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Abstract 
The educational underachievement of children in foster care has been known for a long time. 

This study aimed to compile and analyze the current knowledge about interventions, intended 

to improve foster children’s school achievements. The method used was a systematically 

undertaken narrative review. Despite a comprehensive searching strategy, only ten relevant 

studies were found, indicating that little has been done to improve the educational outcomes 

for children in public care. The result shows that eight out of the ten interventions were 

effective in some way. Literacy appeared to be improved with fairly modest efforts, whilst 

improvements in numeracy, seemed to need more directed interventions. Among the success 

factors were providing books, tuition or structured individualized support and involving 

carers, school and foster care agencies in the process. An implication for the future is that 

foster children’s poor academic achievements can be improved with focused support. Also 

there’s a definite need for more intervention studies. 
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Förord 

När arbetet med denna uppsats inleddes hade jag klart för mig att det inte går så bra för 

placerade barn i skolan och att det finns ett samband mellan skolmisslyckanden och framtida 

psykosociala problem. Aningen blåögd tänkte jag att angelägenheten i detta borde innebära att 

det skulle finnas mycket forskning med exempel på hur dessa barns skolprestationer kan 

förbättras. Aningen mer klarsynt vet jag nu att så inte är fallet. 

    Denna kunskapsöversikt har syftat till att sammanställa den forskning som faktiskt finns 

och det är min förhoppning att den ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom området. 

    Tack till Hanna Olofsson på Socialstyrelsen för att du delade med dig av din kompetens 

och hjälpte mig med litteratursökningarna. Tack till ”den svenske experten” för att du på ett 

generöst och pedagogiskt sätt delat med dig av din kunskap och inte minst för att du har låtit 

mig andas ”forskarluft” och med min framtid i åtanke öppnat dörrar till forskningsvärlden och 

välkomnat mig in.  
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Inledning 

De togs från sina föräldrar och utsattes för vanvård i fosterhem och barnhem. Nu föreslår 

regeringens utredare att de ska få 250.000 kronor var i ersättning. Dessutom ska regeringen be 

om ursäkt vid en ceremoni. Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) kallar händelserna för 

”ett stycke mörk, svensk historia” (Dagens Nyheter, 2011, februari 10). 

Enligt svensk lagstiftning har samhället ett ansvar att verka för att barn växer upp under 

trygga och goda förhållanden. I detta ingår att sörja för utsatta barns vård och fostran utanför 

det egna hemmet om hänsynen till barnets bästa motiverar det. Under 2009 var antalet barn 

som någon gång under året placerades utanför det egna hemmet i familjehem eller 

samhälleliga institutioner cirka 23 400 (Socialstyrelsen, 2010a). Motsvarade cirka 3-4 procent 

eller ungefär ett barn i varje skolklass får någon gång under barndomen erfarenhet av social 

dygnsvård (Socialstyrelsen, 2006). 

    Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) slår fast att placerade barn har rätt till ”god vård” (6 kap. 

1§) och att socialnämnden ”ska verka för att de får lämplig utbildning” (6 kap. 7§). Samhället 

har alltså ett särskilt ansvar för placerade barn, eller fosterbarn, som de kallas i mer vardagligt 

tal. Forskningen på området visar dock att samhället inte tycks leva upp till detta åtagande, då 

samhällsvården inte lyckas ge barnen bättre framtidsutsikter i förväntad utsträckning.  

    I en kunskapsöversikt om den sociala barnavården konstateras att barn som placerats i 

dygnsvård är en riskgrupp för framtida psykosociala problem (Sundell et al., 2007). Sedan 

lång tid tillbaka har studie efter studie bekräftat detta (för översikt se Socialstyrelsen, 2006). 

Till exempel visar White et al. (2008) i en intervjustudie med före detta placerade ungdomar 

att de har högre odds för att utveckla beroende av alkohol och droger i vuxen ålder än 

normalpopulationen. I jämförelse med normalpopulationen tycks personer med erfarenhet av 

social dygnsvård även ha högre risker för psykisk ohälsa och självmordsförsök (Cook-Fong, 

2001; Vinnerljung et al., 2006). En svensk uppföljande registerstudie av 718 unga vuxna som 

placerades i samhällsvård under sin tonårstid visar att de löper större risker än 

normalpopulationen för att utveckla kriminalitet, drabbas av psykisk ohälsa, dö i förtid, ha 

försörjningsproblem och bli tonårsföräldrar (Vinnerljung & Sallnäs, 2008). I en annan 

registerstudie pekar Vinnerljung et al. (2010) på att den sociala dygnsvården har svag 

kompensatorisk påverkan även på barn som placerats i låg ålder.  

    Enligt en statlig utredning (SOU 2011:9) har den svenska samhällsvården, avseende 

kunskapsutveckling, förbättrats under de senaste decennierna. Utredningen slår dock fast att 

sjukvårdens och skolans insatser för placerade barn fortfarande inte är tillräckliga trots att 

dessa brister påtalats under lång tid.  

    Gällande placerade barns skolgång konstaterar Vinnerljung (1998) att såväl nationell som 

internationell forskning är nästintill samstämmig om att placerade barn är svagpresterande i 

skolan och att de i jämförelse med normalpopulationen löper stor risk för att vara 

lågutbildade. Stone (2007) och Trout et al. (2008) har gjort liknande kunskapsöversikter av 

forskningen om sambandet mellan placerade barn och skolmisslyckanden. Samtliga översikter 

kommer fram till att placerade barn är en akademiskt sårbar grupp, med hög risk för kort- och 

långsiktiga skolmisslyckanden såväl innan som efter samhällsvården. 
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Vinnerljung et al. (2005) har gjort jämförelser av utbildningskarriärer i vuxen ålder mellan 

före detta klienter i den sociala barnavården och barn som växt upp med en lågutbildad moder 

(högst grundskola). De statistiska analyserna visar att barn i samhällsvård är en högriskgrupp 

för låg utbildningsnivå. I befolkningen i stort hade 12,5 procent enbart grundskoleutbildning, 

medan motsvarande siffra bland barnen som varit placerade var 49 procent (jfr Andersson, 

2008).  

    Trots det särskilda ansvaret för dessa barn har samhället inte kunnat förbättra deras 

utbildningskarriärer. Det finns ett samband mellan låg utbildning och ökade risker för tidig 

död, fysisk och psykisk ohälsa och olika typer av sociala problem (Socialstyrelsen, 2010b). 

Vinnerljung et al. (2010) menar att detta har varit känt sedan länge, men fram till nyligen har 

det saknats kunskap om samband mellan barns skolprestationer och deras utveckling över tid.  

    Med hjälp av statistiska analyser av registerdata har Vinnerljung et al. (2010) funnit 

longitudinella samband mellan låga eller ofullständiga betyg i årskurs 9 och en ogynnsam 

utveckling. Resultaten visar att den sjättedel av populationen som hade låga eller ofullständiga 

betyg i årskurs 9 också hade mycket högre förekomst av psykosociala problem som vuxna i 

jämförelse med andra barn. Omvänt var frånvaron av så kallade skolmisslyckanden en stark 

skyddsfaktor för utvecklingen över tid. Även Stone (2007) och Zeitlin och Weinberg (2004) 

ser akademiska framgångar som en genomgripande skyddsfaktor för placerade barn.  

    ”Ett stycke mörk, svensk historia” säger Maria Larsson i det inledande citatet om den 

vanvård som placerade barn utsatts för. Som samhällsmedborgare och som blivande socionom 

vill inte jag vara med om att regeringen om tjugo år ska behöva be om ursäkt till dagens 

fosterbarn. ”Ja, vi visste faktiskt att ni riskerar att fara illa som vuxna, att ni är en akademiskt 

sårbar grupp och att det finns ett samband däremellan. Skolprestationer är något som går att 

påverka, så egentligen var det ju dumt att vi inte satsade på utbildningsmässigt stöd. Förlåt.”  

 

 

Problemformulering 
När vården av barn övergår till samhällets ansvar, måste samhället se till att barnen också 

lyckas i skolan (Zeitlin & Weinberg, 2004). Idag ställs allt högre krav på utbildning för att få 

arbete. För den utsatta grupp som placerade barn utgör, blir förbättrandet av deras 

skolprestationer särskilt angeläget med tanke på sambandet mellan skolresultat och framtida 

psykosociala problem. En viktig slutsats som många forskare gör är därför att om 

framtidsutsikterna ska förbättras för placerade barn, är det angeläget att ge dem särskilt stöd 

under skolgången (se Heath et al., 1994; Vinnerljung et al., 2010; Zeitlin & Weinberg, 2004).  

     I Sverige saknas en utvärderingstradition gällande insatser riktade till så kallade 

riskgrupper av barn (Ferrer-Wreder, 2005). Internationellt sett finns dock exempel på 

utvärderade interventioner, det vill säga insatser eller åtgärder, som syftar till att förbättra 

skolprestationer för socialt utsatta barn (för översikt se Anderson et al., 2003; Manning et al., 

2010). Däremot har de litteratursökningar jag gjort på området resulterat i endast en 

kunskapsöversikt om interventioner, som syftar till att förbättra skolprestationer hos just 

placerade barn (se Barth et al., 2004). Den kunskapsöversikten riktar dock in sig på äldre 

ungdomar, innehåller bara amerikanska studier och börjar vara till åren.  
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Det saknas alltså aktuell kunskap om vad samhället kan göra för att göra något åt placerade 

barns skolmisslyckanden. Ferrer-Wreder (2005) menar att det är viktigt att urskilja de 

program och metoder som kan påverka de risk- och skyddsfaktorer som inverkar på 

skolprestationer. För att placerade barns skolprestationer och därmed även framtidsutsikter 

ska kunna förbättras, finns det ett behov av att sammanställa den befintliga kunskapen om 

interventioner riktade till denna grupp. Genom att samla in och analysera effektutvärderingar 

av sådana interventioner är min förhoppning att jag med denna kunskapsöversikt ska kunna 

bidra med att minska denna kunskapslucka.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att sammanställa, granska och analysera den befintliga kunskapen 

om interventioner avsedda att förbättra placerade barns skolprestationer. I uppsatsen utgår jag 

från dessa frågeställningar: 

 Hur ser forskningsfältet ut? 

 Vilka interventioner tycks vara verkningsfulla och vilka tycks inte vara det? 

 Vad kännetecknar de interventioner som tycks vara verkningsfulla och vad 

kännetecknar de som inte tycks vara det? 

 

 

 

 

Teoretiskt ramverk 
En teori kan ses som en slags tankekonstruktion som tillämpas för att undersöka, förklara och 

ge mening åt de studerade fenomenen i en forskningsprocess (Larsson, 2005). Det material 

som ska analyseras i denna uppsats är effektutvärderingar, inte i första hand människor. För 

att kunna undersöka, förklara och ge mening åt dessa studier har jag därför valt ett teoretiskt 

perspektiv som rör människor och ett som rör forskning. En dylik kombination av teorier 

kallas för teoritriangulering och kan enligt Larsson (2005) bidra till en mer komplex analys. I 

det följande redogör jag för bakgrunden till kunskapsöversiktens teoretiska ramverk. 

    Vid min genomgång av forskning om placerade barns skolprestationer, har jag uppfattat att 

studierna implicit utgår från risk- och skyddsfaktorer. Enligt Jackson och Martin (1998) kan 

såväl positiva som negativa utfall förstås utifrån dessa teoretiska begrepp. Vidare menar 

Ferrer-Wreder (2005) att tankar kring risk och skydd är basen för dagens interventioner. 

Därför anser jag att dessa teoretiska begrepp kan vara användbara för att analysera den 

befintliga kunskapen om interventioner avsedda att förbättra placerade barns skolprestationer. 

En analys utifrån vad tidigare nationell och internationell forskning visat om risk och skydd 

kopplat till skolprestationer kan även bidra till att besvara denna studies frågeställningar om 

interventionernas effektivitet och om deras kännetecken. En nackdel som jag ser med denna 

teoretiska ansats är att fokuseringen på enskilda faktorer kan innebära att helheten missas. 
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Genom att jag till viss del utgår från redan definierade risk- och skyddsfaktorer finns det även 

en risk för att jag missar eventuella faktorer som den tidigare forskningen inte har identifierat.  

    Petticrew och Roberts (2006) menar att kunskapsöversikter som inriktar sig på frågor om 

effekter, sannolikt kommer att inkludera studier vars designer är experimentella, 

kvasiexperimentella eller där effekterna har utvärderats med för- och eftermätning utan 

jämförelsegrupp. Då en kunskapsöversikt, i likhet med denna uppsats, ämnar svara på vilka 

interventioner som tycks fungera menar Fink (2010) att det är viktigt att studiernas design 

granskas och värderas. För att jag ska kunna leva upp till syftet med denna studie ser jag det 

därför som nödvändigt att min analys också utgår från teoretiska perspektiv gällande 

effektutvärderingar. Detta perspektiv kan inte ses som ett heltäckande analysverktyg, men jag 

menar att det kan bidra till att besvara frågeställningen om hur forskningsfältet ser ut. 

 

 

Risk- och skyddsfaktorer 
Begreppen risk- och skyddsfaktorer kommer från utvecklingspsykopatologin som beskriver 

och försöker förstå orsakerna bakom och utvecklingen av avvikande eller atypiskt beteende 

(Andersson, 2008; Broberg et al., 2003). Broberg et al. (2003) förklarar en riskfaktor som en 

faktor som barnet utsätter sig för eller blir utsatt för under barndomen och som har samband 

med utvecklingen av psykopatologi. Skyddsfaktorer ska i det sammanhanget förstås som 

faktorer som kan ha en skyddande funktion mot en ogynnsam utveckling. Inom 

utvecklingspsykopatologin är sårbarhet och resiliens två andra viktiga och närbesläktade 

begrepp. De står för en egenskap hos barnet respektive den motståndskraft de barn har som 

visar en godartad utveckling trots att de utsätts för riskfaktorer (Broberg et al., 2003). I denna 

studie kommer jag dock att hålla mig till användandet av begreppen risk- och skyddsfaktorer. 

    I tidig ålder kopplas risk- och skyddsfaktorer främst till familjen, men ju äldre barnet blir 

desto större betydelse får också kamrat- och fritidsmiljön, den närmaste omgivningen, skolan 

och samhället i övrigt. Centralt för dessa teorier är att en utsatthet kan ha olika betydelse 

beroende på sammanhang. När i barnets utveckling som en risk uppträder och om risken är 

tillfällig eller bestående påverkar konsekvenserna av en utsatthet (Andersson, 2008). 

Placerade barn är inte någon homogen grupp (Stone, 2007) och enligt Broberg et al. (2003) 

ska utkomsten ses som resultatet av ett samspel mellan ett flertal olika faktorer i barndomen.  

    Andersson (2008) menar att förekomsten av riskfaktorer kan ses som indikatorer på 

processer och mekanismer som kan leda till en negativ utveckling. Om riskfaktorer tidigt i 

utvecklingen leder till ett problematiskt beteende, har de enligt Eresund och Wrangsjö (2008) 

en tendens att möjliggöra en utsatthet för fler riskfaktorer senare. Andersson (2008) påpekar 

att ett sådant förlopp aldrig är deterministiskt. Det finns vissa övergångar eller omständigheter 

som kan bryta en negativ utveckling. En sådan vändpunkt är enligt Andersson en händelse 

som påverkar utvecklingen på att annorlunda sätt samt är bestående över tid.  

 

Risk och skydd kopplat till forskningsområdet 

Forskningen har gett flera förklaringar till varför placerade barn är en akademiskt sårbar 

grupp. De förklaringar som framhålls har oftast fokus antingen på barnens tidigare trauman 
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eller emotionella skador, familjehemsföräldrarnas låga utbildning, skolsystemets 

stigmatisering eller socialvårdens brister i hanteringen av barnens skolgång (Vinnerljung, 

1998). Låga förväntningar på skolprestationer från barnen själva, familjehemsföräldrar, lärare 

och socialsekreterare tycks vara andra orsaker till placerade barns skolmisslyckanden 

(Francis, 2000). 

    Stone (2007) ser bland annat de placerade barnens bakgrund som en riskfaktor för 

skolmisslyckanden. Många har farit illa innan placeringen och/eller kommer från en fattig 

bakgrund, vilket i sig innebär risker för sämre skolresultat.  

    Zeitlin och Weinberg (2004) betonar skolsystemets brister. De menar att skolorna i USA är 

dåliga på att uppmärksamma placerade barns personliga historia och skolprestationer, varför 

det behövliga riktade stödet oftast uteblir. På grund av omplaceringar är det inte ovanligt att 

placerade barn går igenom flera skolbyten. Enligt Stone (2007) kan ett skolbyte innebära en 

förbättring av skolprestationer men då skolsystemet brister i att ge riktat stöd, kan skolbyten 

också bli en riskfaktor.  

    Bra närvaro i skolan ses som en skyddsfaktor (Jackson & Martin, 1998; Stone, 2007), 

medan ofullständiga betyg i några ämnen tycks vara en riskfaktor för ytterligare 

skolmisslyckanden (Stone, 2007). Till exempel fann Vinnerljung et al. (2010) att låga eller 

ofullständiga betyg från årskurs 9 var den starkaste riskfaktorn för framtida psykosociala 

problem och en prediktor för låg utbildning. Omvänt var frånvaron av skolmisslyckanden den 

starkast skyddande faktorn för ogynnsam utveckling.     

