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”Det är bra att det står 
mitt namn. Då vet man 

att det är till mig.”

Deltagande barn i utvärdering 
om Letterbox Club 
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Förord

När barn börjar skolan har de olika erfarenheter och kunskaper med sig. Medan 
ett barn redan kan läsa har ett annat barn kanske aldrig öppnat en bok. Det är 
samhällets ansvar att tillgodose varje barns rätt till utbildning, oavsett bakgrund. 
Det är barnkonventionen tydlig med. 

Barn som bor i familjehem eller lever i en familj med långvarigt försörjningsstöd 
riskerar att inte få fullständiga betyg i grundskolan. Därför finns Letterbox Club 
Sverige – en intervention för barnet som har fått en tuff start i livet. Genom att 
skicka ett paket på posten fylld med spännande böcker och roliga spel, hoppas vi 
att barnet ska hitta sin nyfikenhet till lärandet. Den nyfikenheten kan med tiden 
växa till lust. 

En viktig del i Letterbox Club Sverige är att det inte ska kännas som en läxa. 
Därför är det fokus på vardagslärandet och möjligheten att dela mysiga stunder 
tillsammans med föräldrar, familjehemsföräldrar eller syskon. Flera deltagare har 
talat om vilken enorm glädje det är för barnet att få ett paket med sitt eget namn 
på. Att vara synlig och ihågkommen oavsett sin situation. För en del barn är det 
första gången som de äger egna böcker och spel. 

I den här skriften beskriver vi hur deltagarna upplevt Letterbox Club Sverige och vad 
vi ser i framtiden för interventionen. Vår förhoppning är att fler barn ska erbjudas 
chansen att delta oavsett var i landet de bor. Allt som behövs är en brevlåda.

Februari 2021, Stockholm 

Cecilia Sjölander
Generalsekreterare 
Stiftelsen Allmänna Barnhuset

”Barnet har skuttat och jublat 
från brevlådan och hem.”

- Familjehemsförälder i utvärdering 
om Letterbox Club Sverige
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Letterbox Club Sverige vänder sig till barn i kon-
takt med socialtjänsten, främst till barn som är pla-
cerade i familjehem, men också till barn i familjer 
med långvarigt försörjningsstöd. 

För de barn och unga som genom socialtjänsten 
placeras utanför det egna hemmet är placering i fa-
miljehem den vanligaste placeringsformen. Att pla-
cera barn i familjehem är ett stort ingrepp i barnets 
liv då barnet flyttas från sin ursprungliga familj till 
en ny. Dessa barn ska ha kontinuerlig och förhål-
landevis tät kontakt med socialtjänsten, och social-
tjänsten har ett omfattande ansvar för att följa upp 
barnens situation. 2019 var drygt 20 000 barn och 
unga placerade i familjehem.1

Precis som för alla andra barn har skolan ett ansvar 
att ge de placerade barnen en god utbildning.2 So-
cialtjänsten har å sin sida ansvar för att de får den 
vård och fostran som de behöver. Då ingår även att 
socialtjänsten följer de placerade barnens skolgång 
för att se till att de får sina behov av utbildning till-

Inledning
Den här skriften handlar om lärande för barn i socialt 

utsatta livssituationer och om interventionen Letterbox Club 

Sverige. Syftet med skriften är att berätta vad vi hittills vet 

om Letterbox Club samt hur vi medvetet arbetar med och 

utvecklar denna metod. 

godosedda. Dessutom behöver socialtjänsten be-
vaka att barnets nya hemmiljö gynnar lärande och 
möjligheten att nå skolans kunskapsmål.3 

Socialtjänsten har ett ansvar att beakta barnper-
spektivet för barnen i de familjer som får försörj-
ningsstöd. Att gynna förutsättningarna för att dessa 
barn ska uppnå kunskapsmålen i skolan i så hög 
utsträckning som möjligt innebär också ett före-
byggande arbete som kan förhindra framtida bi-
dragsberoende när barnen blir äldre. Under 2018 
fanns det drygt 133 000 barn i hushåll med försörj-
ningsstöd. Ca 51 300 av dessa levde i familjer som 
fått bistånd i 10 månader i sträck eller mer, så kallat 
långvarigt försörjningsstöd.4 Det är egentligen inte 
tänkt att någon ska leva på försörjningsstöd under 
längre perioder, det ska vara en tillfällig lösning. 
När familjer ändå måste göra det kan det få allvar-
liga konsekvenser för barnen i familjen. Letterbox 
Club Sverige är tänkt att i dessa fall verka kompen-
serande när det gäller barnens tillgång till böcker 
och spel av god kvalitet i hemmet. 

1.  Socialstyrelsen, 2020
2.  Skollag 2010:800
3.  Socialstyrelsen, 2012
4.  Socialstyrelsen, 2020
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Letterbox 
Club 
Sverige

Letterbox Club är en intervention som bedrivs i 
hemmen med syftet att stimulera och väcka barns 
nyfikenhet och lust att läsa, spela spel och lära sig. 
Målet är att öka barnens kunskaper, stimulera läran-
de samt att gynna ett positivt samspel mellan barn 
och vuxna i hemmet. Målgruppen för Letterbox 
Club Sverige är barn som lever i socialt utsatta livs-
situationer, främst barn i familjehem och i familjer 
med långvarigt försörjningsstöd.

Deltagande i Letterbox Club innebär att barnen får 
ett paket per månad, via posten. En omgång pågår 
i sex månader och således innebär det sex paket till 
barnen. Varje paket innehåller en skönlitterär bok, 
en faktabok, ett eller flera spel som tränar matema-
tik och räkneförmåga, samt brev från författare, och 
diverse skrivmaterial.5 I Sverige finns paketen för 

Bakgrund
närvarande i tre olika svårighetsgrader som spänner 
över årskurs F-5. 

Arbetet med Letterbox Club har på flera sätt 
bäring i barnkonventionen. Bland annat har barn 
enligt barnkonventionen rätt till utbildning6 och 
utveckling7, vilket ligger helt i linje med intentio-
nerna med Letterbox Club. En av grundprinci-
perna i barnkonventionen slår fast att varje barn 
har samma rättigheter. Barns förutsättningar ser 
väldigt olika ut. För de barn vars vårdnadshavare 
saknar tillräckliga resurser behöver samhället ga-
rantera barnen rimliga förutsättningar.8 Letterbox 
Club syftar till att jämna ut skillnader för barn 
och att ge dem bättre förutsättningar att klara sin 
skolgång med uppnådda mål.

5.  Region Jönköpings län & Allmänna Barnhuset, 2017
6.  Unicef, u.å. Barnkonventionen, Artikel 28
7.  Unicef, u.å. Barnkonventionen, Artikel 6
8.  Unicef, u.å. Barnkonventionen, Artikel 26
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Letterbox 
Club 
Sverige

Från England till Sverige
Letterbox Club har sitt ursprung i England. Rose Griffiths, som var familjehems-
förälder och lärare i matematik, fick 2003 i uppdrag att försöka hitta ett sätt att 
förbättra placerade barns kunskapsnivåer och skolresultat. Uppdraget innebar 
också att det skulle genomföras utan att lägga ytterligare arbetsbörda på varken 
skolan, socialtjänsten eller familjehemmen. Rose vände sig då till barnen för att 
försöka stimulera och väcka deras nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig, 
och startade The Letterbox Club. Efter flera pilotprojekt utvecklades ett nationellt 
projekt 2007 med 500 deltagande barn. Idag är The Letterbox Club en etablerad 
verksamhet i Storbritannien och har årligen runt 10 000 deltagande barn.9

I Sverige väcktes intresset för The Letterbox Club 2012 och kommunerna i 
Jönköpings län tillsammans med bokhandeln Bokspindeln i Stockholm bjöd in 
Rose Griffiths till Sverige för att få ta del av hennes erfarenheter. Därefter star-
tades flera pilotprojekt i Sverige, med samarbete mellan projektgrupper i Stock-
holm och Jönköpings län. Ett pilotprojekt genomfördes i Stockholm 2014–2015 
med 31 familjehemsplacerade barn. Ett annat pilotprojekt genomfördes i Jönkö-
pings län 2015 med 77 deltagande barn, varav 54 barn var placerade i familje-
hem men där även 23 barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd deltog. En 
frågeställning i det sist nämnda projektet var om denna insats kan passa även för 
barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 2016 genomfördes ytterligare ett 
pilotprojekt i Stockholm med 21 barn i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 
Pilotprojekten hade lite olika innehåll. I paketen i Stockholm innehöll paketen 
böcker och skrivmaterial, och i Jönköpings län innehöll de även spel.

