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FÖRORD 

När vi i Sverige hörde talas om The Letterbox Club – en bokklubb i Storbritannien som hjälpt många barn 

i familjehem att bli bättre på att läsa – ville vi prova det här. Nu har 31 barn varit med i ett första 

pilotprojekt. Det du håller i din hand är en rapport som beskriver genomförandet och resultaten. 

Rapporten vänder sig till alla som är intresserade av det första projektet med Letterbox Club i Sverige och 

till alla som på olika sätt varit delaktiga i projektet.  

Vi vill tacka alla barn, föräldrar, familjehemsföräldrar, socialsekreterare, lärare, specialpedagoger, 

bibliotekarier och författare för er medverkan! Huvudpersonerna – ni barn som har varit med – er önskar 

vi fler trevliga läsupplevelser och ett fortsatt lycka till med skolan. 

Vi vill också rikta ett tack till Kulturrådet, Stockholms läns landsting samt bokförlagen, som gjort 

finansieringen av projektet möjlig. Bokförlagen är Alfabeta Bokförlag, Berghs Förlag, Bonnier Carlsen, B. 

Wahlströms, Hegas, Hippo Bokförlag, Lilla Piratförlaget, LL-förlaget, Natur & Kultur och Rabén & 

Sjögren. 

Vår förhoppning är att många fler barn ska kunna vara med i Letterbox Club och få bokpaket. 

 

Stockholm mars 2016 

Johanna Bejbom, bibliotekarie och projektledare 

på Bokspindeln 

Ethel Lingfors, Socialförvaltningen Stockholms 

stad 

Hilma Forsman, doktorand, Institutionen för 

socialt arbete, Stockholms universitet 

Bo Vinnerljung, professor, Institutionen för socialt 

arbete, Stockholms universitet 
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SAMMANFATTNING 

Bra skolresultat är viktigt för barns utveckling. Ett 

sätt att hjälpa barn att lyckas bättre i skolan är att 

ge dem stöd med sin läsning. I Storbritannien finns 

The Letterbox Club – en bokklubb för barn i 

familjehem som lett till förbättringar i barnens 

läsförmåga.  

Under 2014-2015 genomfördes det första svenska 

projektet med The Letterbox Club. Projektet 

startades av Bokspindeln och genomfördes i 

samarbete med Socialförvaltningen i Stockholms 

stad, åtta stadsdelar, Institutionen för socialt 

arbete vid Stockholms universitet och 

Regionbibliotek Stockholm.  

Syftet med projektet och 

utvärderingen var att testa 

och utvärdera idén med en 

bokklubb för familjehemsplacerade 

barn i Sverige. 

Projektet innebar att 31 barn i årskurs 2-4 fick 

bokpaket hemskickade med posten en gång per 

månad i ett halvår. I varje paket fanns det en 

faktabok och en kapitelbok, brev från Letterbox 

Club Sverige, författare och det närliggande 

biblioteket samt extra saker som pennor och 

bokmärken.   

Några barn och familjehemsföräldrar blev 

intervjuade om vad de tyckte om projektet, 

bokpaketen och deras innehåll. Intervjuerna visade 

att projektet var mycket uppskattat. Barnen tyckte 

att det var spännande att få bokpaket och roligt 

att få olika typer av böcker. Många hade läst mer 

under projektet än vad de vanligtvis gjorde, men 

för några var böckerna antingen för lätta eller för 

svåra. Familjehemsföräldrarna tyckte att det var 

ett bra och sympatiskt projekt. De trodde att det 

hade väckt barnens läslust och hade själva 

engagerat sig i barnens läsning på olika sätt.  

Som en del av utvärderingen 

gjordes även jämförelser av 

barnens testade läsförmåga 

före och efter att de hade 

fått alla bokpaketen. Resultaten 

visade att barnen i genomsnitt hade 

förbättrat sin läsålder med tolv månader under de 

sex månader projektet pågick. Det innebär att de 

som grupp sett förbättrade sin läsålder med sex 

månader mer än vad man normalt förväntar sig.  

Sammantaget verkar det som om The Letterbox 

Club kan starta en kedja av positiva processer och 

att dessa tillsammans kan bidra till att förbättra 

läsförmågan hos barn i familjehem.  

Det är dock viktigt att påpeka att de här resultaten 

bygger på en studie. Undersökningsgruppen har 

varit liten och utvärderingen har gjorts med en 

svag design eftersom det inte finns någon 

jämförelsegrupp (det vill säga en grupp barn som 

gjort samma tester, men inte fått några 

bokpaket). Det behövs därför fler utvärderingar 

och helst med jämförelsegrupp. Resultaten från 

pilotprojektet kan ändå ses som lovande. 
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INLEDNING 

Bra skolresultat är viktigt för hur det går senare i 

livet. Goda skolresultat är vad man brukar kalla en 

skyddsfaktor för barns utveckling 1.  

Forskning har visat att barn i familjehem inte alltid 

klarar sig lika bra i skolan som sina jämnåriga1-3. 

Det kan finnas olika anledningar till det. En del 

barn har varit med om jobbiga saker4. När barn 

flyttar till en annan familj eller byter skola så kan 

de missa saker i skolan som gör det svårare att 

lyckas4, 5. Forskning visar också att vuxna inte alltid 

ger barn i familjehem den uppmuntran och det 

stöd som barn behöver5-8. Ibland saknas även 

saker som tillgång till böcker, dator eller en lugn 

plats att göra sina läxor på6, 9.  

Vuxna har ansvar för att alla barn ska få en så bra 

start i livet som möjligt. För att barn i familjehem 

ska få samma chans som andra barn är det därför 

viktigt att vuxenvärlden på olika sätt stödjer deras 

skolgång. 

För nästan 15 år sedan satt en kvinna i 

Storbritannien och funderade på hur vuxenvärlden 

utanför skolan skulle kunna hjälpa placerade barn 

att klara sig bättre i skolan. Kvinnan som heter 

Rose Griffiths arbetade 

som lärare. Hon hade 

dels egna barn och dels 

barn som kommit till 

henne när de hade blivit 

placerade. När Rose satt 

där och funderade kom 

hon att tänka på hur 

roligt barnen tyckte det 

var att få böcker med 

posten. Ur den tanken väcktes idén om att starta 

The Letterbox Club – en bokklubb som innebär att 

placerade barn får bokpaket hemskickade med 

posten en gång i månaden i ett halvår.  

Letterbox Club handlar alltså om att ge barn bättre 

tillgång till böcker i hemmet. Målen är att 

förbättra barnens läsförmåga och inställning till 

läsning. Det finns också en förhoppning om att 

familjehemsföräldrarna ska få stöd i att hjälpa 

barnen. 

Varför detta fokus på just läsning då? För det 

första, att läsa kan vara trevligt, avkopplande, 

roligt och spännande. Ett av barnen som var med i 

det svenska projektet som den här rapporten 

handlar om, säger så här om läsning: 

Det är roligt. Man får vara i en annan värld. Det 

är som att titta på TV, men istället för att titta på 

TV så kan man läsa. Det är väldigt roligt. 

[Samina] 

Och så kan det verkligen vara. En bokläsande 

människa har aldrig tråkigt och är aldrig ensam. 

Man kan hamna i vilken del av världen eller i vilken 

värld som helst beroende på vilken bok man läser. 

- Rose Griffiths   
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För det andra, läsning är viktigt för skolarbetet. 

Läsning ligger till grund för nästan all inlärning i 

skolan10. Ju lättare man har för att läsa, desto 

enklare blir skolarbetet. Upptäcker man då redan 

som barn glädjen i att läsa böcker och läser 

mycket får man en gratisskjuts i skolan. 