    Duncan et al. (2007) har genom longitudinella data från sex olika studier kunnat visa att de 

starkaste indikatorerna för framtida skolprestationer, vid skolstarten, är räknekunskaper följt 

av läsförmåga och uppmärksamhetsförmåga. Författarna menar därför att satsningar bör göras 

på räknekunskaper och läsförmåga i tidig ålder. Även Jackson och Martin (1998) påtalar att 

läsförmåga är en skyddsfaktor. Genom att följa upp före detta placerade barn, som lyckats väl 

i skolan har de även identifierat tillgång till böcker, som ett skydd för framtida 

skolmisslyckanden. Harker et al. (2003) fann i en intervjustudie med placerade barn, att 

många saknade just tillgång till böcker och läsmaterial. 

    Såväl Stone (2007), som Jackson och Martin (1998) drar slutsatsen att barnets 

utbildningsmässiga strävanden tycks vara en skyddsfaktor för skolmisslyckanden. 

Uppmuntran till och engagemang i studierna från familjehemsföräldrar ses som en annan 

viktig förklaring till varför vissa placerade barn lyckas väl i skolan (Jackson & Martin, 1998).  

    I den tidigare nämnda intervjustudien av Harker et al. (2003) visade det sig att enskilda 

lärare eller andra vuxna genom uppmuntran och extra stöd haft en positiv inverkan på många 

av de placerade barnens skolgång. Av de deltagande barnen var det dock 22 procent som inte 

kunde ge något exempel på en stödjande person. Jackson och Martin (1998) fann också att en 

betydelsefull vuxen som gav extra stöd och fungerade som en mentor var en skyddsfaktor. 

Rhodes och DuBois (2006) menar att nära och varaktiga mentorskapsrelationer är en 

skyddande faktor, men att interventioner har haft svårigheter med att grunda sådana 

relationer. En metaanalys av mentorskapsprogram gjord av DuBois et al. (2002) visade att 

socialt utsatta ungdomar fick ut mest av interventionerna, men att den generella effekten av 

mentorskapsprogram var relativt liten (se också Eby et al., 2008). 

    Risk- och skyddsfaktorer kan även kopplas till kamrat- och fritidsmiljön (Andersson, 

2008). Jackson och Martin (1998) identifierade till exempel att det var en skyddande faktor att 
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ha vänner med utbildningsmässiga ambitioner liksom att ägna sig åt meningsfulla aktiviteter 

på fritiden. 

    Andersson (2008) menar att också samhällets insatser har betydelse för barns utveckling. I 

vissa fall kanske placeringen i sig utgör en risk. I intervjustudien av Harker et al. (2003) 

uppgav 33 procent av de placerade barnen att deras skolprestationer hade försämrats sedan 

placeringen. En del av barnen menade att socialarbetare hade varit hindrande för deras 

skolgång. Harker och kollegor ser det i relation till att barnen upplevde att de hade blivit 

förflyttade mellan olika familjehem och institutioner utan att hänsyn tagits till deras skolgång. 

    McClung och Gayle (2010) visar i en skotsk studie baserad på registerdata och kvalitativa 

intervjuer med 30 barn att faktorer som placeringsform och anledning till placering inverkade 

på barnens skolprestationer. Även Stone (2007) menar att placeringsformens karakteristika 

och uppbrytningar i placeringar påverkar barnens utbildning. På grund av negativa 

gruppeffekter har exempelvis placeringar i institutionsmiljö visat sig vara en riskfaktor i vissa 

fall (Andreassen, 2003; Dodge et al., 2006). 

    Enligt Andersson (2008) kan faktorer som kön och ålder vara en risk eller ett skydd 

beroende på sammanhang. Detta kan jämföras med en studie av Vinnerljung och Sallnäs 

(2008) som visar att placerade flickor generellt sett klarat sig bättre i vuxen ålder än placerade 

pojkar. En annan studie visar att barn som placerades under tonåren hade större risk för låg 

utbildning än de som placerades i tidig ålder (Vinnerljung et al., 2005). Även McClung och 

Gayle (2010) fann att åldern vid tidpunkten för placeringen spelade roll för barnens 

skolprestationer. 

    Tidigare forskning på området har identifierat åtskilliga risk- och skyddsfaktorer kopplade 

till placerade barns skolprestationer. Det kan finnas flera förklaringar till varför denna grupp 

är akademiskt sårbar. Såväl Stone (2007) som Vinnerljung (1998) kommer fram till att en 

förklaring till placerade barns skolmisslyckande inte är nog i sig utan att det troligen beror på 

ett antal samvarierande orsaker.   

 

 

Effektutvärderingar 
Effektutvärderingar görs för att bedöma om och i vilken grad en intervention har fått 

förväntade effekter. För att avgöra detta utgår effektutvärderingar från förändring över tid 

genom för- och eftermätning (Sundell, 2008). I fråga om förekomsten av effektutvärderingar 

inom socialt arbete menar Sundell att det i jämförelse med exempelvis klinisk medicin finns 

väldigt få. Avseende en interventions effekter handlar det inte om huruvida det finns bevis 

eller inte för att en intervention är verkningsfull. Snarare är graden av bevisning liksom 

effektutvärderingens trovärdighet avgörande. Några saker som påverkar utvärderingars 

trovärdighet är utformningen, det vill säga designen, bortfall, uppföljningstid och 

datainsamlingsinstrument. Gällande effektutvärderingars trovärdighet kopplat till designen 

presenterar Sundell (2008, s. 73) följande grova rangordning (5 är högst): 

5. randomiserat experiment  

4. kvasiexperiment  

3. för- och eftermätning utan jämförelsegrupp 
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2. sambandsstudie 

1. expertåsikter 

Denna kunskapsöversikt baseras på studier vars design är någon av de tre 

effektutvärderingarna med högst trovärdighet (mer om inklusions- och exklusionskriterier för 

mitt urval finns att läsa under särskild rubrik i metodavsnittet), varför dessa beskrivs mer 

utförligt nedan. 

    Randomiserade experiment (randomized controlled trial, RCT) kännetecknas av att minst 

två skilda grupper jämförs och att slumpen har avgjort fördelningen av de enskilda 

undersökningspersonerna till experiment- respektive kontrollgrupp (Sundell, 2008). RCT 

anses vara den mest exakta och statistiskt sett minst snedvridna metoden för att utvärdera en 

interventions effekt (Shadish et al., 2002). Randomiseringen, det vill säga det slumpmässiga 

urvalet gör att grupperna teoretiskt sett i genomsnitt är lika varandra före interventionen. Det 

gör i sin tur att alternativa förklaringar till eventuella skillnader mellan grupperna vid 

eftermätningen kan avfärdas och att resultaten med större säkerhet kan knytas till själva 

interventionen (Sundell, 2008). RCT-studier med för- och eftermätning har enligt Shadish et 

al. (2002) ytterligare fördelar då resultaten kan justeras i förhållande till eventuella bortfall 

efter det första mättillfället. Även om RCT-studier ses som de mest tillförlitliga 

effektutvärderingarna menar Shadish et al. att det finns tillfällen då de är minde lämpliga. Då 

metoden innebär att en av grupperna inte får en eventuellt verkningsfull insats, kan denna 

metod i vissa fall ses som oetisk. Vidare kan det vara en tidskrävande utvärdering som kräver 

ett stort antal möjliga deltagare. Författarna ser därför en fördel med att till en början 

utvärdera en intervention genom mindre omfattande pilotstudier.   

    Kvasiexperiment karaktäriseras av att fördelningen av undersökningspersoner till 

interventions- respektive jämförelsegruppen inte är randomiserad (Sundell, 2008). Denna 

studiedesign möjliggör, liksom den tidigare nämnda, att förändringar i interventionsgruppen 

kan jämföras med en grupp som inte har fått interventionen (Petticrew & Roberts, 2006). 

Enligt Sundell (2008) innebär icke-randomiseringen dock en stor risk för initiala skillnader 

mellan grupperna, vilket kan leda till felaktiga slutsatser. Därför finns ofta en strävan efter att 

få grupperna så lika varandra som möjligt. Genom så kallad matchning kan grupperna likna 

varandra avseende exempelvis deltagarnas ålder och kön. När kvasiexperiment genomförs 

med för- och eftermätning finns även möjlighet att uppmärksamma och justera fler initiala 

skillnader. Då grupperna inte är randomiserade menar Shadish et al. (2002) att en viss bias, 

det vill säga snedvridning eller systematiska fel, förutsätts finnas. Förtester möjliggör att 

forskaren får kunskap om hur en eventuell snedvridning ser ut, men som Shadish et al. 

påpekar är det aldrig möjligt att kontrollera för alla tänkbara bakgrundsfaktorer.  

    För- och eftermätning utan jämförelsegrupp är en studiedesign som enligt Petticrew och 

Roberts (2006) kan vara lämplig när det på grund av praktiska eller etiska skäl inte är möjligt 

att använda sig av en jämförelsegrupp. Sundell (2008) menar att det kan vara ett bra metodval 

då en intervention ännu befinner sig i utvecklingsstadiet. Petticrew och Roberts (2006) 

understryker dock att dylika effektutvärderingar är mer känsliga för bias än sådana som 

kontrollerar skillnaderna med en jämförelsegrupp. Shadish et al. (2002) pekar på risken för att 

skillnaderna mellan för- och eftermätning kommer av faktorer som naturlig utveckling eller 

historiska händelser. Resultatet av en dylik effektutvärdering kan därför endast ses som 
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indikationer för att en intervention är verkningsfull (Petticrew & Roberts, 2006). En viss 

försiktighet vid tolkningar om effektivitet kan vara att föredra särskilt som Sundell (2008) 

framhåller att det finns en tendens att en intervention verkar vara mer effektiv ju lägre kvalitet 

det är på utvärderingsdesignen. 

 

 

 

 

Metod 
För att uppnå syftet att sammanställa, granska och analysera den befintliga kunskapen om 

interventioner som avser att förbättra placerade barns skolprestationer är den valda metoden 

en narrativ kunskapsöversikt. I detta avsnitt beskrivs metodvalet närmare och jag redogör för 

min vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Därefter går jag igenom kunskapsöversiktens 

inklusions- och exklusionskriterier och mitt tillvägagångssätt avseende datainsamling, 

urvalsförfarande samt databehandling och analys. Slutligen förs ett resonemang om etiska 

överväganden, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

 

 

Metodval - kunskapsöversikt 
Kunskapsöversikter eller litteraturöversikter, som de också kan kallas, syftar till att ge en 

överblick över ett visst kunskapsområde (Aveyard, 2010), vilket ligger i linje med syftet för 

denna studie. Fink (2010) beskriver kunskapsöversikten som en omfattande, systematisk och 

reproducerbar metod för att inventera, utvärdera och tolka befintlig forskning. Det kan 

kopplas till studiens syfte. Det visar även att metodvalet kan vara lämpligt för att besvara 

frågeställningen om hur forskningsfältet ser ut respektive den frågeställning som rör vad som 

kännetecknar de olika interventionerna. Petticrew och Roberts (2006) menar att dylika 

översikter kan svara på frågor om vad som fungerar, särskilt gällande frågor om 

interventioners effektivitet. Därför menar jag att metoden också gör sig lämplig för att besvara 

frågeställningen om vilka interventioner som tycks vara verkningsfulla och vilka som inte 

tycks vara det. En nackdel med detta metodval är att jag blir begränsad till de frågor och 

variabler som redan har undersökts i forskningen (jfr Shadish et al., 2002). 

    Graden av vetenskaplighet bakom en kunskapsöversikt kan variera. I metodlitteraturen 

benämns de mest detaljerade för systematiska och mindre detaljerade brukar kallas för 

traditionella eller narrativa (jfr Aveyard, 2010; Petticrew & Roberts, 2006).  

    Systematiska översikter granskar all relevant litteratur och för att begränsa uppkomsten av 

systematiska fel används en uppsättning strikta och vetenskapliga kriterier. En systematisk 

kunskapsöversikt resulterar ofta i en metaanalys (Petticrew & Roberts, 2006). En metaanalys 

kan förstås som statistiska sammanställningar av resultat från originalstudier (Bergmark, 

2005). De är mest användbara då materialet är stort och studierna har jämförbara utfallsmått 

samt rör samma fråga (Shadish et al., 2002). I mitt fall har det rört sig om få och relativt små 

studier utan enhetlighet i utfallsmåtten, varför en metaanalys inte har varit aktuell. 
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I en narrativ kunskapsöversikt beskrivs den befintliga litteraturen inom ett område utan att 

statistiska sammanställningar av resultaten görs (Shadish et al., 2002). Analysen är därmed 

närmast deskriptiv och inte statistisk (Petticrew & Robert, 2006). Bergmark (2005) menar 

vidare att analysens form är resonerande. 

    Aveyard (2010) framhåller att även om en narrativ kunskapsöversikt inte kan nå upp till 

den standard som förknippas med systematiska översikter, så kan den fortfarande utföras med 

en systematisk ansats. Det innebär att forskaren utvecklar en omfattande sökstrategi för att 

hitta relevant litteratur. För att kunna avgöra vilka studier som ska ingå i kunskapsöversikten 

tas så kallade inklusions- och exklusionskriterier fram. Därefter görs en kritisk granskning av 

de utvalda studierna avseende kvalitet och validitet. Slutligen sammanställs resultaten från de 

inkluderade studierna på ett systematiskt vis. Denna studie bör därför ses som en narrativ 

kunskapsöversikt med ett systematiskt tillvägagångssätt, eftersom jag har utgått från de 

generella principer och riktlinjer som hör till en systematisk översikt.    

 

 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) kan en litteraturöversikts funktion beskrivas 

olika beroende på om forskaren har ett positivistiskt eller icke-positivistiskt synsätt. De menar 

att en kunskapsöversikt ligger nära det positivistiska synsättet, där den producerade 

kunskapen ses som oberoende av forskaren. Min utgångspunkt är att jag har inverkan på hela 

forskningsprocessen. Med min narrativa ansats ansluter jag mig alltså inte till ett positivistiskt 

synsätt. Utifrån Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) kan det förstås som att jag vill skapa 

en så komplett bild som möjligt av forskningsområdet och genom en resonerande analys och 

summering, om möjligt, bidra med ett nytt perspektiv på fenomenet.  

 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusions- och exklusionskriterier syftar enligt Aveyard (2010) till att forskaren ska kunna 

identifiera aktuella studier och avgöra deras relevans för syftet med kunskapsöversikten. För 

att kriterierna ska bli ändamålsenliga krävs därför tydliga avgränsningar gällande typ av 

intervention, målgrupp och utfall samt studiedesign (Anttila, 2008; Petticrew & Roberts, 

2006). Det har jag tagit fasta på. Nedan följer en presentation av de inklusionskriterier som 

har varit aktuella för denna kunskapsöversikt: 

1. Studien är en effektutvärdering av en intervention avsedd att förbättra skolprestationer  

2. Interventionen riktas till placerade barn i grundskolan (huvudsakligen mellan 6-15 år) 

3. Utfall är skolprestationer i någon form, mätt med exempelvis betyg, standardiserade 

instrument eller lärarskattningar 

4. Utvärderingen är gjord med för- och eftermätning med RCT eller kvasiexperimentell 

design alternativt med för- och eftermätning (utan jämförelsegrupp) med 

standardiserade instrument 

5. Studien är publicerad på engelska eller ett skandinaviskt språk   
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Att studien skulle vara en effektutvärdering av en intervention som är inriktad på att förbättra 

placerade barns skolprestationer följer av syftet. Även om skiljelinjerna inte är knivskarpa har 

jag valt att avgränsa åldersgruppen till 6-15 år, då det motsvarar den obligatoriska svenska 

grundskolan. Det innebär att jag har exkluderat interventioner som huvudsakligen inriktar sig 

på barn i förskoleålder och äldre ungdomar i övergången mot vuxenlivet.  

    I denna kunskapsöversikt har ”skolprestationer” en operationell definition (se Sohlberg & 

Sohlberg, 2009) i form av betyg, närvaro, kognitiv förmåga, läsförmåga eller räknekunskaper 

eftersom det är de mätbara termer som återfinns i forskningsfältet. För att en studie ska ha 

inkluderats krävs att skolprestationerna har mätts med hjälp av betyg, standardiserade 

instrument eller lärarskattningar. Studier där resultaten endast baserats på kvalitativa utsagor 

från exempelvis barnen eller deras familjehemsföräldrar har exkluderats. 

    Av inklusionskriterierna framgår även att de studier som inkluderats måste haft en 

utvärdering baserad på för- och eftermätningar. I genomgången av uppsatsens teoretiska 

perspektiv har jag redogjort för olika effektutvärderingar. Där nämndes att jag har valt att 

endast inkludera de tre typer av effektutvärderingar som anses ha högst trovärdighet, vilket 

följer av inklusionskriterie 4. Därmed har exempelvis sambandsstudier eller utvärderingar 

baserade på intervjuer eller enkäter exkluderats. 

