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Förord 
I det första pilotprojekt vi gjorde i Stockholm med den skolstödjande insatsen Letterbox Club 

vände vi oss till barn som lever i familjehem. Denna rapport1 redovisar resultaten från vårt andra 

pilotprojekt där målgruppen istället är barn som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 

Detta projekt har genomförts i samarbete med flera aktörer; Bokspindeln, Studieförbundet 

Vuxenskolan Stockholm, socialtjänst och bibliotek i stadsdelen Hässelby/Vällingby och 

Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.  

Vi vill varmt tacka barn, föräldrar, socialsekreterare, bibliotekarier och författare för er 

medverkan i projektet!  

Vi riktar också ett tack till Kulturrådet, Stockholms läns landsting, Stiftelsen Solkatten och 

Studieförbundet Vuxenskolan och medverkande bokförlag vilka alla bidragit till finansiering och 

därigenom möjliggjort projektet. Bokförlagen som medverkar är Alfabeta bokförlag, Berghs 

bokförlag, Bonnier Carlsen, En bok för alla, Hegas, Lilla Piratförlaget, Natur & Kultur, Rabén & 

Sjögren.  

Vi önskar de medverkande barnen många härliga läsupplevelser och vår förhoppning är att flera 

barn ska nås av och få möjlighet att vara med i Letterbox Club. 

 

Stockholm mars 2018 

Lisa Gunnarsson, projektledare Bokspindeln 

 

  

                                                 
1 Rapporten har skrivits av Hilma Forsman, verksam vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet på 

uppdrag av Bokspindeln 
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Inledning 
Barn som växer upp i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd har inom forskningen 

identifierats som en riskgrupp för framtida psykosociala problem. I jämförelse med andra barn 

riskerar de ogynnsam utveckling i form av exempelvis placering i samhällsvård och tonårs-

föräldraskap samt missbruk, psykisk sjukdom och försörjningsproblem i ung vuxen ålder [1, 2].  

Studier har också visat att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd klarar sig sämre i 

skolan än andra barn. De får sämre grundskolebetyg och lägre utbildningsnivå i vuxen ålder än 

sina jämnåriga, men också i förhållande till barn med samma begåvning, det vill säga de tycks 

underprestera utifrån sina kognitiva förutsättningar [3].  

Dåliga skolresultat har länge setts som en riskfaktor för barns livschanser. Barns framtidsutsikter 

påverkas givetvis av en rad samvarierande faktorer, men den starkaste påverkbara riskfaktorn vi 

hittills känner till är skolmisslyckanden. De höga riskerna för framtida psykosociala problem, 

bland barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd kan till stor del (statistiskt) förklaras av 

att de i högre utsträckning misslyckas i skolan [3, 4]. En viktig slutsats blir då att ett sätt att 

förbättra barnens livschanser är att stödja dem i deras skolgång genom riktade interventioner. Ett 

lovande program i det sammanhanget är Letterbox Club. 

Letterbox Club – en skolstödjande insats 

Letterbox Club utvecklades som en skolstödjande insats för placerade barn i Storbritannien för 

nästan femton år sedan. Programmet innebär att barn får paket med böcker och matematikspel 

hemskickade till sig varje månad under ett halvår. Syftet är att förbättra barnens läs- och 

räkneförmåga genom uppmuntran till lärande och förbättrad tillgång till böcker och spel.  

Letterbox Club har utvärderats i ett flertal studier i olika länder. Enklare utvärderingar, så kallade 

före/efterstudier, har visat tydliga förbättringar av de deltagande barnens läsförmåga och i vissa 

fall även matematikkunskaper [5-9]. Utvärderingar med högre bevisgrad, så kallade 

randomiserade kontrollerade försök, har gett mer blandade resultat [10, 11].  