Idag är det över 10 000 barn över hela 

Storbritannien som är med i The Letterbox Club. 

Många av barnen som varit med i bokklubben har 

blivit bättre på att läsa11, 12. Det har gjort att det 

som en gång började som en tanke hos Rose har 

blivit en idé som spridit sig till andra länder som 

Kanada och USA och nu även till Sverige.  

Under 2014-2015 genomfördes det första svenska 

projektet med Letterbox Club. Syftet med 

projektet var att testa och utvärdera idén med en 

bokklubb för familjehemsplacerade barn i Sverige. 

Den här rapporten handlar om hur projektet 

genomfördes och vad resultaten blev. 
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LETTERBOX CLUB SVERIGE 

Barnen som var med i Letterbox Club Sverige gick i 

årskurs 2-4 i grundskolan och var placerade av 

Stockholms stad (i några fall var det familjehems-

föräldrarna som hade vårdnaden om barnet). Men 

barnen kunde bo var som helst i landet. Projektet 

riktades till alla barn, så det spelade ingen roll om 

man hade lite svårt för att läsa eller om man hade 

kommit långt i sin läsutveckling. Totalt var 31 barn 

med i projektet. 

Letterbox Club Sverige innebar att barnen fick 

bokpaket hemskickade till sig med posten en gång 

i månaden under ett halvår. Barnen fick totalt sex 

bokpaket som 

skickades i blå kuvert 

och var adresserade 

till barnen själva. Här 

berättar ett av 

barnen vad 

bokpaketen innehöll: 

Det kom böcker i paketen. Sen fick man lite 

saker, som vykort, en penna, bokmärken och 

sånt. Sen fick man brev också. [Sofia] 

Det var två böcker i varje paket: en faktabok och 

en kapitelbok (alltså en skönlitterär bok). Alla barn 

fick samma böcker. Böckerna hade olika teman 

och innehåll. Böckerna i de första bokpaketen var 

mer lättlästa, men svårighetsnivån ökade lite för 

varje paket som barnen fick.  

Breven i bokpaketen kom från Letterbox Club 

Sverige, från en av författarna till böckerna och 

från det lokala biblioteket. 

Breven från 

Letterbox Club 

innehöll en 

hälsning till barnen 

och handlade om 

vad som fanns i 

paketet och när nästa 

paket skulle komma.  

Författarnas brev såg 

olika ut. En del 

författare berättade om varför de hade skrivit 

boken som fanns i paketet. De kunde också 

berätta vad de gjorde som barn eller hur de läste 

när de var yngre.  

Breven från biblioteken innehöll dels boktips om 

andra böcker och dels information om det hände 

något speciellt på biblioteket under just den 

månaden.  

Utöver böcker och brev följde det med lite extra 

småsaker i paketen. Sakerna hade ofta en slags 

koppling till det övriga innehållet. Till exempel 

handlade ett författarbrev om hur författaren 

brukade skriva upp idéer i en anteckningsbok. Då 

fick barnen en anteckningsbok och en penna. 
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[ETIKPRÖVNING 

] 

GENOMFÖRANDET AV PROJEKTET 

Projektet genomfördes mellan 2014-2015. För att 

kunna genomföra projektet samarbetade personer 

från olika arbetsområden.  

Först bildade vi en projektgrupp med projekt-

ledare från Bokspindeln och Socialförvaltningen i 

Stockholms stad samt forskare vid Stockholms 

universitet. Projektgruppen planerade hur 

projektet skulle genomföras och utvärderas. 

Socialförvaltningen informerade alla stadsdelar 

om projektet och frågade vilka som ville delta.  

Socialsekreterarna i stadsdelarna ansvarade för att 

barnen, deras vårdnadshavare (som i de flesta fall 

var barnens biologiska föräldrar) och familjehems-

föräldrar blev tillfrågade om barnen skulle vara 

med. Barnen fick höra om projektet på olika sätt: 

Mamma och pappa sa att jag skulle få vara med i 

en bokklubb. Jag tror att de på soc 

(socialtjänsten) hade skrivit namnlappar, sen tog 

de en lapp och så blev det jag. [Amanda] 

Några barn och familjehemsföräldrar fick frågan 

om de ville bli intervjuade. Socialsekreterarna 

fyllde också i 

enklare formulär 

med bakgrunds-

uppgifter om alla 

barn, som hur 

gamla de var och om de var pojke eller flicka. 

Bokspindeln skickade ut alla bokpaketen, men 

först kontaktade de förlag som ger ut böcker för 

barn och frågade om de vill skänka böcker – och 

det ville de!  

Bokförlagen gav förslag på flera fina och bra 

böcker. Bokspindeln valde ut böcker och frågade 

författarna om de ville skriva brev till barnen.  

Vilket bra projekt och vad roligt att få vara med! 

Jag skriver gärna ett brev. [Författare] 

Regionbibliotek Stockholm tog kontakt med alla 

bibliotek och bibliotekarier som fanns på de orter 

där barnen bodde och bad dem skriva brev till 

barnen med information om biblioteken.  

Lärare eller specialpedagoger i barnens skolor 

gjorde lästester med barnen före och efter att de 

hade fått alla bokpaketen.  

Forskarna gjorde utvärderingen av projektet 

genom att intervjua några av barnen och deras 

familjehemsföräldrar och genom att jämföra 

barnens testade läsförmåga före och efter att de 

hade fått alla bokpaket. 

  

[STADSDELARNA: 

] 

 

[FÖRLAGEN: 

] 

 

[FORSKARNA: 

] 
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INTERVJUER MED BARN OCH FAMILJEHEMSFÖRÄLDRAR  

För att vi skulle få reda på hur The Letterbox Club 

fungerar i Sverige gjordes en utvärdering av 

projektet, som delvis baserades på intervjuer med 

några av barnen och familjehemsföräldrarna som 

bodde i och runtomkring Stockholm. Intervjuerna 

gjordes efter att alla bokpaket hade skickats ut 

och utgick från två viktiga frågor: 

 Hur var det att få bokpaketen? 

 Vad tyckte barn och familjehemsföräldrar 

om bokpaketen och deras innehåll? 

Det var vårdnadshavarna, familjehemsföräldrarna 

och barnen själva som bestämde om det skulle bli 

någon intervju. I några fall var det svårt att fråga 

de vuxna. Några andra ville eller kunde inte bli 

intervjuade just då. Totalt intervjuades elva barn 

(fem pojkar och sex flickor i olika åldrar) och 

tretton familjehemsföräldrar.  

Intervjuerna gjordes hemma hos barnen (några 

familjehemsföräldrar intervjuades över telefon). 

De fick berätta om hur det hade varit när 

bokpaketen kom, hur innehållet hade använts och 

vad de tyckte om bokpaketen och om projektet i 

sin helhet.  

För att de som blivit intervjuade ska få vara 

anonyma har vissa detaljer i citateten som finns 

med i rapporten ändrats. Vid varje citat från 

barnen står det namn, men namnen är påhittade 

och barnen heter egentligen något annat. 

I rapporten kallas de vuxna i familjehemmen för 

familjehemsföräldrar. För en del barn kanske det 

hade varit bättre att skriva till exempel farmor, 

morfar eller mamma och pappa. För enkelhetens 

skull har vi ändå valt att kalla alla för 

familjehemsföräldrar. 

I de kommande avsnitten presenteras resultaten 

av intervjuerna. Först kommer vi att berätta om 

hur det var när bokpaketen kom och vad barnen 

och familjehemsföräldrarna tyckte om idén att 

skicka bokpaket med posten. Sen kommer vi att 

återge vad de tyckte om innehållet i bokpaketen, 

det vill säga böckerna, breven och sakerna och hur 

de användes. 