    Eftersom min språkförståelse inte sträcker sig längre än till engelska och skandinaviska 

språk, har jag valt att inte ta med studier som publicerats på andra språk. En forskare som 

förfogar över mer resurser hade möjligtvis kunnat inkludera studier på fler språk.  

    Då den interventionsforskning som finns om förbättringar av placerade barns 

skolprestationer inte är särskilt omfattande, har jag valt att inte göra fler avgränsningar än 

ovan nämnda. Det innebär att studier som motsvarar inklusionskriterierna har inkluderats 

oavsett publikationsår. Av samma anledning har jag inte ställt krav på att studierna ska vara 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter med praktiserande av peer review, det vill säga 

kvalitetsbedömning genom kollegial granskning (Hart, 2004). Enligt Anttila (2008) finns det 

en publikationsbias, som innebär att studier som inte visar statistiskt säkerställda resultat inte 

publiceras i lika hög utsträckning. Mitt val att också ta med ”grå litteratur”, det vill säga 

material publicerat på annat sätt än i vetenskapliga tidskrifter (Hart, 2004), motiveras därför 

av att jag ville undvika en överskattning av effektresultat (jfr Bergmark, 2005).  

 

 

Datainsamling 
Eftersom en kunskapsöversikts empiriska material utgörs av tidigare forskning har metoden 

för datainsamlingen till denna studie varit olika typer av litteratursökningar. Aveyard (2010) 

presenterar fyra sätt att söka litteratur på: elektroniska databaser, referenslistor, för hand i 

tidskrifter och genom att kontakta experter inom området. Under datainsamlingen har jag 

använt alla dessa tillvägagångssätt, förutom att söka i tidskrifter för hand. Däremot har jag 

gjort omfattande manuella sökningar på organisationer och interventionsprogram som är 

kopplade till mitt forskningsområde.  

    För att åskådliggöra litteratursökningarna i min sökstrategi, har jag valt att kategorisera 

dem på följande vis: systematiska sökningar i elektroniska databaser, manuella sökningar i 

elektroniska databaser, kontakt med experter samt sekundärsökningar.   
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Det första steget för en grundlig och omfattande sökstrategi är att identifiera relevanta 

söktermer (Aveyard, 2010), vilket enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) görs genom 

en successiv sökprocess. I enlighet med Östlunds (2006) rekommendationer har jag gjort 

inledande sökningar i olika databaser för att få bakgrundsinformation och en översikt över 

forskningsområdet. Utifrån studiens syfte har jag därefter identifierat söktermer i tre 

kategorier kopplade till: målgrupp (placerade barn), intervention och utfall (skolprestationer). 

Eftersom begreppen kan ha definierats på olika sätt i olika länder (Aveyard, 2010), har jag 

strävat efter att komma på så många synonyma sökord som möjligt.   

    Hart (2004) menar att identifierandet av söktermer kan underlättas om forskaren går fram 

och tillbaka mellan källor och sökningar, ett tillvägagångssätt som jag har tillämpat. När jag 

fann relevanta studier använde jag mig av deras sökord och nyckeltermer i det fortsatta 

sökandet. Utvecklandet av min sökteknik har underlättats av att jag i enlighet med 

rekommendationer i metodlitteratur (se Aveyard, 2010; Hart, 2004; Östlund, 2006) använt 

mig av en loggbok och dokumenterat de olika steg som har vidtagits under datainsamlingen. 

För att stärka min sökstrategi har jag även konsulterat en forskningsbibliotekarie på 

Socialstyrelsen som dagligen jobbar med att söka litteratur inom socialt arbete.  

    Systematiska sökningar har gjorts i de elektroniska databaserna SocIndex och ERIC, 

vilket genererade 359 unika träffar (för redovisning av sökschemat med de exakta 

söktermerna, se tabell B1 och B2 i bilagan). Dessa databaser valdes för att de rör socialt 

arbete respektive utbildning, vilka är de ämnesdiscipliner som forskningsområdet 

huvudsakligen anknyter till. Sökningarna gjordes genom att de identifierade engelskspråkiga 

söktermerna för målgrupp och utfall samt descriptors (databaskontrollerade ämnesord) 

kombinerades med varandra. För att minska risken att relevanta studier skulle missas har jag 

valt att inte smalna av de systematiska sökningarna genom att lägga till söktermer kopplade 

till interventioner. Genom användandet av trunkeringstecken (*) möjliggjordes träffar på 

studier som innehåller ordens alla böjningsformer. Med hjälp av den booleska söktekniken 

(användande av exempelvis AND och OR) kunde jag få det önskade sambandet mellan orden 

(jfr Östlund, 2006). 

    Östlund (2006) rekommenderar att de systematiska sökningarna kompletteras med mer 

osystematiska manuella sökningar, vilket i mitt fall har lett till ytterligare ett 50-tal 

intressanta träffar. De manuella sökningarna har gjorts i databaser såsom Cochrane Library, 

Campbell Library samt sökmotorer såsom Ebsco, ProQuest och Google Scholar. För att få 

tillgång till eventuellt relevant opublicerat material har jag även gjort sökningar i databasen 

NHS evidence. De söktermer jag har använt är desamma som vid de systematiska 

sökningarna (se tabell B1 och B2 i bilagan). Dessa har även kombinerats med termer som på 

olika sätt kan kopplas till interventioner, till exempel interven*, improv*, ”school program*”, 

tutor* och ”carer involvement”. 

    Enligt Petticrew och Roberts (2006) kan kontakt med experter vara ett sätt att identifiera 

primärstudier som har missats av sökningarna i elektroniska databaser. Som tidigare nämnts 

har de söktermer som använts i litteratursökningarna varit engelskspråkiga vilket kan innebära 

en risk för att studier som är publicerade på skandinaviska språk skulle missas. På grund av 

studiens ramar har jag inte haft möjlighet att göra uttömmande sökningar på svenska, norska 

respektive danska. Istället har jag haft kontakt med framstående forskare och experter inom 

området för denna studie från de skandinaviska länderna. Bo Vinnerljung forskar inom detta 
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område i Sverige och har varit handledare för denna uppsats. Han har tipsat mig om en svensk 

och en utländsk studie som har motsvarat inklusionskriterierna. Via e-post har jag skickat en 

förfrågan till en dansk och två norska experter huruvida de känner till inhemska studier. En 

liknande förfrågan har även skickats till två organisationer i USA vars interventioner var av 

intresse. Alla har dock svarat att det inte funnits några relevanta studier.  

    För att generera fler träffar har jag studerat referenslistor och översikter samt sökt på ofta 

förekommande författare och utgivare, vilket kan jämföras med det Östlund (2006) kallar för 

sekundärsökningar. För att hitta eventuell relevant grå litteratur har jag även sökt på olika 

interventionsprogram och organisationer som verkar för att placerade barns skolprestationer 

ska förbättras. Dessa sekundärsökningar har resulterat i ytterligare fem studier som motsvarat 

kunskapsöversiktens inklusionskriterier. 

 

 

Urvalsförfarande 

Med utgångspunkt i resultatet av de olika litteratursökningarna har ett urval gjorts i två steg 

utifrån inklusions- och exklusionskriterierna (jfr Forsberg & Wengström, 2008). I likhet med 

Aveyards (2010) rekommendationer inledde jag urvalsförfarandet med att göra en bedömning 

av studiernas relevans genom att läsa igenom titlar och abstracts. Detta tillvägagångssätt 

kallas att screena och görs i bästa fall av två av varandra oberoende granskare (Anttila, 2008). 

Då jag verkat på egen hand har detta inte varit möjligt. Sökningarna i de elektroniska 

databaserna resulterade i sammanlagt cirka 410 studier, som vid en första anblick verkade 

relevanta. Utifrån läsning av titel och abstract kunde jag avfärda drygt 370 av dessa studier 

som ej relevanta. Ytterligare fyra primärstudier exkluderades på grund av att jag inte kunde få 

tag på dem i fulltext. 

   Nästa steg var att läsa igenom de återstående 31 studierna i fulltext för att därefter göra ett 

slutligt urval. Anttila (2008) menar att också denna granskning bör göras av fler än en person, 

vilket inte har skett i detta fall. Vid osäkerhet har jag dock konsulterat min handledare och vi 

har tillsammans kunnat bedöma enskilda studier utifrån inklusionskriterierna. I de fall det var 

möjligt laddades studierna ned i PDF-format och en handfull artiklar beställdes även i fulltext 

via Stockholms universitetsbibliotek. Efter att de insamlade studierna lästs igenom i sin 

helhet, gjordes så det slutgiltiga urvalet som resulterade i tre studier. Till dessa tillkom två 

genom kontakt med experter och ytterligare fem genom olika typer av sekundärsökningar. 

Denna kunskapsöversikts empiriska material utgörs därmed av sammanlagt tio studier. 

    Figur 1 nedan beskriver mitt urvalsförfarande i detalj, uppdelat utifrån de tidigare nämnda 

fyra kategorierna av litteratursökningar. I figuren redovisas endast antalet unika studier. Det 

innebär att om en studie hittades via de systematiska sökningarna är den endast medtagen i 

denna kategori även om den också identifierats via sekundärsökningar. Figuren visar även hur 

många studier som blivit exkluderade från de båda typerna av databassökningar, i vilket skede 

av urvalsprocessen det har skett och vad den huvudsakliga anledningen till detta har varit.  
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Figur 1. Flödesschema över urvalsförfarandet 

n= antal studier 
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Som framgår av figur 1 exkluderades ett stort antal av de studier som identifierades via de 

systematiska sökningarna i elektroniska databaser redan vid det första steget i 

urvalsprocessen. Det ser jag som ett resultat av min tidigare nämnda bedömning att inte i 

förhand smalna av de sökningarna. Att de manuella sökningarna inte genererade någon studie 

som motsvarar inklusionskriterierna tyder på att de systematiska sökningarna var tillräckligt 

uttömmande för att jag inte skulle missa relevanta studier publicerade i databaser. Figuren 

ovan visar också att sökningarna i de elektroniska databaserna endast lett till tre inkluderade 

studier. Sju av de tio inkluderade studierna har jag alltså identifierat på andra sätt.  

    Figur 1 visar även anledningarna till varför studier har blivit exkluderade. Vissa av 

studierna kunde ha blivit exkluderade av flera anledningar vilket gör redovisningen 

ungefärlig. En del av studierna exkluderades av den enkla anledningen att det inte rörde sig 

om någon intervention. I några fall rörde det sig om en intervention som var inriktad på 

exempelvis beteende, varför de inte heller blivit inkluderade. Många av interventionsstudierna 

rörde inte målgruppen, utan exempelvis placerade barn i förskoleålder eller en mer generell 

population. I några fall var utfallsmåtten inte skolprestationer. Ytterligare en stor andel studier 

exkluderades på grund av att det inte gjorts någon effektutvärdering, motsvarande denna 

kunskapsöversikt krav på för- och eftermätning med RCT, kvasiexperimentell design eller 

utan jämförelsegrupp, men med standardiserade instrument. 

 

 

Databehandling och analys 
Efter att urvalet har gjorts rekommenderar Petticrew och Roberts (2006) att de utvalda 

studierna förs in i olika typer av tabeller. De menar att detta är ett av de viktigaste stegen när 

syntetiseringen, som i mitt fall, görs med en narrativ ansats. För att få en överblick av varje 

enskild studie har jag därför konstruerat en tabell där de enskilda studierna beskrivs var för sig 

(tabell 1, s 25-26). Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) menar att valet av variabler i en 

sådan tabell är avhängigt syftet med ens översikt. De kategorier som jag har utgått från är 

land, studiedesign, population, intervention, utfallsmått och resultat. Studierna är organiserade 

i alfabetisk ordning, då Petticrew och Roberts (2006) hävdar att det gör det enklare för läsaren 

att jämföra informationen med de referenser som görs i den löpande texten. 

    Enligt Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) är nästa steg i databehandlingen att plocka 

ihop de olika delarna igen, men på ett nytt sätt, det vill säga syntetisera materialet utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Petticrew och Roberts (2006) menar att det inte finns 

några strikta riktlinjer för hur en narrativ syntetisering ska göras. Som tidigare nämnts är 

analysen i en narrativ kunskapsöversikt närmast deskriptiv. Enligt Fink (2010) kännetecknas 

den deskriptiva syntetiseringen av att forskaren, utifrån sin egen kunskap och erfarenhet, 

jämför studierna utifrån valda teman. För att ge läsaren en överblick av det empiriska 

materialet har jag valt att först göra en kortare presentation av varje enskild studie. Därefter 

har jag försökt analysera materialet genom att jämföra likheter och skillnader och göra 

tolkningar utifrån översiktens teoretiska ramverk. Då interventionerna skiljer sig åt avseende 

exempelvis innehåll, mål och design har det varit svårt att göra en systematisk analys av 

resultatet utan att riskera att tolkningarna faller ur sitt sammanhang. Materialet har därför 
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tematiserats utifrån interventionstyp. För att tydligare återkoppla till forskningsfrågan har jag 

valt att avslutningsvis göra sammanfattande analyser utifrån studiens frågeställningar.    

 

 

Etiska överväganden 
I en kunskapsöversikt finns ingen kontakt mellan forskaren och deltagarna i originalstudierna 

varför etiska överväganden inte är aktuella på samma sätt som i många andra studier 

(Aveyard, 2010). Forsberg och Wengström (2008) menar dock att etiska överväganden 

behöver göras i relation till presentationen av resultatet. De syftar då främst på att de 

inkluderade studierna inte får plagieras eller förvrängas. Självfallet har jag försökt undvika 

detta genom att återge studierna på ett sakligt sätt, där vad som tillhör källan och vad som är 

mina egna tolkningar och slutsatser tydligt deklareras. 

 

 

Validitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning forskaren mäter det som avses (Forsberg & 

Wengström, 2008). Att denna kunskapsöversikt inte gör anspråk på att vara helt och hållet 

systematisk gör att validiteten kan ha påverkats negativt. Kvaliteten kan dock ha stärkts 

genom att jag har följt de generella principer och riktlinjer som hör till en systematisk 

översikt.  

    En del av att uppnå god validitet handlar om att undvika systematiska fel (Forsberg & 

Wengström, 2008). Därför har jag försökt validera mina söktermer genom att jämföra 

resultatet av de systematiska sökningarna i elektroniska databaser med tidigare identifierade 

relevanta referenser (jfr Hart, 2004). Denna jämförelse visade att de systematiska sökningarna 

inte hade missat någon av de relevanta studierna. Att jag har kollat av min sökstrategi med en 

forskningsbibliotekarie, kan ses som en styrka och indikerar att jag har lyckats få de träffar 

jag har avsett. Det faktum att de manuella sökningarna inte genererade fler relevanta studier, 

tyder också på att jag har lyckats undvika systematiska fel under datainsamlingen.  

    Bildtgård och Tielman-Lindberg (2008) menar att en kunskapsöversikts validitet även har 

att göra med relationen mellan syftet och inklusions- och exklusionskriterierna, varför jag har 

försökt motivera valet av denna studies kriterier. Utifrån syftet skulle det även vara möjligt att 

inkludera primärstudier med kvalitativa analyser. Vidare tror jag att ett sådant material skulle 

ha den fördelen att resultatet av kunskapsöversikten skulle kunna säga mer om vad som 

fungerar för enskilda barn. Av den andra frågeställningen framgår det dock att jag är särskilt 

intresserad av om interventionerna tycks vara verkningsfulla eller ej. Därför har jag har valt 

att avgränsa mig till tidigare nämnda effektutvärderingar och därmed kvantitativa analyser. 

    Forsberg och Wengström (2008) menar att en kunskapsöversikts kvalitet också är avhängig 

de inkluderade studiernas kvalitet. Som tidigare nämnts har jag inte haft krav på att studierna 

ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter, som praktiserar peer review, vilket annars 

brukar anses som ett tecken på kvalitet. Min bedömning är att studierna de facto varierar i 

kvalitet, avseende exempelvis design och bortfall.  Petticrew och Roberts (2006) varnar för 

bias om studier med lägre kvalitet helt utelämnas. Det argumentet i kombination med att 
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studierna är få i antalet, har gjort att jag valt att inkludera alla studier oavsett kvalitet, men 

samtidigt försökt redovisa eventuella svagheter. 

 

 

Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om mätnoggrannhet i form av reproducerbarhet, tillförlitlighet eller 

precision (Forsberg & Wengström, 2008). För att läsaren själv ska kunna göra en bedömning 

av kunskapsöversiktens reliabilitet har jag försökt ge utförliga och detaljerade beskrivningar 

av mitt tillvägagångssätt. De systematiska sökningarna, liksom urvalet av studierna som de 

resulterat i, borde vara möjligt att reproducera. Det faktum att två respektive fem av de 

inkluderade studierna har erhållits genom kontakt med experter eller identifierats genom olika 

typer av sekundärsökningar, ser jag dock som en svårighet för att reproducera denna studie.  

    Beträffande urval framhåller Aveyard (2010) att det kan finnas en risk med att bedöma 

studiers relevans utifrån genomläsning av abstracts, då de inte alltid beskriver studiens fokus. 