Efter pilotprojekten konstaterades att det är en stor fördel om föräldrar eller famil-
jehemsföräldrar engagerar sig i materialet som barnen får och att det leder till en 
interaktion mellan barn och vuxna. Därför genomfördes 2017 en metodutveckling 
med 29 barn där barnen fick tre paket och till det kopplades en blogg till barn res-
pektive familjehemsföräldrar. Syftet med bloggen var att stimulera interaktion och 
användning av materialet i paketen, samt ge föräldrar tips om hur de kan stödja 
barnen till lärande. De 29 barnen hade också Skolfam som en insats sedan tidigare.

Tre omgångar av Letterbox Club i Sverige har genomförts år 2018, 2019 respek-
tive 2020. 2018 deltog drygt 400 barn från 38 kommuner och 2019 deltog 340 
barn från 21 kommuner. Samma barn kunde inte vara med både 2018 och 2019 
då paketens innehåll var detsamma. 2020 ökade antalet deltagare till ca 550 barn 
från 28 kommuner. 

Kulturrådet, Region Jönköpings län och Stiftelsen Allmänna Barnhuset har bidra-
git med projektmedel under uppbyggnaden av Letterbox Club i Sverige. 

Spridning i Sverige

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Rose Griffiths bjuds 

in till Sverige för att 

berätta om projektet i 

Storbritannien.

Första pilotprojketet 

i Stockholm. 31 barn 

från familjehem får 

paket med böcker och 

skrivmaterial.

Pilotprojekt i Jönköpings 

län. 77 barn deltar. 

Barnen får både böcker 

och spel i paketen.

Andra pilotprojektet i 

Stockholm. 21 barn från 

familjer med långvarigt 

försörjningsstöd deltar.

Metodutveckling med 

29 barn från Skolfam.

Första omgången 

av Letterbox Club 

genomförs i Sverige. 

Ca 400 barn från 38 

kommuner deltar.

Andra omgången av 

Letterbox Club Sverige. 

Ca 340 barn från 21 

kommuner deltar.

Tredje omgången av 

Letterbox Club Sverige. 

Ca 550 barn från 28 

kommuner deltar.

9.  Region Jönköpings län & Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017
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Bokens svårighetsgrad 

Strävan är att böckerna blir lite svårare i slutet av deltagandet än i början.

Bokens ämne

Rose Griffiths brukar beskriva att böckerna ska kunna användas av barnen både 
som spegel och som fönster. De böcker där den egna utsatta situationen känns igen 
men där det finns ett hopp om att det går bra blir som en spegel. Andra böcker där 
barnet får kunskap om hur andra har det och andra sätt att leva kan istället vara som 

ett fönster ut i en annan värld. Till exempel är det kanske olämpligt att alla böcker 
handlar om ett oproblematiskt liv i en kärnfamilj, men någon kan göra det. På samma 

sätt behöver det finnas en variation gällande karaktärerna i böckerna så att det 
ytterligare bidrar till en mångfald. 

Böcker som är vanliga/ovanliga

Förhoppningen är att ge barnen en variation av böcker, några lite ovanliga som de 
annars kanske inte skulle hitta och som därigenom kan ge nya läsupplevelser. Andra 
böcker kan vara vanligare för att barnen också ska kunna visa kamrater att de har 

böcker som just nu är populära.

Böcker med olika teman

Vissa paket kan ha ett särskilt tema, till exempel under sommarlovet och då kanske 
både faktabok och skönlitterär bok anpassas till temat. Ibland har både böcker och 

spel beröringspunkter. 

Böckernas layout

 En översyn görs så att det blir en variation av hur framsidan på böckerna ser ut, om 
de har mycket eller lite bilder, i färg eller svartvitt osv.

Tillgång på böckerna

Det behöver också kontrolleras att böckerna finns i lager hos bokförlagen.

Urval av böcker

Böcker till paketen väljs ut vid ett tillfälle per år. Då samlas personer med olika 
kompetens; barnbibliotekarier, representanter från bokförlag, specialpedagoger och 

socionomer. Bokurvalsgruppen har som förberedelse inför mötet tittat på och läst 
många olika böcker. När urvalet görs finns en mängd faktorer att ta hänsyn till:
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Spelens utformning 

Spelen ska både se tilltalande ut och vara tilltalande för barnen som får dem.

Spelens matematikinriktning

Strävan är att spelen ska träna och utveckla barnets taluppfattning och aritmetik.

Spelens svårighetsgrad 

Spelen ska vara utmanande men inte för svåra. I varje paket finns två spel som kan 
spelas i olika varianter för att göra det lättare eller svårare. Vissa spel går också att 

spela ensam.

Urval av spel

Urvalet av spel görs av forskare inom matematikdidaktik vid Stockholms universitet. 
Några spel är från The Letterbox Club i England och har översatts till svenska både 
gällande språk och kontext. Några spel är sådana som förekommer i handeln, till 

exempel Yatzy och kortlek, men med utarbetade alternativa spelmöjligheter. De flesta 
spelen är speciellt gjorda för Letterbox Club Sverige. En spelidé tas fram och formges 
av en illustratör. Därefter testas den av barn, för att slutligen tryckas upp och packas. 

De faktorer som främst tas hänsyn till gällande spelen:

”Förut så gillade 
jag inte matematik 
så mycket, men nu 
tycker jag att det 

är jättekul.”

Exempel på innehållet i ett av paketen 2020.

Deltagande barn i utvärdering 
om Letterbox Club 
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Forskning 
om lärande
- varför är det viktigt?
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Vikten av lärande och skolresultat

Hemmets påverkan 

Flera olika studier10 visar att det finns ett samband mellan låga skolresultat och 
kort utbildningskarriär. Betygen i årskurs 9 i grundskolan ger en tydlig finger-
visning om huruvida barnen senare kommer att studera vidare. Det finns ett 
starkt samband mellan barnens socioekonomiska bakgrund och deras betyg, 
men även barn från god socioekonomisk bakgrund med låga betyg studerar i 
liten utsträckning vidare till högre utbildning. Låga eller ofullständiga betyg i 
årskurs 9 ökar dessutom risken för psykosociala problem, till exempel krimina-
litet, missbruk, tonårsföräldraskap, suicidförsök med mera.

I en uppmärksammad metaanalys, Visible learning av John Hattie, undersök-
tes vilka faktorer som påverkar elevers studieresultat, kopplade till områdena 
eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen och undervisningen. För Letterbox 
Club är faktorerna kopplade till eleven och hemmet de mest intressanta. Slut-
satsen av metaanalysen är att en stor del av barns lärande sker i hemmet och de 
faktorer i hemmiljön som har störst verkan för studieresultat är: 

• den socialpsykologiska miljön i hemmet
• intellektuell stimulans 
• socioekonomisk status 
• föräldraengagemang 

När det gäller föräldraengagemanget handlar det främst om de förväntningar 
föräldrarna har på barnets resultat. För eleven som individ finns tio olika faktorer 
som har stor påverkan på skolresultat. Några av dessa är: tidigare kunskaper och 
erfarenheter, koncentration, envishet och engagemang, motivation, självuppfatt-
ning samt avsaknad av eller låg ängslan och oro för tester och matematik.11

Om barn ska prestera bra i skolan behöver de ha en god förmåga att läsa. 
I början är läsinlärningen i sig en viktig kunskap men senare krävs en god 
läsförmåga för att kunna ta till sig undervisning och kunskap inom i stort sett 
samtliga ämnesområden. 