HUR VAR DET ATT FÅ BOKPAKET MED POSTEN? 

Under intervjuerna blev det tydligt att barnen 

hade tyckt att det var roligt att få bokpaket. Vissa 

läste dagligen, andra mer sällan, men de tyckte 

om att läsa och att få böcker med posten var extra 

spännande. Oftast hade någon annan i familjen 

hämtat posten och bokpaketen låg och väntade på 

barnen när de kom hem från skolan: 

Bokpaketen brukade vara här inne. Mamma 

brukade hämta dem. Det kändes lite konstigt när 

det första bokpaketet kom, men sen blev det 

behagligt. [Emilio] 

Ibland brukade barnen själva hämta posten och 

eftersom kuverten var stora och blå var det lätt att 

se när ett nytt paket hade kommit. När paketen 

kom var barnen ivriga att se vad som fanns i dem:  

Jag var alltid så här ”öppna dem då!”. Jag kunde 

inte öppna dem själv för det var häftstift och jag 

kunde göra illa mig, så jag bara ”öppna dem då!”. 

Jag ville bara slita upp dem. [Marcus] 

Barnen öppnade oftast bokpaketen själva, men 

kunde ibland behöva lite hjälp. Familjehems-

föräldrarna kunde säga att de tyckte att det var 
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särskilt bra att bokpaketen var adresserade till 

barnen själva. De trodde att det gjorde det roligare 

och stärkte känslan av att paketen var för barnen: 

Det var ju jättebra att det var adresserat till 

henne. Det blev ju hennes helt och hållet. 

[Familjehemsförälder] 

Det som var så spännande med att få paketen var 

att inte veta vad det skulle vara i dem. Det blev en 

överraskning varje gång. ”Lite som julafton flera 

gånger om året”, sa en flicka. Spänningen kunde 

locka barnen att läsa mer: 

Ungar älskar ju att få 

små paket och brev. 

Det är ju inte lika 

vanligt idag. Det är ju 

spännande att öppna 

paketen och det väcker 

nog en nyfikenhet att läsa 

böckerna. [Familjehemsförälder] 

De upplevde det som att det var mer speciellt 

att få böcker med posten än att till exempel gå 

till biblioteket eller en bokhandel. En familjehems-

förälder berättade att två andra barn i familjen, 

som inte var så läsintresserade, hade läst mer 

genom att deras syster var med i projektet: 

När vi går till biblioteket så har de inte så stor lust 

att låna böcker. Till slut tar de en bok bara för att 

vi ska gå hem och sen blir de liggande, men när 

det dimper ner böcker som ett paket genom 

brevinkastet, då blir det ju väldigt svårt att låta 

bli att läsa dem. De har ju gått omkring här och 

läst flera av dem. [Familjehemsförälder] 

Även om en del familjer brukade gå till biblioteket, 

hade inte alla den möjligheten. Det kunde bero på 

stora avstånd eller på att man hade barn som hade 

svårt att vara på bibliotek. Att böckerna skickades 

hem kunde därför också förenkla vardagen. 

Det var bra att man inte behövde åka 

någonstans och hämta böckerna. Nu kunde man 

bara hämta posten. [Marcus] 

I något fall hade bokpaketen inte gått in genom 

brevinkastet, så familjen fick åka och hämta ut 

bokpaketen. På det stora hela tyckte familjerna 

ändå att det fanns praktiska fördelar med att 

böckerna skickades med posten. En familjehems-

förälder berättade att bokpaketen hade gjort att 

det blivit ett bekymmer mindre att oroa sig för när 

familjen hade gått igenom en 

svår period:  

Det är ju inte alltid livet 

flyter på. Då var det så 

skönt att det ramlade ner 

bokpaket, att någon hade 

tänkt ut böcker, att de kom i 

brevlådan och att hon blev glad och 

läste dem. Då visste man att i alla fall det flöt 

på. [Familjehemsförälder] 

Förutom spänningsmomentet och det speciella i 

att få paket med posten, var barnen glada över att 

få böcker. För de barn som läste mycket var det 

bra att få nya böcker med jämna mellanrum: 

Jag tycker att bokpaketen var jättebra. Det är 

roligt att få böcker som man inte har läst. Vi 

brukar låna böcker på skolan, fast vi får ta max 

tre böcker och jag har ofta läst ut mina. [Samina] 

Just tillgången på böcker varierade mellan barnen. 

Några barn brukade som sagt låna böcker på 

biblioteket och ibland kunde barnen ta hem 

böcker från skolan. En del barn brukade få böcker i 

present. Att ha egna böcker beskrevs som 

speciellt. När Amanda blev intervjuad visade hon 

stolt upp de böcker hon hade fått och sa:  

Jag blev jätteglad när jag fick bokpaketen för jag 

hade inte så många böcker, men nu har jag fullt 

av böcker. [Amanda] 
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Amanda var ett av de barn som älskade att läsa, 

men som inte haft så många böcker innan 

projektet. Vissa familjehemsföräldrar berättade 

att många barn som kommit till dem saknat 

tillgång till böcker och att barnen inte fått stöd i 

eller blivit uppmuntrade till att läsa. Det gjorde att 

de tyckte att det var särskilt bra att skicka böcker 

till barn i familjehem. Alla barn i familjehem 

behöver inte extra stöd och uppmuntran, men de 

tyckte att det var bra att barnen fick något extra: 

Det är väl jättebra 

att de blir utvalda 

också, att de får vara 

lite speciella, på ett bra 

sätt. [Familjehemsförälder] 

Några sa också att det var väldigt bra att barnen 

kunde få bokpaketen oavsett vilken nivå de läste 

på. De menade att alla, även barn som är duktiga 

på att läsa, har rätt att utvecklas: 

Det kan ju finnas annat som är svårt, så om 

någonting är lätt, varför ska man inte få utveckla 

det? Alla har rätt att utvecklas. Det måste inte 

vara ett problem först. [Familjehemsförälder] 

De kunde också säga att det var bra att böckerna 

inte var direkt kopplade till skolan. För vissa barn 

kunde skolan kännas kravfylld. Att få bokpaket 

med posten kunde göra att läsningen blev mer 

lustfylld. Samtidigt fanns det exempel där man 

hade känt sig tvungen att läsa alla böcker och det 

kunde göra att barnet kände en viss press: 

Först när jag fick lite böcker så var det bra, men 

sen när det kom mängder så tänkte jag att jag 

inte skulle hinna läsa alla. [Marcus] 

Men det fanns också exempel på barn som ville att 

det skulle komma fler böcker och oftare än en 

gång per månad. Några barn uttryckte även 

besvikelse över att projektet var över. Emma sa: 

Jag vill ha fler sådana böcker…det här har varit 

jättekul. [Emma] 

En familjehemsförälder berättade att barnet tyckt 

att projektet var töntigt och inte hade velat läsa 

böckerna. Överlag tyckte ändå både barn och 

vuxna att det var en bra idé att skicka bokpaket. 

Barnen tyckte att det var roligt och spännande och 

de vuxna beskrev projektet som sympatiskt och 

viktigt.  

OM BÖCKERNA

Varje bokpaket innehöll två böcker; en kapitelbok 

och en faktabok. Barnen var i olika åldrar, hade 

kommit olika långt i sin läsutveckling och hade 

olika intressen, men fick samma böcker. Därför var 

det kanske inte heller så konstigt att de hade olika 

åsikter om böckerna som de hade fått.  