Även om det är oklart hur verksamt Letterbox Club är för utvecklingen av barnens läs- och 

räkneförmåga, visar intervjuer att programmet är omtyckt och uppskattat bland barn och 

familjehemsföräldrar. Programmet har varit betydelsefullt både vad gäller att öka barnens 

tillgång till böcker och spel och att uppmuntra dem till att läsa och räkna mer genom det 

personliga tilltalet och det genomtänkta urvalet av material [5, 6, 9, 12].  

Som tidigare nämnts är Letterbox Club framtaget för placerade barn, men i ett nyligen avslutat 

projekt i Region Jönköpings län ingick även en grupp med barn vars familjer mottar ekonomiskt 

bistånd [12]. Inspirerade av det initiativet och mot bakgrund av behovet av att också ge denna 

grupp stöd i sin skolgång genomfördes det projekt som denna rapport fokuserar, ett pilotprojekt 

med Letterbox Club helt inriktat mot barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd.  

Genomförandet av projektet  

Pilotprojektet med Letterbox Club för barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 

genomfördes som ett verksamhetsutvecklingsprojekt i stadsdelen Hässelby/Vällingby. 

Stadsdelen hade tidigare medverkat i ett liknande projekt riktat till barn i familjehem och ville 

utifrån de erfarenheterna testa insatsen med denna nya målgrupp.  
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Barnen som deltog i projektet fick paket hemskickade till sig varje månad under ett halvår från 

juni till december under 2016. Varje paket innehöll en skönlitterär bok och en faktabok. Alla 

barn fick samma faktaböcker, men de skönlitterära böckerna var uppdelade i två svårighetsnivåer 

och anpassades efter barnens testade läsförmåga. Som tidigare nämnts är Letterbox Club inriktat 

mot både läsning och räkning, men på grund av att det inte fanns några lämpliga matematikspel 

att tillgå var projektet i det här fallet enbart inriktat mot läsning. I varje paket följde det med ett 

brev till barnet med en hälsning och beskrivning av innehållet i paketet. Ibland medföljde också 

brev från författare till böckerna eller en hälsning från biblioteket med information och boktips. 

Därtill fick barnen kringmaterial som pennor, sudd, vykort, bokmärken och en gympapåse. 

Själva paketen var färgglada och personligt adresserade till barnen. 

Genomförandet av projektet var uppdelat på olika parter med olika uppgifter:  

 Familjernas biståndshandläggare vid enheten för ekonomiskt bistånd informerade 

föräldrarna om projektet, inhämtade samtycke och förmedlade tider för testning före och 

efter insatsen. För utvärderingens del fyllde de även i enklare formulär med 

bakgrundsuppgifter om de deltagande barnen.  

 Två bibliotekarier på Bibblerian (en lokal mötesplats som samlar bibliotek, 

medborgarkontor och Kulturskolan) testade barnens läsförmåga före och efter insatsen. 

Bibliotekarierna hade fått en genomgång i hur testet skulle administreras och hade 

möjlighet till handledning av specialpedagog.  

 Forskaren gjorde utvärderingen och hade en rådgivande funktion under projektets gång.  

 Projektledaren från Bokspindeln övervakade genomförandet av projektet och skötte all 

kontakt med de andra parterna inklusive finansiärer, förlag och författare. Projektledaren 

ordnade även innehållet i paketen och skickade dem till de deltagande barnen.  

 

Utvärderingen 
Då syftet med pilotprojektet var att förbättra barnens läsförmåga gjordes en utvärdering med 

fokus på att se hur läsförmågan utvecklats under interventionstiden. I detta avsnitt beskrivs 

metoden för denna utvärdering. 

En före/efterstudie av barnens läsförmåga 

För att svara på hur barnens läsförmåga utvecklats under interventionstiden gjordes en så kallad 

före/efterstudie. Det innebär att barnens läsförmåga testades med ett standardiserat 

åldersnormerat instrument före (T1) och efter (T2) insatsen. De båda testresultaten jämfördes 

sedan för att se om det skett någon förändring. Det fanns ingen jämförelsegrupp, utan varje barn 

var sin egen kontroll. Åldersnormeringen av testet gör ändå att de deltagande barnens läsförmåga 

kan jämföras med resultaten för en ”normalgrupp” av jämnåriga barn. Därmed går det att ta 

hänsyn till den naturliga utveckling som normalt sker i takt med att barn blir äldre. Om barnens 

läsförmåga utvecklats mer än vad man kan förvänta sig under den tid som gått mellan 

testtillfällena skulle det kunna ses som en indikation på att Letterbox Club varit verkningsfullt.   