I en studie av barn som lär sig läsa innan skolstart är slutsatserna bland annat 
att hemmiljön är viktig och att barnet där tidigt har möjlighet att i sin egen 
takt utforska språket, främst skriftspråket för att på så sätt också lära sig att 
läsa. Även om barnet lär i sin egen takt behövs vuxna runt barnet som stöttar, 
uppmuntrar och interagerar med barnet för att underlätta fortsatt utveckling.12 
Om en elev inte lärt sig läsa före årskurs 4 så är risken stor att barnet lämnar 
grundskolan med ofullständiga eller låga betyg.13

10.  Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010; Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011; Forsman, Brännström,  
Vinnerljung & Hjern, 2016
11.  Hattie, 2008
12.  Ivarsson, 2008
13.  Ritchie och Bates, 2013

Forskning 
om lärande
- varför är det viktigt?
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Kulturrådet har tagit fram rapporten Med läsning 
som mål, om metoder och forskning på det läsfräm-
jande området. Där görs en genomgång av forsk-
ning inom läsning och läsfrämjande, bland annat 
forskning om motivation till läsning. Läsmoti-
vation är viktigt både vid läsinlärning och för att 
en läskunnig person ska fortsätta att läsa. Fortsatt 
läsning gör läsare bättre. När de blir bättre vill de 
oftast läsa mer, vilket gör att de blir 
ännu bättre, och på så sätt blir det en 
positiv spiral. Det motsatta inträffar 
om en person inte läser så bra, vilket 
ofta gör motivationen att läsa lägre, vilket i sin tur 
gör att läsningen inte utvecklas osv. Rapporten 
redogör också för de faktorer utanför skolan som 
i forskning visat sig påverka läsförmågan positivt. 
Tillgång till böcker i hemmet är en viktig faktor 
och barn som kommer från hem där läsning ses 
som viktigt, påverkas positivt gällande läsförmå-
gan. Barn som äger egna böcker läser oftare och 
har större behållning av det än de som inte äger 
egna böcker. Inte minst påverkar också relationerna 

inom familjen lusten att läsa, precis som lustfylld 
läsning påverkar relationerna.14 

Letterbox Club liknar i flera delar ett family lite-
racy-program. Family literacy är ett begrepp som 
används för att beskriva läsfrämjande insatser som 
vänder sig till hela familjer. Bakgrunden är forsk-
ning som har visat på ett starkt samband för att 

barn, som i sina hemmiljöer omges 
av böcker, läsande förebilder och för-
äldrars engagemang i läsning har en 
fördel när det gäller läsutveckling och 

lärande. Föräldrarna är inte alltid medvetna om att 
aktiviteterna tillsammans med barnen i vardagen 
påverkar barnens lärande i så stor utsträckning 
som det gör. De family literacy-program som finns 
idag riktar sig oftast till familjer i utsatta områden. 
Forskning som gjorts på dessa program har visat 
att resultaten i flera fall är effektivare än de insatser 
som skolan ger. Programmen är å andra sidan inte 
tänkta att ersätta skolpedagogiska insatser, utan 
tänkta som ett komplement.15 

Motivation till läsning 

Vikten av matematik
I två nordamerikanska studier16 har forskare tittat 
på vad som är viktigt att barn har med sig in i 
skoltiden för framtida skolresultat. Resultaten 
visar att kunskap om matematiska begrepp, tal och 
ordinalitet17 är de förmågor som mest förutsäger 
fortsatta skolresultat. Det var samma mönster oav-
sett kön och socioekonomisk bakgrund. Därför är 
det är viktigt att gärna i tidig ålder stimulera den 
matematiska förmågan hos barn.

Orsaken till matematikbekymmer beror oftast på:

• Hinder i själva tänkandet hos barnet
• Otillräcklig energi och ork till ansträngning
• Lätt att bli distraherad 
• Ängslan inför matematik (som troligen har 

sin grund i tidigare misslyckanden)

Barn som äger egna 
böcker läser oftare.

Dessa hinder kan i flera fall bero på omgivningens 
brist att stimulera och locka barnet till lärande. Ett 
sätt att stimulera barns intresse och förståelse för 
matematik är ”livsmatematik” som handlar om att 
koppla matematik som finns naturligt i vardagen 
till barnets intresseområden.18

14.  Statens kulturråd, 2015
15.  Statens kulturråd, 2015
16.  Duncan m.fl., 2007; Romano, Babchishin, Pagani & Kohen, 2010
17.  Från det engelska ordet ordinality som ungefär motsvarar ordinaltal och kardinaltal
18.  Magne, 1998
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Placerade barns lärande och skolresultat
Barn i kontakt med socialtjänsten lämnar grund-
skolan i genomsnitt med betydligt lägre betyg 
än andra barn. Bara drygt hälften av de 17-åriga 
pojkar som varit placerade någon gång under 
uppväxten hade fullföljt grundskolan 2016.19 2018 
hade andelen ökat till knappt 70 procent. Mot-
svarande siffra för dem som aldrig varit placerade 
låg på ca 95 procent.20 Tyvärr är det en skillnad på 
att fullfölja grundskolan, vilket visas 
i ovanstående statistik, och att göra 
det med resultat som ger behörighet 
till en gymnasieutbildning. De senas-
te siffrorna som presenterats för riket 
är från 2015 och visar att endast 52 procent av de 
placerade pojkarna och 60 procent av flickorna 
hade behörighet att söka till gymnasiet. Detta jäm-
fört med drygt 85 procent för samtliga i samma 
årskull, i riket.21

Av de pojkar som placerades under årskurs 9 hade 
endast 16 procent genomfört en gymnasieutbild-
ning när de var 20 år. Av de flickor som varit pla-
cerade längre än årskurs 9 fullföljde 43 procent en 
gymnasieutbildning, jämfört med 81 procent av 
de flickor som aldrig varit placerade. Av de flickor 
som placerades under årskurs 9 hade 32 procent 
genomfört en gymnasieutbildning 2018.22

Den riskfaktor som hittills visat sig 
vara tydligast för andra problem är 
skolmisslyckanden, och denna risk-
faktor verkar kunna ge höga överris-

ker för framtida psykosociala problem. På samma 
sätt, fast tvärtom visar det sig att en stark skydds-
faktor för framtida problem verkar vara att lyckas 
i skolan. Det som ändå är positivt med detta är att 
faktorn skolprestationer går att påverka för att på 
det sättet förbättra barnens situation och framtida 
möjligheter.23

Skolprestationer 
går att påverka.

Läsvanor hos barn som är placerade
En studie av 130 ungdomar placerade på Särskilda 
ungdomshem (SiS) visade att läs- och skrivsvårig-
heter var betydligt vanligare bland dessa än i be-
folkningen i övrigt. Däremot var inte förekomsten 
av exempelvis dyslexi högre än i övrig befolkning. 
En annan slutsats av studien är att ungdomarna 
är ovana att läsa och skriva och nära 50 procent 
av ungdomarna beskriver att de 
inte kan minnas att någon läst 
för dem som små och de har inte 
uppmuntrats eller stimulerats till 
läsning i sin hemmiljö. Varken 
skolan eller föräldrarna har lyckats 
väcka lusten för läsning eller böck-
er hos dem.24

I en enkätstudie med 184 familjehemsföräldrar 
med barn i åldern fyra till tolv år, om placerade 
barns skolgång och läsvanor svarade 44 procent av 

familjehemsföräldrarna att de läser varje dag eller 
ofta för det placerade barnet, medan 28 procent 
svarade att de aldrig eller sällan läser för barnet. De 
svarade vidare att 46 procent av barnen läser för 
familjehemsföräldern varje dag eller ofta och 25 
procent att de aldrig eller sällan läser för familje-
hemsföräldern. Det barnen främst läser är läxor. 

Familjehemsföräldrarna uppgav 
att de läste mer för sina egna 
barn när de var små än de gör för 
de placerade barnen.25 En studie 
om små barn i familjehemsvård26  
och tidigt lärande visar att det 
finns en medvetenhet hos både 
familjehem och socialsekreterare 

om vikten av lärande för placerade barn, även i 
förskoleåldern. Även om vikten av trygghet pri-
oriteras före lärandet betonas även vikten av att 
medvetet bidra till barnens vardagslärande.

Familjehemsföräldrarna 
uppgav att de läste mer 

för sina egna barn när de 
var små än de gör för de 

placerade barnen.

19.   Socialstyrelsen, 2018
20.  Socialstyrelsen, 2019
21.   Socialstyrelsen, 2016
22.  Socialstyrelsen, 2019
23.  Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010; Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011; Forsman, Brännström, Vinnerljung & Hjern, 2016; Jackson, 
1994, Forman, Brännström, Vinnerljung & Hjern. 2016
24.  Statens institutionsstyrelse, 2009
25.  Kjellén (2010)
26.  Höjer & Nordenfors, 2018
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Lärande 
& samspel

Vår syn på lärande utgår ofta från att den kultur och miljö som en person befinner sig 
i påverkar dess utveckling och lärande. Kommunikation, samspel och aktiviteter med 
andra människor är avgörande och det är i det sociala sammanhanget individen tar till 
sig vad andra människor kan, hur de tänker och ser på sin omgivning. Ett barns läran-
de ökar om det får möjlighet att resonera och reflektera över det de är med om.27 Här 
kommer vikten av vardagslärande i hemmet in. Detta lärande sker ofta mer eller mindre 
automatiskt tillsammans med de människor som finns i vår omgivning, inte minst i 
familjen. Vardagslärandet beskrivs ibland som det varma lärandet. Det görs lättare om 
hemmet präglas av trygga relationer.28

Den som känner oro för att misslyckas redan innan en lärsituation börjar, tappar nyfi-
kenhet och entusiasm som annars gör det lättare att lära. Det finns studier om sambandet 
mellan självbild och skolprestationer, både inom läsning och matematik. I de som handlar 
om läsningen finns resultat som visar att barn som under tidiga år blivit läst för uppfattar 
lättare att läsning är viktigt. För dem som inte haft någon som läst för sig och inte haft lä-
sande förebilder kan ha svårare att förstå varför de själva ska läsa och kan uppfatta det mest 
som ett krav. Föräldrarnas intresse, kärlek och acceptans påverkar barns förväntningar på 
sin läsinlärningsförmåga, alltså den självbild de har fått med sig. På liknande sätt påverkar 
barnens självförtroende och tidigare erfarenheter deras matematiklärande.29

Barn som under tidiga år blivit läst för 
uppfattar lättare att läsning är viktigt.