En bok som både barn och vuxna kunde peka ut 

som en favorit var ”En elefant på huvudet och 

andra kluriga gåtor”. Barnen testade gåtorna på 

personer i sin närhet, som på så sätt blev 

engagerade i projektet på ett naturligt sätt: 

Den var bra för då 

kunde man fråga 

kompisarna, min syster 

och mamma och pappa 

och kolla svaret längst 

bak och se om det var 

rätt. [Sofia] 

En del barn hade också 

läst böckerna för sina 

yngre syskon: 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ7I7stZDLAhWmYpoKHU12BNEQjRwIBw&url=http://www.bokus.com/bok/9789150220001/en-elefant-pa-huvudet-och-andra-kluriga-gator/&psig=AFQjCNEDq5JkWzn-YNvGavR4aBlpF-XS6w&ust=1456404002318982
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”Änglar, kakor och 

tappade tänder” läste jag 

för min lillasyster. Jag 

brukar läsa för henne lite 

då och då. [Emilio] 

Barnen och de vuxna 

berättade att det hände 

att andra barn i familjen 

hade blivit avundsjuka 

och önskat att de också 

hade fått böcker och bokpaket: 

De kanske tyckte det var lite orättvist. De får 

låna böckerna ibland, om de frågar först. [Kim] 

Barnen hade ofta lånat ut sina böcker. I vissa fall 

hade de även gett bort böcker som de tyckte 

passade någon annan i familjen bättre.  

Ett exempel på en bok som det fanns delade 

meningar om var ”Nordiska Väsen”. Den boken 

kom i det sista paketet och räknades som den 

svåraste boken. Några 

hade bara lagt den åt 

sidan, medan andra hade 

läst den med stort nöje.  

Sara var ett av de barn 

som gillade ”Nordiska 

Väsen”. Hon beskrev den 

som rolig och läskig och 

så här sa hennes 

familjehemsförälder: 

När jag såg den tjocka boken tänkte jag ”ojoj, 

vad är det här, varför skickar man ut en sån bok, 

den ser ju jättesvår ut”, men det var ju den som 

hon verkligen gick omkring med. Hon tyckte den 

var urspännande, så det var lite roligt och 

överraskande för mig. [Familjehemsförälder] 

Exemplet visar också att barnen kunde intressera 

sig för böcker som de vuxna inte trodde att de 

skulle tycka om.  

En annan familjehemsförälder berättade att deras 

flicka bara brukade läsa hästböcker: 

Hon har läst så mycket hästböcker och det är ju 

lätt att det blir samma genre, men nu kunde hon 

ju se att en bok kan vara rolig även fast den inte 

handlar om hästar. [Familjehemsförälder] 

Genom projektet 

upptäckte flickan andra 

typer av böcker och 

berättade till exempel att 

hon läst om ”Monstren i 

skogen” flera gånger.  

Idén att skicka både 

kapitelböcker och 

faktaböcker var något 

som var särskilt 

uppskattat av de vuxna i projektet:  

Det är nog bra att få med fakta också, att man 

får lite verklighet och inte bara fiction. Det är ju 

sånt som triggar att ställa frågor, som skapar 

nyfikenhet att forska mer. [Familjehemsförälder] 

Faktaböcker kunde göra det lättare för de vuxna 

att engagera sig i läsningen när barnen blivit så 

pass duktiga att de kunde läsa på egen hand: 

När de börjar läsa själva så är det ju lätt att man 

slutar läsa med dem. Då är det ju bra med 

faktaböcker som har en liten bild, något man kan 

prata runt. En sådan bok kan man ju gå in och ut 

i, man behöver inte heller läsa den från början till 

slut. [Familjehemsförälder] 
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Barnen kunde också 

tycka att det var bra med 

faktaböcker. Kim hade 

gillat ”Bättre och bättre 

dag för dag” eftersom 

den handlade om 

människans utveckling 

och innehöll lite konstiga 

och roliga saker: 

Den var bra för den handlade om hur människor 

först var apor och hur de började göra verktyg 

och att förr i tiden när de gick på toa så satt de på 

en pinne och torkade sig med pinnar. [Kim] 

Några barn tyckte att 

”Min första fågelbok” var 

bra. De berättade att 

den innehöll fakta om 

fåglar och att man kunde 

skriva upp fåglar man 

sett. Det hade inspirerat 

vissa att fågelskåda:  

Dagen efter att jag hade fått den satt jag här vid 

fönstret och tittade ut för att se vad det fanns för 

fåglar. [Sara] 

Samtidigt fanns det barn som inte var så förtjusta i 

faktaböckerna. Oliver tyckte att det hade varit 

roligare att bara få böcker med sagor och historier:  

Jag gillar typ äventyr, action och sånt. Jag vill 

inte sitta och läsa vad Albert Einstein gjorde för 

uppfinningar. [Oliver] 

Eftersom barnen kunde tycka om olika slags 

böcker var det en del av dem som tyckte att det 

hade varit bra om de hade fått fler böcker i den 

genre som de gillade: 

Jag skulle föreslå att man får säga vilken boktyp 

man tycker om. Om man gillar fantasy eller så 

och att man sen får sådana böcker. [Ludvig] 

Även om det fanns önskemål om att barnen på 

något sätt skulle få styra mer över innehållet i 

bokpaketen, så lyfte både barn och vuxna fram 

bredden i böckerna som något positivt. Dessutom 

tyckte de ju att det var spännande att inte veta vad 

som skulle komma i nästa bokpaket.  

Att en del böcker inte passade kunde ha att göra 

med hur svåra de var. Till exempel svarade Sofia så 

här på frågan om vad hon tyckte om böckerna:  

Sådär, för några böcker var lite för lättlästa. Jag 

brukar läsa ganska mycket och de som kom i 

början var så lättlästa. Sen började det komma 

svårare böcker. Det var bra. [Sofia] 

Sofia och hennes familjehemsföräldrar var 

besvikna över innehållet i de första bokpaketen. 

Böckerna var för lätta. Så hade det varit för några 

andra barn också. Sen fanns det också barn som 

tyckte att vissa böcker var för svåra, men det 

gjorde inte lika mycket. Ibland Iäste de vuxna 

böckerna högt och ibland sparades böckerna till 

senare. De tyckte ändå att det hade varit bra om 

man kunde ha anpassat böckerna efter barnens 

läsförmåga. Men det diskuterade också om det 

hade varit bra med en annan slags anpassning: 

Kanske man skulle ha riktat vissa böcker till killar 

och vissa till tjejer mera. [Familjehemsförälder] 

Men det finns inga tjej- och killböcker! [Rakel] 

Nej, egentligen inte. Bra Rakel, bra sagt! 

[Familjehemsförälder] 

Rakel och hennes 

familjehemsförälder kom 

på att “Nils hjälper laget” 

handlade om vad man 

tänker är typiska kill- och 

tjejsaker. I boken var Nils 

rädd att han skulle bli 

retad för att han virkade, 

men det blev han ju inte, 

berättade Rakel.  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGiYDYu_LKAhWFkSwKHdRbBzAQjRwIBw&url=http://wahlstroms.se/vaar-utgivning/boecker/min-foersta-faagelbok/9959&psig=AFQjCNEh--izEL_4jqumoLQ3piEjBbW0CA&ust=1455374773635874
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz3fK6-4bLAhUL1SwKHSHABh8QjRwIBw&url=http://www.bokus.com/bok/9789189451681/battre-och-battre-dag-for-dag/&psig=AFQjCNEjd1CNb29VgiVnR2o4P6zg9zgyhw&ust=1456079091817005
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK6qDsnJPLAhXGFJoKHQuwA9IQjRwIBw&url=http://www.barnboksprat.se/2013/10/02/nils-hjalper-laget/&psig=AFQjCNH3psDY-hp_ntNeT2ePhqtNJjzrkQ&ust=1456500371584608
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Att prata om böckerna, deras handling och 

innebörd – vad som står ”mellan raderna” var ett 

sätt för familjehemsföräldrarna att engagera sig i 

barnens läsning. En del hade aktivt frågat barnen 

om böckerna, bett dem återberätta innehållet och 

samtalat kring de teman som togs upp i boken.  

