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Abstract 

Title: Learning and social interaction, - Foster parents experiences of the Letterbox Club 

This paper focuses on education and learning for children in foster care, more specifically on 

the intervention Letterbox Club. The overall purpose of the study is to investigate how foster 

parents experience and describe how Letterbox Club influences the children’s learning, and 

the interaction between the children and the foster parents. This focus differs from previous 

studies of Letterbox Club. 

The data consist of eight qualitative interviews of foster home mothers who had a total of nine 

placed children. All study participants had been part of the Letterbox Club intervention during 

the fall of 2017. The interviews were analyzed using content analysis and three themes 

emerged: The family home as a learning environment, Letterbox Club as a learning tool and 

Letterbox Club as a tool for relationship.  

The study concludes that the conditions for foster homes as a learning environment vary 

widely, depending on family constellations, habits, interests, backgrounds, etc. This can make 

different opportunities for using and utilizing the Letterbox Club packages. Additionally, most 

foster parents described how they benefited from Letterbox Club, and used it both as a 

learning tool and a relational tool, but there are also examples that certain content does not 

work for all foster parents, children and situations. 
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Sammanfattning 

Fokus för denna uppsats är placerade barns utbildning och lärande med utgångspunkt i 

interventionen Letterbox Club. Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur 

familjehemsföräldrar upplever och beskriver Letterbox Club, med fokus på barnets lärande 

och interaktionen mellan barn och familjehemsförälder. Denna inriktning skiljer sig från 

tidigare studier av Letterbox Club. 

Materialinsamlingen genomfördes genom åtta kvalitativa intervjuer av familjehemsmammor 

som sammanlagt haft nio placerade barn som deltagit i Letterbox Club under hösten 2017. 

Intervjuerna analyserades med hjälp av innehållsanalys och tre teman framkom: 

Familjehemmet som en lärandemiljö, Letterbox Club som ett lärandeverktyg och Letterbox 

Club som ett relationsverktyg.  

Studiens slutsatser är att förutsättningarna för familjehemmen som lärandemiljö varierar stort, 

både gällande familjekonstellationer, vanor, intresse, bakgrund osv., vilket kan skapa olika 

möjligheter att använda och tillgodogöra sig materialet i Letterbox Club. Dessutom verkar 

Letterbox Club vara ett hjälpmedel för lärande och relationsskapande i många familjehem, 

men det finns också exempel på att visst innehåll inte passar alla familjehem, barn och 

situationer.  
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Förord 

Den här uppsatsen har på flera sätt varit utmanande att skriva. Främst för att jag som 

projektansvarig för Letterbox Club i Sverige nu varit tvungen att försöka byta perspektiv och 

granska mitt arbete ur en annan vinkel, men också för att tiden aldrig tycks räcka till.  

Det jag trots allt har med mig efter att arbetet är gjort, är det roliga som det också inneburit. 

Det har varit roligt att få utvecklas och lära och framförallt otroligt roligt att få intervjua 

familjehemsföräldrar och få ta del av deras erfarenheter och deras vardag. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Disa Bergnehr som haft rollen att både stödja 

och störa mig. Hon har om och om igen sett till att jag blivit tvungen att se mitt arbete på nya 

sätt. Tack för all hjälp! 
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1. Introduktion 
Den här uppsatsen har fokus på placerade barns utbildning och lärande, vilket är högst aktuellt 

inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Placering i familjehem är den vanligaste 

vårdformen i Sverige när det gäller vård utanför det egna hemmet för barn och ungdomar. 

Under 2016 var knappt 20 000 barn och unga i Sverige placerade i familjehem 

(Socialstyrelsen, 2017). Familjehemsvård regleras främst i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

och i socialtjänstförordningen (SFS 2001:937), och innebär att ett barn inte bor med sina 

vårdnadshavare utan hos en annan familj där barnet får stadigvarande vård och fostran. Det 

sker på uppdrag av socialnämnden. Ett barn kan bo i ett familjehem under kortare tid, till 

exempel några månader eller under så lång tid som hela uppväxten (Socialstyrelsen, 2013).  

Barn kan placeras i familjehem av olika orsaker. Främst handlar det om brister i barnets 

hemmiljö men det kan också vara fråga om barnets eget beteende. Ibland är svåra 

relationsproblem i familjen orsak till placeringen (Vinnerljung & Andreassen, 2015). De 

flesta placeringar görs med samtycke från vårdnadshavarna och ungdomar över 15 år. Om det 

inte finns ett sådant samtycke kan ett barn placeras med stöd av Lag med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (SFS 1990:52) (Socialstyrelsen, 2017). 

Det är skolans uppgift att ge placerade barn, precis som alla andra barn, en god utbildning 

(Skollag 2010:800), men socialtjänsten är också en viktig aktör då den ansvarar för att 

placerade barn får den vård och fostran de behöver. Socialtjänsten har till uppdrag att följa de 

placerade barnens skolgång men också se till att deras boendemiljö gynnar lärande och 

möjligheten att nå skolans kunskapsmål (Socialstyrelsen, 2012).  

Det finns olika sätt att stödja de placerade barnens lärande och familjehemmen att bli goda 

lärandemiljöer. Familjehemmen som intervjuas i den här uppsatsen har placerade barn som 

förutom att ha deltagit i Letterbox Club även är del av interventionen Skolfam. Skolfam 

startade 2005 i Helsingborg som ett försök att förbättra möjligheten för familjehemsplacerade 

barn att lyckas bra i skolan. 2017 var arbetsmodellen spridd till 25 kommuner i Sverige och 

sammanlagt under de här åren har 801 barn fått insatser genom Skolfam (Stiftelsen Allmänna 

Barnhuset, 2016). 