Målgrupp och urval  

Målgruppen för projektet var 40 barn 8-10 år (skulle gå årskurs 2-4 under hösten 2016) i familjer 

med långvarigt ekonomiskt bistånd, vilket definierades som att de mottagit bistånd under 
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övervägande del de tre senaste åren. För att barnen skulle ingå i själva utvärderingen av projektet 

fanns några särskilda inklusionskriterier: 

1) att barnet själv vill delta och att barnets vårdnadshavare vill att barnet deltar  

2) att barnet förväntas kunna göra ett lästest på svenska 

På grund av att Letterbox Club troligtvis inte skulle svara mot vissa barns särskilda behov av 

stöd, fanns också några exklusionskriterier: 

1) att barnet har eller visat tecken på omfattande läs- och skrivsvårigheter 

2) att barnet har utvecklingsstörning, autism eller liknande 

3) att barnet invandrat till Sverige efter skolstart 

Stadsdelens inventering visade att 60 barn tillhörde målgruppen. De valde att inte tillfråga 11 av 

dessa barn. Anledningarna till detta var att barnen var placerade eller att familjen nyligen blivit 

självförsörjande. Föräldrarna till 16 andra barn valde att tacka nej. Orsaker som uppgavs var 

tidsbrist, oro för testningen eller böckernas innehåll och att barnet redan läste tillräckligt. Bland 

de som initialt tackat ja valde nio att avbryta sin medverkan innan projektet startat. Ett barn 

exkluderades senare från utvärderingen på grund av tecken på omfattande läs- och 

skrivsvårigheter och ytterligare två barn visade sig ha invandrat efter skolstart. Av den initiala 

gruppen på 60 barn kom alltså endast 21 barn att ingå i det slutliga urvalet. 

Med hjälp av ett enkelt formulär samlades bakgrundsuppgifter om de deltagande barnen in. Av 

tabell 1 framgår att flickorna var i majoritet. Däremot var fördelningen över årskurser helt jämn. 

Inget barn hade någon känd diagnos som påverkade skolgången och endast ett barn fick extra 

stöd i skolan. En femtedel av barnen hade svenska som modersmål. Bland barnen med annat 

modersmål var några födda i Sverige, men majoriteten var födda i ett annat land. 

Tabell 1. Beskrivande statistik om urvalet, n=21 

Variabel Antal (procent) 

Kön Flickor 12 (57%) 

Pojkar 9 (43%) 

Årskurs 2 7 (33%) 

3 7 (33%) 

4 7 (33%) 

Diagnos som påverkar skolan 0 (0%) 

Extra stöd i skolan 1 (5%) 

Modersmål Svenska  4 (19%) 

Annat (född i Sverige) 5 (24%) 

Annat (invandrat) 12 (57%) 

Bortfall 

Av de 21 barnen som ingick i det slutliga urvalet var det nio som inte genomförde det andra 

testet efter programmets slut. Det är oklart varför dessa barn inte dök upp vid något av de 

anvisade testtillfällena. Det innebär ett bortfall på 42.9 procent, vilket måste betraktas som högt. 

Undersökningsgruppen, det vill säga de barn som analyserna är gjorda på, består därför av enbart 

12 barn. Uppgifterna om dessa barn finns sammanställda i tabell 2. Det har inte gjorts någon 
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statistisk bortfallsanalys, men en jämförelse med uppgifterna i tabell 1 visar att det var en större 

andel pojkar som föll bort. Mest slående är att bortfallet är helt koncentrerat kring de barn som 

har annat modersmål än svenska och som inte heller är födda i Sverige. 

