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Andel 20-åringar med gymnasieexamen 

Placerade någon gång under 

uppväxten

Aldrig varit placerade

Flickor 32 % 81 %

Pojkar 16 % 75 %

Källa: Öppna jämförelser 2019 – placerade barns utbildning och hälsa, Socialstyrelsen. 



Talare och paneldeltagare

• Martin Hugo, docent 

pedagogik Jönköping univ.

• Helena Ekholm, 

undervisningsråd Skolverket.

• Eva Agåker, utredare 

Socialstyrelsen.

• Åsa Lindström, 

utvecklingssamordnare 

SPSM.

• Andreas Zheng Svensson, 

ambassadör organisationen 

Knas hemma.

• Urban Lindberg, stf gd

Socialstyrelsen.

• Bodil Båvner, utredare SKR.

• Tobias Lundberg, utredare 

Statens institutionsstyrelse.



Skolan är den viktigaste insatsen

• ”Den enskilt viktigaste faktorn för hur det går för placerade barn 

senare i livet är hur de lyckas i skolan”. 

• 4 av 5 placerade flickor och varannan pojke som är placerad på 

SIS har en diagnos eller långvarig sjukdom.

• Specialpedagogiskt stöd är en viktig del för att klara skolan.

• Det finns ingen statistik över hur det går för barn och unga med 

funktionsnedsättning i skolan – ett stort problem.
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Placerade barn och deras skolgång

* Cirka 1100 barn är tvångsomhändertagna
på SiS-särskilda ungdomshem varje år

* > 30.000 barn är familjehemsplacerade





* Skolidentitet

* Omställningstid



* Skolframgång är den viktigaste
skyddsfaktorn för utsatta barn och
ungdomar (Social rapport 2010)

* Samverkan kan öka placerade barns
måluppfyllelse i grundskolan
- SiSam
- Skolfam

* Tillitsfulla relationer med vuxna i olika
yrkesroller är avgörande för skolframgång



Viktigt!

* Att uppleva sig välkommen till skolan

* Att uppleva sig sedd och att någon lyssnar

* Att någon vuxen bryr sig på riktigt



Egna texter inom området:

Hugo, M. (2019). Skolan som framgångsfaktor för  
placerade barn och ungdomar. Artikel i den nätbaserade
kursen: Samverkan kring barn och ungdomar som
placeras inom ramen för samhällsvård.
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hugo, M. (2013). Meningsfullt lärande i skolverksamheten
på särskilda ungdomshem. Institutionsvård i fokus,
Forskningsrapport nr 1:2013, Stockholm: Statens
institutionsstyrelse.

Hugo, M. (2010). Skolverksamheten inom SiS 2009. Allmän
SiS-rapport 2010:4. Stockholm: Statens
institutionsstyrelse.



Samverkan kring placerade barn och 
unga och deras skolgång

• Gemensamt regeringsuppdrag till tre myndigheterna att ta fram 

stöd för samverkan mellan skola och socialtjänst.

• Målet att skapa förutsättningar för obruten skolgång.

• Utgångspunkt i barns rätt till utbildning.



Vad innebär begreppen?

Obruten skolgång innebär:

• Kontinuitet i tid.

• Kontinuitet i innehåll.

Stärkt skolförankring innebär t.ex.

• Ökat intresse för skolgången.

• Ökad trivsel i skolan.

Kontinuitet i skolgången främjar skolframgång



SAMS

• Ett stöd för samverkan mellan 

socialtjänst och skola.

• Publicerad på Socialstyrelsens 

webbplats. 



Utgångspunkter

• Identifierade kritiska punkter.

• Vad, vem och varför.

• Stöd, hands-on.

• Tydlighet i ansvar och roller.

• Säkrat juridisk hållbarhet.

• Följer gällande regelverk.



Fyra steg i samverkan







Studiepaket Samverkan kring placerade 
barn och ungas skolgång
• Socialstyrelsen, Skolverket och SPSM tillsammans.

Syftet med studiepaketet:

• öka förståelsen för hur viktigt skolan är för placerade barn och 
unga,

• öka kunskapen om att vad regelverket säger om ansvar och 
roller,

• öka förståelsen om varför skola och socialtjänst behöver 
samverka kring placerade barn och unga och deras skolgång.



Studiepaketets målgrupp, arbetsform och 
innehåll

• Elevhälsa, rektor på skola och handläggare inom socialtjänsten.

• Lärande i grupp som leds av en handledare.

• Studiepaket består av tre moment: skolan som skyddsfaktor, 
uppdrag och ansvar, samverkan.

• Varje moment innehåller filmer och text att läsa som blir ett 
underlag för framtagna diskussionsfrågor. 



Länkar till mer information

• Skolverkets webbplats om obruten skolgång för placerade barn.

• Publikationen SAMS om samverkan socialtjänst skola, 

Socialstyrelsens webbplats.

• SPSM:s webbplats om samverkan socialtjänst skola.

• Studiepaketet Samverkan kring placerade barn och ungas 

skolgång.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/obruten-skolgang-for-placerade-barn
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
https://www.spsm.se/om-oss/samverkan-med-andra-myndigheter-och-projekt/samverkan-for-obruten-skolgang-for-placerade-barn-och-unga/sams/
https://www.spsm.se/studiepaket-samverkan-kring-placerade-barn-och-unga-och-deras-skolgang/