Letterbox Club är en intervention som bedrivs i familjehemmen med syftet att stimulera och 

väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och lära sig. Målet är att öka barnens 

kunskaper och lärande vilket görs genom att skicka paket med böcker, spel och skrivmaterial 

till barnen.  

Letterbox Club har sitt ursprung i England. Rose Griffiths, som var familjehemsförälder 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. Flera pilotprojekt genomfördes innan det 

2007 utvecklades till ett nationellt projekt med 500 deltagande barn och 2009 var 4 500 barn 

med i projektet. Idag är Letterbox Club en etablerad verksamhet i Storbritannien och har 

årligen runt 10 000 deltagande barn (Region Jönköpings län & Allmänna Barnhuset, 2017).  
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Deltagande i Letterbox Club, både i Storbritannien och i Sverige, innebär att barnen får ett 

paket per månad via posten. En omgång pågår i sex månader och innebär således sex paket till 

barnen. Varje paket innehåller en skönlitterär bok, en faktabok, ett eller flera spel som tränar 

matematik och räkneförmåga, samt brev från författare, och diverse skrivmaterial (Region 

Jönköpings län & Allmänna Barnhuset, 2017). 

Tre pilotprojekt har genomförts i Sverige, två av dessa i Stockholm och ett i Jönköpings län. 

Under hösten 2017 prövades en metodutveckling av Letterbox Club då 29 

familjehemsplacerade barn som redan deltar i Skolfam fick tre paket som utöver tidigare 

innehåll även gav barnen uppdrag och utmaningar kopplade till innehållet. Detta för att 

ytterligare försöka väcka lust till lärande och interaktion mellan barn och 

familjehemsföräldrar. Till denna omgång kopplades också en blogg för både barn och 

föräldrar. Det är deltagandet i denna metodutveckling som är föremål för aktuell uppsats. 

Det har tidigare gjorts en mängd utvärderingar och studier, både i Storbritannien och Sverige 

vilka främst har koncentrerats till att undersöka de effekter Letterbox Club ger på barnens 

kunskaper, samt vad barn och familjehem tycker om att delta. Denna uppsats tar en annan 

utgångspunkt och syftar istället till att undersöka hur familjehemsföräldrar upplever och 

beskriver Letterbox Club med fokus på barnets lärande och interaktionen mellan barn och 

familjehemsföräldrar, samt barns och familjehemsföräldrars förutsättningar för deltagande. 

Förenklat är logiken med Letterbox Club att barnen när de får paket med böcker och spel, blir 

intresserade och därför börjar använda materialet, och genom den träning det ger, ökar de sina 

kunskaper. Detta scenario är inte självklart. Därför är det än viktigare att förstå vad som 

händer i familjen, med barnen och i samspelet mellan barn och familjehemsföräldrar, när de 

deltar i Letterbox Club. De frågeställningar uppsatsen avser att besvara är:  

Hur beskriver familjehemsföräldrarna lärandemiljön och förutsättningarna för lärande i 

familjehemmet?  

Hur beskriver familjehemsföräldrarna Letterbox Club som ett verktyg för barnets lärande? 

Hur beskriver familjehemsföräldrarna Letterbox Club som ett verktyg för relationsbyggande? 

Disposition av uppsatsen 

Efter denna inledning och inramning av uppsatsens kontext följer avsnitten tidigare forskning, 

som avser ge en bild av relevant forskning inom områdena familjehemsvård, lärande och 

lärande för placerade barn samt avsnittet teoretiska utgångspunkter och begrepp som ska 

redogöra för uppsatsens teoretiska ramverk. Därefter redogörs för den metod som använts i 

undersökningen och sedan kommer ett resultatavsnitt följt av diskussion kring resultat och 

metod. Sist i uppsatsen finns avsnittet slutsatser. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom några områden som bedömts relevanta för 

denna uppsats. Först forskning om familjehem och deras uppdrag. Det bedöms viktigt 

eftersom Letterbox Club är en intervention som vänder sig till barn som är placerade i 

familjehem. Letterbox Club ska tas emot i familjehemmet och förhoppningen är att barn och 

familjehemsföräldrar ska bli engagerade i paketens innehåll för gemensamt lärande och 

samspel. Familjehemmet som miljö, och inte minst lärandemiljö samt familjehemmens syn på 

sitt uppdrag är således viktigt. Eftersom Letterbox Club också syftar till lärande handlar nästa 

område om forskning kring lärande och vikten att lyckas i skolan. Sist i avsnittet kopplas 

dessa områden samman och där presenteras först forskning om lärande och skolresultat för 

placerade barn. Sist redogörs för studier av de skolstödjande modeller som främst används för 

placerade barn i Sverige idag. 

Familjehemsuppdraget   

Det finns en del forskning om familjehemsvård. Den svenska forskning som finns är 

framförallt fokuserad på hur det går för placerade barn i vuxenlivet, deras hälsa och 

skolresultat samt sammanbrott i vården. Viss forskning finns, framförallt internationell, om 

familjehemmens motivation till att vara familjehem. I arbetet med denna uppsats har det varit 

svårt att hitta både svensk och internationell forskning om familjehemmet som miljö och 

särskilt ur aspekten lärandemiljö, samt hur familjehem ser på sitt uppdrag. Sökningar har 

gjorts i högskolebibliotekets databas bland annat på orden placerade barn, familjehem, 

fosterhem, uppdrag, lärande, lärandemiljö, i olika kombinationer, både på svenska och 

engelska. Därefter har även närliggande artiklar till träffarna sökts. Dessutom har en mängd 

referenslistor granskats. Den internationella forskningen kan till viss del vara relevant i en 

svensk kontext men det finns också skillnader mellan svenska och utländska förhållanden 

vilket gör att dessa resultat inte självklart är överförbara till en svensk situation.  