Några barn hade läst tillsammans med en vuxen. 

Antingen hade de turats om att läsa högt eller så 

hade barnet läst och den vuxne följt med i texten: 

När jag läst hemma har jag läst för henne 

(familjehemsföräldern). Hon har suttit bredvid. 

Jag brukar ha dem som läsläxa också. [Rakel] 

Några barn berättade att de hade böcker från 

skolan som de skulle läsa hemma som en slags 

läsläxa. Ibland hade man kommit överens med 

lärarna om att barnen fick använda böckerna från 

bokpaketen som läsläxa. En del lärare hade visat 

ett stort intresse för böckerna, till exempel tyckte 

några att ”Barnen frågar om naturen” och ”Lätta 

fakta om kroppen” var så bra att de hade beställt 

dem till hela klassen. 

Andra barn hade läst böckerna på egen hand och 

vid olika tillfällen under dagen. Ludvig brukade 

läsa på morgnarna innan resten av familjen hade 

stigit upp. Han brukade också skriva om böcker 

som han hade läst och hade flera pärmar med 

sammanfattningar som han hade gjort under åren. 

Jag läser och skriver. Först läser jag ett kapitel 

och sen sammanfattar jag och skriver om det 

med egna ord. Jag gjorde 

det med ”Johnny ingen 

aning”. [Ludvig] 

Emilio brukade läsa 

böckerna lite när som 

helst, men pratade också 

om att det ibland kunde 

vara skönt att lyssna på 

ljudböcker. 

Jag brukar läsa så här på kvällen och efter 

skolan, lite när som helst…Ibland kan det vara 

bättre att lyssna på ljudböcker. Det kan vara 

ganska skönt ibland att inte behöva läsa, att 

man kan lyssna istället och ändå få med sig 

texten i huvudet. [Emilio] 

I ett av bokpaketen fanns 

”Radio Valleby” med, 

både som en vanlig bok 

och som en ljudbok. 

Några barn läste boken 

och andra lyssnade på 

den. Fast det var inte 

alltid det gick att lyssna 

på ljudboken: 

Det är en skiva som man ska sätta i och lyssna 

på, men jag har inte gjort det för vår cd-spelare 

har gått sönder. Det var en boll som sköts i den, 

så det är ju inte så konstigt. [Emma] 

Sen kom Emma och hennes familjehemsförälder 

på att de kunde lyssna på ljudboken i bilen när de 

skulle åka på semester. 
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Familjehemsföräldrarna hade förhållit sig lite olika 

till barnens självständiga läsning. Några sa att de 

hade tyckt att det var viktigt att barnen läste 

böckerna och de hade haft mer eller mindre 

uttalade krav på att barnen skulle läsa dem. Ibland 

hade de fått påminna och ”pusha” barnen: 

Det blev väl lite tvång över det hela. Om det är 

frivilligt så är det väl kanske inte ofta som han 

läser. De här böckerna ville vi att han skulle läsa 

och då fick man ju ligga på. Men det var aldrig 

några problem. [Familjehemsförälder] 

Andra kunde ha uppmuntrat barnen att läsa, men 

lämnat det till barnen att själva bestämma hur 

mycket de skulle läsa: 

Vi har tittat på böckerna, men det har  nog mest 

varit hennes projekt, men vi har uppmuntrat 

henne att läsa. [Familjehemsförälder] 

OM BREVEN

I varje bokpaket följde det också med brev från 

Letterbox Club, en av författarna och närliggande 

bibliotek. En del barn hade läst breven 

tillsammans med en vuxen: 

Det kom en massa lappar också som man skulle 

läsa. Hon (familjehemsföräldern) läste dem för 

mig. Jag läste dem också. De var bra. [Marcus]  

Andra barn hade lagt breven åt sidan. De kunde 

tycka att det var för många och för långa brev: 

Ibland blev det lite tråkigt att läsa alla brev, men 

jag läste en bit …Varför ska de skriva så långa 

brev? Jag vill att de ska vara kortare. [Emma] 

En annan anledning till att barnen inte tycktes ha 

läst breven i så stor utsträckning kan vara att 

böckerna tog allt fokus: 

Att hon inte har läst breven har nog att göra med 

att de kommer med böckerna och att böckerna är 

mer spännande. Jag kunde säga ”kolla här vad 

de har skrivit”, men då är hon så himla glad för 

böckerna och går iväg. [Familjehemsförälder] 

När det gäller breven från Letterbox Club verkade 

det som om både barn och vuxna uppfattade dem 

som riktade till familjehemsföräldrarna. Några 

barn hade knappt sett dessa följebrev med 

information om själva bokpaketen. Däremot 

kunde barnen uppskatta författarbreven: 

Det var häftigt med 

breven från författarna. 

Man fick läsa vad de hade 

skrivit för böcker. [Sara] 

Saras familjehems-

förälder berättade sen 

att brevet från Bente 

Bratlund, författaren till 

”Anna och Simon”, hade 

inspirerat Sara i sitt skrivande då hon förstod att 

man kan blanda verkliga och påhittade händelser.   

Breven från biblioteken 

såg olika ut beroende på 

var barnen bodde och alla 

bibliotek hade inte 

möjlighet att skriva brev. 

Barnen kunde beskriva 

även dessa brev som 

långa och lite tråkiga: 

Hmm, jag har inte läst 

dem. Det var väldigt mycket text. [Amanda] 

Familjehemsföräldrarna kunde säga att det var bra 

att få information om biblioteket och tips på 
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böcker och evenemang, men det verkade inte som 

om breven lett till fler biblioteksbesök.  

Även om de olika breven inte alltid hade lästs, 

tyckte man att det var bra att de fanns med: 

Jag tycker att man ska ha med breven för det blir 

lite tomt annars om man bara får böcker och det 

inte står något. Det är bra att det står lite om 

böckerna och sånt. [Ludvig] 

Ludvigs familjehemsförälder höll med. Hon tyckte 

att det var bra att det fanns information om det 

var något man ville gå tillbaka till.  

Familjehemsföräldrarna fick också frågan om det 

hade varit bra att få information om hur man kan 

stödja barns läsutveckling. Några önskade att det 

hade funnits med. Andra hade redan tillräcklig 

kunskap, men menade att det inte skulle skada 

med några allmänna tips. 

OM SAKERNA 

I varje paket fanns det med några extra saker som 

bokmärken, vykort, penna, anteckningsbok, 

gympapåse och namnetiketter som barnen kunde 

klistra fast på böckerna. På det stora hela 

uppskattade barnen att de fick något mer utöver 

böckerna och några hade önskat fler saker:   

Det hade varit roligare om det var mer saker i, 

pennor och sånt, bokmärken och det. Det blir ju 

lite roligare då. [Oliver] 

Även familjehems-

föräldrarna trodde att 

sakerna kunde göra 

bokpaketen lite 

roligare för barnen. 