Det är en risk jag har varit medveten om, men alternativet att läsa alla identifierade referenser 

i fulltext har inte bedömts som genomförbart. För att göra urvalet mer tillförlitligt och mindre 

avhängigt mina subjektiva bedömningar, har jag strävat efter att ha så precisa och tydliga 

inklusions- och exklusionskriterier som möjligt. Vid osäkerhet i bedömmandet av relevans har 

jag konsulterat min handledare.  

    Det faktum att jag har översatt studiernas innehåll från engelska till svenska, är ytterligare 

något som kan påverka reliabiliteten gällande både urval, resultatpresentation och analys. För 

att höja reliabiliteten i detta avseende, har jag vid behov samrått med min handledare om 

specifika termer. Då vissa ord inte tillåter sig att översättas utan att deras betydelse till viss del 

går förlorad, har jag vid några tillfällen valt att använda den engelska termen.  

    Randolph (2009) menar att det är vanligt att de slutsatser som görs i narrativa 

kunskapsöversikter har påverkats av forskarens subjektivitet. Som tidigare nämnts gör jag inte 

anspråk på att producera en oomtvistligt sann eller objektiv kunskap. Mitt perspektiv kommer 

från ämnet socialt arbete. En forskare med bakgrund inom utbildning eller psykologi skulle 

exempelvis kunnat ha ett annat fokus, valt andra teoretiska perspektiv, uppmärksammat andra 

mönster och därmed dragit andra slutsatser av samma material. Här bör även nämnas de 

reliabilitetsproblem som alltid är närvarande då en person sammanfattar och gör enskilda 

utdrag ur studier. Genom att vara noggrann, redogöra för mitt tillvägagångssätt, referera till 

studierna och redovisa tabellen för de inkluderade studierna, är min förhoppning att denna 

kunskapsöversikt blir så transparent som möjligt.  

 

 

Generaliserbarhet 
För att resultaten ska kunna generaliseras till en större population menar Forsberg och 

Wengström (2008) att de utvalda studierna bör ha ett slumpmässigt urval. I det här fallet har 

endast två av studierna det. Vidare är de flesta av studierna relativt små och bygger på ett 

lokalt urval. Det gör att översiktens generaliserbarhet måste anses vara begränsad och att 

resultatet snarare bör ses som indikationer. 
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Att studier från anglosaxiska länder är överrepresenterade i översikten är en annan sak som 

påverkar generaliserbarheten. Kontextuella skillnader gör att det inte går att generalisera 

resultaten till alla placerade barn. Hur många barn som blir placerade, av vilka anledningar 

och i vilka åldrar är bara några saker som kan skilja sig mellan olika länder (Thoburn, 2010). 

Ett exempel på att en metod som visat sig verksam i en kontext inte behöver vara det i en 

annan, är de svenska försöken med MST (multisystemisk terapi) på ungdomar med 

beteendeproblem (se Andrée Löfholm et al., 2009; Sundell et al., 2008).  

    Trots grundliga litteratursökningar, gör jag inte anspråk på att ha hittat alla relevanta 

primärstudier inom området. Till exempel har jag som tidigare nämnts inte sökt artiklar för 

hand. Även om jag inte har stött på några studier som varit publicerade på något annat språk 

än engelska, är det möjligt att det finns relevanta studier på andra språk, studier som i så fall 

inte finns med i denna kunskapsöversikt.  

 

 

 

 

Resultat och analys 
I detta avsnitt sammanställs, granskas och analyseras den befintliga kunskapen om 

interventioner avsedda att förbättra placerade barns skolprestationer. Avsnittet inleds med en 

kortare presentation av varje enskild studie. Därefter syntetiseras materialet utifrån typ av 

intervention. De olika interventionerna jämförs med varandra utifrån skillnader och likheter 

avseende effekter och kännetecken och resultatet tolkas kontinuerligt med utgångspunkt i 

uppsatsens teoretiska ramverk. Slutligen görs en sammanfattande resultatpresentation och 

analys utifrån kunskapsöversiktens frågeställningar. 

 

 

Presentation av studierna 
(1. ) ESTEP-Tutoring Program är en amerikansk intervention inriktad mot placerade barn 

mellan 14-15 år, som har utvärderats av Courtney et al. (2008). (Tutoring kan närmast förstås 

som en blandning av privat utbildning och handledning. Då ordet inte låter sig översättas till 

svenska på ett bra sätt använder jag de engelska termerna kopplade till ordet.) Interventionen 

syftade till att förbättra deltagarnas läsförmåga och räknekunskaper. Frivilliga 

högskolestudenter gav 65 timmar tutoring utifrån en särskild individuellt anpassad 

inlärningsmodell. En del av den tiden var avsatt för andra studie- eller beteendefrämjande 

aktiviteter, såsom workshops inriktade på färdighetsträning. Effektutvärderingen gjordes som 

en RCT-studie med för- och eftermätning. Genom randomisering fördelades 226 barn till 

experimentgruppen och 209 till kontrollgruppen. Experimentgruppen deltog i ESTEP-

Tutoring Program och kontrollgruppen fick i många fall liknande insatser från andra 

organisationer. Vid tidpunkten för eftermätningen återstod 212 respektive 190 av barnen i 

experimentet. Analyserna visade att experimentgruppen inte hade gjort några signifikanta 

förbättringar i läsförmåga och räknekunskaper (Courtney et al., 2008). 
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    (2.) Davidson och Wolfred (1977) har utvärderat CRISIS Program, en amerikansk 

intervention som grundades på beteendeträning i institutionsmiljö utifrån social 

inlärningsteori. Deltagarna var placerade barn i åldrarna 7-17 år, med beteendeproblem eller i 

risk för ungdomsbrottslighet. Kärnan i programmet var ett belöningssystem, som innebar att 

barnen fick olika typer av privilegier vid uppvisande av önskvärt beteende, såväl i 

klassrummet som utanför. Effektutvärderingen av kvasiexperimentell design grundades på de 

53 barn som deltog i programmet under cirka 14 veckor. En jämförelsegrupp togs fram genom 

matchning av bland annat ålder, kön, skolbetyg och huvudproblematik. Då endast 42 

matchningar kunde göras bygger analyserna på sammanlagt 84 barn. Analysen av 

förmätningen och de två eftermätningarna visade inga signifikanta skillnader i medelbetyg 

och närvaro (Davidson & Wolfred, 1977).  

    (3.) Kids in Care Project är ett kanadensiskt projekt där barnen fick studiemedel för högre 

utbildning och familjehemsföräldrarna tränades till att bli barnens tutors. Kärnan i 

programmet var den tutoring som familjehemsföräldrarna gav tre timmar per vecka i 30 

veckor till barnen som var i åldrarna 6-13 år. Interventionen inbegrep även beteendeträning 

utifrån ett belöningssystem. Effektutvärderingen av interventionen var en RCT-studie. Genom 

randomisering fördelades 42 barn till interventionsgruppen och 35 barn placerades på en 

väntelista. Barnen på väntelistan utgjorde utvärderingens jämförelsegrupp och fick 

interventionen först ett år senare. För- och eftermätningarna visar att interventionsgruppen, i 

jämförelse med gruppen på väntelistan, hade gjort signifikanta förbättringar i läsförståelse och 

räknekunskaper, men inte i stavning och mer teknisk läsning (fritt översatt från termen word 

reading). På grund av bortfall grundas resultaten på 30 barn i interventionsgruppen och 34 i 

jämförelsegruppen (Flynn et al., 2010). I en opublicerad slutgiltig rapport av projektet, har 

Flynn et al. (2011) valt att inte ta med resultatet av mätningarna efter det att 

jämförelsegruppen också fått interventionen, då bortfallen bedömdes vara för omfattande. 

    (4.) I en brittisk rapport utvärderas Letterbox Club, en intervention som var inriktad på att 

uppmuntra läsning och räkning hos placerade barn i åldrarna 7-11 år genom distribuering av 

inlärningsmaterial. När barnen gick med i bokklubben fick de paket skickade till sig varje 

månad under sommarhalvåret med böcker, ljudböcker, skrivmaterial och matematikspel. För- 

och eftermätningar med standardiserade instrument gjordes på 316 respektive 536 barn under 

projektets två första år. Resultaten visade signifikanta förbättringar i läsförmåga båda åren. 

Förbättringarna i räknekunskaper var bara signifikanta det ena året (Griffiths et al., 2010).   

    (5.) O’Brien och Rutland (2008) beskriver effekterna av användandet av KUMON-metoden 

på kanadensiska placerade barn. KUMON är ett individuellt anpassat och strukturerat 

inlärningsprogram. Barnen var mellan 4-13 år och deltog i genomsnitt 22 månader i 

programmet. Förutom användandet av metoden ordnade de projektanställda även temadagar 

för familjehemsföräldrar och socialsekreterare. För- och eftermätning med standardiserade 

instrument och skoldata visade signifikanta förbättringar på de placerade barnens läsförmåga. 

Skillnaderna i räknekunskaper var inte signifikanta (O’Brien & Rutland, 2008). 

    (6.) Olisa et al. (odaterad rapport) har gjort en kvasiexperimentell effektutvärdering av en 

brittisk intervention inriktad mot placerade barn 5-11 år. Genom tutoring syftade projektet till 

att förbättra de 25 barnens läsförmåga, räknekunskaper och självförtroende. Tio barn delades 

in i en läsgrupp, tio i en matematikgrupp och resterande fem utgjorde jämförelsegruppen. De 

frivilliga lärarna som gav tutoring liksom familjehemsföräldrar och socialsekreterare fick en 
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kortare utbildning i språkutveckling. De två interventionsgrupperna fick därefter tutoring efter 

skoltid två gånger i veckan under 20 veckor, motsvarande cirka 33 timmar. Båda 

interventionsgrupperna visade signifikanta förbättringar i läsförmåga, ordförråd och stavning. 

I räknekunskaper var bara matematikgruppens förbättringar signifikanta. Bortfall gjorde att 

jämförelsegruppen vid eftermätningen utgjordes av tre barn (Olisa et al., odaterad rapport). 

    (7.) Osbourne et al. (2010) har gjort en effektutvärdering av en intervention inriktad på att 

förbättra brittiska placerade barns läsförmåga. Projektet riktade sig till 68 barn, 5-12 år gamla. 

Interventionen involverade familjehemsföräldrarna i barnens inlärning genom tutoring eller 

strukturerad parläsning av böcker. Inledningsvis deltog familjehemsföräldrar, 

socialsekreterare och skolpersonal i workshops för att lära sig om metoden. Interventionen 

pågick i 16 veckor, med läsning tre gånger i veckan under minst 20 minuter. 

Effektutvärderingen, som var baserad på för- och eftermätning med standardiserade 

instrument, visade att de 35 barn som återstod i projektet hade gjort signifikanta förbättringar i 

läsförmåga (Osbourne et al., 2010).  

    (8.) SkolFam är ett svenskt tvärprofessionellt samarbetsprojekt, inriktat på att förbättra 

skolprestationerna hos placerade barn, 7-11 år. Interventionen pågick i två år och leddes av ett 

team, bestående av en psykolog och en specialpedagog. I den inledande fasen gjordes en 

kartläggning av barnens resurser och akademiska nivå. Resultatet av kartläggningen delgavs 

till de olika parterna och utgjorde grunden för den individuella utbildningsplan, som togs fram 

i samråd med familjehemsföräldrarna och lärarna. Effektutvärderingen gjordes med för- och 

eftermätning på de 25 barn som fick interventionen. Vid tidpunkten för eftermätning återstod 

24 barn vars kognitiva förmåga, läsförmåga och stavning hade förbättrats signifikant. 

Förbättringarna i räknekunskaper var inte signifikanta (Tideman et al., 2011). 

    (9.) Wolfendale och Bryans (2004) har utvärderat en brittisk intervention inriktad på att 

förbättra 9- till 14-åringars läsförmåga genom distribuering av inlärningsmaterial. Under 

de 15 månader interventionen pågick tilldelades de 68 placerade barnen böcker och en 

handdator samt fick månatlig handledning av projektanställda. För- och eftermätning av 

läsförmåga, läsförståelse och stavning visade att de 58 barnen som var kvar i projektet, hade 

gjort signifikanta förbättringar på dessa områden (Wolfendale & Bryans, 2004). 

    (10.) Zeitlin et al. (2004) har utvärderat ett tvärprofessionellt samarbetsprojekt, som 

försökt förbättra placerade barns skolprestationer genom tillsättandet av en skol- och 

utbildningssamordnare. När socialsekreterare upptäckte utbildningsmässiga hinder för 

placerade barn, kontaktade de denna person. Med stöd av juridisk expertis, jobbade skol- och 

utbildningssamordnaren med att hitta lösningar på problemen. Effektutvärderingen av 

interventionen var av kvasiexperimentell design. Av 120 barn i åldrarna 5-17 år utgjorde 

hälften den grupp som fick interventionen under ett år och den andra hälften en 

jämförelsegrupp. Analyserna kunde på grund av olika typer av bortfall endast göras på 50 

barn i interventionsgruppen och 38 i jämförelsegruppen. Resultaten visade att 

interventionsgruppen hade gjort signifikanta förbättringar i läsförmåga och räknekunskaper. 

Inga signifikanta skillnader uppmättes gällande medelbetyg, men däremot signifikanta 

försämringar i interventionsgruppens närvaro (Zeitlin et al., 2004). 

    Tabell 1 nedan är en översikt av de tio studierna i tabellform. Översikten rör centrala data 

från varje studie beträffande land, studiedesign, population, typen av intervention, utfallsmått 

och effektutvärderingens huvudsakliga resultat. 
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Tabell 1. Översikt av de inkluderade studierna 

 

n= antal personer som har gått igenom både för- och eftermätning 

+  signifikanta förbättringar 

- signifikanta försämringar 

0 inga signifikanta skillnader 

 

 

 Studie Land Studiedesign Population Intervention Utfallsmått Resultat 

1. Courtney et 

al., 2008 

USA RCT, för- och 

eftermätning med 

standardiserade 

instrument 

14-15 år 

n=212 i 

experimentgruppen 

n=190 i 

kontrollgruppen 

ESTEP - Tutoring Program – 

tutoring (frivilliga vuxna)  

Läsförmåga och 

räknekunskaper 

0 läsförmåga  

0 räknekunskaper 

2. Davidson 

& Wolfred, 

1977 

USA Kvasiexperimentell 

design, för- och 

eftermätning med 

skoldata, matchade 

kontroller 

7-17 år  

n=42 i 

interventionsgruppen 

n=42 i 

jämförelsegruppen 

CRISIS Program - 

beteendeträning i 

institutionsmiljö utifrån 

social inlärningsteori 

Medelbetyg och 

närvaro 

0 medelbetyg  

0 närvaro 

3. Flynn et 

al., 2010  

Kanada RCT, för- och 

eftermätning med 

standardiserade 

instrument 

6-13 år  

n=30 i 

interventionsgruppen 

n=34 i 

jämförelsegruppen 

RESPs for Kids in Care 

Project - tutoring 

(familjehemsföräldrar) 

Läsförståelse, 

stavning, 

teknisk läsning 

och 

räknekunskaper 

+ läsförståelse  

+ räknekunskaper  

0 stavning  

0 teknisk läsning 

4. Griffiths et 

al., 2010 

UK För- och eftermätning 

med standardiserade 

instrument 

7-11 år  

n=316 år 2007  

n=536 år 2008 

The Letterbox Club - 

månatlig distribuering av 

böcker, ljudböcker, 

skrivmaterial och 

matematikspel 

Läsförmåga och 

räknekunskaper 

+ läsförmåga år 2007 

+ läsförmåga år 2008  

+ räknekunskaper år 2007  

0 räknekunskaper år 2008  
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5. O´Brien & 

Rutland, 

2008 

Kanada För- och eftermätning 

med standardiserade 

instrument och 

skoldata 

4-13 år  

n=24 + n=20 i 

läsgrupperna  

n=26 + n=24 i 

räknegrupperna 

KUMON-metoden - 

individuellt anpassat och 

strukturerat 

inlärningsprogram 

Läsförmåga, 

räknekunskaper 

och betyg 

+ läsförmåga  

0 räknekunskaper  

6. Olisa et al., 

odaterad 

rapport 

UK Kvasiexperimentell 

design, för- och 

eftermätning med 

standardiserade 

instrument, matchade 

grupper 

5-11 år  

n=10 i läsgruppen  

n=10 i räknegruppen  

n=3 i 

jämförelsegruppen 

Tutoring (frivilliga lärare) Läsförmåga, 

ordförråd, 

stavning och 

räknekunskaper 

+ läsförmåga  

+ ordförråd  

+ stavning   

+ räknekunskaper 

räknegruppen  

0 räknekunskaper 

läsgruppen 

7. Osbourne 

et al., 2010 

UK För- och eftermätning 

med standardiserade 

instrument 

5-12 år 

n=35 

Tutoring 

(familjehemsföräldrar) 

Läsförmåga + läsförmåga 

8. Tideman et 

al., 2011 

Sverige För- och eftermätning 

med standardiserade 

instrument 

7-11 år 

n=24 

SkolFam - tvärprofessionellt 

team ger anpassat stöd 

utifrån en individuell plan 

Kognitiv 

förmåga (IQ), 

läsförmåga, 

stavning och 

räknekunskaper 

+ kognitiv förmåga 

+ läsförmåga  

+ stavning  

0 räknekunskaper  

9. Wolfendale 

& Bryans, 

2004 

UK För- och eftermätning 

med standardiserade 

instrument 

9-14 år 

n=58 

Distribuering av böcker och 

en handdator samt månatlig 

handledning 

Läsförmåga, 

läsförståelse 

och stavning 

+ läsförmåga 

+ läsförståelse  

+ stavning 

10. Zeitlin et 

al., 2004 

USA Kvasiexperimentell 

design, för- och 

eftermätning med 

standardiserade 

instrument och 

skoldata 

5-17 år 

n=50 i 

interventionsgruppen 

n=38 i 

jämförelsegruppen 

Skol- och 

utbildningssamordnare bistår 

socialsekreterare med att lösa 

utbildningsmässiga hinder 

Läsförmåga, 

räknekunskaper, 

medelbetyg och 

närvaro 

+ läsförmåga  

+ räknekunskaper 

0 medelbetyg  

- närvaro 
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Som framgår av tabellen, varierar de olika interventionerna i utformning och karaktär. Alla är 

pragmatiskt utformade, det vill säga de är utarbetade i pågående verksamhet utifrån rådande 

omständigheter, vilket gör dem svåra att klassificera. Min bedömning är att utformandet i de 

flesta fall bygger på tidigare forskning, vad som visat sig fungera, snarare än ett 

hypotesprövande utifrån teoretiska ramverk. Trots skillnaderna interventionerna emellan, går 

det att urskilja vissa gemensamma drag gällande typen av intervention. 