Den studie om familjehemmens uppdrag med störst relevans för denna uppsats är Ingrid 

Höjers (2001) avhandling Fosterfamiljens inre liv som beskriver familjehemsföräldrarnas 

olika skäl till att vara familjehem. Avhandlingen grundar sig på enkätsvar från 366 

familjehem och intervjuer med 17 familjehem. De främsta skälen som familjehemmen anger 

är att de vill ha en utökad barnaskara (66,5 %) och att de har ett socialt intresse (65,9 %). 

Liknande svar ger familjehemsföräldrarna i en kanadensisk studie som haft fokusgrupper med 

54 familjehemsföräldrar. I denna studie framkom att de främsta syftena att bli familjehem var 

en önskan att göra skillnad för ett barn, samt att få fler barn i familjen (MacGregor, Rodger, 

Cummings & Leschied 2006). De biologiska barnen i de familjehem som svarat på Höjers 

enkät var i drygt 50 procent 13 år eller äldre. Vid intervjuer säger sedan flera 

familjehemsföräldrar att de tycker om att leva med barn och att de genom 

familjehemsföräldraskapet får en möjlighet att förlänga tiden för sitt aktiva föräldraskap när 

deras biologiska barn börjar bli äldre och mer självständiga. De beskriver att de placerade 

barnen berikar familjens liv och särskilt kvinnorna motiverar sitt val med att de har en 

kompetens i att vara föräldrar som de får utlopp för i sitt uppdrag. Familjehemsföräldrarna 

beskriver också att föräldraskapet som familjehemsförälder skiljer sig från det biologiska 

föräldraskapet då det inte bottnar i en längtan att reproducera sig eller som något bevis på 
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kärlek. Istället är det ofta ett mer planerat föräldraskap och det upplevs som ett större ansvar 

då det handlar om att ta hand om någon annans barn. Dessutom har dessa barn inte sällan haft 

stora brister i sin omgivning som familjehemmen upplever att de behöver kompensera. 

Isomäki (2002) har skrivit om familjehemmets uppdrag och huruvida det kan karakteriseras 

som ett arbete. Hennes studie utgår från finsk familjehemsvård men Isomäki själv anser att det 

i stort går att applicera på stora delar av västvärldens familjehemsvård. Hon konstaterar att det 

är skillnad att få ett barn som under en del av sin uppväxt har utvecklats i en annan kontext än 

att följa det biologiska barnet från start. Det placerade barnet behöver ofta kompenseras för de 

brister som funnits tidigare under barnets liv, medan det biologiska barnet har följts och 

formats genom alla dess utvecklingsfaser. Även om familjehemsuppdraget inte officiellt 

räknas som ett arbete måste det nog enligt Isomäki ändå bedömas vara en arbetsinsats som 

familjehemmen utför. 

Vissa familjehemsföräldrar menar att de lägger mer tid på de familjehemsplacerade barnen än 

på sina egna biologiska barn, och kan även beskriva att familjehemsföräldraskapet engagerat 

och utvecklat dem mer än det biologiska föräldraskapet. De familjehemsplacerade barnen kan 

fylla ett känslomässigt behov av närhet hos familjehemsföräldrarna, någon att bry sig om som 

också kan ge något tillbaka. Det kan dock bli problematiskt om de barn som blivit placerade 

inte har förmågan att ta emot det som familjehemsföräldrarna vill ge. Har de ingen mottagare 

blir det svårt att upprätthålla det goda föräldraskapet och det är betungande att inte få något 

tillbaka. Det kan göra att de känner sig misslyckade som familjehemsföräldrar (Höjer, 2001). 

I en amerikansk studie som lät drygt 500 familjehemsföräldrar svara på en enkät framkom 

också vikten av att det placerade barnet ville ta emot kärlek och omsorg. Det tillsammans med 

att familjehemsföräldrar kände att de var kompetenta att ta hand om det placerade barnet, 

samt tyckte att de fick uppmuntran och bekräftelse från sin socialsekreterare gjorde att 

familjehemmen kände sig tillfreds med sitt uppdrag (Denby, Rindfleisch & Bean, 1999).  

Lärande och vikten av att lyckas i skolan 

Flera olika studier visar att det finns ett samband mellan låga skolresultat och kort 

utbildningskarriär. Betygen i årskurs 9 i grundskolan ger en tydlig fingervisning 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 

kriminalitet, missbruk, tonårsföräldraskap, suicidförsök mm (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 

2010; Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011).  

John Hatties (2008) metaanalys om vad som påverkar elevers studieresultat har fått stor 

uppmärksamhet. Han har undersökt vilka faktorer kopplade till områdena eleven, hemmet, 

skolan, läraren, läroplanen och undervisningen som spelar störst roll för studieresultaten. För 

denna uppsats är områdena eleven och hemmet de mest intressanta. Hatties slutsatser är att 

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 och föräldraengagemang, och inom det senare främst de förväntningar 

föräldrarna har på barnets resultat. Inom området eleven finns tio olika faktorer som har stor 
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påverkan på skolresultat. Några av dessa är: tidigare kunskaper och erfarenheter, 

koncentration, envishet och engagemang, motivation, självuppfattning samt avsaknad av eller 

låg ängslan och oro för tester och matematik (Hattie, 2008). 