27.  Sträng & Persson, 2003; Säljö, 2000
28.  Taube, 2007; Gustavsson, Larsson & Ellström, 1996
29.  Taube, 2007; Ahlberg, 2001
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”Det var nog över 
förväntan bättre när 
man såg innehållet 
i förpackningarna. 

Väldigt fina gåvor och 
böcker. Detta skulle alla 

socialförvaltningar i 
Sverige ha tillgång till att 

ge sina familjehem.”

Familjehemsförälder i utvärdering 
om Letterbox Club 



16

Storbritannien
Under uppbyggnaden av The Letterbox Club i 
England gjordes flera studier och utvärderingar. 
De genomfördes genom enkäter och testning av 
barnens kunskapsnivåer. Sammanlagt deltog näs-
tan tusen placerade barn. Sammanfattningsvis var 
de deltagande barnen överlag nöjda med paketen 
och dess innehåll. Dessutom kände de sig speciella 
och utvalda när de deltog i projektet. Upplevelser-
na var att projektet hade förbättrat relationer och 
gett barn och familjehemsföräldrar gemensamma 
aktiviteter. Barnens kunskaper i matematik och 
läsning testades och visade lovande förbättringar i 
matematik och tydliga förbättringar i läsning.30

När The Letterbox Club spreds till Wales gjordes 
det pilotstudier 2009 och 2011. Även här använ-
des både enkäter och testning av barnen. Resulta-
ten visade att barnen var glada över att vara med 
i projektet och de upplevdes ha blivit mer aktiva 
i sitt eget lärande, samtidigt som familjehemmen 
hade blivit mer involverade i barnen och deras 
lärande. I samma rapport redogörs för att barnens 
kunskaper i matematik hade förbättrats mer än 

förväntat och även läsningen hade förbättrats.31 På 
Nordirland gjordes 2011 en fristående studie av 
Letterbox Club där de deltagande barnen återigen 
gjort förbättringar i både läsning och matematik 
under projekttiden.32

I Skottland studerades 2013 hur åtta deltagande 
barn och deras fem familjer hade påverkats av att 
vara med i The Letterbox Club. Studien var mer 
djupgående än tidigare och bestod av upprepade 
utvärderingsformulär under deltagandet, samt 
intervjuer. Studiens slutsatser var bland annat att 
både barn och familjehemsföräldrar var nöjda med 
att delta i The Letterbox Club och med paketens 
material. Deltagandet hade bidragit till en ökad 
sammanhållning i familjen och positiv interaktion 
mellan barn och föräldrar. En av slutsatserna var 
att familjehemsföräldrarnas engagemang i barnen 
och deras deltagande är avgörande för resultaten.33

De studier som dittills gjorts av deltagarnas kun-
skapsutveckling var så kallade före-eftermätningar 
vilket är en relativt enkel studiedesign. 2016 publ-

Resultat från utländska 

utvärderingar 
& studier

30.  Dymoke & Griffiths, 2010; Griffiths & Comber, 2011; Griffiths, Comber, & Dymoke, 2010
31.  Griffiths & Comber, 2013
32.  Winter, Connolly, Bell & Ferguson, 2011
33. Hancock & Leslie, 2014
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icerades resultaten från en studie från Nordirland 
där deltagarnas kunskaper hade jämförts med en 
kontrollgrupp, vilket är en starkare studiedesign 
än de tidigare. Studien visade att The Letterbox 
Club varken förbättrade de deltagande barnens 
läsförmåga eller deras attityder till läsning och 
skola. En slutsats som studien efterlämnade var att 
relationen mellan barn och familjehemsföräldrar 
samt deras engagemang i interventionen behöver 

bli starkare för att ge önskade effekter.34 I studien 
finns ett par förhållanden som kan ha påverkat re-
sultaten, eller i varje fall kanske innebär att de inte 
är helt representativa för övriga deltagare. Dessa 
förhållanden är att barnen på Nordirland inte själ-
va fått välja om de velat delta i The Letterbox Club 
eller inte utan de har anmälts i vilket fall. De flesta 
barnen var också placerade i släktinghem.

34.  Mooney, Winter & Connolly 2016; Roberts, Winter & Connolly 2016
35.  Jakobsen & Andersen, 2013
36.  Rosholm, Donslund Vind, Bøgh Laursen, Jeppesen Lomholt & Albeck Nielsen, 2019

Danmark
I Danmark genomfördes det tidigare en interven-
tion som på flera sätt liknar Letterbox Club och 
där gjordes också en randomiserad kontrollerad 
studie. Barn med annat modersmål än danska fick 
en bokväska med böcker, minnesspel och tips till 
föräldern hur de kunde stödja barnet. Där visade 
studien på positiva resultat.35 2016 och 2017 testa-
des en dansk variant av The Letterbox Club, Klub 
Penalhus, där barnen fick sex paket under fyra 
månader. Utvärderingen visade en positiv effekt 
på avkodning och läsförståelse i vissa grupper av 
barn, men ingen effekt när det gäller matematik. 
Utvärderingen undersökte också om deltagandet 
påverkade välbefinnande samt använde SDQ-test 
som mäter psykisk hälsa. På dessa indikatorer ver-

Några av barnen upplevde 
sina läskunskaper som 

bättre än innan, samt att 
skolan var roligare.

kade Klub Penalhus ha positiv, och t.o.m. lång-
siktig effekt. I den kvalitativa analysen framkom att 
barnens läsning hade ökat och att några av barnen 
upplevde sina läskunskaper som bättre än innan, 

samt att skolan var roligare. Att barnen själva styr 
över sin användning av paketen sågs som positivt 
när det gäller lusten att använda det men det kan 
också vara en nackdel då en del material, som inte 
omedelbart lockar barnen, kanske aldrig används.36
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Svenska 
utvärderingar 
Svenska 
utvärderingar

Genomförande
Efter varje omgång av Letterbox Club i Sverige har det gjorts en utvärdering. Utvärderingar-
na har sedan legat till grund för förändringar och systematiskt förbättringsarbete av material 
och arbetssätt. Nedan presenteras vilken form av utvärdering som genomförts efter pilotpro-
jekten, metodutvecklingen och spridningsomgångarna. 

Fördelning av utvärderingar i olika former. Antal personer/svar vid varje utvärdering anges i parentes.
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Test av läsförmåga
I samtliga pilotprojekt testades de deltagande barnens läsförmåga innan de fick sitt första 
paket, och sedan ytterligare en gång när de fått sitt sista paket. På så sätt gick det att se 
om och hur barnens läsförmåga förändrats under projektet, men det går inte att se om 
förändringen beror på deltagandet i Letterbox Club Sverige eller på något annat. Testen 
som användes mäter barnets förmåga att avkoda ord genom att barnet får läsa så många 
ord de kan under ca 1 minut. Testen är normerade vilket betyder att de kan jämföras 
med ”normalpopulationen” av barn i denna ålder, och det går således att jämföra till ex-
empel hur mycket av en förbättrad läsförmåga som beror på den ”normala” utvecklingen 
för barn i denna ålder. Testresultaten visar vilken ”läsålder” barnet har.37

Test av matematikkunskaper
Matematikkunskaperna hos barnen testades endast på barnen som deltog i pilotprojek-
tet i Jönköping, eftersom det där också ingick spel i paketen. Barnen testades tillsam-
mans med sina klasskamrater. På så sätt går det att se om en stor förbättring i matema-
tikkunskaper hos ett barn är likvärdig i hela klassen vilket i så fall kan bero på något 
i undervisningen, eller om det deltagande barnet utvecklats mer eller mindre jämfört 
med sina klasskamrater. Fokus för uppgifterna i testet var förståelse för tal och de fyra 
räknesätten, eftersom detta matematikområde utgör grunden för det mesta inom skol–
matematiken och anses vara avgörande för kunskapsutvecklingen i matematik.38 

Intervjuer
Efter pilotprojekten genomfördes intervjuer med sammanlagt 30 barn och 28 föräld-
rar/familjehemsföräldrar. Intervjuerna gjordes hemma i familjerna.39

Under metodutvecklingen intervjuades åtta familjehemsföräldrar som hade nio delta-
gande barn. Intervjuerna genomfördes i nästan samtliga fall via telefon och rörde vanor 
i familjehemmen och upplevelsen av deltagandet i Letterbox Club.40 

Enkäter
Den enkät som barnen fått efter både pilotprojekt, metodutveckling och spridnings-
omgångarna har haft samma struktur. Den är enkelt utformad och barnen har för varje 
bok och spel fått markera vad de tyckte om materialet och om de läst/spelat själv eller 
tillsammans med någon. De har också fått lämna synpunkter på skrivmaterialet.