    Fyra av interventionerna är på olika sätt inriktade på tutoring (Courtney et al., 2008; Flynn 

et al., 2010; Olisa et al., odaterad rapport; Osbourne et al., 2010). En annan intervention kan 

beskrivas som ett strukturerat inlärningsprogram (O’Brien & Rutland, 2008). Två 

interventioner kännetecknas av att det handlar om distribuering av inlärningsmaterial 

(Griffiths et al., 2010; Wolfendale & Bryans, 2004). SkolFam (Tideman et al., 2011) och den 

amerikanska interventionen som Zeitlin et al. (2004) har utvärderat kan båda beskrivas som 

tvärprofessionella samarbetsprojekt. Den sista interventionen rör beteendeträning i 

institutionsmiljö (Davidson & Wolfred, 1977).  

 

 

Tutoring 
Av de fyra interventionerna som är inriktade på tutoring har tre visat sig förbättra placerade 

barns skolprestationer (Flynn et al., 2010; Olisa et al., odaterad rapport; Osbourne et al., 

2010). Olisa et al. anlitade frivilliga lärare som tutors medan Flynn et al. och Osbourne et al. 

använde sig av barnens familjehemsföräldrar. Flynn et al. motiverade bland annat valet av 

familjehemsföräldrar till Kids in Care Project med att de är en lättillgänglig resurs, vilket kan 

ses i relation till att Olisa et al. uppgav att de hade svårt att rekrytera lärare.  

    Dessa forskare menar att relationen mellan barnet och dess tutor ansetts som viktig (Flynn 

et al., 2010; Olisa et al., odaterad rapport; Osbourne et al., 2010). Det kan ses i ljuset av att 

många placerade barn tycks sakna en stödjande person i sin omgivning (se Harker et al., 

2003). Uppmuntran till och engagemang i studierna från familjehemsföräldrar eller andra 

vuxna ses som en skyddsfaktor för skolmisslyckanden (Harker et al., 2003; Jackson & Martin, 

1998). Att en vuxen person har handlett, gett stöd och uppmuntran till de placerade barnen, 

tror jag därför kan vara en av förklaringarna till att dessa interventioner varit verkningsfulla. 

Kanske att förbättringarna också kan förstås som en följd av att den särskilt riktade 

uppmärksamheten kunde ha ökat barnens motivation till studierna, vilket enligt Stone (2007) 

och Jackson och Martin (1998) är en skyddande faktor i sig.    

    Det fjärde tutoring-programmet använde sig av frivilliga högskolestudenter som tutors och 

visade sig inte ha några effekter på de placerade barnens skolprestationer (Courtney et al., 

2008). Enligt Courtney et al. var tanken med ESTEP-Tutoring Program att relationen mellan 

barnet och dess tutor, skulle utvecklas till en långvarig mentorskapsrelation. En sådan relation 

kan vara betydelsefull, då en vuxen som ger extra stöd och fungerar som en mentor ses som 

en skyddsfaktor för skolmisslyckanden (Jackson & Martin, 1998). Problemet är att många 

interventioner tycks ha svårt att grunda sådana relationer (jfr Rhodes & DuBois, 2006). 

Vidare har effekterna av mentorskapsprogram visat sig små (DuBois et al., 2002; Eby et al., 

2008). Utvärderingen av ESTEP-Tutoring Program visade att ett kännetecken var att få av 

barnen fortfarande hade kontakt med sin tutor. Det tolkar jag som att barnen inte fick de 
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fördelar som är förknippade med mentorskap. Interventionen varade i genomsnitt under 22 

veckor, vilket Courtney et al. (2008) menar kan vara för kort tid för att en varaktig relation 

ska kunna utvecklas. Med detta som bakgrund kan jag se en fördel med att istället använda 

familjehemsföräldrar som tutors. Frånsett eventuella omplaceringar kommer relationen med 

familjehemsföräldrarna att bestå. De förbättringar barnen har gjort skulle kunna bli ett 

incitament för att tutoringen fortsätter efter interventionens slut.  

    Även om relationen mellan barnet och dess tutor ansetts som viktig, framhålls också 

betydelsen av innehållet i interventionerna. Såväl Osbourne et al. (2010) som Flynn et al. 

(2010) uppger att interventionen utgått från en strukturerad metod, som i det sistnämnda fallet 

inbegripit beteendeträning utifrån ett belöningssystem. Utvärderingen av Olisa et al. (odaterad 

rapport) visade att endast gruppen som hade fått tutoring i matematik hade gjort signifikanta 

förbättringar i räknekunskaper. Författarna tolkar det som att uppmärksamheten i sig inte är 

nog för att skolprestationerna ska förbättras, utan att det krävs särskilt stöd i det specifika 

ämnet.  

    Forskarna som har utvärderat ESTEP-Tutoring Program, menar att den främsta 

förklaringen till den uteblivna effekten är bristen på överenstämmelse mellan interventionen 

och lektionerna i skolan. Efter att barnens kunskapsnivåer hade utvärderats fick de tutoring 

utifrån en särskild inlärningsmodell på den nivå de bedömts befinna sig på. Det fanns alltså 

ingen överensstämmelse mellan det material som de fick av sina tutors och vad de för tillfället 

gjorde i skolan. Forskarna menar att denna diskrepans dels kan göra det svårt att engagera 

barnen och dels gör det svårare att märka förbättringar i skolan (Courtney et al., 2008).  

    Jämförelser med de andra tutoring-programmen kan ses som stöd för att det behöver finnas 

en överensstämmelse mellan interventionens innehåll och det ordinarie skolarbetet. Olisa et 

al. (odaterad rapport) uppger att de i vissa fall använde sig av barnets egen klasslärare som 

tutor. Även om det i praktiken innebär att det handlar om extralektioner och därmed kanske 

inte kan ses som tutoring i ordets rätta bemärkelse, ansågs det arrangemanget ha varit särskilt 

framgångsrikt. I andra fall menar Olisa et al. att det var viktigt att det fanns en nära kontakt 

mellan klassläraren och den lärare som var barnets tutor. Osbourne et al. (2010) rapporterar 

att det var skolorna som organiserade själva interventionen, vilket jag menar talar för att det 

fanns en viss korrespondens mellan interventionen och skolarbetet. Flynn et al. (2010) uppger 

att lärarna informerades om att barnen deltog i Kids in Care Project samt att de ombads 

anpassa mängden läxor i relation till interventionen. Ett kännetecken för att dessa 

interventioner tycks varit verkningsfulla skulle därför kunna vara att de på olika sätt förhöll 

sig till skolan. 

 

Målgruppens betydelse 

I jämförelse med de andra tutoring-programmen förefaller barnen i ESTEP-Tutoring Program 

varit en mer akademiskt sårbar grupp. En av anledningarna till att interventionen inte var 

verkningsfull, kan vara att de tutors som användes saknade tillräcklig kompetens och lämpligt 

material för att hjälpa barnen. Interventionen var inriktad på barn, som var en till tre årskurser 

efter i matematik eller läsning. Utvärderingen visade dock att många låg mer än tre år efter i 

båda ämnena och att ingen hänsyn tagits till eventuella inlärningssvårigheter (Courtney et al., 

2008). Som jämförelse kan nämnas att Osbourne et al. (2010) inkluderade alla barn oavsett 
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läsförmåga och att barnen låg i genomsnitt ett år och fyra månader efter i läsnivå. Flynn et al. 

(2010) rapporterar en viss selektion då barn som inte ansågs få ut något av interventionen, 

liksom barn som låg under normalbegåvning, inte togs med i urvalet. 

    En annan förklaring till att ESTEP-Tutoring Program inte hade någon effekt på barnens 

skolprestationer, tror jag kan vara barnens ålder. Som framgår av tabell 1 var interventionen 

inriktad på barn mellan 14-15 år. Barnen i de andra tutoring-programmen var mellan 5-13 år. 

Enligt Andersson (2008) kan en faktor som ålder vara en risk beroende på sammanhang. I det 

här sammanhanget ser jag det inte som orimligt att äldre placerade barn har fler 

kunskapsluckor än yngre. Enligt Stone (2007) riskerar skolmisslyckanden att eskalera och 

Jackson (1994) menar att äldre barn troligen har farit mer illa under placeringen, då de 

antagligen varit placerade längre tid. Med tanke på den ogynnsamma utveckling som 

placerade barn är i risk för, ser jag det inte som osannolikt att det är svårare att förbättra äldre 

barns skolprestationer.  

 

Involverande av andra parter 

En annan faktor som jag sammankopplar med interventionernas eventuella framgång är 

involverandet av parter som på olika sätt kan påverka barnens skolprestationer. Olisa et al. 

(odaterad rapport) rapporterar att de tillsatte en särskild samordnare mellan skola och 

socialtjänst. Som tidigare nämnts användes i vissa fall barnets klasslärare som tutors, men de 

anordnade även en workshop där familjehemsföräldrar och socialsekreterare fick information 

om innehållet i interventionen och hur de kunde stödja barnen. Osbourne et al. (2010) uppger 

att deras intervention innefattade liknande workshops för familjehemsföräldrar, skolpersonal 

och socialsekreterare. En positiv bieffekt av deras interventionsprogram uppges ha varit 

etablerandet av länkar mellan dessa parter. Denna intervention hade dock problem med 

bortfall motsvarande nästan hälften av de ursprungliga deltagarna. Enligt Osbourne och 

kollegor handlade det i vissa fall om att skolorna, som ansvarade för insamlandet av data, inte 

återkom med några resultat från eftermätningen. I andra fall berodde det på att 

familjehemsföräldrarna inte implementerat interventionen.  

    I Kids in Care Project, som också lyckades förbättra skolprestationerna, var det 

socialtjänsten som nominerade de deltagande barnen och familjehemsföräldrarna involverades 

i egenskap av att vara tutors. Som tidigare nämnts framgår det inte att skolan involverades 

mer än att berörda lärare fick information om att barnen deltog i interventionen (Flynn et al., 

2010). ESTEP-Tutoring Program, som inte var verkningsfull, kännetecknas av att 

familjehemsföräldrarna, som i vissa fall sågs som hindrande för genomförandet av 

interventionen, inte involverades. Vidare fanns ingen utbredd kontakt mellan projektanställda 

och skola eller socialtjänst (Courtney et al., 2008). 

    Orsakerna till placerade barns skolmisslyckanden hänförs till både familjehemsföräldrar, 

skola och socialtjänst. Det kan handla om låga förväntningar (Francis, 2000) och att såväl 

skola som socialtjänst brister i att hantera barnens skolgång (se t ex Vinnerljung, 1998). Det 

menar jag talar för att en intervention som syftar till att förbättra skolprestationerna, blir mer 

framgångsrik om den lyckas involvera dessa viktiga parter. Genomgången av de fyra tutoring-

programmen indikerar att så är fallet. När interventionerna inte har koncentrerat sig tillräckligt 

på dessa parter tycks det ha resulterat i bortfall (se Courtney et al., 2008; Osbourne et al., 
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2010). Gällande ESTEP-Tutoring Program, tror jag att detta kan ses som ytterligare en 

förklaring till varför den interventionen inte visade sig vara verkningsfull.  

 

Metodologisk påverkan 

Både ESTEP-Tutoring Program (Courtney et al., 2008) och Kids in Care Project (Flynn et al., 

2010) är utvärderade med RCT, vilket borde göra dem till de mest trovärdiga 

effektutvärderingarna (jfr Sundell, 2008). Att de visar på motstridiga resultat tycks utifrån den 

tidigare genomgången ha flera förklaringar. En annan skillnad dem emellan rör kontexten i 

vilken de verkar. Courtney och kollegor uppger att ESTEP-Tutoring Program är ett av flera 

andra liknande program i Los Angeles. Det innebar att kontrollgruppen kunde få motsvarande 

insatser, vilket inte tycks ha varit fallit för kontrollgruppen i Kids in Care Project.  

    Enligt Sundell (2008) är det inte bara studiedesignen som påverkar en effektutvärderings 

trovärdighet. Courtney et al. (2008) uppger att de hade problem med att 12 procent av 

personerna ur kontrollgruppen fick interventionen och att endast 62 procent av 

experimentgruppen fick tutoring i den utsträckning som det var tänkt.  

    Flynn et al. (2010) uppger att de båda grupperna i Kids in Care Project var likvärdiga 

gällande bakgrundsfaktorer som demografi och skolprestationer. Utifrån mitt teoretiska 

perspektiv om effektutvärderingar innebär det liksom det faktum att urvalet var randomiserat, 

att resultaten med större säkerhet kan knytas till själva interventionen (Sundell, 2008). 

    Den effektutvärdering som Olisa och kollegor (odaterad rapport) gjorde var av 

kvasiexperimentell design. För att undvika initiala skillnader mellan grupperna matchades de 

för ålder, kön, kognitiv förmåga och språklig nivå. Även om det inte går att kontrollera för 

alla tänkbara bakgrundsfaktorer, ser jag matchningen som en styrka för utvärderingens 

trovärdighet (jfr Sundell, 2008). 

    Det fjärde tutoring-programmet utvärderades med för- och eftermätning utan 

jämförelsegrupp (Osbourne et al., 2010), vilket i jämförelse med de andra utvärderingarna 

innebär en ökas risk för bias (Petticrew & Roberts, 2006). Vidare fanns det ett stort bortfall, 

vars eventuella effekter på resultatet inte diskuteras närmare i rapporten.  

 

 

Strukturerat inlärningsprogram 
En annan intervention, som visade sig ha effekter på placerade barns skolprestationer var 

användandet av KUMON-metoden (O´Brien & Rutland, 2008). Barnen jobbade med material, 

anpassade utifrån vilken kunskapsnivå förmätningen visat att de befann sig på. Barnen kom 

till centret två gånger i veckan och fick stöd vid behov, men till skillnad från tutoring-

programmen förväntades de jobba självständigt. Tutoring bygger på att en och samma person 

ger kontinuerligt stöd, men här var det alltså olika personer som hjälpte. En tolkning från min 

sida är att relationen till en speciell vuxen person, inte setts som den viktigaste skyddsfaktorn. 

Istället bygger metoden på daglig övning. De dagar barnen inte var på centret räknades det 

med att de jobbade med programmet hemma 20 minuter per dag (O´Brien & Rutland, 2008).  

    KUMON är tänkt att fungera som ett komplement till ordinarie studier. Av artikeln framgår 

inte huruvida det fanns kontakt med skolan, vilket gör det svårt att säga något om 
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överensstämmelsen mellan interventionen och det ordinarie skolarbetet. Däremot uppger 

O’Brien och Rutland (2008) att det arrangerades temadagar för familjehemsföräldrar och 

socialsekreterare, vilket kan liknas vid tutoring-programmens workshops.  

    O’Brien och Rutland (2008) anser att familjehemsföräldrarnas engagemang varit avgörande 

för huruvida barnen gjort framsteg. Det menar jag kan ses i relation till att uppmuntran och 

engagemang i studierna från familjehemsföräldrar enligt Jackson och Martin (1998) är en 

skyddande faktor. Enligt O’Brien och Rutland var en av deras största utmaningar att få barnen 

att stanna kvar i programmet. Då interventionen tycks ha tagit mycket av barnens tid i 

anspråk, kan jag tänka mig att familjehemsföräldrarnas engagemang blivit än mer avgörande 

för deltagandet. Författarna uppger att de projektanställda vid behov skjutsat barnen till och 

från centret. Det ser jag som ett försök att göra de akademiska framgångarna mindre beroende 

av familjehemsföräldrarnas inblandning. 