Tabell 2. Beskrivande statistik om undersökningsgruppen, n=12 

Variabel Antal (procent) 

Kön Flickor 8 (67%) 

Pojkar 4 (33%) 

Årskurs 2 5 (42%) 

3 3 (25%) 

4 4 (33%) 

Diagnos som påverkar skolan 0 (0%) 

Extra stöd i skolan 0 (0%) 

Modersmål Svenska  4 (33%) 

Annat (född i Sverige) 5 (42%) 

Annat (invandrat) 3 (25%) 

Lästesterna 

Lästesterna gjordes före (T1) och efter (T2) insatsen, det vill säga innan det första paketet 

respektive efter att det sista paketet skickats ut. I genomsnitt hade det gått sju månader mellan de 

båda testtillfällena. Det test som användes heter LäSt – Test i läsning och stavning för åk 1-6 och 

är ett standardiserat instrument för att mäta barns grundläggande färdigheter i läsning [13]. I 

utvärderingen användes de båda deltesten Avkodning Nonord och Avkodning Ord. Testen går ut 

på att barnen ska, korrekt och så snabbt som möjligt, avläsa ett antal påhittade nonsensord 

respektive vanliga ord. Resultaten visar vilken läsålder barnen har i förhållande till deras faktiska 

ålder. Testet tar 10-15 minuter att genomföra. 

Statistisk analys 

Resultaten från de båda testtillfällena har analyserats statistiskt med hjälp av ett så kallat t-test av 

medelvärden (paired sample t-test). Eftersom man kan förvänta sig en naturlig utveckling av 

barnens läsförmåga under den tid programmet pågick – en tidseffekt – så justerades testvärdena 

från T2 med denna förväntade utveckling. Det innebär att om det gått sju månader mellan 

testtillfällena så justerades barnets uppmätta läsålder vid T2 med sju månader. Resultaten av 

analyserna visar därför om barnens läsålder har utvecklats mer eller mindre i förhållande till den 

förväntade naturliga utvecklingen under interventionstiden.   

Eftersom undersökningsgruppen varit så liten har det inte varit aktuellt med multivariata eller 

bivariata analyser för att undersöka skillnader i utveckling mellan olika undergrupper av barn. 

Etiska överväganden2 

Då projektet genomförts som ett verksamhetsutvecklingsprojekt i stadsdelen Hässelby/Vällingby 

har socialtjänsten ansvarat för den information som barn och vårdnadshavare fått. I denna 

information har det framgått vilka uppgifter som ska samlas in inom ramen för projektet, hur de 

                                                 
2 Utvärderingen har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (dnr 2015/859-31). 
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kommer att användas och att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Socialtjänsten har också inhämtat och dokumenterat samtycke från barnens vårdnadshavare.  

Då en del uppgiftshantering (adresser, bakgrundsuppgifter och testresultat) lades på 

projektledaren från Bokspindeln, upprättades en sekretessförbindelse mellan henne och 

socialtjänsten.  

De uppgifter som forskaren analyserat (bakgrundsuppgifter och testresultat) har varit 

avidentifierade, det vill säga namn och personnummer har ersatts med ett kodnummer och 

projektledaren har varit den enda som haft tillgång till kodnyckeln.  

 

Resultat 
I tabell 3 visas barnens genomsnittliga utveckling i läsålder efter justeringar för den förväntade 

naturliga utvecklingen under interventionstiden (tidseffekten). I tabellen går det dels att se 

resultaten på de båda deltesten i LäSt (Nonord och Ord) och dels ett sammanvägt resultat från 

dessa test. Resultaten från LäSt Nonord visar att genomsnittsbarnets läsålder utvecklades med 

7.3 månader mer än förväntad utveckling över tid. Motsvarande resultat från LäSt ord visar en 

utveckling på 5.1 månader. Det sammanvägda resultatet visar att barnen i genomsnitt höjde sin 

läsålder med 6.2 månader extra. Skillnaderna mellan de båda testtillfällena är statistiskt 

signifikanta, det vill säga resultaten visar tydliga förbättringar av barnens läsålder. 