I två Nordamerikanska studier har forskare tittat på vilka färdigheter som är viktiga att barn 

har med sig in i skoltiden för framtida skolresultat. Resultaten visar att kunskap om 

matematiska begrepp, tal och ordinalitet1 är de förmågor som mest prognostiserar fortsatta 

skolresultat. Det var samma mönster oavsett kön och socioekonomisk bakgrund (Duncan 

m.fl., 2007; Romano, Babchishin, Pagani & Kohen, 2010). Detta gör att det är viktigt att 

gärna i tidig ålder stimulera den matematiska förmågan hos barn. Orsakerna till 

matematikbekymmer kan enligt Magne (1998) härledas till framförallt fyra hinder: hinder i 

själva tänkandet hos barnet, otillräcklig energi och ork till ansträngning, elev som är 

lättdistraherad och ängslan inför matematik som troligen har sin grund i tidigare 

misslyckanden. I flera av fallen kan det då bero på att omgivningen brister eller brustit i att 

stimulera och påverka barnet till inlärning. Barnets chanser att vara väl förberedd för 

matematikinlärning underlättas om barnet på olika sätt stimuleras i sitt lärande genom att 

olika pedagogiska verktyg används. Ett sätt att väcka barns intresse och förståelse för 

matematik är vad Magne kallar livsmatematik där utgångspunkten är att koppla naturligt 

förekommande matematik till barnets intresseområden (Magne, 1998). Grunden för det mesta 

inom skolmatematiken är taluppfattning och aritmetik, vilket innebär förståelsen för tal och de 

fyra räknesätten. Kunskaper inom dessa matematikområden anses också vara avgörande för 

fortsatt kunskapsutveckling i matematik (Duncan m.fl., 2007; Andrews & Sayers, 2014). Det 

är därför lämpligt att tidigt stödja barnets inlärning inom dessa delar av matematiken så att 

barnet är väl rustat för fortsatt kunskapsutveckling.  

Förutom matematiska kunskaper är det också viktigt att utrusta barn med förmågan att läsa. 

Om barn ska prestera bra i skolan behöver de ha en god förmåga att läsa. I början är 

läsinlärningen i sig en viktig kunskap att tillägna sig men senare krävs en god läsförmåga för 

att kunna ta till sig undervisning och kunskap inom i stort sett samtliga ämnesområden. En 

studie av Ritchie och Bates (2013) visar att om en elev inte lärt sig läsa före årskurs 4 så är 

risken stor att barnet lämnar grundskolan med ofullständiga eller låga betyg. Ivarsson (2008) 

har studerat de barn som tidigt lär sig läsa, innan skolstart. Hennes slutsatser är 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 det sättet också lära sig att läsa. Även om barnet lär sig i sin 

egen takt så behöver det finnas vuxna runt barnet som stöttar, uppmuntrar och interagerar med 

barnet för att underlätta fortsatt utveckling.  

Jonas Andersson har för Kulturrådets räkning gjort en genomgång av forskning inom läsning 

och läsfrämjande vilket redovisas i rapporten Med läsning som mål, om metoder och 

forskning på det läsfrämjande området (Statens kulturråd, 2015). I rapporten redovisas den 

forskning som finns om bland annat motivation till läsning. Enligt Anderssons källor är 

läsmotivationen viktig både vid läsinlärningen men också för att en läskunnig person ska 

fortsätta att läsa (Statens kulturråd, 2015). Fortsatt läsning gör läsare bättre. När de blir bättre 

                                                           
1 Från det engelska ordet ordinality som ungefär motsvarar ordinaltal och kardinaltal 
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tenderar de att vilja läsa mer, vilket gör att de blir ännu bättre, och på så sätt blir det en positiv 

spiral. Det motsatta förhållandet 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. den så kallade 

Matteus-effekten (Guthrie & Wigfield, 2000). Forskare inom området skiljer på inre och yttre 

motivation, och det finns indikationer på att den yttre motivationen ger mer ytlig läsning än 

den inre motivationen. Däremot kan yttre motivation användas för att uppnå en inre 

motivation (Wang & Guthrie, 2004).  

Andersson (Statens kulturråd, 2015) redogör också för forskning som visar vilka faktorer 

utanför skolan som påverkar 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 

läsförmågan. Barn som äger egna böcker läser oftare och har större behållning av det än de 

som inte äger egna böcker. Dessutom påverkar relationerna inom familjen lusten att läsa, 

precis som lustfylld läsning påverkar relationerna (Statens kulturråd, 2015). 

Family literacy är ett begrepp vilket används för att beskriva läsfrämjande insatser som 

vänder sig till hela familjer. Begreppet sägs ha myntats av forskaren Denny Taylor för att 

beskriva medelklassfamiljers vardagliga läs- och skrivaktiviteter. Bakgrunden är att forskning, 

precis som ovan, har visat på ett starkt samband för att barn som i sina hemmiljöer omges av 

böcker, läsande förebilder och föräldrars engagemang i läsning har en fördel när det gäller 

läsutveckling. Om föräldrarna regelbundet uppmuntrar och underlättar barnens lärande 

förbättrar det barnens förutsättningar för lärande och lust att lära. Inte alltid är föräldrarna 

medvetna om att de aktiviteter de i vardagslivet uppmuntrar barnen att delta i påverkar 

barnens lärande i så stor utsträckning som det gör. Exempel på aktivitet kan vara att 

gemensamt läsa på skyltar eller att läsa recept vid bakning eller matlagning (Statens kulturråd, 

2015). 

