkt inför nästa kartläggning.

Hassan gick på en skola med låg måluppfyllelse, där en hög andel elever 
hade utländsk bakgrund och många elever var nyanlända i Sverige. Hassan 
hade beteendeproblem och svårt att förstå sociala koder. Efter den första 
kartläggningen vidtog skolan åtgärder genom att ge Hassan förförståelse 
inför skolresor och andra situationer som var nya för honom. Skolan 
arbetade också med tydliga instruktioner, bildstöd med mera, och han 
började efter hand att utvecklas positivt.

När familjehemmet flyttade till en annan stadsdel försökte socialtjänsten att 
med hjälp av skolskjuts göra så att Hassan kunde gå kvar på sin gamla skola. 
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Tyvärr fick Hassan inte tillräckligt med stöd från familjehemmet att hålla 
tiderna, och missade därför ofta taxin. Han bytte därför till en skola i närom-
rådet med samma typ av elevunderlag som den tidigare. Skolan kunde dess-
värre inte tillgodose Hassans behov. Han trivdes inte och skolans personal 
var mycket oroad. Det var dagliga konflikter med andra elever och det skedde 
ingen kunskapsinhämtning överhuvudtaget – tvärtom bedömde pedagogerna 
att han tappade kunskaper. 

Skolfam initierade tillsammans med socialtjänsten ett byte till en liten skola 
som specialiserat sig på elever med behov av hög personaltäthet och förut-
sägbar struktur. Hassan fick hjälp av skolan att ta sig dit varje dag.

Vid det andra kartläggningstillfället hade Hassan gjort signifikanta framsteg. 
Hans kognitiva nivå låg nu i genomsnittets nedre del. Han hade full närvaro 
i skolan och trivdes mycket bra. Efter ett år hade Hassan gjort ytterligare 
framsteg i skolan, var mycket studiemotiverad och såg fram emot högstadiet. 

Trots att Hassan både var nyanländ och bodde i ett familjehem som inte 
kunde stötta honom i skolarbetet, lyckades han hämta ikapp mycket förlorad 
kunskap när han befann sig i en skolmiljö som mötte hans behov. 

* Hassan heter egentligen något annat.

5.5 Familjehem i behov av stöd
För mer än var tredje elev var det problematiskt att få stöd hemifrån i skolarbetet. Till 
exempel bodde fyra barn i familjehem där föräldrarna var analfabeter. Skolfam har 
inte gjort någon bedömning av familjehemmens förmåga att erbjuda barnen trygg 
och säker omvårdnad, utan såg endast till förutsättningarna att stödja barnens skol-
gång. Det handlade till exempel om att kunna hjälpa till vid läxläsning, att läsa böcker 
för och tillsammans med barnen eller att ha löpande kontakt med skolan i frågor som 
rörde barnens skolsituation. 

Gemensamt för de familjehem som hade behov av stöd i rollen som skolföräldrar var 
att det var fråga om släktingplaceringar. Denna placeringsform är vanligare i ärenden 
där barn är placerade inom Malmös gränser, vilket samtliga barn i projektet var vid 
starten. Barn som placeras utanför kommunens gränser bor oftare i traditionella 
familjehem, det vill säga utanför den egna släkten eller nätverket.



Enligt Socialtjänstlagens 6 kapitel 5 § ska det i första hand beaktas om barnet vid en 
placering kan tas emot av en anhörig eller annan närstående, då denna placerings-
form har visat sig ha flera fördelar. Till exempel är riskerna för sammanbrott mindre 
än vid placering i traditionella familjehem (Vinnerljung et al. 2001). Det betyder dock 
inte att barnet till varje pris ska placeras hos släktingar eller närstående, utan dessa 
ska utredas på samma sätt som andra familjehem, enligt de ramar som anges i social-
tjänstlagen samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Socialnämnden ska 
särskilt beakta hur den tilltänkta familjehemsföräldern ställer sig till att stödja barnet 
eller den unge i skolarbetet och informera sig om hans eller hennes studiesituation 
(SOSFS 2012:11, kap. 4, Utredning av familjehem). 