Tabell 3. Genomsnittlig utveckling i läsålder (månader) efter justeringar för förväntad tidseffekt, 

n=12 

Test Justerad skillnad T2/T1 T-test T2/T1 

medelvärde S.D p-värde 

LäSt Nonord 7.33 6.88 0.004 

LäSt Ord 5.08 6.61 0.022 
LäSt (NonOrd och Ord sammanvägt) 6.21 5.20 0.002 

 

Diskussion 
Denna rapport har fokuserat på ett pilotprojekt där den skolstödjande insatsen Letterbox Club 

testats med barn, 8-10 år gamla, i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. I detta avsnitt 

kommer resultaten av utvärderingen och genomförandet av projektet att diskuteras.  

Positiva läsresultat – hur ska de tolkas? 

Utvärderingen som gjorts i form av en före/efterstudie visade en tydlig positiv förbättring av de 

deltagande barnens läsförmåga. I genomsnitt hade läsförmågan utvecklats med ungefär sex 

månader mer än förväntat under interventionstiden. Resultaten ligger därmed i linje med dem 

från projektet i Stockholm med barn i familjehem [9] och över resultaten från projektet i Region 

Jönköpings län som vände sig till både barn i familjehem och barn i familjer med långvarigt 

ekonomiskt bistånd [14].  
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Även om utvärderingen visade positiva resultat, ska man vara försiktig med att dra några vidare 

slutsatser av det. För det första är utvärderingen gjord med en så kallad svag design i och med att 

det inte funnits någon jämförelsegrupp. För det andra är undersökningsgruppen liten då den 

består av endast tolv barn. För det tredje bygger resultaten på en selekterad grupp som troligtvis 

inte är representativ för den större målgruppen. Som tidigare nämnts tillhörde 60 barn 

målgruppen. Av olika anledningar kom endast 21 av dessa att ingå i projektet. Bortfallet bland 

dessa är högt (42.9 %). Vidare är bortfallet helt koncentrerat till den grupp barn som hade annat 

modersmål än svenska och som var födda i ett annat land.  

Möjligheter med Letterbox Club för målgruppen 

Att barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd får stöd med sin skolgång är angeläget 

utifrån att en så stor andel av dem klarar sig dåligt i skolan och att skolmisslyckanden i sin tur är 

en stark riskfaktor för framtida psykosociala problem. Då familjer med långvarigt ekonomiskt 

bistånd har omfattande kontakt med socialtjänsten under längre tid, ter sig socialtjänsten som en 

naturlig plattform för att initiera skolstödjande insatser till barnen i dessa familjer. 

Letterbox Club har många sympatiska drag. Programmet är relativt sett lätt att genomföra och 

mindre resurskrävande än andra skolstödjande insatser som testats med familjehemsplacerade 

barn i Sverige (t ex samverkansmodellen SkolFam och lästräningsmetoden Paired Reading). I sin 

enkelhet bygger Letterbox Club på ökad tillgång till böcker i hemmet och uppmuntran till 

läsning genom en variation av spännande böcker och ett personligt tilltal. Förhoppningen är att 

det ska leda till att barnen läser mer och därmed utvecklar sin läsförmåga. Utvärderingar har 

visat lovande, om än inte entydigt positiva resultat vad gäller utvecklingen av läsförmågan. I 

intervjuer med barn och vuxna om deras upplevelse av programmet framträder dock en klart 

positiv bild. Att programmet är uppskattat och betydelsefullt har ett stort värde i sig. Då insatsen 

bygger på ökad tillgång till böcker i hemmet, kan den vidare ses som särskilt lämplig för 

ekonomiskt utsatta barn. I det tidigare nämnda projektet med Letterbox Club i Jönköping, som 

delvis riktade sig till barn i familjer med ekonomiskt bistånd, framkom det också att det betydde 

särskilt mycket för denna grupp av barn att få saker att äga [12].  