Det finns idag en hel del family literacy-program som satsar på att uppmuntra gemensamma 

familjeaktiviteter för att stimulera barns lärande. Dessa program 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 (Statens kulturråd, 2015). 

Letterbox Club liknar i flera delar ett family literacy-program. 

Placerade barns lärande och skolresultat 

Inom forskningen visar sig barn i kontakt med socialtjänsten vara en riskgrupp för framtida 

problem. Dessa problem kan handla om kriminalitet, missbruk, tonårsföräldraskap, ohälsa och 

utanförskap på arbetsmarknaden (Vinnerljung, Berlin, & Hjern, 2010; Vinnerljung & Hjern, 

2014). Dessutom lämnar de i genomsnitt grundskolan med betydligt lägre betyg än andra 

barn. Studier har visat att majoriteten av pojkarna i dessa grupper har låga eller ofullständiga 

betyg från årskurs 9. Orsaken till detta är inte enbart kognitiv förmåga, utan som vuxna har de 

lägre utbildningsnivå än jämnåriga med samma kognitiva förmåga eller med samma betyg 

från grundskolan. De riskerar således att prestera sämre i skolan i förhållande till 

normalpopulationen (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010; Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011; 

Forsman, Brännström, Vinnerljung & Hjern, 2016; Jackson, 1994).  
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Den riskfaktor som hittills visat sig vara den tydligaste för andra problem är skolmisslyckanden, 

och denna riskfaktor verkar kunna ge höga överrisker för framtida psykosociala problem. På 

samma sätt, fast tvärtom visar det sig att en stark skyddsfaktor för framtida problem verkar vara 

att lyckas i skolan (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010; Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011; 

Forsman, Brännström, Vinnerljung & Hjern, 2016; Jackson, 1994). 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 (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010; Berlin, Vinnerljung & 

Hjern, 2011; Forsman, Brännström, Vinnerljung & Hjern, 2016; Jackson, 1994). Idor Svensson 

(Statens institutionsstyrelse, 2009) har gjort en studie av ungdomar som är placerade på 

Särskilda ungdomshem (SiS). Bland de 130 ungdomar som ingick i studien var läs- och 

skrivsvårigheter betydligt vanligare än i befolkningen i övrigt. Däremot var inte förekomsten 

av exempelvis dyslexi högre än i övrig befolkning. En av de slutsatser som Svensson drar är att 

det finns en ovana hos ungdomarna att läsa och skriva. 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 böcker hos dem. Kjellén (2010) har gjort en enkätstudie med 184 

familjehemsföräldrar med barn i åldern fyra till tolv år, om placerade barns skolgång och 

läsvanor. I studien svarar 44 procent av familjehemsföräldrarna att de läser varje dag eller ofta 

för det placerade barnet, medan 28 procent svarar att de aldrig eller sällan läser för barnet. De 

svarar vidare att 46 procent av barnen läser för familjehemsföräldern varje dag eller ofta och 25 

procent att de aldrig eller sällan läser för familjehemsföräldern. Det barnen främst läser är läxor. 

Familjehemsföräldrarna uppger att de läste mer för sina egna barn när de var små än de gör för 

de placerade barnen. 

Skolfam 

I Sverige används olika insatser för att stödja placerade barn till bättre skolresultat. Skolfam är 

en intervention vilken barnen till familjehemmen i föreliggande studie deltagit i. Nedan ges en 

bild av de studier som genomförts av Skolfam.  

Den första studien gjordes i Helsingborg där metoden också utvecklades, och den 

publicerades 2011. Studiens resultat baseras på 25 barn som genom sitt deltagande i Skolfam 

varit föremål för två kartläggningar med två års mellanrum. Resultaten från dessa 

kartläggningar jämfördes med varandra. Det visade sig att barnen förbättrat sitt resultat 

signifikant på IQ-testet WISC-III samt i läsning och stavning. Resultaten visade dock inte 

några signifikanta förbättringar i matematik. Ytterligare ett resultat var att det framkom att en 

del barn hade föreställningen om sig själva att de hade inlärningsproblem trots att de inte hade 

det. Samma felaktiga föreställning fanns också bland viktiga personer runt barnet, till exempel 

familjehemsföräldrar, lärare och socialsekreterare. Förväntningarna på barnets 

skolprestationer var helt enkelt omotiverat låga (Tideman, Vinnerljung, Hintze & Aldenius 

Isaksson, 2011). Studien replikerades under 2008-2011 i Norrköping där 24 barn deltog. 

Resultaten från denna studie bekräftade resultaten från den studie som tidigare genomfördes i 

Helsingborg. Dessutom visade studien att genom att låta barnen använda minnesträning kunde 

deras räknekunskaper förbättras (Tordön, Vinnerljung & Axelsson, 2014).  
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En studie har också gjorts av Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet på uppdrag 

av Socialstyrelsen (2016). Studien är en effektutvärdering med interventionsgrupp på 54 barn 

och en jämförelsegrupp på 37 barn. Interventionsgruppen bestod av barn i familjehem som 

varit del av Skolfam och jämförelsegruppen bestod av barn i familjehem som fått stöd i 

ordinarie skolsystem. Det gjordes en baslinjemätning och en uppföljningsmätning med olika 

psykologiska och pedagogiska mått. Sammanlagt deltog 91 barn i studien. Resultaten från 

studien pekar på att Skolfam förbättrar perceptuell förmåga, allmän kognitiv förmåga och 

läsförmåga för de barn som deltar men sambanden är inte signifikanta.  