Det säger sig självt att placering i ett hem där föräldrarna själva inte kan läsa eller skriva 
innebär en ytterligare kraftig försämring av chanserna att lyckas med sin utbildning. 
Inget av barnen som bodde i dessa familjehem hade före projektets start fått några 
kompenserande insatser för att uppväga familjehemmens bristande förmåga. Det var 
därför en prioriterad fråga för Skolfam att säkerställa att de fick stöd i sin skolgång på 
andra sätt. Ett exempel på insats var kontaktperson med särskild inriktning på studiestöd.

5.6 Jämförelse med en annan Skolfam-grupp i Malmö
Skulle därmed resultaten ha sett annorlunda ut med ett annat geografiskt urval, det 
vill säga om projektet inte hade avgränsats till att endast omfatta barn placerade i 
Malmö? Den pågående satsningen Skolfam Söder i Malmö stad, som sedan 2014 
finansieras av medel från stadens sociala investeringsfond, kan ge en fingervisning 
om detta.

Skolfam Söder omfattar samtliga barn i förskoleklass till och med årskurs sju som är 
familjehemsplacerade av stadsområde Söder. Hittills (hösten 2015) har 17 barn kartlagts 
en första gång, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten vid arbetets start och att få 
en bild av utgångsläget för respektive grupp. 

Skolfam Malmös barn och Skolfam Söders barn har, innan de placerats i familjehem, 
levt under liknande förhållanden och bott i delar av Malmö som har en liknande 
demografisk och socioekonomisk befolkningssammansättning. Genomsnittsåldern 
vid placering skiljer sig inte nämnvärt åt mellan de båda grupperna och inte heller 
tiden som har tillbringats i familjehem. Skillnaden mellan grupperna är att barnen i 
Skolfam Söder till övervägande delen är placerade utanför Malmö, på orter med en 
lägre grad av sociala belastningar. De flesta går i skolor som har en lägre andel elever 
med utländsk bakgrund och en högre måluppfyllelse än de skolor som ingick i Skol-
fam Malmö. Andelen släkting-/nätverksplaceringar är lägre än i projektet och den 
övervägande majoriteten av familjehemmen fungerar väl i rollen som skolföräldrar. 
Inga familjehemsföräldrar är analfabeter.
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Resultaten från den första kartläggningen visar att barnen i Skolfam Söder på grupp-
nivå har en genomsnittlig kognitiv förmåga som ligger i nivå med, eller till och med 
högre än, resultaten från andra Skolfam-kommuner i Sverige, se diagram nedan. Detta 
stärker antagandet om att den miljö som Skolfam Malmös barn har befunnit sig i har 
haft betydelse för deras kognitiva och pedagogiska utveckling. Även om grundförut-
sättningarna före placeringen var desamma för båda grupperna är det sannolikt att 
den ena har missgynnats av omständigheter i hem- och skolmiljön.
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Figur 6. Diagrammet visar en jämförelse mellan de genomsnittliga resultaten för WISC-IV Hela 
skalan i de två Skolfam-grupperna i Malmö stad. Ännu finns endast resultat från kartläggning 1 
för Skolfam Söder. Återtestningen för denna grupp kommer att inledas i mars 2016.

5.7 Organisationens betydelse
I det fortsatta arbetet med Skolfam i Malmö är det viktigt att ta tillvara projektets 
erfarenheter av hur organisatoriska faktorer påverkade arbetet med barnen. En sådan 
faktor var det stora antalet inblandade förvaltningar och medarbetare. En del stads-
områden hade periodvis också en mycket hög personalomsättning, vilket innebar att 
sammanlagt 43 olika social- och familjehemssekreterare kom att medverka i Skolfam 
under projekttiden.

För psykologen och specialpedagogen var det ibland en utmaning att, i enlighet med 
intentionerna i Skolfams manual, få till stånd ett fungerade teamarbete kring varje 
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barn. Mycket tid gick åt till att beskriva och förankra arbetsmodellen samt att försöka 
få till stånd en gemensam bild av vad som förväntas av respektive part. Det lämnade 
mindre utrymme för att på djupet skapa samsyn kring behov, mål och insatser. 