Under spridningsomgångarna har föräldrar/familjehemsföräldrar och kommunernas 
kontaktpersoner fått svara på enkäter. Omgång 2019 fick även familjernas socialsekre-
terare en enkät.

Fokusgrupper
Under metodutvecklingen genomfördes en fokusgrupp men de deltagande kommunernas 
kontaktpersoner. Sex av tio kontaktpersoner deltog. Syftet var att få del av deras erfarenhet-
er och synpunkter på Letterbox Club som insats och organisationen runt projektet.

Under spridningsomgång 2018 deltog sju barn från Göteborg i en fokusgrupp. Den 
genomfördes för att få en fördjupad förståelse för barnens upplevelser av deltagandet.

37.  Forsman & Bejbom, 2016; Region Jönköpings län & Allmänna Barnhuset, 2017
38.  Duncan G, Dowsett C, Claessens A, Magnuson K, Huston A, Klebanov P, Pagani L, Feinstein L, Engel M, 
Brooks-Gunn J, Sexton H, Duckworth K, Japel C, 2007; Andrews P, Sayers J, 2014
39.  Forsman & Bejbom, 2016; Region Jönköpings län & Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017
40.  Lager Millton, 2018
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Resultat
De resultat som redovisas i denna del bygger på de utvärderingar som be-
skrivits i föregående avsnitt.

Förutsättningar för deltagande
Barnets och familjens situation innan Letterbox Club Sverige påverkar deltagandet. 
Det framgår i intervjuerna med familjehemsföräldrar från metodutvecklingen att barn i 
familjehem har olika start i livet och även olika förutsättningar för lärande. Barnen har 
bott i sina familjehem allt från knappt ett år till nästan hela sitt liv. De flesta familje-
hemsföräldrarna beskriver att barnen när de kom låg efter i sin utveckling. För dem som 
fått barnen när de var ganska små, i 2–3 årsåldern, var det som att få ett riktigt litet barn, 
ibland utan något språk. Föräldrarna fick börja från början i stimulans av barnet. För 
några familjehem som fått barnen när de varit något äldre, i 5–6 årsåldern, har det också 
funnits stora utmaningar då barnen haft språksvårigheter, svårt i sociala sammanhang, 
svårt med motoriken och var ovana vid läsning och att spela spel. Men det finns också 
undantag där barnen hade en god utvecklingsnivå när de placerades. Nedan beskriver en 
familjehemsförälder hur det var när barnen kom.  

För deltagandet spelar det in vilket intresse barnet har för läsning och matematik samt 
deras kunskapsnivåer, självförtroende och olika förmågor, exempelvis till koncentration. 
Dessutom påverkar familjehemmets rutiner och förutsättningar hur deltagandet blir, 
samt deras syn på sitt uppdrag som familjehem. En del familjehemsföräldrar beskriver att 
det finns svårigheter i barnens liv som påverkar barnets förmåga att koncentrera sig.

De flesta av barnen som deltagit beskrivs av sina familjehemsföräldrar som att de tyck-
er om böcker och läsning, även om det finns en gradskillnad i beskrivningarna. I vissa 
intervjuer beskrivs barnet som något av en bokslukare medan andra beskrivs ha stort 
motstånd mot att läsa själv, men gärna vill bli läst för. 

De flesta familjehemsföräldrar som intervjuades efter metodutvecklingen berättade att de 
läst regelbundet och ofta med de placerade barnen sedan de placerades hos dem. I stort 
sett har högläsning skett varje dag och det har beskrivits som en positiv upplevelse. 

Familjehemsföräldrarna beskrev också att de flesta barnen tyckte om att spela spel 
redan innan deltagandet i Letterbox Club Sverige. En del talade istället om olika 
svårigheter hos barnen som försvårade spelandet, men inte direkt att barnen inte ville 
eller inte tyckte om att spela. Ungefär hälften av familjehemmen spelade spel mer eller 
mindre regelbundet med barnet. Spelandet skedde inte så ofta som läsningen utan flera 
familjehem beskrev att det gick i perioder, att de spelade mer till exempel när ett nytt 
spel köpts in eller när det var semester.

”För de här barnen hade ingenting när de kom. De kunde inte ens sitta på en stol när de kom. 

/…/ Det här är inga barn som mamman har läst för.”
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På olika sätt har det i intervjuerna kommit fram information om vad familjehemmen 
ser som sitt uppdrag, samt olika sätt som de beskriver hur de arbetar med behov i 
barnets liv. En del familjehem ser som sitt uppdrag att uppmuntra och pusha barnen 
i lärandet. Några familjehemsföräldrar beskriver att de ger barnet instruktioner för att 
barnet sedan själv ska kunna utföra och träna sig på olika sätt, medan andra familje-
hemsföräldrar har en noggrann och detaljerad plan för hur de ska träna barnen i olika 
förmågor. Dessa familjehemsföräldrar förklarade i intervjuerna att materialet i paketen 
ibland passat väl in i de moment och förmågor som just för tillfället tränades medan 
annat material inte passade lika bra. Ett par familjehemsföräldrar med relativt många 
barn i hushållet poängterar att spel kan användas för att träna barnen i olika förmågor 
såsom att vinna och förlora samt i till exempel turtagning. Ytterligare några föräldrar 
beskrev att de genom till exempel böcker och läsning hjälper barnet att bearbeta saker 
och känslor i barnets liv. Ett exempel på detta ges i nedanstående citat.

Upplevelse av paket och material
Under de år som Letterbox Club Sverige byggts upp har majoriteten av de barn som 
intervjuats och svarat på enkäter uttryckt sig positiva över att delta. I 2019 års enkät 
till barnen fick de svara på frågan Så här tycker jag om att delta i Letterbox Club. 

Drygt 90 procent av de barn som svarade tyckte att det varit jättebra eller bra att delta 
i Letterbox Club. Inget barn valde alternativen dåligt/jättedåligt. 

Vilket innehåll i paketen som mest väcker barnens uppmärksamhet verkar i hög grad 
variera. En del barn blir mest intresserade av att använda skrivmaterialet eller pysslet 
som finns med, medan andra intresserar sig för böcker eller spel i första hand. 
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Vad tycker du om att delta i Letterbox Club (2019)?

”Hon har haft jätteproblem med sina utbrott, så vi har fokuserat på att hitta på egna berättelser 

och sagor som hon kan relatera till. Hon vill inte läsa så mycket så jag har alltid läst för henne.”
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Böcker
Sammanlagt har det i de olika paketen under pilotprojekten, metodutvecklingen och de 
omgångar som genomförts under 2018 och 2019 funnits ca 60 olika boktitlar. Då barnen 
genomgående har fått svara på om de gillar böckerna eller inte, samt kommentera dem, så 
finns nu en relativt god bild av barnens syn på böckerna. Det som kan konstateras är att det 
helt enkelt skiljer sig åt väldigt mycket och att böckerna lockar på olika sätt. Vissa är mer 
intresserade av de skönlitterära böckerna medan andra lockas av faktaböckerna. 

Den bok som störst andel barn, 83 procent, svarat att de gillar är en gåtbok. En faktabok om 
snor var det bara 23,5 procent av barnen som gillade. Å andra sidan verkade den locka bar-
nen till läsning för endast 5,9 procent av barnen svarade att de inte läst den. Här ger också 
kommentarerna en fingervisning om att det kanske mest är innehållet i boken som man inte 
gillar och att boken väckt känslor. Många barn skriver att det var äckligt att läsa om snor. 

Ibland gör bokens framsida att barnen blir sugna, eller avskräckta att läsa den. En bok som 
enligt vissa barn såg lite ”läskig” ut på framsidan var det hela 28,9 procent av barnen som 
inte hade läst. Å andra sidan ansåg drygt 55 procent av de barn som läst den att den var bra, 
och en del barn kommenterade att den var väldigt spännande och till och med den bästa 
boken de fått. 

