


Starta Skolfam i din 
region eller kommun!

- Garanterat bättre skolresultat för barn i familjehem?

Rikard Tordön, Med. Dr, Psykolog

Sakkunnig och forskningsansvarig Stiftelsen Allmänna Barnhuset



Vi har alltid tagit hand om varandras barn



Under 2020 var 27 295 barn i samhällsvård i Sverige

Familjehem; 19 386

HVB; 8 293

SIS ungdomshem; 1 358

Stödboende; 3 236

ANDEL I VÅRD NÅGON GÅNG 2020, VÅRDFORM

1.13 % av 
befolkningen 0-20 år

71 %

Socialstyrelsen: Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020
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Summan är över 100 % 
eftersom barn kan vara i fler 
vårdformer under samma år 



Av de 19 386 i familjehem var 7 284 i åldern 7-14 år

Socialstyrelsen: Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2020; samt enkät 2021
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3 440

7 284
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Antal i familjehem i olika åldersgrupper 2020

0-6 år 7-14 år 15-20 år

Aktuella i 
Skolfam 2020:
749 (ca 10 %)



De små gradvisa förändringarna lurar oss!

Förskola Åk 1-6 Högstadium Gymnasium

Samhällsvård Norm IK 110

10 – 14 års tid



Skolmisslyckande är väldigt vanligt (och livsfarligt)
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Behöriga till gymnasiet i årskurs 9 1
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1. Socialstyrelsen, Individ- och familjeomsorg - Lägesrapport 2016. 2016: Stockholm.
2. Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2020 –placerade barns utbildning och hälsa.



Överrisker för problem som ung vuxen

• Suicidförsök innan 20 års ålder

• Alkohol- eller narkotikamissbruk innan 20 års ålder

• Allvarlig kriminalitet innan 20 års ålder

• Beroende av bidrag för försörjning vid 25 års ålder

Men vid kontroll för slutbetyg över lägsta 
sjättedelen halveras risken för senare problem

6 till 11 gånger 
högre risk hos de 
som varit minst 5 
år i familjehem

Berlin M, Vinnerljung B, Hjern A. (2011) School performance in primary school and 
psychosocial problems in young adulthood among care leavers from long term 
foster care. Children and Youth Services Review. 33(12):2489–97.



Var finns Skolfam?

20 kommuner med 38 team:

Trollhättan (1)

Ale-Stenungsund (1)

Göteborg (8)

Kungsbacka (1)

Falkenberg (1)

Helsingborg (2)

Malmö (6)

Skellefteå (1)

Östersund (1)

Härnösand (1)

Sundsvall (1)

Gävle (2)

Enköping (1)

Sollentuna (1)

Stockholms stad (5)

Nacka (1)

Katrineholm (1)

Norrköping (1)

Linköping (1)

Gotland (1)

Mjölby startar hösten 2022!



Arbetsmodellen Skolfam

Inkludering och 
samtycke

Första kartläggning av barnets 
styrkor och kunskapsluckor, 
multiprofessionellt

Teamet skapar en plan 
för barnets utveckling

Arbete enligt planen och 
regelbunden uppföljning 
två gånger per termin

Andra kartläggningen mäter 
utvecklingen av kunskaper och 
kognitiva förmågor

Uppnådd behörighet till 
gymnasieskolan

Fortsatt uppföljning och stöd 
till slutet av grundskolan

2 - 3 å r



Bärande grundvärden för Skolfam

• Förebyggande i riskgrupp –inte avhjälpande eller behovsstyrt

• Samverkan –inga stuprör!

• Mätbarhet och vetenskap –en konstant lärande process

• Delaktighet framför myndighet



Skolfam är vetenskapligt utvärderat och publicerat

Health, experienced support and school performance 

among children in Out-of-Home Care

DOI:10.3384/diss.diva-165555

Populärvetenskaplig sammanfattning

I Föräldrars Ställe

https://www.allmannabarnhuset.se/produkt

/i-foraldrars-stalle/

• Lokala studier i Helsingborg1 och Norrköping2

• Effektutvärdering med kontrollgrupp3

• Sammanställning av 475 parvisa kartläggningar4

Årliga resultatenkäter till 
alla deltagande kommuner 
sedan 2014
https://www.allmannabarnhuset.se/pro
dukt/skolfams-rapport-2021/

1. DOI 10.1177/030857591103500106
2. DOI 10.1177/0308575913518003
3. DOI 10.1016/j.childyouth.2017.10.014
4. DOI 10.3389/fpsyg.2020.00718



Blir barnen behöriga till gymnasiet?
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Socialstyrelsen (2016). Lägesrapport för Individ och Familjeomsorg 2016
Skolverket (2021). Preliminär betygsstatistik våren 2021.



Urval och skärpt urval –Skolfams utmaning

Alla barn i familjehem, förskoleklass till åk 7 vid start, placerade av er kommun som 

omfattas av grundskolans läroplan. Oavsett bedömda stödbehov, diagnoser, er oro, 

ursprung, skolhuvudman, eller folkbokföringskommun.

”Skärpt urval” tillämpas i vissa kommuner vid underdimensionering, men är inget 

som rekommenderas. Vissa prioriterar boende i egen kommun, andra barnets ålder, 

några efter kötid, syskonförtur, eller barn i egen skolhuvudman. 

Manualen avråder från behovsprioritering, vilket avviker från normen…



Hur anpassningsbart är Skolfam?

• Kommunen/Regionen bestämmer själv. Ingen har blivit utesluten, 

alla har gjort lokala anpassningar i sin kommuns kultur och förutsättningar.

• Manualen visar steg för steg hur Skolfam kan göras för att kunna förvänta sig de 

resultat som modellen tidigare visat.

• Hur Skolfam kan anpassas till era behov löser vi gärna i dialog.

• Inga avgifter eller hemligheter. Allt är öppet och tillgängligt. 

• Vi ger gärna råd, information och utbildning.



Vad behövs för att komma igång?

• Idealt 15 - 25 barn i familjehem i grundskoleålder för ett heltidsteam.

• En psykolog och en specialpedagog, samt socialsekreterare med tid för teamarbete.

• Ledningsstöd på förvaltningsnivå, förankring i social- och grundskolenämnd.

• Tillgång till journalföring och dokumentförvaring enligt HSL och Patientdatalagen.

För regioner kan det behövas mer förberedelser, 

men vi vill väldigt gärna göra den resan ihop med er! 

Potentialen för regional organisering med både hälso- och skoluppföljning är enorm!