Sedan starten av det andra teamet i Malmö 2014, Skolfam Söder, har det blivit möjligt 
att jämföra två olika sätt att organisera arbetet. Hindren för att få till stånd samverkan 
kring barnen har upplevts som betydligt mindre i Skolfam Söder, där psykologen och 
specialpedagogen samverkar med en och samma grupp handläggare inom familje-
hemsvården. Att personalen tillhör samma förvaltning och har kontor vägg i vägg 
innebär att de har nära kontakt i det dagliga arbetet och enkelt kan uppdatera varandra 
om den senaste utvecklingen kring barnen. Det är också tydligt att fler gemensamma 
ärenden har gjort arbetsmodellen mer känd och inarbetad i den ordinarie verksam-
heten. 

5.8 Slutsatser
Utifrån ovanstående resultatdiskussion kan ett antal slutsatser dras:

• Stark höjning på gruppnivå, trots ett lågt utgångsläge
De genomsnittliga kognitiva resultaten för barnen i Skolfam Malmö visade att de 
hade ett lägre utgångsläge än barn i andra Skolfam-kommuner. Troligen kan skill-
naden förklaras av faktorerer i barnens boende- och skolmiljö. På gruppnivå har 
barnen i Malmö höjt sig signifikant, vilket kan härledas till ökad stimulans och bättre 
samordning av insatser. 

• Skolfam har haft betydelse för individen 
Skolfam har synliggjort riskerna för familjehemsplacerade barn på de skolor som har 
berörts av projektet. På majoriteten av skolorna var de genomsnittliga resultaten så 
låga att barnens behov ibland betraktades som förhållandevis små i sammanhanget. 
På individnivå var det en stor vinst att den unika situationen för barnet i Skolfam 
lyftes fram i relation till andra elever på skolan, oavsett hur elevsammansättningen såg 
ut. 

• Brister i familjehem måste kompenseras
Flera barn i Skolfam Malmö saknade stöd hemifrån i sitt skolarbete. Det är social-
tjänstens uppgift att ta hänsyn till familjehemmets förmåga att stödja barnets skol-
gång vid en placering. För att väga upp eventuella brister måste därför kompenseran-
de insatser sättas in tidigt och med systematik.
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• Vilken skola är bäst för dessa barn?
Den skolmiljö som barnen befann sig i påverkade med stor sannolikhet deras resultat. 
De skulle i hög grad ha gynnats av att gå på skolor med en högre måluppfyllelse.

Mot bakgrund av de ovan redovisade resultaten kan syftet med Skolfam i Malmö stad, 
att stärka familjehemsplacerade barns skolresultat och hälsa, betraktas som uppfyllt. 
Efter två år i Skolfam visade barnen som grupp en signifikant höjning av sin kognitiva 
förmåga. Även om de pedagogiska resultaten inte ökade i motsvarande utsträckning 
fortsatte barnen att prestera ungefär i enlighet med sin begåvningsnivå. 

Målet med projektet, att genom implementering av arbetsmodellen Skolfam skapa 
förutsättningar för optimala skolresultat hos de medverkande barnen, kan dock inte 
sägas vara uppfyllt. Projektet har haft begränsade möjligheter att påverka den boende- 
och skolmiljö som barnen befann sig i, och därmed har förutsättningar för optimala 
skolresultat sällan funnits. Ändå blev det under projektets gång tydligt att arbetsmodellen 
innebar nytta för utvecklingen hos enskilda individer, trots att flera faktorer talade 
emot dem.
 

32



På nationell nivå bedriver Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet 
under perioden 2011-2015 en nationell utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen 
som omfattar ett större antal barn (totalt 92 stycken, varav 54 i interventionsgruppen 
och 38 i kontrollgruppen), och till vilken Skolfam Malmö har bidragit med data. 
Resultaten från effektstudien kommer att presenteras under hösten 2015.