    Enligt O’Brien och Rutland (2008) anordnades regelbundna tillställningar för barnen och 

deras familjehemsföräldrar där olika utmärkelser delades ut. Författarna menar att dessa 

evenemang var mycket uppskattade. Utöver de mer konkreta åtgärderna för att förbättra 

skolprestationer tycks interventionen därmed varit inriktad på att uppmuntra och motivera 

barnen. Då barnets egen motivation ses som en skyddsfaktor för skolmisslyckanden (Jackson 

& Martin, 1998; Stone, 2007) tror jag att denna inriktning kan vara en av framgångsfaktorerna 

med interventionen. 

    KUMON-metoden är inte särskilt anpassad för placerade barn och tar därmed inte 

nödvändigtvis hänsyn till de risk- och skyddsfaktorer, som är kopplade till just denna 

målgrupp. Detta till trots visar effektutvärderingen signifikanta förbättringar i läsförmåga, 

dock inte i räknekunskaper (O’Brien & Rutland, 2008). Effektutvärderingen gjordes med för- 

och eftermätning utan jämförelsegrupp, vilket enligt Petticrew & Roberts (2006) innebär en 

ökad risk för bias. Sundell (2008) påpekar att en utvärderings trovärdighet även påverkas av 

faktorer som bortfall, uppföljningstid och datainsamlingsinstrument. O´Brien och Rutland 

(2008) redogör inte för den exakta åldern på de barn som resultaten bygger på och hur 

effektutvärderingen har gått till gällande urval, tiden mellan mättillfällena och eventuella 

bortfall. Utifrån de teoretiska perspektiven om effektutvärderingar, gör dessa brister i 

rapporteringen att det är svårt att bedöma resultatens trovärdighet. Effekterna av användandet 

av KUMON-metoden bör, enligt min bedömning, därför tolkas med försiktighet.  

 

 

Distribuering av inlärningsmaterial 
The Letterbox Club (Griffiths et al., 2010) och interventionen utvärderad av Wolfendale och 

Bryans (2004) var inriktade på distribuering av inlärningsmaterial, vilket visade sig förbättra 

de placerade barnens skolprestationer. Utvärderingarna visade att tillgången till böcker var 

mycket uppskattat. Detta ser jag som ett viktigt resultat då en tidigare nämnd intervjustudie av 

Harker et al. (2003), indikerar att många placerade barn saknar sådana tillgångar. Jackson och 

Martin (1998) menar att tillgång till böcker är en skyddsfaktor för skolmisslyckanden, vilket 

kan vara en av anledningarna till att interventionerna varit framgångsrika.  

    Till skillnad från många av de andra interventionerna utgick inte dessa utifrån någon 

särskild inlärningsmodell. Snarare ser jag det som att de kännetecknas av att de syftade till att 
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förbättra barnens skolprestationer genom uppmuntran till läsning och räkning i hemmet (jfr 

Griffiths et al., 2010; Wolfendale och Bryans, 2004). Detta tror jag kan vara nog så viktigt då 

både Stone (2007) och Jackson och Martin (1998) menar att barnens utbildningsmässiga 

strävanden tycks vara en skyddande faktor för skolmisslyckanden. Resultatet från Wolfendale 

och Bryans (2004) utvärdering indikerar att den enskilt mest viktiga faktorn för framgång var 

att barnen läste, det vill säga att de tog vara på de möjligheter till förbättring som 

interventionen kunde erbjuda. Om läsning och räkning integreras i vardagen på ett naturligt 

sätt, tror jag också att det finns goda chanser att det förblir en del av vardagen efter 

interventionens slut. 

    Griffiths et al. (2010) menar att många barn uppskattade det faktum att de fick paket 

hemskickade till sig, adresserade med deras namn. För att uppmuntra barnen i den andra 

interventionen anordnades temadagar och särskilda tillställningar (Wolfendale & Bryans, 

2004), liknande de som var en del av det tidigare nämnda användandet av KUMON-metoden 

på placerade barn. Griffiths och kollegor (2010) tror inte att framgångarna av deras 

intervention enbart kommer av Letterbox Club, men de ser medlemskapet i bokklubben som 

ett påskyndande medel för de akademiska framgångarna.  

    Som tidigare nämnts är familjehemsföräldrars engagemang i barnens studier en skyddande 

faktor (se Jackson & Martin, 1998). Enligt Griffiths et al. (2010) var familjehemsföräldrarnas 

engagemang en förhoppning, men ingen förutsättning för deltagande. Genom de 

projektanställdas regelbundna hembesök kunde familjehemsföräldrarna få hjälp med att stödja 

barnen. Wolfendale och Bryans (2004) rapporterar att även deras projektanställda gjorde 

regelbundna hembesök. Vid dessa tillfällen kollades utvecklingen upp och ny planering 

gjordes. I bästa fall kunde lösningar på problem som uppstått diskuteras fram. En slutsats som 

Wolfendale och Bryans gör är att månatliga besök inte var tillräckliga. Bägge forskarteamen 

uppger att familjehemsföräldrarna ofta var osäkra på vad deras roll i de båda interventionerna 

var. Forskarnas gemensamma konklusion är att familjehemsföräldrarna hade behövt mer stöd 

med detta. En tanke från min sida är att interventioner, som liksom dessa inte utgår från en 

särskild metod eller modell, kan vara förtjänta av att använda sig av material som på ett 

naturligt sätt involverar familjehemsföräldrar eller andra släktingar. Som exempel kan nämnas 

att Letterbox Club förutom böcker också gav barnen sällskapsspel inriktade på matematik och 

att dessa spel involverade viktiga personer runt barnet (Griffiths et al., 2010).  

    I utvärderingen av Letterbox Club finns det inga uppgifter om att skolan eller socialtjänsten 

skulle vara involverade i interventionen. Ett kännetecken är däremot att matematikspelen hade 

en överensstämmelse med skolans läroplan för den aktuella årskursen och att svårighetsnivån 

på spelen bestämdes utifrån varje barns resultat på förmätningen (Griffiths et al., 2010). 

    Wolfendale och Bryans (2004) menar att deras intervention inte samspelade med skolan i 

tillräckligt hög utsträckning. Den kontakt som fanns uppges ha varit uppskattad, men skedde 

på enskilda projektanställdas initiativ. I en liknande framtida intervention, menar forskarna att 

det är nödvändigt med länkar mellan projektet, familjehemsföräldrarna och skolan. Denna 

rekommendation går i linje med min tidigare tolkning om att det är viktigt att involvera de 

parter som på olika sätt har inverkan på placerade barns skolprestationer. 

    Effektutvärderingarna har i båda fallen gjorts med för- och eftermätning utan 

jämförelsegrupp, vilket enligt Petticrew och Roberts (2006) gör resultaten mer känsliga för 

bias. Utvärderingen av Letterbox Club bygger på för- och eftermätningar på sammanlagt 852 
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barn under två olika år (Griffiths et al., 2010). Det gör denna effektutvärdering till den största. 

Å andra sidan ger Griffiths et al. lite information om hur utvärderingen har gått till gällande 

urval och eventuellt bortfall, vilket gör det svårt att bedöma trovärdigheten. Wolfendale och 

Bryans (2004) nämner själva vissa metodologiska begränsningar såsom att de med sin 

studiedesign inte kunde utesluta att skillnaderna vid mättillfällena berodde på andra faktorer 

än själva interventionen (jfr Shadish et al., 2002). 

     

 

Tvärprofessionella samarbetsprojekt 
SkolFam (Tideman et al, 2011) och interventionen utvärderad av Zeitlin et al. (2004) kan 

båda beskrivas som tvärprofessionella samarbetsprojekt. Fokus för hur de verkar skiljer sig åt, 

men de har båda inneburit förbättringar för placerade barns skolprestationer. Till skillnad från 

de flesta andra interventioner är dessa verksamma inom skolvärlden. Tidigare forskning på 

området indikerar att skolans stigmatisering och brister i socialtjänstens hanterande av 

barnens skolgång, är riskfaktorer för barnens skolprestationer (Vinnerljung, 1998). Det jag ser 

som kännetecknande för de båda interventionerna är att de tycks ha tagit fasta på dessa 

riskfaktorer. I båda fallen handlar det inte om användandet av nya metoder eller insatser utan 

snarare om att värna om barnens lagstiftade rätt till att utbildningsrelaterat stöd (se Tideman et 

al., 2011; Zeitlin et al., 2004). 

    Det tvärprofessionella samarbetsprojektet som har utvärderats av Zeitlin et al. (2004) skiljer 

sig från övriga interventioner, då projektet verkade på en mer strukturell nivå och försökte 

förbättra placerade barns skolprestationer genom att vända sig till professionella snarare än till 

barnen själva. Liksom i ett av tutoring-programmen (se Olisa et al., odaterad rapport), 

tillsattes en skol- och utbildningssamordnare. I det här fallet var denna person specialpedagog 

till yrket och hennes uppgift var att bistå socialsekreterare med lösa olika typer av 

utbildningsmässiga hinder. Skol- och utbildningssamordnaren utvärderade de enskilda 

barnens behov och arbetade sedan, med stöd av juridisk expertis, för att de placerade barnen 

skulle få de insatser de hade rätt till. Ibland räckte det med konsultation i andra fall handlade 

det om mer direkta åtgärder från hennes sida (Zeitlin et al., 2004). Enligt Zeitlin och 

Weinberg (2004) är skolorna i USA generellt sett dåliga på att uppmärksamma placerade 

barns personliga historia och skolprestationer, vilket gör att nödvändiga insatser ofta uteblir. 

Med det som bakgrund kan jag se vikten av att ha en särskilt tillförordnad person, vars uppgift 

är att värna om barnens rättigheter. 

    Till skillnad från ovan nämnda intervention inbegrep SkolFam även direkt stöd till barnen, 

familjehemsföräldrarna och de aktuella lärarna (Tideman et al., 2011). SkolFam är den 

intervention som jag på tydligast sätt tycker har involverat de parter som anses vara 

betydelsefulla för placerade barns skolgång. Tideman och kollegor menar att det var viktigt 

att skapa en god allians mellan de olika parterna, varför till exempel utbildningsplanen togs 

fram i samarbete med familjehemsföräldrar och lärare. Vid återkommande möten följdes 

planen upp och ny målsättning gjordes. Dessa möten kan liknas vid de hembesök som de 

projektanställda gjorde i de tidigare nämnda interventionerna inriktade på distribuering av 

inlärningsmaterial (se Griffiths et al., 2010; Wolfendale & Bryans, 2006), med den skillnaden 

att även lärare och socialsekreterare närvarade. 



 

34 

 

Som tidigare nämnts kan familjehemsföräldrarnas engagemang vara en skyddsfaktor för 

skolmisslyckanden (se Jackson & Martin, 1998). Som framkommit av andra utvärderingar 

kan familjehemsföräldrar i vissa fall känna osäkerhet över sin roll. Gällande SkolFam uppger 

Tideman et al. att familjehemsföräldrarna fick instruktioner för hur de kunde hjälpa barnen. 

Vidare fick lärarna i skolan kontinuerlig handledning av det tvärprofessionella teamet. 

    I likhet med några av de andra interventionerna (se t ex Courtney et al., 2008; Griffiths et 

al., 2010; O’Brien & Rutland, 2008) kännetecknas innehållet i SkolFam av att det var 

individuellt anpassat utifrån resultaten av förmätningarna (Tideman et al., 2011). Tideman 

och kollegor är dock de enda som uppger att resultaten också delgavs barnen, 

familjehemsföräldrarna och skolpersonalen. Enligt forskarna hade många låga eller till och 

med pessimistiska förväntningar på barnens kognitiva förmåga. Tideman et al. menar att 

bekräftelsen på att barnen hade högre förmåga än vad som förväntats, i sig innebar en 

möjlighet till förbättringar av skolprestationerna. Det kan förstås med bakgrund av att låga 

förväntningar tycks vara en orsak till placerade barns skolmisslyckanden (se Francis, 2000). 

Barnen som deltog i SkolFam fick även psykologiskt stöd vid behov (Tideman et al., 2011). 

Då tidigare trauman eller emotionella skador kan vara en annan riskfaktor skolmisslyckanden 

(Stone, 2007; Vinnerljung, 1998), tror jag att det är en fördel att det akademiska stödet kan 

kombineras med psykologiskt. 

    Resultaten av utvärderingen visade att SkolFam hade varit mest effektiv på de barn som 

hade allra störst initiala svårigheter (Tideman et al., 2011). Som jämförelse hade de två 

interventionerna, som var inriktade på distribuering av inlärningsmaterial minst effekt på de 

barnen (Griffiths et al., 2010; Wolfendale & Bryans, 2004). Här bör nämnas att barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller omfattande beteendeproblem inte ingick i 

SkolFams urval. Skillnaderna i effekter, interventionerna emellan, tror jag dock främst beror 

på att SkolFam var mer konkret inriktad på skolprestationer och erbjöd extra stöd vid behov. 

Till exempel nämner Tideman och kollegor att barnen med störst behov fick enskild tutoring 

med lärare i början av interventionen. Det särskilda stödet kan vara en av förklaringarna till 

att den gruppen gjorde störst förbättringar. 

    SkolFam utvärderades med för- och eftermätning utan jämförelsegrupp (Tideman et al., 

2011). Forskarna redogör själva för utvärderingens metodologiska begräsningar, som att det 

liksom för de flesta studier rör sig om ett litet och geografiskt begränsat urval. På grund av 

studiedesignen kan resultaten enligt Petticrew och Roberts (2006) endast ses som 

indikationer. Petticrew och Roberts menar att en dylik studiedesign ändå kan vara lämplig när 

det på grund av praktiska eller etiska skäl inte är möjligt att använda sig av en 

jämförelsegrupp. Tideman och kollegor för ett resonemang om det oetiska med att utvärdera 

interventionen med RCT. De ställer sig frågande till om det är okej att göra tester utan att 

delge resultatet och använda sig av det, då det i sig tycks vara verkningsfullt. Även om 

användandet av en jämförelsegrupp ökar effektutvärderingars trovärdighet (jfr Sundell, 2008), 

ser jag denna reservation som befogad. 

    Utvärderingen av den andra interventionen gjordes med kvasiexperimentell design (Zeitlin 

et al., 2004). Zeitlin och kollegor uppger att deltagarna i interventionsgruppen var utvalda på 

grund av sina skolproblem medan jämförelsegruppen blivit slumpmässigt utvald. Grupperna 

liknade varandra, men som ofta är fallet då urvalet inte är randomiserat, fanns det initiala 

skillnader grupperna emellan (jfr Sundell, 2008). Enligt Sundell finns vissa möjligheter att 
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kontrollera för initiala skillnader då utvärderingen görs med för- och eftermätning, vilket 

Zeitlin et al. gjorde. Shadish et al. (2002) påpekar dock att det är omöjligt att kontrollera för 

alla tänkbara bakgrundsfaktorer. På grund av vissa svårigheter med att erhålla data, uppger 

Zeitlin et al. bortfall, som också påverkar utvärderingens trovärdighet.  

 

 

Beteendeträning i institutionsmiljö 
CRISIS Program (Davidson & Wolfred, 1977) är den andra av de tio interventionerna som 

inte förbättrade deltagarnas skolprestationer. Interventionen skiljer sig något från de övriga då 

det rör sig om beteendeträning i institutionsmiljö för placerade barn med beteendeproblem 

eller i risk för ungdomsbrottslighet. Det tror jag kan tala för att de barn som fick denna 

intervention, hade större initiala svårigheter i jämförelse med barnen i de andra studierna. Det 

skulle i så fall kunna vara en av förklaringarna till varför interventionen inte var verkningsfull. 

Å andra sidan uppger Davidson & Wolfred att den jämförelsegrupp som användes, var 

matchad avseende bland annat ålder, kön, betyg och huvudsaklig problematik. Om 

interventionen inverkade på barnens skolprestationer, borde dessa förbättringar i så fall ha 

visat sig när de båda grupperna jämfördes med varandra, vilket inte var fallet. 

    CRISIS Program var tänkt att fungera som ett intensivprogram för att främja önskvärt 

beteende och förbättrade skolprestationer. Interventionen kännetecknas av att kärnan i 

programmet var beteendeträning utifrån social inlärningsteori. Vid uppvisat önskvärt beteende 

och efterlevande av de regler som fanns på institutionen fick barnen vissa privilegier såsom 

Tv-tid eller godis. Exempel på vad barnen förväntades göra var att städa sitt rum och närvara i 

skolan (Davidson & Wolfred, 1977). Bra närvaro i skolan ses som en skyddsfaktor för 

skolmisslyckanden (Jackson & Martin, 1998; Stone, 2007), men utöver det tycks 

beteendeträningen inte varit inriktad på skolrelaterat beteende. Min tolkning är att 

interventionens karaktäristika kan förstås utifrån tankar om vändpunkter. Andersson (2008) 

beskriver en vändpunkt som något som bryter en negativ utveckling eller påverkar 

utvecklingen på ett annorlunda sätt samt är bestående över tid. Utifrån detta ser jag det som att 

interventionen snarare var tänkt att ”boosta” barnen in i rätt riktning än att motverka särskilda 

riskfaktorer i deras omgivning. 