Den sistnämnda studien är större och har en starkare studiedesign än de två första, på grund av 

att den också inkluderar en jämförelsegrupp. Den visar på att det inte går att fastställa att 

Skolfam ger de tydliga resultat som de tidigare studierna tydde på, även om det finns resultat 

som tyder på att modellen ger positiva effekter på lärande. Å andra sidan är det viktigt att vara 

varse den effekt som kan uppnås hos en jämförelsegrupp. I de tidigaste studierna av Skolfam 

var en avgörande lärdom att det fanns en låg förväntan på barnens resultat och att både barnen 

själva och vuxna omkring dem trodde att det fanns inlärningssvårigheter av olika grad hos en 

del av barnen. När resultaten från testerna visade att så inte var fallet kan detta faktum i sig 

påverkat att inlärningen utvecklats positivt. Samma sak kan ha hänt med de barn som tillhörde 

jämförelsegruppen i Socialstyrelsens (2016) studie. De kommuner och familjehem som hade 

barn med i jämförelsegruppen kan också ha blivit medvetna om lärande och skolresultat i 

större utsträckning än tidigare och medvetet eller omedvetet därmed ha ökat stödet och arbetet 

inom detta område. 

Paired reading 

Paired reading är en engelsk modell som testats i Sverige. Modellen bygger på att barn och 

familjehemsförälder regelbundet läser högt tillsammans, i kör. Allteftersom barnet blir säkrare 

i sin läsning tar det över alltmer av läsningen på egen hand. Sju svenska kommuner testade 

modellen i ett svenskt pilotprojekt under 2012. Projektet utvärderades genom så kallat före-

eftertest. I studien deltog drygt 80 familjehemsplacerade barn. De deltagande barnen fick 

genomföra flera olika test, till exempel WISC-IV, Läskedjor, LäSt Ord, LäSt NonOrd och 

läsförståelse, före och efter insatsperioden. Detta för att se om barnens kunskaper ökat. 

Insatsen innebar att barnet och familjehemsföräldern läste tillsammans enligt metoden, 20 

minuter, tre gånger per vecka under 16 veckor. Resultatet av projektet var positivt framförallt 

på testerna LäSt Ord och LäSt Nonord. Dessa visade att de deltagande barnen ökade sin 

läsålder med 11 månader på fyra månaders insats, det vill säga sju månader mer än normalt 

förväntad förbättring. Dessutom visade det sig att barnen också hade förbättrat sitt ordförråd 

påtagligt (Tideman, Sallnäs, Vinnerljung & Forsman, 2013). En undersökning om hur 

insatsen upplevts av familjehemsföräldrar visade att det är viktigt att få 

familjehemsföräldrarna involverade, att få in läsningen som en vardagligt återkommande rutin 

samt lyckas med att motivera barnen i detta sätt att läsa. Dessutom framkom att 

familjehemsföräldrarna behöver stöd, och i vissa fall ganska omfattande stöd för att 

genomföra modellen (Forsman, 2017). 
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Letterbox club 

Letterbox Club har varit föremål för en rad studier och utvärderingar, särskilt under 

uppbyggnaden i England. De genomfördes genom enkäter samt testning av barnens 

kunskapsnivåer. Sammanlagt deltog nästan tusen placerade barn. Överlag konstaterades att de 

deltagande barnen var nöjda med paketen och dess innehåll samt att de kände sig speciella när 

de deltog i projektet. Det upplevdes som att projektet hade förbättrat relationer och gett barn 

och familjehemsföräldrar gemensamma aktiviteter. Barnens kunskaper i matematik och 

läsning testades genom så kallade före/efterstudier. Resultaten från dessa visade lovande 

förbättringar i matematik och tydliga förbättringar i läsningen (Dymoke & Griffiths, 2010; 

Griffiths & Comber, 2011; Griffiths, Comber, & Dymoke, 2010).  

I Wales gjordes det pilotstudier av The Letterbox Club 2009 och 2011. Även här användes 

både enkäter och testning av barnen. Resultaten i dessa studier visade att barnen var glada 

över att vara med i projektet och de hade blivit mer aktiva i sitt eget lärande samtidigt som 

familjehemmen hade blivit mer involverade i barnen och deras lärande. I samma rapport 

visades att barnens kunskaper i matematik förbättrats mer än förväntat och läsning hade också 

den förbättrats (Griffiths & Comber, 2013). 2011 gjordes en fristående studie av Letterbox 

Club på Nordirland där de deltagande barnen återigen gjort tydliga förbättringar i både läsning 

och matematik under projekttiden vilket alltså bekräftade resultaten från tidigare studier 

(Winter, Connolly, Bell & Ferguson, 2011). 

I Skottland gjordes en mer djupgående studie 2013 bestående av upprepade 

utvärderingsformulär under genomförandet, samt intervjuer. Där studerades hur åtta 

deltagande barn och deras fem familjer hade påverkats av att vara med i The Letterbox Club. 

Några av studiens slutsatser var att både barn och familjehemsföräldrar var nöjda med 

deltagandet och med paketens material. Deltagandet hade bidragit till en ökad 

familjesammanhållning och positiv interaktion mellan barn och föräldrar. Dessutom kom 

studien fram till att familjehemsföräldrarnas engagemang i barnen och deras deltagande var 

avgörande för resultaten (Hancock & Leslie, 2014).  