Vid budgetsammanträdet den 16-17 juni 2015 beslutade Malmö kommunfullmäktige 
att bevilja stadsområdesförvaltning Söder anslag från och med 2016 för att kunna 
fortsätta bedriva Skolfam Malmö i alla stadsområden. Skolfam Malmö är därmed en 
permanent verksamhet i Malmö stad. Detta innebär att uppföljningen av de barn 
som har ingått i projektet kan fortsätta under deras resterande grundskoletid. Det 
långsiktiga målet är att säkerställa att barnen uppnår behörighet till gymnasiets 
nationella program.

Skolfam Malmö bedrivs även fortsättningsvis i nära anslutning till Skolfam Söder, 
stadsområdesförvaltning Söders egen satsning som startade 2014.

Beslutet om fortsatt finansiering innebär också att ett visst antal nya barn kommer 
att kunna inkluderas i Skolfam Malmö. Endast barn placerade inom Malmös gränser 
omfattas av stödet. Planering för nyintag av barn sker i dialog med stadsområdena 
under hösten 2015. 
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Bilaga 1: Arbetsgången steg för steg
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Bilaga 2: Tester i kartläggningen
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Psykologisk kartläggning
Nedan listas de områden som har kartlagts, vilka tester som har använts samt syftet 
med respektive test. 

Förutsättningar för lärande/kognitiv förmåga
• WISC-IV 
Syfte: Att mäta allmänbegåvning och få en profil som visar styrkor och svårigheter. 
Mäter fyra aspekter av kognitiv förmåga: verbal funktion, perceptuell funktion, 
arbetsminne och snabbhet.

Välmående/psykisk hälsa, självbild och prosocial förmåga 
• Beck ungdomsskalor 
Syfte: Att få en bild av egenupplevd ångest, depression, ilska, normbrytande beteende 
och självbild. 

• Lärar-SDQ respektive Föräldra-SDQ – Strengths and Difficulties Questionnaire 
Syfte: Att få en bild av psykiskt mående genom lärar- och föräldraskattningar. Skatt-
ningarna återspeglar fem områden: emotionella symptom, uppförandeproblem, 
hyperaktivitet och kamratproblem samt prosocialt (socialt gynnsamt) beteende.

• Lärar-ABAS-II respektive Föräldra-ABAS-II – Adaptive Behaviour Assessment System II 
Syfte: Att mäta anpassningsfärdigheter i olika vardagsmiljöer genom lärar- och föräldra-
skattingar. 

Relation mellan elev och lärare 
• Relationsskala för barn respektive lärare (VAS – Visuell Analog Skala) 
Syfte: Att skatta och bedöma kvalitet i relationen mellan elev och lärare. 

Pedagogisk kartläggning 
De pedagogiska kartläggningsinstrumenten varierar något beroende på vilken årskurs 
barnet går i. Nedan listas de tester som har använts samt syftet med respektive test. 

Läsa/skriva
• Hur låter orden? 
Syfte: Att bedöma fonologisk medvetenhet. 
Används i förskoleklass.

• Läs-Ettan, delprovet Avläsning av bokstäver (versaler och gemener) 
Syfte: Att ta reda på hur många bokstäver eleven behärskar. 
Används i förskoleklass och årskurs 1.
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• Fonolek 
Syfte: Att bedöma fonologisk medvetenhet. 
Används i årskurs 1.

• DLS 
Syfte: Att analysera läs- och skrivförmåga. 
För elever i årskurs 1-2 används DLS Bas, deltesterna Läsning och Läslust. För elever 
i årskurs 2-3 används DLS Bas, deltesterna Rättstavning och Läsförståelse. För elever i 
årskurs 4-9 används DLS, deltesterna Rättstavning och Läshastighet. 

• LäsKedjor 
Syfte: Att bedöma elevens avkodningsförmåga, läsförmåga i förhållande till övrig visuell 
öga-hand-koordination samt hur snabbt eleven kan identifiera ordbilder. För elever i 
årskurs 2-3 används deltesterna Bokstavskedjor och Ordkedjor. För elever i årskurs 4-9 
används deltesterna Teckenkedjor, Ordkedjor och Meningskedjor.