De menade att det 

finns så mycket annat som 

lockar, till exempel tv-spel och 

telefoner. De trodde att 

sakerna kunde väcka intresset  

för böckerna och fungera lite som en morot: 

Att det är lite annat än böcker i paketen, lite 

klistermärken och så, tror jag uppmuntrar och 

väcker nyfikenheten. Och kanske veta det, att 

om jag läser det här så kommer det nya bokpaket 

med nya saker. [Familjehemsförälder] 

Barnen och familjehems-

föräldrarna berättade 

också att flera av sakerna 

hade kommit till 

användning. Några barn 

hade använt bokmärkena 

när de läst böckerna och 

anteckningsboken för 

att skriva egna 

historier. En del saker  

hade getts vidare till  

syskon. Gympapåsen verkade ha varit en favorit.  

Det visade sig att även paketen i sig, alltså själva 

kuverten gick att använda. De innehöll ju 

bubbelplast och bubblorna var roliga att spräcka, 

berättade Kim.  

Vi fick också tips på hur man kunde göra 

bokpaketen bättre genom att tydligare koppla 

ihop sakerna med böckerna: 

Man skulle kunna göra att man kanske fick ett 

pennskrin med några pennor och sudd som 

passade till böckerna. Det skulle jag tycka vore 

kul. [Emma] 
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[LÄSTESTET 

]

[DE STATISTISKA ANALYSERNA 

]

FÖRE- EFTERSTUDIE AV BARNENS LÄSFÖRMÅGA 

Utöver intervjuerna utvärderades projektet genom 

en före- efterstudie av barnens läsförmåga. Det 

innebär att barnens läsförmåga mättes före och 

efter att de hade fått bokpaketen och att 

resultaten sedan jämfördes för att se om det blivit 

någon förändring. Den fråga vi ville svara på var: 

 Hur har barnens läsförmåga utvecklats? 

Barnen fick göra testerna i skolan med sin lärare 

eller en specialpedagog. Lästestet som användes 

heter LäSt13. Det innehåller både riktiga och 

påhittade ord. De ska läsas rätt och så snabbt som 

möjligt. Här berättar Emilio om hur det gick till: 

Jag fick läsa några ord och jag skulle läsa dem 

jättesnabbt och så var det så här konstiga ord 

som inte finns på riktigt och vissa ord som finns 

på riktigt. [Emilio] 

Resultaten från LäSt visar vilken läsålder barn har i 

förhållande till hur gamla de är. Ett barn som är 8 

år och 9 månader gammal och som är mycket 

duktig på att läsa kan till exempel ha en läsålder på 

10 år och 3 månader. Lästestet kan också visa hur 

mycket läsförmågan normalt brukar utvecklas 

över tid. Det vanliga är att ens läsålder följer 

samma utveckling som ens riktiga ålder.  

Med hjälp av testresultaten gick det att räkna ut 

om det blivit någon ”extra” utveckling under 

projektet. Det gjordes också analyser för att se om 

det var någon skillnad i utveckling mellan pojkar 

och flickor och mellan yngre och äldre barn.  

För att barnen skulle vara anonyma togs namn och 

personnummer bort innan forskarna fick lästesten 

och formulären som socialsekreterarna fyllt i. 

Från början var 31 barn med i projektet, men det 

saknas testresultat för två barn. Undersöknings-

gruppen består därför av 29 barn (bortfall 6,5 

procent). Två av de 29 barnens testresultat var för 

högt eller för lågt för det lästest som användes, så 

de är inte med i redovisningen av lästesterna. 

Resultaten bygger alltså på totalt 27 barns tester. 

När man ska utvärdera något som är tänkt att 

hjälpa barn att bli bättre på att läsa är det bra att 

veta en del saker om de personer som varit med. I 

Tabell 1 kan man se att 16 pojkar och 13 flickor var 

med i utvärderingen. Nästan en tredjedel av 
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barnen hade fått extra stöd i skolan under 

projektet. Det kunde till exempel handla om att de 

fick specialundervisning eller hade lästräning. De 

flesta hade svenska som modersmål. Barnen hade 

bott olika länge i sitt nuvarande familjehem, men 

genomsnittet var fyra år.  

I nästa avsnitt presenterar vi hur barnens 

läsförmåga utvecklades under projektet enligt 

lästesterna. Vi kommer också att återge några 

familjehemsföräldrars uppfattningar om hur 

projektet hade påverkat barnens läsning. 

Tabell 1. Beskrivande statistik om 

undersökningsgruppen, n=29 

Variabel Antal (procent) 

Pojkar 16 (55%) 
Flickor 13 (45%) 
Årskurs 2 7 (24%) 
Årskurs 3 12 (41%) 
Årskurs 4 10 (35%) 
Barnet har fått extra stöd i 
skolan 

9 (31%) 

Barnet har svenska som 
modersmål 

24 (83%) 

Placeringstid i nuvarande 
familjehem 

median 43 mån,  
medel 48 mån 

HUR UTVECKLADES BARNENS LÄSFÖRMÅGA? 

Det sammavägda resultatet på de båda deltesten 

visar att barnen i genomsnitt höjde sin läsålder 

med 12 månader under projektets gång. Eftersom 

det gick sex månader mellan testomgångarna kan 

man förvänta sig en naturlig utveckling av 

läsåldern med sex månader. I Figur 1 kan man se 

skillnaden mellan den förväntade och den faktiska 

utvecklingen av barnens läsålder. 

Figur 1. Förväntad respektive faktisk genomsnittlig 

utveckling i läsålder (månader), n=27 

 

Om man räknar bort den förväntade utvecklingen 

innebär resultateten att barnen i genomsnitt höjde 

sin läsålder med 6 månader ”extra” under 

projektets gång. (Se Tabell 2 på nästa sida för en 

mer utförlig redovisning av testresultaten.)  

Ett annat sätt att beskriva resultatet på är att säga 

att för varje månad i projektet så utvecklades 

genomsnittsbarnets läsålder med två månader, 

det vill säga dubbelt så mycket som man normalt 

förväntar sig. 

När projektet startade låg barnens läsålder i 

genomsnitt något under deras riktiga ålder. Efter 

ett halvår hade de kommit ikapp sina jämnåriga.  

Några barn hade gjort mindre förbättringar och 

andra har gjort väldigt stora förbättringar. Det gick 

däremot inte att se några tydliga skillnader mellan 

olika grupper av barn, till exempel mellan pojkar 

och flickor eller mellan de barn som fick särskilt 

stöd i skolan och de som inte fick det. 

Under intervjuerna berättade också familjehems-

föräldrarna att barnens läsförmåga hade 

utvecklats, men de tolkade förbättringarna på 

olika sätt. En del menade att bokpaketen hade 

väckt en läslust och att barnen läst mer: 

Vad jag vet i alla fall så har hon inte läst något 

tidigare. Nu har hon ju läst, tagit till sig böckerna. 
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[OM TESTRESULTATEN 

] 

Test Just skillnad T2/T1 (-6) T-test T2/T1 

 medelvärde S.D p-värde 
LäSt NonOrd 7.2 12.3 0.005 
LäSt Ord 4.8 6.7 0.001 
LäSt (NonOrd och Ord sammanvägt) 6.0 7.9 0.001 

Jag tycker att hon har blivit bättre på att läsa. Så 

det har gjort nytta för henne. Det har väckt en 

läslust. [Familjehemsförälder] 

I några fall hade både barn och vuxna lagt ner 

mycket jobb på att läsa böckerna och träna på 

läsningen, vilket också gav resultat: 

Jag vill ju att han ska bli jätteduktig i skolan. 

Visst har det här blivit lite hjälp…Vi har läst en 

halvtimme nästan varje dag. Man ser ju hur fort 

det går bara man sitter och håller på med det. 