De föräldrar/familjehemsföräldrar vars barn ingick i 2018 och 2019 års spridningsomgång fick i 
en enkät svara på vad de tyckt om böckerna som barnet fått genom Letterbox Club. 

78 procent av föräldrarna i 2018 års enkät svarade alternativ 4 eller 5 på en skala 0–5 där 5 
var mycket bra. Siffran för 2019 var 90 procent. 80 procent av föräldrarna som svarade på 
enkäten 2019 ansåg att böckerna bidragit till en positiv upplevelse. I kommentarerna skriver 
de att det är en bra blandning av böcker. Någon anser att böckerna varit för barnsliga eller 
lätta för det aktuella barnet medan någon annan anser att de varit för svåra. Familjehems-

0

10

20

30

40

50

60

2019

2018

543210

Vad tycker du om böckerna som barnet fått i paketen (skala 0-5)?



23

föräldrarna som intervjuades i metodutvecklingen beskrev att de flesta barnen tyckt om 
böckerna. Ibland hade böckerna lästs själva av barnen men en hel del också tillsammans med 
familjehemsföräldrarna. 

Vid några tillfällen har det blivit möjligt att få fördjupade svar från vissa barn, genom intervju-
er och fokusgrupp. Då har barnen fått reflektera över vad det är som gör en bok tilltalande och 
rolig att läsa eller inte. En sak som då tagits upp av vissa barn är att det författarbrev som följer 
med till en av böckerna i varje paket spelat roll. Brevet är skrivet av bokens författare, till de 
barn som deltar i Letterbox Club. Ett barn beskrev det så här: 

”Mycket bra! Bra blandning! Bra att det kom böcker som barnen inte skulle valt på bibliotek eller i 

butik.”

”Vissa böcker har varit MYCKET bra att läsa i på egen hand (gåtboken) och andra har vi läst 

tillsammans. Bra ämnen!”

”När jag läste så hördes det väldigt snällt och asså jag tänkte att den här personen är jättesnäll och jag 

kommer att läsa deras böcker.”
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Spel
Under pilotomgången, metodutvecklingen och de senaste två spridningsomgångarna har pake-
ten sammanlagt innehållit ca 50 olika spel. Några spel har återkommit men vidareutvecklats 
på olika sätt. Barnens synpunkter på spelen varierar också stort. Överlag har det visat sig att 
spelen är svårare för många barn att ta till sig. De måste läsa och förstå reglerna, oftast ha 
någon att spela med och dessutom är många barn ovana vid brädspel, och det ger en extra 
dimension ur aspekten att vinna och förlora, och vänta på sin tur. Det verkar också finnas ett 
motstånd mot att spela spel hos en hel del föräldrar/familjehemsföräldrar, eller brist på tid. 
De barn som däremot har en vana och ett intresse att spela har över lag lockats att spela de 
spel som ingått i paketen. 

Några barn har överhuvudtaget inte spelat några spel, medan andra helst spelat dem som de 
känner igen, till exempel Yatzy och kortspel. Några barn verkar också förknippa spel med 
skolarbete. Något spel har bara ca 50 procent av barnen provat, medan en del spel gillas av 
60-70 procent av barnen. Den stora variationen i förhållandet till spel märks också i föräld-
rarnas/familjehemsföräldrarnas enkätsvar från omgång 2018. Där svarar 56 procent alterna-
tiv 4 eller 5 på en skala 0-5 där 5 var mycket bra. 

Motsvarande siffra för 2019 var 68 procent. 61 procent av föräldrarna svarade 2019 att spe-
len bidragit till en positiv upplevelse. 

Kommunernas kontaktpersoner bekräftar att spelen är svårare att få barnen att använda. De 
kräver ett större engagemang från föräldrarna.
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Vad tycker du om spelen som barnet fått i paketen (skala 0-5)?
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Övrigt material
Genomgående i utvärderingsenkäterna från barnen så svarar de att de tycker om det ex-
tramaterial som skickas med i paketen, exempelvis pennor, kritor, linjal och suddgummi. 
Syftet med materialet är att det ska kunna användas tillsammans med spel och böcker, locka 
barnen till kreativitet eller att materialet kan vara en brygga in till paketets böcker och spel. 
Föräldrar/familjehemsföräldrar som intervjuats upplevde att det var övervägande positivt och 
roligt för barnen att få övrigt innehåll. För vissa barn var det dessa saker som först fångade 
deras intresse.

”Vi har spelat 
väldigt mycket, 

roligt och 
positivt. Bra att 
umgås, stänga 

tv:n.”

Förälder i utvärdering 
om Letterbox Club 
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Utifrån intervjuerna i metodutvecklingen verkar det som att alla barn och föräldrar har öpp-
nat paketen tillsammans eller att föräldern åtminstone varit med i bakgrunden. I vissa fall har 
familjehemsföräldrarna inväntat barnens inbjudan till dem att delta och i andra har de varit 
aktiva tillsammans med barnen. I något fall uppgav familjehemmet att de behövde vara med så 
att inte innehållet spreds ut eller till exempel gick sönder, alltså mer för att reglera än för att in-
teragera. Det innehåll i paketen som verkar ha gett mest gemensamma aktiviteter är böckerna. 
Några familjehemsföräldrar säger att om böckerna är tjocka eller svåra brukar de läsa tillsam-
mans medan barnen kan läsa de tunna eller lätta på egen hand. I något fall upplevdes också en 
bok som ”läskig” vilket resulterade i att barn och familjehemsförälder läste den tillsammans.

Även spelen har genererat gemensamma aktiviteter men det finns en skillnad i beskrivningarna 
av böcker och spel. Spelen har inte alla använt och det har inte lagts ner lika mycket tid på att 
spela spel. Däremot verkar spelen mest ha använts av föräldrarna med målet att träna barnen, i 
vissa fall i räkning men främst i olika sociala förmågor. Nästa citat är ett exempel på en erfaren 
familjehemsmamma som ger sin syn på familjehemsplacerade barns erfarenheter när det gäller 
sociala aktiviteter såsom att spela spel, och hur det kan vara ett hjälpmedel i den sociala trä-
ningen av placerade barn.

I de flesta fall beskrev familjehemsföräldrarna i metodutvecklingen att initiativ till gemensamma 
aktiviteter togs av både barn och familjehemsföräldrar. 

Under pilotprojektet i Jönköping intervjuades ett flertal barn i familjer med försörjningsstöd. 
Där gick det i vissa fall att se att deras knappa ekonomiska resurser hade påverkat barnets 
tillgång till material som skapar interaktion. En flicka beskrev det så här:

Familjehemsförälder: Spela spel det är nog ingenting som många barn har gjort med sina föräldrar 

för det är inte den nivån som man har på sitt nätverk. Så det kan ju vara en ny grej det där med att 

spela spel, ett sätt att umgås, men många av de här barnen har inte umgåtts. 

Intervjuare: Är det något som ni har använt i er roll som familjehem?

Familjehemsförälder: Ja, absolut. Det är ju en bra träning i att förlora. 

Interaktion i familjen

”Jag hade verkligen tråkigt innan paketen. Jag hade en telefon men jag ville ha någon att leka med. 

Sedan när det där spelet kom blev min familj intresserad av böckerna och spelen.”
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I den årliga enkäten tillfrågas föräldrar/familjehemsföräldrar om Letterbox Club har bidragit 
till goda stunder tillsammans med barnet. 2018 svarade 88 procent av föräldrarna att det 
gjort det, att jämföra med svaret 2019 som blev 90 procent. Några av dem kommenterar sitt 
svar så här:

I intervjuerna efter metodutvecklingen har vissa familjehemsföräldrar uttryckt en stolthet 
över förbättringar som barnen gjort eller hinder som de tagit sig över, andra familjehems-
föräldrar förmedlar glädje över att deras barn uttrycker glädje eller över att de haft ett fint 
möte tillsammans med barnet. Den här familjehemsmamman vars barn har svårigheter med 
sitt lärande uttrycker det så här.

En hel del familjehemsföräldrar beskriver också att de inte har så mycket tid för att läsa och 
spela spel med de enskilda barnen som de skulle vilja eller behöva. En förälder skriver så här 
i sin enkät:

”Det sätter lite press på oss som föräldrar att mäkta med spel och dylikt vilket ibland orsakar stress.”

”Jag tycker att det var jättemysigt för att hon tyckte att det var så mysigt. Jag tyckte att det var en bra 

grej att få de här paketen, och hon kände sig väldigt utvald.”

”Ett par av böckerna har varit väldigt kul att läsa för barnet och har lett till många samtal.”

”Snarare en press att utföra något som barnet själv inte vill.”