• LäSt, deltesten Avkodning ord och Avkodning nonord 
Syfte: Att kartlägga och diagnostisera grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga. 
För elever i årskurs 2-5 används deltesten Avkodning ord och Avkodning nonord.

Matematik
• Diamant, Diagnos AF 
Syfte: Att mäta automatiserad räkning. 
Används i förskoleklass

• Olof  Magnes matematik
Syfte: Att kartlägga problemlösning, taluppfattning, formuppfattning, geometri, huvud-
räkning och algoritmer. 
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De insatser som har skrivits in i Skolfam-planer och genomförts under perioden 
2012-2015 innefattade bland annat

• arbetsminnesträning
• Paired Reading (lästräningsprogram)
• social träning och sociala berättelser
• pedagogiskt lekarbete
• resurs-/kontaktperson med inriktning studiestöd
• pedagogisk handledning till skolpersonal
• psykologisk handledning till familjehem
• remisser till BUP, logoped, barnmedicin, elevhälsan
• anpassad studiegång
• kuratorsamtal
• utökad träning i mindre grupp

Vid behov gjorde Skolfam utökade pedagogiska och psykologiska utredningar.

Remisserna från Skolfams psykolog till logoped gällde i två fall frågeställning specifika 
läs- och skrivsvårigheter och i två fall språkstörning. En remiss skrevs till BUP med 
frågeställning autism/koncentrationssvårigheter och en till elevhälsan för särskole-
utredning. Remissen till barnmedicin gällde elev med somatiska besvär. I ett fall har 
Skolfams kartläggning resulterat i att synfel har upptäckts och att eleven har fått glasögon. 

Vissa barn har varit i behov av mer riktat stöd som varit kostnadskrävande. Skolfam 
har då hjälpt till att formulera ansökningar om tilläggsbelopp utifrån kunskaper om 
den enskilda elevens behov. I andra fall har Skolfam bidragit med underlag inför 
skolbyten.

För att ytterligare stimulera till läsning i hemmet har Skolfam skickat bokpaket hem 
till barnen vid jul. Böckerna har valts ut med anpassning till elevens ålder och intressen.
 

Bilaga 3: 
Insatser mellan kartläggning 1 och 2 



39

Bilaga 4: 
Resultatredovisning kartläggning 1 och 2 

Förändringar i medelvärden för hela gruppen barn mellan kartläggning 1 och 2 
(K1-K2, två år). Benämningen < 0,05 innebär att det är mindre än 5 procents chans 
att förändringarna är slumpmässiga, det vill säga förändringen är signifikant. 

WISC-IV	 	 	 	 N=	 Differens	K1-K2	 Signifikans
Hela skalan    19 + 7,30 %  p<0,01
Verbalt funktionsindex   19 + 7,74 %  p<0,01
Perceptuellt funktionsindex  19 + 7,03 %  p<0,05
Arbetsminnesindex   19 + 0,17 %  i.s.
Snabbhetsindex   19 + 7,55 %  p<0,001

Becks ungdomsskalor   
Ångest     7 - 11,14 %  i.s.
Depression    7 + 33,59 %  p<0,05
Ilska     7 + 13,01 %  i.s.
Normbrytande beteende  7 + 6,93 %  i.s.
Självbild    7 - 9,64 %  i.s.

ABAS-II   
Generella färdigheter lärare  16 - 4,56 %  i.s.
Generella färdigheter familjehem 7 0,00 %   i.s.

SDQ   
Totalskala lärare   17 - 4,39 %  i.s.
Totalskala familjehem   10 - 46,38 %  p<0,05

VAS-skala relation   
Lärare känslomässigt   15 - 1,04 %  i.s.
Lärare kunskapsmässigt  15 - 18,38 %  p<0,05
Elevskattning    19 + 3,90 %  i.s.

Läskedjor   
Teckenkedjor    10 + 3,33 %  i.s.
Ordkedjor    14 - 13,46 %  i.s.
Meningskedjor    10 0,00 %   i.s.

DLS   
Läshastighet    10 - 10,53 %  i.s.
Rättstavning    14 - 15,52 %  i.s.

Matematik   
Olof  Magnes Matematik  18 - 11,48 %  i.s.
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