[Familjehemsförälder] 

Andra trodde inte att bokpaketen i sig låg bakom 

de förbättringar de hade sett: 

På det senaste året har det blivit en skillnad, men 

det kan nog bero på en naturlig utveckling. Hon 

har ju alltid läst mycket. [Familjehemsförälder] 

Som i citatet ovan kunde några koppla 

förbättringarna till en naturlig utveckling. En del sa 

också att barnen brukade läsa mycket redan innan 

projektet och trodde därför inte att bokpaketen

hade gjort någon större skillnad. Ytterligare några 

trodde att bokpaketen i kombination med andra 

faktorer, till exempel skolans arbete, kunde ligga 

bakom den förbättring de hade märkt: 

Jag tror nog att projektet har haft en positiv 

inverkan på hans läsning. I höstas kunde han typ 

inte läsa alls, men de nationella proven visar att 

han ligger bra till. Sen har de ju gjort ett stort 

jobb i skolan. [Familjehemsförälder] 

En annan familjehemsförälder ville understryka att 

alldeles oavsett vad lästesterna visade, så hade 

hon upplevt att projektet varit betydelsefullt:  

Det har varit så betydelsefullt för henne på så 

många sätt, sen om det är mätbart vet jag inte, 

men det har varit viktigt. [Familjehemsförälder] 

Sammanfattningsvis visade alltså lästesterna på 

en stor utveckling av barnens läsförmåga. En del 

familjehemsföräldrar kopplade förbättringarna till 

bokpaketen medan andra trodde att utvecklingen 

berodde på faktorer som låg utanför projektet.  
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DISKUSSION 

Under 2014-2015 genomfördes det första svenska 

projektet med Letterbox Club – en bokklubb för 

placerade barn. Projektet innebar att 31 

familjehemsplacerade barn i årskurs 2-4 fick 

bokpaket hemskickade med posten en gång per 

månad i ett halvår.  

Projektet utvärderades genom intervjuer med 

några av barnen och deras familjehemsföräldrar 

och genom jämförelser av barnens testade 

läsförmåga före och efter att de hade fått alla 

bokpaket. Resultaten visar att projektet var 

uppskattat och att barnens läsålder utvecklades 

med sex månader mer än vad man kan förvänta 

sig under projekttiden. 

I det här avsnittet kommer vi att fokusera på hur 

man kan förstå de positiva resultaten gällande 

barnens läsutveckling. Vi kommer att diskutera 

vad projektet verkar ha inneburit för barnen och 

deras familjehemsföräldrar, men vi kommer också 

att ta upp begränsningar med utvärderingen. 

Avslutningsvis kommer vi att skriva några ord om 

framtiden för Letterbox Club i Sverige. 

LETTERBOX CLUB – MER ÄN BARA TILLGÅNG TILL BÖCKER 

Letterbox Club handlar om att ge barn i 

familjehem bättre tillgång till böcker i hemmet. 

Det är en sak som har pekats ut som viktig för 

barns läsutveckling. En del av barnen lånade 

böcker på biblioteket eller brukade få böcker i 

present. Andra hade inte lika bra tillgång till 

böcker, men ett intresse för att läsa. För de barnen 

var det troligen viktigt i sig att få böcker. 

Intervjuerna visar ändå att Letterbox Club tycks 

handla om mer än bara ökad tillgång till böcker. 

Barnen tyckte att det var roligt och spännande att 

få bokpaket i sitt eget namn hemskickade till sig. 

Något barn hade tyckt att det var töntigt, men 

överlag verkar det som att bokpaketen hade väckt 

en nyfikenhet och lust att läsa. Dessutom fanns 

det praktiska fördelar med att få böcker direkt 

hem. Små saker som bokmärken, vykort och 

pennor kunde öka intresset för böckerna och 

fungera som en morot för att barnen skulle läsa. 

Både barn och vuxna tyckte om att det var olika 

slags böcker i bokpaketen. Några hade önskat att 

de hade fått välja böcker själva, men det kan vägas 

mot möjligheten att man faktiskt kan upptäcka 

nya slags böcker. Att barn läser olika slags böcker 

är positivt för utvecklingen av läsförmågan. 

Dessutom kan det ge nya läsupplevelser – läsning 

handlar ju som sagt inte bara om förmåga! 

Däremot hade inte alltid svårighetsgraden på 

böckerna passat. De som under intervjuerna 

berättade att projektet inte varit så bra som de 

hade hoppats, var de som hade tyckt att böckerna 

var för lättlästa. I den mån det är möjligt vore det 

därför bra om svårighetsnivån på böckerna kan 

anpassas utifrån barnens läsnivå. 

Även om det säkerligen finns variationer, verkar 

det som om barnen har läst mer under projektet. 

Som med det mesta här i livet blir man ju ofta 

duktigare ju mer man övar på något.  

När man ska utforma insatser och olika slags stöd 

är det bra om stödet samordnas med och drar 

nytta av förändringar som hör till barns naturliga 

utveckling 14.  När det kommer till just läsning 

brukar det vara i de första årskurserna som 
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[OM BEGRÄNSNINGARNA MED UTVÄRDERINGEN 

]

läsförmågan utvecklas som mest. Utifrån det kan 

man tänka sig att det finns stor potential i att ge 

extra stöd och uppmuntran till läsning i åldern 8-10 

år. Det kanske inte heller 

behövs så stora insatser för 

att läsutvecklingen ska 

ta en rejäl skjuts framåt. 

Att Letterbox Club är så 

tydligt inriktad till barnen var något 

som lyftes fram som positivt under 

intervjuerna. Barnen uppmuntrades till att läsa 

och det kunde också spilla över på andra barn i 

familjen. På ett sätt kan man se det som att 

inriktningen mot barnen också ger dem möjlighet 

att ta kontroll över sitt eget lärande.  

Av intervjuerna att döma har barnen inte läst de 

medföljande breven i särskilt stor utsträckning. 

Ibland uppfattade man det som att de var riktade 

till de vuxna och ibland upplevde barnen dem som 

för långa och tråkiga. Genom att till exempel 

skriva barnens namn på breven, ha lekfullare 

layout och kortare texter, tror vi att breven skulle 

kunna nå fram till barnen bättre.  

I Letterbox Club finns det också en förhoppning 

om att familjehemsföräldrarna ska engagera sig i 

barnens läsning. Forskning visar nämligen att 

föräldrars aktiva stöd är viktigt för barns 

läsutveckling15 och att familjehemsföräldrars 

engagemang är betydelsefullt 

för hur barn i familjehem 

klarar sig i skolan16.  

Bland de familjehems-

föräldrar som intervjuades hade 

vissa läst med barnen dagligen. Andra 

hade samtalat med barnen om böckerna eller på 

olika sätt uppmuntrat dem att läsa. Det är troligt 

att deras engagemang har haft stor betydelse för 

läsutvecklingen.  

Eftersom det finns en sådan potential i föräldrars 

engagemang tror vi att det kan vara bra att 

fundera på hur den delen kan utvecklas ytterligare 

utan att Letterbox Club blir direkt förenat med 

krav. Till exempel skulle valet av böcker delvis 

kunna göras utifrån vilka böcker som på ett 

naturligt sätt kan involvera vuxna. Under 

intervjuerna framkom det att gåtböcker och 

faktaböcker kan vara sådana böcker. Familjehems-

föräldrarna var också positiva till att få information 

om hur man kan stödja barns läsutveckling.    

Letterbox Club är ju tänkt att ge barn stöd med sin 
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läsning i hemmiljön. Man brukar säga att det är 

bra om stöd kan ges i olika miljöer samtidigt14. I 

det här fallet var också lärarna informerade om 

barnens deltagande. Lästesteterna gjordes ju i 

barnens skolor och vissa lärare visade ett stort 

intresse för projektet. Det är inte osannolikt att 

det har gjort att man har fått bättre insikter om 

barnens styrkor och behov och tänkt extra mycket 

på barnens läsning också i skolan.  