”Som familjehemsförälder men också mormor, så har den hjälpt mig att hitta trevliga och roliga spel 

som i sin tur ger bra stunder tillsammans.”

”Det var den bästa stunden, att ha barnen vid sidan om och mysa och läsa med dem, och att få 

komma in i barnens värld. Vilken chans. ”
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Letterbox Club pågår under sex månader per omgång. Det är en kort tid för 
att kunna se stora effekter på barnens lärande. Därför skulle det vara intressant 
att genomföra studier av barn som deltagit i flera omgångar av Letterbox Club, 
med flera mätningar under en längre tid.

Konsekvenser av deltagande

Läsresultaten
Effekterna på barnets läsförmåga när det gäller 
avkodning testades under pilotprojekten som 
genomfördes i både Stockholm och Jönköpings 
län. Resultaten mellan de olika pilotprojekten 
varierade. När resultaten från samtliga 72 barn 
som ingick i analysen lagts samman resulterar 
det i en genomsnittlig ökning av barnens läsålder 
med 2,5 månader, jämfört med förväntat resultat. 
Dessa stämmer också relativt väl med utländska 
studier.41 Det finns en viss variation i utvärdering-
arna eller skillnader mellan olika grupper av barn. 
I pilotprojektet i Jönköping fanns det till exempel 
en tendens till bättre läsutveckling ju yngre barnen 
var och barnen i familjer med försörjningsstöd 
hade gjort en större förbättring på testet LäSt Ord 
än övriga barn. 

Matematikresultaten
I tidigare utvärderingar från Storbritannien, har 
man endast sett blygsamt positiva resultat på 
matematikkunskaperna. Eftersom det oftast krävs 
tid för att se förändringar och utveckling i mate-
matik har det inte funnits så stora förväntningar 
på denna del.

Resultaten från förtesterna i pilotprojektet i Sverige 
pekar på att det för barnen i åk 2 inte är någon stor 
skillnad i kunskapsnivå mellan projektdeltagar-
na och deras klasskamrater. Skillnaden blir dock 
större ju äldre barnen blir, till nackdel för deltagar-
na i projektet. Vid en noggrannare analys visade 
det sig att de barn som deltog i projektet hade 
särskilda svårigheter med uppgifterna i subtraktion, 
och för de äldre barnen även multiplikation. Vid 
eftertestet visade det sig att de barn som deltagit i 
Letterbox Club Sverige jämförelsevis hade utvecklat 
sina kunskaper mer än klasskamraterna. En del 

”Han har… jag kan väl säga såhär, han har mest blivit 

glad för att det har kommit ett paket till honom, att 

det låg något i brevlådan med hans namn, som han 

fick öppna. Det var fantastiskt för honom.”

av dessa resultat är signifikanta, vilket betyder att 
de sannolikt inte beror på slumpen. Däremot går 
det inte med säkerhet att säga att det beror just på 
deltagandet i Letterbox Club Sverige. När en del av 
deltagarnas svar på uppgifterna detaljanalyserades 
uppmärksammades även att de utvecklat sina beräk-
ningar och blivit säkrare i att kommunicera med 
matematiskt symbolspråk.42

Intresse och lust
En viktig aspekt som Letterbox Club bygger på är 
att skapa intresse och lust för lärande hos barnen. 
Om läs- och skrivresultat inte förbättras under 
projekttiden kan det ändå innebära en senare kun-
skapshöjning ifall barnens lust att läsa och räkna 
väcks och sedan kvarstår.

Att få paket
Bland det första som familjehemsföräldrarna som 
deltog i metodutvecklingen berättade om under 
intervjun var hur barnet reagerade när de fick sina 
paket. Alla utom en beskrev att barnen uttryckte 
eller utstrålade olika former av glädje över paketen 
och dess innehåll. Barnen uppvisar en belåtenhet 
över att vara utvald att få paketen. Det är något 
speciellt att få ett paket med posten, nästan som 
julafton, känslan av att vara uppmärksammad, 
sedd och i vissa fall beskrivs det som en särskild 
känsla att vara den enda i familjen eller klassen 
som blivit utvald att vara med. Så här uttrycker två 
familjehemsmammor det. 

41.  Forsman, 2019
42. Region Jönköpings län & Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017
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Varje omgång finns det också något/några barn som 
inte vill vara med. Några föräldrar beskriver barnens 
reaktioner så här:

De positiva upplevelserna av att få paket bekräftas 
även av enkätsvar från föräldrarna där drygt 70 pro-
cent av de svarande, både 2018 och 2019 uppger 
att barnet reagerat mycket positivt när paketen från 
Letterbox Club Sverige kommit. Nedan finns några 
av kommentarerna till dessa svar. 

I något fall hade barnen en längre startsträcka och 
förhållit sig lite mer avvaktande till paketen. Ett par 
föräldrar kommenterade så här i enkäten:

”Tyvärr är detta inget för vårt barn. Barnet tycker 

att detta är starkt förknippat med skolan och vill 

verkligen inte ens titta på materialet. Då barnet tittar 

blir hon trött och uttråkad.”

”Vi tycker att det kunde eller borde blivit bra men 

barnet vill inte.”

”Han har inte varit ivrig att öppna dem men när 

han väl gjorde det gick han igenom dem med viss 

nyfikenhet.”

”De första paketen tyckte han var ”barnsliga” men 

efter varje paket blir han alltmer positiv och öppnar 

paketet snabbt.”

”Det har varit roligt. En lyxig förmån att få hem 

böcker och spel. Barnen jublade varje gång det kom 

”LetterBoxpaket”. Nyttigt och roligt!”

”Hon har sett fram emot paketen, känner sig lite 

vuxen och njuter av det fina innehållet. Hon blev 
inspirerad att fortsätta att läsa ännu mera.”

”Stilla i 3 tim, å bara läst å spelat.”

”Han blir oerhört glad över paketen, och att det 

kommer post till honom. Då packar han upp dem 

direkt och så vill han ju att boken ska läsas då på 

kvällen. Sen har han använt eller plockat fram de här 

spelen, och kortspelen har han använt. Det var något 

spel som han inte har varit så fäst vid men paketen 

är ju verkligen uppskattade. Det är dom.”

Frågan är om de överhuvudtaget blivit tillfrågade 
om de vill vara med från början. I enkätsvaren både 
från socialsekreterare och föräldrar framgår att en 
del barn inte tillfrågats av socialtjänsten, och inte 
heller alla föräldrar/familjehemsföräldrar. 

En kontaktperson i en av kommunerna beskrev att 
ett barn skulle flytta från sitt familjehem tillbaka till 
sin biologiska familj under deltagandet i Letterbox 
Club Sverige. Nedan ser man hur de löste det med 
fokus på barnets bästa.

”Under tiden hade jag en placerad liten flicka i åk 
3 som, positivt nog, skulle hem till sin familj igen. 

Hon var så glad, men frågade sin socialsekreterare 

om hon kunde ordna så att hon fick paketen när hon 
bodde hos sin familj. Hon hade tyckt så mycket om 

att få böckerna och spelen. Vi ordnade det så hon 

fick de sista paketen hem till sig.”
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Men det finns också enstaka kommentarer som 
visar att det inte fungerar för alla.

Läsa och spela spel/räkna
De flesta barnen verkar bli nyfikna på innehållet 
i paketen och vill använda det. I enkäterna 2018 
svarar 80 procent av föräldrarna/familjehemsföräl-
drarna att barnens intresse för att läsa påverkats 
positivt i viss eller hög utsträckning och för in-
tresset för matematik var motsvarande siffra drygt 
70 procent. Så här uttrycker sig några föräldrar i 
kommentarerna.

Stöd till föräldrar
Det finns belägg för att föräldrars förväntningar på 
och engagemang i barnens lärande är av stor vikt. 
Förutsättningarna för barnens deltagande förbätt-
ras troligtvis när föräldrarna också engagerar sig. 
Utmaningen är att det ska vara ett engagemang 
som är lustfyllt och som inte innebär en press på 
föräldrar och barn och som gör att det känns som 
en läxa. Under utvecklingen av Letterbox Club i 
Sverige har det därför gjorts försök att stödja för-
äldrarna för att de i sin tur ska engagera sig i bar-
nens deltagande. Under metodutvecklingen 2017 
utvecklades en blogg som vände sig till både barn 
och föräldrar. På bloggen fanns utmaningar och 
tips. Vid utvärderingen som sedan gjordes visade 
det sig att bloggen inte hade använts i särskilt hög 
utsträckning, och flera familjer beskrev att de inte 
var intresserade, eller tyckte att det var besvärligt 
att gå in på bloggen.