Problem under projektets genomförande – vilka lärdomar kan dras? 

Letterbox Club är framtaget för barn i familjehem och att rikta insatsen mot barn i familjer med 

ekonomiskt bistånd visade sig innebära en del problem som inte uppmärksammats i tidigare 

projekt. För det första hade stadsdelen svårt att rekrytera barn och föräldrar, vilket visade sig i att 

många föräldrar valde att tacka nej till erbjudandet om att deras barn skulle få ta del av 

programmet. En anledning till detta skulle kunna vara bristande informationen om insatsen och 

projektets genomförande. Det är möjligt att fördelarna med Letterbox Club inte framgick på ett 

tydligt sätt. Bibliotekarierna som testade barnen märkte att flera av de som tackat ja till att delta 

inte visste vad insatsen innebar och inte förstått att barnen skulle få paket med böcker som de 

skulle få behålla, vilket bekräftar att informationen i vissa fall varit bristfällig. Det visade sig 

också att ett eventuellt deltagande var förenat med en del oro hos en del föräldrar vad gäller 

testning och böckernas innehåll, en oro som kanske hade kunnat mötas upp om föräldrarna hade 

fått mer information om de delarna och själva fått se hur ett typiskt paket ser ut. Då en stor andel 

hade annat modersmål än svenska hade det även varit önskvärt med information på andra språk. 

Stadsdelen valde att låta familjernas egna biståndsbedömare informera om projektet, men det är 

möjligt att rekryteringen hade gått bättre om de utsett en eller ett par personer ansvariga för den 
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uppgiften. Då deltagandet i projektet var helt frikopplat från det ekonomiska biståndet, hade ett 

sådant upplägg också varit mer lämpligt ur ett maktperspektiv. 

Det visade sig även vara svårt att få barnen att komma på de anvisade testtillfällena. Flera 

familjer dök inte upp trots att nya tider erbjöds löpande. I vissa fall handlade det om praktiska 

hinder. Då alla föräldrar troligtvis inte hade möjlighet att följa sina barn hade det därför varit bra 

om stadsdelen kunnat erbjuda testning i hemmet eller i skolan. En annan förklaring kan vara att 

informationen om varför testningen är viktig brustit. Bibliotekarierna som testade barnen märkte 

att många av de föräldrar och barn som tackat ja till att delta inte visste varför de skulle komma 

till dem för att göra lästesterna, vilket stärker den tesen. Att bortfallet blev stort kan möjligtvis 

också ses som tecken på att informationen om varför den andra testningen var viktig för 

utvärderingen inte hade gått fram. I några fall visade det sig även vara svårt att få tag på familjer 

som inte längre var aktuella på enheten för ekonomiskt bistånd, exempelvis på grund av att de 

blivit självförsörjande under projektet gång. Det som är anmärkningsvärt är att bortfallet var helt 

koncentrerat kring den grupp som bestod av barn med annat modersmål än svenska och som inte 

var födda i Sverige. Det går bara att spekulera kring vad det står för, men det är en erfarenhet 

som man bör ha med sig in i framtida liknande projekt. 

Slutsatser 

Utvärderingen av Letterbox Club visade en tydlig förbättring av de deltagande barnens 

läsförmåga, men på grund av att undersökningsgruppen var liten och bortfallet var stort, går det 

inte att dra några vidare slutsatser av det resultatet. För att få en tydligare bild av hur insatsen 

fungerar för barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd behöver det göras fler 

utvärderingar, företrädesvis med en jämförelsegrupp. Framtida utvärderingar bör även ta fasta på 

barnens och deras föräldrars erfarenheter och upplevelser av programmet, ett perspektiv som 

saknats i denna utvärdering. För att undvika rekryterings- och bortfallsproblem är det också 

viktigt att se över informationen som ges till tänkta deltagare – både vad gäller form och innehåll 

– samt att underlätta för familjerna att få barnens läsförmåga testade före och efter 

interventionen. 
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