    De barn som deltog i interventionen bodde tillsammans på institutionen (motsvarande hem 

för vård och boende, HVB) där de fick individuellt anpassad undervisning (Davidson & 

Wolfred, 1977). Beteendeträningen var även närvarande i klassrummet och enligt forskarna 

testades olika varianter av belöningssystem. Enligt Davidson och Wolfred var 

belöningssystemen helt villkorade mot akademiska resultat mer verkningsfulla på 

skolprestationerna än de belöningssystem som var inriktade mot socialt beteende. Det 

delresultatet av utvärderingen ser jag som en nyckel för att förstå varför denna intervention, i 

sin helhet, inte visade sig vara verkningsfull. Resultatet ser jag som en indikation på att 

främjandet av önskvärt socialt beteende inte är nog i sig för att förbättra skolprestationer. Som 

tidigare nämnts lyckades Kids in Care Project (Flynn et al., 2010) med att förbättra de 

deltagande barnens skolprestationer. I denna intervention fanns det inslag av beteendeträning, 

men kärnan var fortfarande tutoring utifrån en strukturerad modell. En tolkning jag gör är att 

beteendeträningen användes som ett förstärkande medel i Kids in Care Project, men fokus var 
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förbättrandet av skolprestationer. CRISIS Program däremot kännetecknas av att 

beteendeträningen var det centrala och att beteende snarare än skolprestationer tycks ha varit 

interventionens huvudsakliga fokus (se Davidson & Wolfred, 1977). 

    Då barnen hade avancerat genom beteendeträningens tre nivåer skrevs de ut från CRISIS 

Program. Trots att de hade uppvisat önskvärt beteende, visade utvärderingarna som gjordes 

sex respektive nio månader efter interventionens slut, att dessa förändringar inte varat över tid 

(Davidson & Wolfred, 1977). Det ser jag som ett tydligt tecken på att interventionen inte 

innebar någon vändpunkt för barnen (jfr Andersson, 2008). Istället hade deras utveckling 

fortsatt i den nedåtgående spiral som tycks vara kännetecknande för placerade barn. Davidson 

och Wolfred ser resultaten som förbryllande, men drar självkritiskt slutsatsen att 

interventionen inte levde upp till sitt syfte.  

    Enligt Stone (2007) och Jackson och Martin (1998) är barns utbildningsmässiga strävanden 

ett skydd för skolmisslyckanden. Att arbeta med deras motivation utifrån social 

inlärningsteori, skulle därmed kunna vara en möjlig väg att gå. Effektutvärderingen av 

CRISIS Program indikerar dock att det i sig inte är tillräckligt. Kanske att ett program som 

detta behöver beakta fler av de risk- och skyddsfaktorer som inverkar på placerade barns 

skolprestationer. 

    Placeringsformen är en annan faktor som kan inverka på skolresultat (McClung & Gayle, 

2010; Stone, 2007). Det faktum att interventionen tog plats i institutionsmiljö kan vara en 

annan möjlig förklaring till varför den inte var verkningsfull, då en sådan placeringsform kan 

innebära negativa gruppeffekter (se Andreassen, 2003; Dodge et al., 2006). 

    Stone (2007) menar att skolbyten och uppbrott i placeringar kan utgöra riskfaktorer för 

placerade barns skolprestationer. Av utvärderingen framkommer att de barn som deltog i 

CRISIS Program förflyttades från sin ordinarie skola och sin familj eller ordinarie placering 

för att delta i programmet, vilket följdes av ytterligare uppbrott och skolbyten vid 

interventionens slut cirka 22 veckor senare (Davidson & Wolfred, 1977). Det torde inte vara 

orimligt att anta att dessa uppbrott i sig kan ha varit påfrestande för barnen och att de istället 

för att innebära nya möjligheter haft en negativ inverkan på deras skolprestationer. 

    Effektutvärderingen av CRISIS Program gjordes med kvasiexperimentell design (Davidson 

& Wolfred, 1977). Enligt Sundell (2008) innebär den icke-randomiserade fördelningen av 

urvalspersoner en risk för initiala skillnader mellan interventions- och jämförelsegruppen. 

Som tidigare nämnts matchades dock de båda grupperna för vissa centrala faktorer, vilket kan 

minska risken för påverkan av bakgrundsfaktorer (jfr Sundell, 2008). 

 

 

Om forskningsfältet 
Trots grundliga litteratursökningar har jag, utifrån redovisade kriterier, inte hittat fler än tio 

effektutvärderingar av interventioner, som är avsedda att förbättra placerade barns 

skolprestationer (för översikt, se tabell 1). Av de studier jag har funnit har bara en gjorts innan 

2004 och majoriteten av studierna har kommit först de senaste tre åren. Enligt Sundell (2008) 

finns det i jämförelse med exempelvis klinisk medicin, väldigt få effektutvärderingar inom 

socialt arbete. Det skulle kunna vara en anledning till att studierna är så få. Vinnerljung et al. 

(2010) har kunnat visa att skolprestationer är en genomgripande skyddsfaktor för framtida 
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psykosociala problem. Kanske att avsaknaden av utvärderade interventioner inom området 

också kan bero på att skolprestationer inte har setts som den signifikanta skyddsfaktor det 

faktiskt är.   

    De studier som har gjorts är relativt små, till exempel grundas endast två av dem på fler än 

100 deltagare. Genomgången har lett mig till slutsatsen att de flesta har gjorts i löpande 

praktik på enskilda personers initiativ, varför urvalen ofta är geografiskt begränsade. 

    Gällande studiernas ursprungsland finns en överrepresentation av studier från västvärlden. 

Att det saknas en utvärderingstradition i Sverige, gällande insatser riktade till så kallade 

riskgrupper av barn (Ferrer-Wreder, 2005), bekräftas av jag endast hittat en svensk studie. Av 

resterande studier kommer fyra från Storbritannien, tre från USA och två från Kanada. 

    Av de tio inkluderade studierna är endast två RCT-studier, tre är gjorda med 

kvasiexperimentell design och resterande fem är utvärderade med för- och eftermätning utan 

jämförelsegrupp. Utifrån mitt teoretiska ramverk om effektutvärderingar, är min konklusion 

att kunskapsunderlaget för detta forskningsområde får ses som tunt. Shadish et al. (2002) 

menar att RCT-studier i vissa fall kan ses som oetiska och att det är en tidskrävande 

utvärdering som kräver ett stort antal möjliga deltagare. Tideman et al. (2011) är ett exempel 

på ett forskarteam som menar att det hade varit oetiskt att utvärdera SkolFam med RCT. Då 

de flesta av interventionerna inte har använts på ett systematiskt vis, utan snarare fungerat 

som pilotprojekt, ser jag det som förståeligt att RCT-studier i vissa fall inte varit 

genomförbara. Hälften av studierna är utvärderade med för- och eftermätning utan 

jämförelsegrupp, vilket Sundell (2008) menar kan vara ett bra alternativ då en intervention 

ännu befinner sig i utvecklingsstadiet. Faktum kvarstår dock att det innebär större risker för 

bias (Petticrew & Roberts, 2006). Enligt Sundell finns det en tendens att interventioner verkar 

mer effektiva ju lägre kvalitet det är på utvärderingsdesignen, vilket jag ser som ytterligare en 

reservation för resultatens giltighet. 

 

 

Om interventionernas effekter 
Sammanställningen av det empiriska materialet visar att åtta av tio interventioner tycks vara 

verkningsfulla, då de på något sätt har förbättrat placerade barns skolprestationer (för 

översikt, se tabell 1). Materialet och utvärderingarna är dock inte av sådan art att det går att 

säga exakt vad i en intervention som har gett resultat. 

    Utav de fyra tutoring-programmen var ESTEP-Tutoring Program (Courtney et al., 2008) 

det enda som inte visade sig vara verkningsfullt. Kids in Care Project förbättrade läsförmåga 

och räknekunskaper, men inte stavning och mer teknisk läsning (Flynn et al., 2010). Det 

tredje tutoring-programmet gav signifikanta förbättringar i läsförmåga, ordförråd och 

stavning, men förbättringarna i räknekunskaper var endast signifikanta för den särskilda 

räknegruppen (Olisa et al., odaterad rapport). Även interventionen utvärderad av Osbourne et 

al. (2010) var verkningsfull avseende förbättrandet av barnens läsförmåga. 

    Det strukturerade inlärningsprogrammet visade signifikanta förbättringar i läsförmåga, men 

inte räknekunskaper (O`Brien & Rutland, 2008). Gällande interventionerna inriktade på 

distribuering av inlärningsmaterial hade Letterbox Club (Griffiths et al., 2010) förbättrat 

läsförmågan båda åren, men räknekunskaper bara ett av åren. Den andra liknande 
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interventionen var verkningsfull avseende läsförmåga, läsförståelse och stavning (Wolfendale 

& Bryans, 2004). 

    De tvärprofessionella samarbetsprojekten visade blandade resultat. SkolFam var 

verkningsfullt gällande kognitiv förmåga, läsförmåga och stavning, men visade inte 

signifikanta förbättringar i räknekunskaper (Tideman et al., 2011). Zeitlin et al. (2004) uppger 

att deras intervention ledde till signifikanta förbättringar i läsförmåga och räknekunskaper, 

men inga skillnader i medelbetyg och försämringar i närvaro. Slutligen visade sig 

beteendeträningen i institutionsmiljö (Davidson & Wolfred, 1977) inte vara verkningsfull 

gällande förbättrandet av de placerade barnens medelbetyg och närvaro.  

    I princip alla interventioner som varit inriktade på att förbättra läsförmåga har också lyckats 

med det. Genomgången visar dock att interventionerna i sin helhet har varit mindre 

verkningsfulla avseende räknekunskaper, vilket jag ser som en indikation på att detta är 

svårare att påverka. SkolFam tog det resultatet på allvar vid replikationen av interventionen i 

Norrköping. För att förbättra räknekunskaperna tillfördes arbetsminnesträning och om än 

datainsamlingen fortfarande pågår har de första analyserna visat att det tycks ha gett positiva 

resultat (B. Vinnerljung, personlig kommunikation, 17 maj, 2011). Både Tideman et al. 

(2011) och Olisa et al. (odaterad rapport) drar slutsatsen att förbättrandet av räknekunskaper 

kräver mer riktade interventioner. Då räknekunskaper visat sig vara den starkaste prediktorn 

för framtida skolprestationer (Duncan et al., 2007), bör det resultatet ses som särskilt viktigt. 

    Frågan om vilka interventioner som tycks vara verkningsfulla och vilka som inte tycks vara 

det, bör också sättas i relation till de deltagande barnens befintliga kunskaper. Enligt 

Andersson (2008) kan vissa omständigheter eller händelser bli en vändpunkt för en negativ 

utveckling. För barn som inte ligger så långt efter i skolprestationer, tyder resultatet på att 

uppmuntran, extra uppmärksamhet och tillgång till inlärningsmaterial kan vara allt som 

behövs för att barnen ska nå en sådan vändpunkt. De med större initiala svårigheter verkar 

dock behöva mer riktat stöd. Trots uppvisade förbättringar var det alltjämt många av barnen 

som låg under medel eller vad som kunde förväntas utifrån deras kognitiva förmåga (se t ex 

Olisa et al., odaterad rapport; Zeitlin et al., 2004). Det ser jag som tecken på att satsningarna 

på förbättrandet av deras skolprestationer, i vissa fall behöver vara än mer omfattande. 

 

 

Om interventionernas kännetecken 
Även om interventionerna skiljer sig åt gällande utformning och karaktär går det att finna 

vissa gemensamma kännetecken. Genom att jämföra interventionerna med varandra och 

analysera dem utifrån det teoretiska ramverket har jag identifierat några framgångsfaktorer. 

Möjligheterna att besvara frågeställningen om vad som kännetecknar de interventioner som 

tycks vara verkningsfulla och vad som kännetecknar de som inte tycks vara det, begränsas 

dock utifrån de uppgifter som framkommer av materialet (jfr Shadish et al., 2002).  

    Många av interventionerna har försökt involvera familjehemsföräldrarna, vilket kan förstås 

utifrån att risk- och skyddsfaktorer främst kopplas till familjen i tidig ålder (Andersson, 2008). 

Något som kännetecknar de interventioner som tycks vara verkningsfulla är att de på olika 

sätt har lyckats med att involvera familjehemsföräldrarna. I vissa fall har de tränats till att bli 

barnens tutors, i andra fall har de fått instruktioner om hur de kan stödja barnen och ytterligare 



 

39 

 

några av interventionerna har delaktiggjort dem i planerandet av insatserna. Framgången kan 

då förstås utifrån att uppmuntran till och engagemang i studierna från familjehemsföräldrar, 

enligt Jackson och Martin (1998), är en skyddande faktor för skolmisslyckanden. Som 

jämförelse kan nämnas att de två interventionerna som inte visade sig verkningsfulla 

(Courtney et al., 2008; Davidson & Wolfred, 1977) kännetecknas av att de inte var inriktade 

på denna skyddsfaktor.  

    Tidigare forskning visar att många placerade barn saknar en stödjande vuxen (se t ex 

Harker et al., 2003). Det är något som framför allt tutoring-programmen har tagit fasta på. 

Jackson och Martin (1998) menar att en betydelsefull vuxen som ger extra stöd och fungerar 

som en mentor kan vara en skyddsfaktor. Enligt Rhodes och Dubois (2006) förutsätter det 

dock att mentorskapsrelationen är nära och varaktig. Något som kännetecknar ESTEP-

Tutoring Program, en intervention som inte tycks vara verkningsfull, är att relationen mellan 

barnen och deras tutors inte utvecklades till långvariga mentorskapsrelationer (Courtney et al., 

2008). Det tror jag främst beror på att de använde sig av frivilliga högskolestudenter. 

Familjehemsföräldrar och klasslärare har redan en relation med de placerade barnen och 

bortsett från eventuella uppbrott är det en relation som naturligt består efter en interventions 

slut. Min slutsats är därför att de verkningsfulla tutoring-programmen kännetecknades av att 

det fanns bättre förutsättningar för att stödjande relationer med en betydelsefull vuxen skulle 

utvecklas. Utifrån teorier om risk och skydd kan det ses som en av framgångsfaktorerna med 

de interventionerna.  

    Ett annat kännetecken för flera av interventionerna som tycks ha varit verkningsfulla är att 

de, till skillnad från dem som inte tycks varit det, på olika sätt har involverat de parter som 

inverkar på placerade barns skolprestationer. Forskningen inom området ser brister i 

hanteringen av barnens skolgång från skola och socialtjänst som en av orsakerna till barnens 

skolmisslyckanden (Harker et al., 2003; Vinnerljung, 1998; Zeitlin & Weinberg, 2004). Då 

risk- och skyddsfaktorerna rör olika sfärer, tror jag att det finns ett behov av bred kompetens 

och samarbete mellan de olika huvudmännen för att placerade barns skolprestationer ska 

förbättras. Några av de verkningsfulla interventionerna kännetecknas av att de har verkat just 

tvärprofessionellt, antigen genom tillsättande av ett särskilt team eller en skol- och 

utbildningssamordnare. 

    Barnets utbildningsmässiga strävanden tycks vara ett skydd för skolmisslyckanden 

(Jackson & Martin; 1998; Stone, 2007) och att öka motivationen till studierna är något som i 

princip alla interventioner har inriktat sig på. Materialet är dock inte av den art att jag kan 

svara på om barnens utbildningsmässiga strävanden ökade eller inte och vilket samband det i 

så fall hade med interventionens effekter. Kanske att sambandet kan ses som aningen starkare 

för de två interventionerna som var inriktade på distribuering av inlärningsmaterial (Griffiths 

et al., 2010; Wolfendale & Bryans, 2004), då det huvudsakliga syftet med de interventionerna 

var att öka barnens motivation. Deras framgångar kan också förstås utifrån att barnen fick 

tillgång till böcker, då det visat sig vara en annan skyddsfaktor för skolmisslyckanden 

(Jackson & Martin, 1998). 

    Av resultatet framkommer också att själva innehållet i interventionen varit viktig för 

eventuella förbättringar av skolprestationer. Med innehåll menar jag det aktiva arbetet med att 

förbättra exempelvis läsning och matematik, vilket tycks ha varit mer centralt i exempelvis 

SkolFam (Tideman et al., 2011) och ESTEP-Tutoring Program (Courtney et al., 2008) än i 
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distribueringen av inlärningsmaterial (Griffiths et al., 2011; Wolfendale & Bryans, 2004). 

Effektutvärderingarna innehåller dock inte sådana uppgifter att det går att uttala sig om en 

viss metods eller ett specifikt inlärningsmaterials effekter. Det faktum att läsförmåga tycks 

vara enklare att påverka än räknekunskaper, ser jag som ett tecken på att själva innehållet 

spelar roll för effekterna. Förbättrandet av räknekunskaper tycks i högre grad vara beroende 

av att interventionen fokuserar på det specifika ämnet, till skillnad från läsförmåga, där extra 

uppmuntran och stöd i allmänhet visat positiva effekter. Att majoriteten av interventionerna 

har varit inriktade på att förbättra barnens läsförmåga och räknekunskaper kan förstås utifrån 

att det är de starkaste prediktorerna för framtida skolprestationer (Duncan et al., 2007). 