De studier som dittills gjorts av deltagarnas kunskapsutveckling var precis som tidigare 

nämnts så kallade före-eftermätningar. Det är en relativt enkel studiedesign. 2016 

publicerades resultaten från en RCT-studie från Nordirland där deltagarnas kunskaper hade 

jämförts med en kontrollgrupp. Denna studie hade således en starkare utvärderingsdesign än 

de tidigare. Studien visade att deltagande i The Letterbox Club varken förbättrade 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 (Mooney, Winter & Connolly 

2016; Roberts, Winter & Connolly 2016). I studien finns ett par förhållanden som kan ha 

påverkat resultaten eller i varje fall kanske innebär att de inte är helt representativa för övriga 

deltagare. Dessa förhållanden är att barn i familjehem på Nordirland inte själva 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. I Danmark genomfördes en annan intervention som på 

flera sätt liknar Letterbox Club och där gjordes också en randomiserad kontrollerad studie. 

Där visade studien på positiva resultat (Jakobsen & Andersen, 2013). 
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I Sverige har det genomförts två pilotstudier som också har utvärderats, även här med 

före/eftermätningar. Ett pilotprojekt genomfördes i Stockholm 2014-2015 med 31 placerade 

barn. I detta projekt förbättrades barnens läsålder med tolv månader under de sex månader 

som projektet pågick (Forsman & Bejbom, 2016). I det pilotprojekt som genomfördes i 

Jönköpings län 2015 med 73 deltagande barn visade utvärderingen på lovande resultat 

gällande barnens matematikförmågor medan resultaten för läsförmågan var svagt positiva 

(Region Jönköpings län & Allmänna Barnhuset, 2017). I båda fallen var de deltagande barnen 

och deras föräldrar positiva till deltagandet och innehållen i paketen. De svenska studierna 

visar alltså inte på några entydiga resultat.  

Föreliggande uppsats koncentreras inte på kunskapseffekterna av Letterbox Club, utan bidrar 

istället med att ha fokus på interaktionen mellan barn och föräldrar samt sambanden mellan 

relationer och lärande, i förhållande till deltagandet i Letterbox Club. 

3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
Detta avsnitt tar upp de teoretiska utgångspunkter och begrepp som ansetts relevanta för 

denna uppsats. Först kommer ett avsnitt om olika teorier och begrepp inom området lärande, 

följt av ett underavsnitt där lärande och känslor behandlas specifikt. Teoridelen avslutas med 

en beskrivning av vad de teoretiska utgångspunkterna har för relevans för denna studie. 

Lärande – teorier och begrepp 

I teorier kring lärande har Vygotskij haft stort inflytande. Det finns tydliga likheter mellan det 

sociokulturella perspektivet som Vygotskij representerar och grundtankarna i Letterbox Club. 

Sociokulturellt perspektiv anser att den kultur och miljö som en person finns i påverkar 

lärandet och utvecklingen. Tänkande, handling och lärande är grundläggande för utvecklingen 

hos en individ. Kommunikationen är ett viktigt redskap då det är en länk mellan det inre 

tänkandet och det yttre handlandet och interagerandet. Samspelet och aktiviteterna med andra 

människor är därmed avgörande. Det är i sociala sammanhang som individen tar till sig vad 

andra människor kan, och hur de tänker och ser på sin omvärld. Till exempel kan ett barn 

genomföra aktiviteter tillsammans med andra för att senare klara av att genomföra dessa på 

egen hand. Vygotskij ser det som att individen hela tiden utvecklas, lär sig och förändras och 

menar att det är svårt att styra ett barns lärande då det beror på vilka samspelssituationer 

barnet hamnar i med andra människor och vilka nya kunskaper barnet då väljer att ta till sig. 

Vygotskij anser att lärandet kan öka om det uppstår en social kommunikation där barnet får 

möjlighet att resonera och reflektera över en aktivitet, upplevelse eller situation tillsammans 

med någon som har större kunskaper. Enligt ett sociokulturellt perspektiv finns det inget slut 

på lärandet och utvecklingen. Som individer fortsätter vi att utvecklas så länge som vår 

omvärld utvecklas och förändras, och vi har kontakt med denna (Sträng & Persson, 2003; 

Säljö, 2000). 

Närliggande med Vygotskijs idéer om samspelets betydelse för lärande och utveckling finns 

den omsorgsetiska teorin och relationell pedagogik.  

Introduktionen av den omsorgsetiska teorin gjordes av psykologen Carol Gilligan och har 

sedan vidareutvecklats av Nel Nodding. Centralt i omsorgsetiken är det relationella mötet 

mellan två parter. Det krävs att båda parterna bidrar för att omsorgen ska uppstå. Ett begrepp 
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inom omsorgsetiken är naturlig omsorg vilket hänvisar till den naturliga och spontana omsorg 

vi visar varandra i kontakten med andra människor. Förutsättningen är att den som ger omsorg 

får omsorgen bekräftad från mottagaren. Enligt Nodding består omsorgsetiken av fyra 

komponenter, modellering, dialog, praktik och bekräftelse. Modellering handlar om att 

läraren, genom att ge omsorg blir en rollmodell för eleven. Dialog innebär att en 

förutsättningslös dialog kommer till stånd mellan läraren och eleven, och att dialogen innebär 

feedback och ett reflekterande så att fortsatt omsorg kommer till stånd. Den tredje 

komponenten praktik handlar om att få erfarenhet av att ge omsorg och få omsorg för att se att 

det gör skillnad beroende på hur vi är mot varandra. Slutligen är bekräftelse när någon genom 

en handling uppmuntrar det bästa hos någon annan (Christiansson-Banck, 2013). 