När vi har träffat socialsekreterarna som var med i 

projektet har vi också fått höra att de har blivit mer 

uppmärksammade på vikten av läsning. En del av 

dem har frågat barnen om böckerna och 

uppmuntrat dem till att läsa. Sådana saker kan 

också ha haft betydelse för barnens läsning.  

Även om utvärderingen ger en positiv bild av 

projektet, är det viktigt att komma ihåg att det 

finns begränsningar med utvärderingen. 

Undersökningsgruppen är ganska liten och 

eftersom det inte finns någon jämförelsegrupp är 

det svårt att med säkerhet säga att 

förbättringarna i läsförmågan beror på 

bokpaketen. Alla barn och familjehemsföräldrar 

har inte heller kommit till tals i intervjuerna.  

Man kan fråga sig om det är rimligt att barns 

läsförmåga kan utvecklas så mycket av att de får 

bokpaket under ett halvår. En kritisk läsare kanske 

skulle säga nej. Det som lärare, socialsekreterare 

och inte minst barn och familjehemsföräldrar har 

berättat tyder dock på att projektet har inneburit 

mer än så. Om man ska sammanfatta det så kan 

man göra en lista på olika områden som Letterbox 

Club verkar kunna bidra med eller leda till: 

 Tillgång till (olika slags) böcker 

 Läslust och nyfikenhet på böcker 

 Fokus på läsning i rätt ålder 

 Engagemang och stöd från 

familjehemsföräldrar 

 Uppmuntran till läsning i olika miljöer  

Sammantaget verkar det därför som om 

bokpaketsprojektet kan leda till att en kedja av 

positiva processer startar och att dessa 

tillsammans kan bidra till att förbättra 

läsförmågan hos barn i familjehem.

FRAMTIDEN FÖR LETTERBOX CLUB  

Hur ser då framtiden för Letterbox Club ut? I 

region Jönköping pågår det ett annat försök med 

Letterbox Club. Det projektet är också riktat till 

barn i familjehem, men även till barn i familjer 

med långvarigt försörjningsstöd – en annan grupp 

som inte alltid klarar sig lika bra i skolan som sina 

jämnåriga1.  

I projektet i Jönköpings region har man också tagit 

fasta på några av lärdomarna från det här första 

pilotprojektet. Till exempel finns kapitelböckerna i 

två svårighetsnivåer och valet av nivå görs utifrån 

resultaten från de första lästesten.  

Under intervjuerna var det både barn och vuxna 

som tyckte att fler borde få vara med i Letterbox 

Club. Det är också vår förhoppning att den här 

idén om en bokklubb för barn i familjehem ska 

sprida sig till fler delar av landet, att det ska göras 

fler utvärderingar och att Letterbox Club så 

småningom ska få fäste och bli till en permanent 

verksamhet och också nå andra grupper av barn 

som av olika anledningar kan behöva stöd för att 

lyckas bättre i skolan. 



 

 
22 

REFERENSER 

1. Vinnerljung B, Berlin M, Hjern A. Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling 
hos barn.  Social rapport 2010. Stockholm: Socialstyrelsen; 2010: 227-66. 

2. Johansson H, Höjer I, Hill M. Young People from a public care background and their pathways 
to education: Final report from the Swedish part of the YiPPEE project. Göteborg: Göteborgs 
universitet; 2011. 

3. Vinnerljung B, Forsman H, Jacobsen H, Kling S, Kornør H, Lehmann S. Barn kan inte vänta: 
Översikt av kunskapsläget och exempel på genomförbara förbättringar. Stockholm: Nordens 
Välfärdscenter, 2015. 

4. Stone S. Child maltreatment, out-of-home placement and academic vulnerability: A fifteen-
year review of evidence and future directions. Children and Youth Services Review 2007; 29(2): 139-61. 

5. Jackson S. The education of children in care. In: Jackson S, ed. Nobody ever told us school 
mattered: Raising the educational attainments of children in public care. London: British Agencies for 
Adoption & Fostering; 2001: 11-53. 

6. Harker RM, Dobel‐Ober D, Lawrence J, Berridge D, Sinclair R. Who takes care of education? 
Looked after children's perceptions of support for educational progress. Child & Family Social Work 
2003; 8(2): 89-100. 

7. Kjellén G. Att läsa är livsviktigt: Om familjehemsplacerade barns läsning och skolgång. 
Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset; 2010. 

8. Flynn RJ, Tessier NG, Coulombe D. Placement, protective and risk factors in the educational 
success of young people in care: Cross-sectional and longitudinal analyses. European Journal of Social 
Work 2013; 16(1): 70-87. 

9. Lagerlöf H. Samhällsvård och välfärdsresurser: En studie av skolgång, fritid och 
kamratrelationer bland unga i familjehem och på institutioner. Stockholm: Stockholms universitet; 
2012. 

10. Duncan GJ, Dowsett CJ, Claessens A, et al. School readiness and later achievement. 
Developmental Psychology 2007; 43(6): 1428-46. 

11. Griffiths R, Comber C, Dymoke S. The Letterbox Club 2007-2009: Final evaluation report. 
Leicester: University of Leicester School of Education; 2010. 

12. Griffiths R. The Letterbox Club: An account of a postal club to raise the achievement of 
children aged 7 to 13 in foster care. Children and Youth Services Review 2012; 34(6): 1101-6. 

13. Elwér Å, Fridolfsson I, Samuelsson S, Wiklund C. LäSt: Test i läsning och stavning. Stockholm: 
Hogrefe/Psykologiförlaget; 2011. 

14. Ferrer-Wreder L, Stattin H, Lorente CC, Tubman JG, Adamson L. Successful prevention and 
youth development programs: Across borders. New York: Kluwer/Plenum 2004. 



 

 
23 

15. Wennerholm Juslin P, Bremberg S. Bättre skolresultat med ökat föräldrainflytande. 
Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut; 2005. 

16. Cheung C, Lwin K, Jenkins JM. Helping youth in care succeed: Influence of caregiver 
involvement on academic achievement. Children and Youth Services Review 2012; 34(6): 1092-100. 

 

BÖCKERNA SOM VAR MED I BOKPAKETEN 

Baklien, A. (2014). Min första fågelbok. Stockholm: B. Wahlström. 

Beaumont, É. & Paroissien, E. (2012). Barnen frågar om naturen: [naturkatastrofer, orkaner, köttätande 

växter och mycket mer]. Stockholm: Hippo. 

Bratlund, B. (2012). Solresan. Höganäs: Hegas. 

Brännström, J. (2014). Johnny - ingen aning!. Stockholm: Natur och kultur. 

Eckerman, P. (2004). Bättre och bättre dag för dag: den påhittiga människan. Stockholm: LL-förlaget. 

Egerkrans, J. (2013). Nordiska väsen. Stockholm: B. Wahlström. 

Gissy, P. (2013). En elefant på huvudet och andra kluriga gåtor. Stockholm: Berghs förlag. 

Johansson, S. (2013). Nils hjälper laget. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Jonsson, M. (2013). Monstren i skogen. Stockholm: Alfabeta. 

Nilsson, M. (2012). Änglar, kakor och tappade tänder. Stockholm: Lilla Piratförlaget. 

Turnbull, S. (2011). Lätta fakta om kroppen. Stockholm: Berghs förlag. 

Widmark, M. (2010). Radio Valleby: Sigges frågelåda med Vallebytoppen. Stockholm: Rabén & Sjögren. 

 