    Avseende själva innehållet i interventionerna, framförs att flera interventioner har anpassat 

det utifrån barnens kognitiva förmåga och kunskapsnivå, men det i sig tycks inte ha varit 

avgörande för verkningsfullheten. Ett viktigare kännetecken för de som visat sig vara 

verkningsfulla, är att innehållet stämt överens med det ordinarie skolarbetet. Till exempel 

menade Courtney et al. (2008) att avsaknaden av en sådan överenstämmelse i ESTEP-

Tutoring Program var en av huvudförklaringarna till varför den interventionen inte visade sig 

verkningsfull. Denna tendens kan inte förstås utifrån mitt teoretiska ramverk, men logiskt sett 

borde en intervention som innehåller åtgärder direkt syftade till att förbättra skolprestationer, 

visa på större effekter om åtgärderna korrelerar med det barnen jobbar med i skolan. 

    Ett annat kännetecken rörande innehållet i interventionerna är att enbart beteendeträning 

inte tycks förbättra placerade barns skolprestationer (se Davidson & Wolfred, 1977). I 

kombination med andra metoder, som är mer inriktade på akademiska resultat, tycks det dock 

ha vissa effekter (se Flynn et al., 2010). 

    Risk- och skyddsfaktorer kan också kopplas till kamrat- och fritidsmiljön (Andersson, 

2008). Av resultatet framkommer dock att ingen av interventionerna kännetecknas av att de 

har riktat in sig på dessa förhållanden.  

    Enligt Andersson (2008) kan faktorer som kön och ålder vara en risk eller ett skydd 

beroende på sammanhang. Det finns exempelvis tecken på att placerade flickor generellt sett 

klarar sig bättre än pojkar (se Vinnerljung et al., 2010; Vinnerljung et al., 2005). Med det som 

bakgrund tycker jag att det är märkligt att interventionerna saknar genusperspektiv. Endast 

Wolfendale och Bryans (2004) uppger att de har kontrollerat resultatet för ålders- och 

könsskillnader. Vissa av interventionernas målgrupper rör sig över ett relativt stort 

åldersspann. Trots att äldre barns skolprestationer kan förväntas ligga mer efter normen än 

yngre barns (jfr Jackson, 1994; Stone, 2007), tar dessa utvärderingar inte hänsyn till 

eventuella skillnader mellan olika åldersgrupper, vilket jag ser som en brist med materialet. 

 

 

 

 

Diskussion 
Syftet med denna studie var att sammanställa, granska och analysera den befintliga kunskapen 

om interventioner, avsedda att förbättra placerade barns skolprestationer. De frågeställningar 

jag har utgått från är: 
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 Hur ser forskningsfältet ut? 

 Vilka interventioner tycks vara verkningsfulla och vilka tycks inte vara det? 

 Vad kännetecknar de interventioner som tycks vara verkningsfulla och vad 

kännetecknar de som inte tycks vara det? 

I detta avsnitt besvaras de tre frågeställningarna kortfattat och resultatet diskuteras och tolkas. 

Därefter förs en diskussion om studiens metodologiska begränsningar och vad det kan ha 

inneburit för resultatbilden. Slutligen redogör jag för mina slutsatser samt diskuterar 

implikationer för forskning och praktik. 

    En sammanfattande bild av forskningsfältet är att kunskapsunderlaget för detta område är 

mycket tunt. Resultatet visar att det först är på senare år som det har börjat komma 

effektutvärderingar av interventioner avsedda att förbättra placerade barns skolprestationer. 

Litteratursökningarna resulterade enbart i tio relevanta studier, vilka varierar i kvalitet 

avseende bland annat studiedesign, redovisning av tillvägagångssätt och hantering av bortfall. 

Då interventionerna i de flesta fall är gjorda i löpande praktik, är urvalen i regel små och 

geografiskt avgränsade.  

    Trots att samhället har ett särskilt ansvar för placerade barn tyder resultatet på att lite har 

gjorts för att förbättra denna grupps skolprestationer. Under en lång tid har studie efter studie 

påtalat att de är en akademiskt sårbar grupp, vilket gör det än mer upprörande att 

kunskapsunderlaget tycks vara så tunt. En förklaring kan vara att effektutvärderingar inom 

socialt arbete generellt sett lyser med sin frånvaro. Resultatet kan också tolkas som att 

placerade barn i allmänhet och deras utbildning i synnerhet är lågt prioriterade i vårt samhälle. 

Då forskningsområdet gränsar till socialt arbete å ena sidan och pedagogik å andra sidan, kan 

en annan möjlig förklaring vara att denna viktiga fråga har fallit mellan de båda 

ämnesdisciplinerna.   

   Upplyftande nog visar resultatet av denna kunskapsöversikt att majoriteten av 

interventionerna tycks ha varit verkningsfulla på något sätt. Det ser jag som ett viktigt resultat 

då det åskådliggör att det går att göra något åt placerade barns skolmisslyckanden. 

Genomgången av studierna visar att läsförmåga tycks vara enklare att förbättra än 

räknekunskaper. Då räknekunskaper i tidig ålder visat sig vara den starkaste predikatorn för 

framtida skolprestationer, menar jag att det är än viktigare att fokusera på hur förbättringar 

kan uppnås inom det området.  

    Trots uppvisade förbättringar var det fortfarande många av de deltagande barnen som låg 

under medel eller vad som kunde förväntas utifrån deras kognitiva förmåga. För att placerade 

barn ska kunna komma ikapp sina jämnåriga, tror jag därför att det inte går att nöja sig med en 

kort och intensiv intervention. Den akademiskt nedåtgående spiralen som är karaktäristisk för 

placerade barn kan bromsas upp. För att kunskapsluckorna, som denna grupp tycks ha fått 

genom åren, ska fyllas igen ser jag dock ett behov av mer långvarigt och systematiskt stöd. 

    Placerade barn är ingen homogen grupp och materialet i kunskapsöversikten är inte av den 

arten att det går att uttala sig om direkta orsakssammanhang, men resultatet ger vissa 

indikationer på vad som tycks fungera. De interventioner som har visat sig verkningsfulla 

kännetecknas bland annat av att barnen har fått stöd av en betydelsefull vuxen och/eller att 

familjehemsföräldrarna har engagerat sig i barnens studier. Resultatet tyder även på att 

involverandet av skola och socialtjänst är en framgångsfaktor. I vissa fall tycks så enkla saker 
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som att uppmuntra barnen eller förse dem inlärningsmaterial vara tillräckligt för att 

interventionen ska ha fått effekt. Det pedagogiska innehållet i sig har haft betydelse för 

effekterna, men än mer avgörande tycks innehållets överenstämmelse med det ordinarie 

skolarbetet vara. Gällande de två interventioner som inte visade sig verkningsfulla 

kännetecknas de delvis av att de inte har fokuserat på ovan nämnda framgångsfaktorer i lika 

hög utsträckning.  

    Resultatet kan till stor del förstås utifrån risk- och skyddsfaktorer och bekräftar även vad 

tidigare forskning inom området har identifierat som risk- och skyddsfaktorer för placerade 

barns skolmisslyckanden. Det ser jag som ett tecken på att den kunskap som finns om 

gruppens skolprestationer med framgång kan omsättas i praktik.  

   Placerade barns utbildning har inte prioriterats i tillräckligt hög utsträckning. Under min 

genomgång av litteratur på området har jag uppmärksammat att det finns många tankar och 

idéer om vad som borde och behövs göra. Nu är det dags att också handla. Det som är positivt 

är att fler effektutvärderingar är på gång. Som tidigare nämnts replikeras SkolFam för 

närvarande i Norrköping. I Bergen, Norge har det tagits initiativ till en intervention inspirerad 

av SkolFam där de 38 barnen för närvarande håller på att kartläggas (E. Backe-Hansen, 

personlig kommunikation, 21 april, 2011). Vidare håller en utvärdering av interventionen 

Treehouse Tutoring Program på att färdigställas i Seattle, USA (E. Bradley, personlig 

kommunikation, 20 april, 2011). 

    Genom att intervenera med satsningar på placerade barns skolprestationer, skickas det ut ett 

budskap om att utbildning är viktigt, att vi har tilltro till barnens förmågor och att dessa barn, 

liksom alla andra är värda att satsa på. De framtida psykosociala problemen är inte 

förutbestämda och riktade interventioner kan bli en vändpunkt för en ogynnsam utveckling. 

Denna kunskapsöversikt visar att det med relativt enkla medel går att förbättra placerade 

barns skolprestationer och därmed sannolikt även deras framtid. En sådan vändpunkt är inte 

en vinst enbart för de enskilda barnen, utan skulle även göra dylika interventioner lönsamma 

rent samhällsekonomiskt. Därmed inte sagt att vi ska begränsa framgångsrika metoder och 

modeller till kortvariga interventioner. Snarare ser jag ett behov av att använda dem 

systematiskt på denna utsatta grupp redan i tidig ålder och göra dem till en del av den 

ordinarie verksamheten. 

 

 

Metodologiska begräsningar 
Metodvalet för denna studie var en narrativ kunskapsöversikt med ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Trots omfattande litteratursökningar kan denna kunskapsöversikt inte ses 

som heltäckande för forskningsområdet. Avgränsningen till studier publicerade på engelska 

eller ett skandinaviskt språk är en begränsning. Å andra sidan har jag inte stött på några 

hänvisningar till, eller själv sett att det finns, effektutvärderingar publicerade på andra språk. 

Det finns en möjlighet att sökningar med andra söktermer i fler databaser hade genererat fler 

träffar. Samtidigt får det ses som en styrka att en forskningsbibliotekarie på Socialstyrelsen 

har konsulterats beträffande min sökstrategi. 

   Gällande resultatbildens giltighet kan inkluderandet av studier utan jämförelsegrupp 

ifrågasättas. Alternativet att endast ta med RCT-studier och studier med kvasiexperimentell 
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design hade dock inte varit rimligt eftersom det hade inneburit att endast fem studier levt upp 

till inklusionskriterierna.  

    Överrepresentationen av studier gjorda i engelskspråkiga länder, liksom de inkluderade 

studiernas begränsning gällande exempelvis storlek och urval gör att generaliserbarheten för 

denna kunskapsöversikt får ses som limiterad. 

    En begränsning som jag ser med min ansats och mitt metodval är att studien saknar ett 

brukarperspektiv. Mitt fokus har varit den kunskap forskningen har producerat om 

interventioner utifrån mätbara termer och inte de upplevelser eller erfarenheter som barnen 

eller familjehemsföräldrarna i fråga gett uttryck för. Vidare är placerade barn ingen homogen 

grupp. Metodvalet har dock inneburit att det saknas förutsättningar för att resultatbilden ska 

kunna ge närmare kunskap om vad som fungerar på individnivå. 

 

 

Slutsatser 
Ungefär ett barn i varje skolklass får någon gång under barndomen erfarenhet av social 

dygnsvård. Det är med hänsyn till barnets bästa som dessa barn placeras utanför hemmet, men 

hänsynen till barnens bästa tycks i många fall inte sträcka sig längre än dit. Trots samhällets 

särskilda ansvar för denna grupp, har forskningen sedan länge visat att de riskerar en 

ogynnsam utveckling och att de är en akademiskt sårbar grupp. Vi kan inte längre blunda 

inför det. Vi kan inte riskera ännu ett ”stycke mörk, svensk historia”.  

    Även om inte alla barn i samhällets vård går en ogynnsam framtid till mötes, går det enligt 

min åsikt att motivera särskilda insatser till placerade barn som grupp. Eftersom samhällsvård 

utifrån tidigare forskning kan ses som en indikator på en negativ utveckling bör samhället 

vara särskilt uppmärksamma på dessa barn. De båda ämnesdisciplinerna pedagogik och 

socialt arbete bör förenas i denna fråga och göra placerade barns utbildning till en prioriterad 

fråga för både skola och socialtjänst. 

    Idag vet vi att det finns ett samband mellan skolmisslyckanden och framtida psykosociala 

problem. Detta till trots visar resultatet av denna kunskapsöversikt att lite har gjorts för att 

förbättra placerade barns skolprestationer. Det som är positivt är att resultatet också visar att 

det går att förbättra denna grupps skolprestationer och därmed sannolikt även deras 

framtidsutsikter. Det finns inte några rimliga ursäkter till att inte ta detta på allvar och handla 

därefter. 

 

 

Implikationer för forskning  
Då kunskapsläget gällande interventioner avsedda att förbättra placerade barns skolresultat, 

tycks vara påvert, ser jag ett stort behov av fler primärstudier inom området. Den påfallande 

bristen på metoder, gör placerade barns skolprestationer till ett stort utvecklingsområde. För 

att en kunskapsbank ska kunna byggas upp krävs att det tas initiativ till att starta 

interventionsprojekt från såväl nationellt, som regionalt och lokalt håll. Interventioner som 

visat lovande resultat i andra länder, bör enligt min mening replikeras och utvärderas här i 

Sverige genom försöksprojekt i mindre skala.   
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Bilaga. Dokumentation av systematiska litteratursökningar 
  

Tabell B1. Dokumentation av systematisk litteratursökning i SocIndex 

SocIndex via EBSCO 2011-03-09 

Söknr. Termtyp Söktermer Antal ref. 

Målgrupp (placerade barn) 

1. Descriptor "FOSTER children" 5767 

2. Descriptor "KINSHIP care"  1171 

3. Descriptor "FOSTER home care" 6936 

4. Titel "foster children" OR "foster care" OR "looked after" OR 

"looked-after" OR "out of home care" OR "out-of-home care" 

OR "out of home placement" OR "out-of-home placement" OR 

"residential care" OR "state care" OR "public care" OR 

"kinship care" OR "in care" 

29884 

5.  1 OR 2 OR 3 OR 4 36483 

Utfall (skolprestationer) 

6. Descriptor "ACADEMIC achievement" OR "EDUCATIONAL tests & 

measurements" OR "ABILITY -- Testing" OR 

"ACHIEVEMENT tests" OR "COMPETENCY-based 

educational tests" OR "EDUCATIONAL outcomes" OR 

"DROPOUTS" OR "SCHOOL failure" OR 

UNDERACHIEVERS OR "SCHOOL attendance" OR 

"ACADEMIC achievement -- Evaluation" OR 

"ACHIEVEMENT gap" 

13256 

7. Abstract "educational achievement*" OR "educational outcome*" OR 

"educational performance*" OR "educational growth" OR 

"educational impact*" OR "academic achievement*" OR 

"academic outcome*" OR "academic performance"* OR 

"academic growth" OR "academic impact*" OR "school 

achievement*" OR "school outcome*" OR "school 

performance*" OR "cognitive achievement*" OR "cognitive 

outcome*" OR "cognitive performance" OR "cognitive 

growth" OR "scholastic achievement" OR "grade point 

average" OR "standard attainment test*" OR "under-

achievement" OR "academic success" 

8960 

8.  6 OR 7 18762 

Målgrupp och utfall 

9.  5 AND 8 230 
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Tabell B2. Dokumentation av systematisk litteratursökning i ERIC 

ERIC via ProQuest 2011-03-10 
Sök Termtyp Söktermer Ref. 

Målgrupp (placerade barn) 

1. Descriptor "foster care" 1591 

2. Titel "foster children" OR "foster care" OR "looked after" OR "looked-after" 

OR "out of home care" OR "out-of-home care" OR "out of home 

placement" OR "out-of-home placement" OR "residential care" OR 

"state care" OR "public care" OR "kinship care" OR "in care" 

934 

3.  1 OR 2 1983 

Utfall (skolprestationer) 

4. Descriptor "academic ability" OR "academic achievement" OR "academic 

aptitude" OR "academic failure" OR "achievement gap" OR 

"educationally disadvantaged" OR "excellence in education" OR "grade 

repetition" OR "grades scholastic" OR "high stakes tests" OR 

"knowledge level" OR "low achievement" OR "mastery tests" OR 

"mathematics achievement" OR "minimum competency testing" OR 

"reading achievement" OR "reading failure" OR "student evaluation" 

OR "student improvement" OR "student promotion" OR "writing 

achievement" OR "outcomes of education" 

133382 

5. Abstract "educational achievement*" OR "educational outcome*" OR 

"educational performance*" OR "educational growth" OR "educational 

impact*" OR "academic achievement*" OR "academic outcome*" OR 

"academic performance*" OR "academic growth" OR "academic 

impact*" OR  "school achievement*" OR "school outcome*" OR 

"school performance*" OR "cognitive achievement*" OR "cognitive 

outcome*" OR "cognitive performance" OR "cognitive growth" OR 

"scholastic achievement" OR "grade point average" OR "standard 

attainment test*" OR "under-achievement" OR "academic success" OR 

"academic competence" OR "school success" 

29652 

6.  4 OR 5 14353 

Målgrupp och utfall 

7.  3 AND 6 140* 

 

*Efter dubblettkontroll mot tidigare gjord sökning i SocINDEX, visade det sig att 129 referenser var 

unika 

 