Vid spridningsomgång 2018 och 2019 har för-
äldrarna istället fått en ”toolbox”, en verktygslåda 
med saker som kan användas tillsammans med 
barnet i syfte att ta till sig materialet i barnens 
paket och att gynna samspelet mellan barn och 
förälder. Responsen på toolboxen har blivit bättre. 
2018 ansåg 30 procent av föräldrarna att den varit 
användbar och 14 procent att den varit mycket 
användbar. 2019 svarade 40 procent av föräldrarna 
att toolboxen varit till mycket stor nytta. Inne-
hållet i toolboxen testas, utvecklas, utvärderas och 
förändras inför varje omgång.

”Ett mycket bra försök att få barnet intresserad av 

böcker. Bra blandning av böcker. Roliga och enkla 

spel som får igång matematiken.”

”Vi behöver pusha för att barnet ska läsa men 

upplever att det blivit bättre.”

”Mina barn läser mer och mer än vad dom gjorde 

förut.”

”Han har velat läsa fler böcker av samma författare 
och i vissa fall serier.”

”En kille som motvilligt läser har blivit mer positiv.”

”Det var lätt att läsa, roligare än läsboken i skolan.”

”Han har räknat pengar om och om igen. Kul att det 

var låtsaspengar i spelet.”

”Vår pojk ligger efter mycket i skolarbetet och har 

inte kommit igång med läsningen så han blir arg när 

paketen kommer för att han inte kan läsa.”

”Många positiva reaktioner från både barn och 

familjehemsföräldrar. Flera barn som upplevt att det 

är roligare att läsa de böcker och spela de mattespel 

som kommer via Letterbox än det som erbjuds i 

skolan. Deras familjehemsföräldrar har uttryckt att 

det varit lättare att motivera till läsning och räkning.”

Kontaktpersonen i en av kommunerna svarade så 
här i sin enkät:
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Är då Letterbox Club Sverige en sådan stödinsats? 
För att svara helt säkert på den frågan behövs mer 
omfattande utvärderingar och studier, med fler 
deltagande barn. De studier som hittills gjorts när 
det gäller läsningen i Letterbox Club Sverige har 
genomsnittligt visat på positiva resultat, men 
svaga sådana. Testerna har då fokuserat på barnens 
avkodning. Det ger alltså ingen heltäckande bild av 
barnens läsförmåga och det är således intressant att 
testa till exempel läsförståelse för att se om resulta-
ten blir annorlunda. När det gäller matematiken 
har det svenska pilotprojektet visat intressanta och 
lovande resultat, särskilt på de delar av matematiken 
där barnen visade sig vara svagast, i subtraktion. 
Inom matematikområdet skulle det vara intressant 
med fler och större studier för att få säkrare resul-
tat. De barn som ingår i målgruppen för Letterbox 
Club halkar resultatmässigt ofta efter sina jämnåriga 
ju äldre de blir. Om tester visar att de inte gör större 
förbättringar än sina jämnåriga men ligger kvar på 
samma nivå, kan det i sig vara ett positivt resultat.

Sammanfattande 
reflektioner

En av intentionerna i Letterbox Club Sverige är 
att få till stånd ett samspel mellan barn och föräld-
rar. Att känna närhet och trygghet i relationen till 
viktiga vuxna vet vi är gynnsamt för lärandet. Det 
skapar en god självkänsla hos barnet och positiva 
upplevelser kring lärande. Om barn och föräldrar 
gemensamt upplever positiva stunder när de läser 
eller spelar spel tillsammans kan också själva lärsitu-
ationen skapa närmre relationer och ett gott sam-
spel, vilket beskrivs i vissa intervjuer och enkätsvar 
inom ramen för Letterbox Club Sverige.

Forskning visar att föräldrars engagemang och 
stöd i barnens lärande är av vikt, vi ser att insat-
sen Letterbox Club Sverige kan stärkas väsentligt, 
till exempel om föräldrarna investerade tid och 
engagemang i barnens deltagande och använd-
ning av materialet i paketen. Det är dock en svår 
balansgång eftersom hela tanken med Letterbox 
Club Sverige är att väcka barnens nyfikenhet och 
lust att lära. Vi ser det som viktigt att det inte 

Forskningen visar att goda skolresultat är av största vikt för människors hälsa och psykoso-
ciala situation i vuxenlivet. Dessutom finns det resultat som tydligt visar att barn i utsatta 
situationer, och kanske främst barn i samhällsvård, inte presterar så bra i skolan som de 
skulle behöva göra. Vi kan konstatera att det behöver finnas ett omfattande och varierat 
stöd för att samhällsvårdade barn ska få de bästa förutsättningarna för att utvecklas.
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kopplas samman med stora krav, så att det blir 
som barnens skolarbete eller läxa. Utmaningen och 
utvecklingen framåt ligger i att hjälpa föräldrar att 
på ett lustfyllt sätt stödja barnens deltagande. 

Vi menar att resultaten från Letterbox Club Sverige 
är intressanta och ska kanske inte enbart fokusera 
på omedelbara kunskapshöjningar utan också på 
möjligheterna att utveckla samspelet mellan barn 
och föräldrar. Det kan vara ett minst lika viktigt 
resultat som på sikt även kan påverka lärandet och 
barnets mående. Det stöds också av de goda resul-
tat som den danska utvärderingen har på tester av 
barnens välbefinnande och psykiska hälsa. Vi kan 
konstatera att det i så fall behövs ett mer utvecklat 
stöd till vissa föräldrar. Inte minst behöver vikten 
av att spela spel tydliggöras för föräldrarna så att de 
känner motivation till att hjälpa barnen med spelen 
och att dela spelupplevelser med dem.

En viktig grundbult för Letterbox Club är att 
skapa nyfikenhet och lust att använda materialet 
i paketen och därmed en motivation till lärande. 
Genomgående beskriver både barn och föräldrar/
familjehemsföräldrar den glädje som de deltagande 
barnen visar över att få paketen. Många beskriver 

också att barnen vill använda det material pake-
ten innehåller och att det upplevs ha gett positiva 
effekter av olika slag. Det finns dock vissa un-
dantag till detta. Några barn i varje omgång ger 
signaler att de inte tycker om att vara med, och där 
beskriver även föräldrarna att de inte har någon 
framgång med att locka och pocka. Det är således 
mycket viktigt att redan innan barnen anmäls 
förklara noga för dem vad Letterbox Club är och 
att efterfråga deras inställning. Barn som inte vill 
vara med i Letterbox Club Sverige ska inte behöva 
vara det. Kanske går det att komma överens med 
tveksamma barn att prova ett eller ett par paket 
innan de fattar sitt beslut.

Slutligen kan konstateras att Letterbox Club Sveri-
ge inte som enskild insats löser problemet med att 
barn i utsatta situationer har bristande skolresultat. 
Däremot är det av de allra flesta en uppskattad in-
sats utan några direkta risker. Vi har i denna skrift 
beskrivit att Letterbox Club Sverige skapar glädje, 
samt nyfikenhet och lust till lärande hos många av 
de barn som deltagit. För att bättre kunna studera 
olika effekter och resultat av deltagandet i Letter-
box Club Sverige ser vi att fler barn behöver delta, 
parallellt med utveckling och forskning.

”Tack så himla mycke för dom grejer 
jag har fåt. Det är så sjukt bra i Den 
här letterbox. Nu kan jag prova på 
Nya böker och spel. tack så myke. 

Älskar er Puss och Kram.”

Barn i utvärdering om Letterbox Club 
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Nyfikenhet till lärande - i ett paket på posten
Utveckling av interventionen Letterbox Club i Sverige  

för barn i socialt utsatta livssituationer

SVERIGE

Den här skriften handlar om hur nyfikenhet och intresse för lärande 
kan stärkas hos barn i socialt utsatta livssituationer och om interven-
tionen Letterbox Club Sverige. Forskning visar att goda skolresultat är 
av största vikt för människors hälsa och psykosociala situation i vux-
enlivet. Dessutom finns det resultat som tydligt visar att barn i utsatta 
situationer, och kanske främst barn i samhällsvård, inte presterar så bra 
i skolan som de skulle behöva göra. Det behöver finnas ett omfattande 
och varierat stöd för att samhällsvårdade barn ska få de bästa förutsätt-
ningarna för att utvecklas.

Letterbox Club Sverige vänder sig till barn i kontakt med socialtjäns-
ten, främst till barn som är placerade i familjehem, men också till barn 
i familjer med långvarigt försörjningsstöd. I denna skrift tar vi bland 
annat upp:

• Hur Letterbox Club utvecklas i Sverige.

• Utländska studieresultat av Letterbox Club.

• Vikten av vardagslärande.