Grunden i den relationella pedagogiken handlar om relationer och möten mellan människor 

vilka innehåller olika former av kommunikation och interaktion. Det är relationen mellan elev 

och lärare som står i fokus, inte lärarens agerande gentemot eleven eller det eleven själv 

genomför utan just det som händer dem emellan. Själva idén är att kvaliteten på relationen 

påverkar elevernas utveckling och studieprestationer. Jonas Aspelin (2013) visar på två 

aspekter; sam-verkan och sam-varo. Sam-verkan definieras då som en förutsägbar och 

målmedveten process där två eller flera personer samordnar sitt agerande, medan sam-varo 

definieras som ett oförutsägbart möte mellan två eller flera personer som är ömsesidigt 

delaktigt. 

Taube (2007) benämner det vardagliga lärandet som mestadels sker i hemmet som det varma 

lärandet. Detta lärande sker ofta mer eller mindre automatiskt tillsammans med människor i 

vår omgivning. Detta står i kontrast till det kalla lärandet som vanligen sker i en 

utbildningsmiljö där mer svårtillgänglig kunskap ska läras in. Det lärande som Taube (2007) 

kallar det varma lärandet beskrivs ibland som informellt lärande eller vardagslärande (t.ex. 

Ellström, 2005). Det är ett lärande som sker genom de vardagliga aktiviteter som vi väljer att 

delta i och det påverkas av rådande omgivning och dess förutsättningar. Det mesta av det 

informella lärandet sker utan att vi är medvetna om det, och således inte heller har för avsikt 

att lära (Gustavsson, Larsson & Ellström, 1996). 

I Skolverkets kunskapsöversikt Perspektiv på barndom och barns lärande (2010) har Angerd 

Eilard (2010) sammanställt en forskningsöversikt om perspektiv på barndom och barns villkor 

i relation till lärande. Föräldrar förväntas idag klara av att uppfostra sina barn till kompetenta 

aktörer genom att vara planerande och pedagogiska. I rapporten hänvisas till Gunilla Halldén 

som om föräldrars inställning till barndom och sitt föräldraskap myntat begreppet ”barnet som 

projekt”. Detta ska ses i motsats till att barnet får utvecklas och vara som det är, ”växa 

naturligt”. Samtidigt höjs också förväntningarna på att barn ska vara ansvarsfulla, delaktiga 

och kompetenta redan i tidig ålder och bland annat ta ansvar för sitt eget lärande. Barnet 

beskrivs som klokt, lyssnande och kompetent, men fortfarande under utveckling och därför i 

behov av stöd från vuxenvärlden. Det samspel och den interaktion som finns mellan barnet 

och dess omgivning är en viktig del i barns lärande och identitetsskapande.  

Familjen och hemmet har fått en allt viktigare roll när det gäller inlärning och läxläsning och 

förväntas vara aktivt delaktiga i skolgången. I en studie av Forsberg (2009) beskriver de 

deltagande föräldrarna att den tid de har med sina barn handlar om många måsten, bland annat 
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läxläsning vilket också kan vara en källa till konflikter mellan barn och föräldrar, medan 

föräldrarna egentligen längtar efter att bara få tillbringa tid tillsammans med sina barn. 

Samtidigt som föräldrar får större ansvar för barnets lärande har skolan fått en allt viktigare 

roll när det gäller uppfostran av barnet då barnen ägnar en stor del av sin tid på institutioner 

som förskola, skola och fritidshem. (Eilard, 2010). De vuxna som vårdar barn bör ha som mål 

att både förbättra barns nuvarande situation och samtidigt ge en bra grund för deras framtida 

liv (Uprichard, 2008).  

Lärande och känslor 

Om det finns en nyfikenhet och ett intresse för något brukar lärandet gå betydligt lättare än 

när det finns ett krav på lärande. Detsamma gäller när vi ska lära oss mer om något som vi 

redan tycker att vi är duktiga på jämfört med de saker vi har svårt för. Tilltron till den egna 

förmågan att förstå och lära är central. 

Den som redan innan lärsituationen påbörjats känner obehag inför att misslyckas tappar den 

nyfikenhet och entusiasm som annars gör det lättare att lära. Taube (2007) beskriver studier 

som gjorts om sambandet mellan självbild och skolprestationer. Hon visar på att det kan antas 

att dessa två faktorer påverkar varandra ömsesidigt. Det finns ett starkare samband mellan 

negativ självbild och låg prestation i skolan medan sambandet mellan positiv självbild och 

hög prestation i skolan är svagare. Barn som under sina tidiga år fått höra sagor uppfattar 

lättare vikten av läsning. De barn som inte blivit lästa för eller som inte haft några läsande 

förebilder kan ha svårare att förstå varför de ska läsa och mest uppfatta det som ett krav från 

skolan. Barns förväntningar på sin läsinlärningsförmåga påverkas av föräldrarnas intresse, 

kärlek och acceptans, alltså den självbild de fått under sina tidiga år. 

Koncentrationssvårigheter kan också få stor påverkan på läsinlärningen då det är svårt att 

hinna få ro att ”knäcka koden” och utveckla ett flyt i läsningen om koncentrationen endast 

finns där under kortare stunder (Taube, 2007).  

Ahlberg (2001) kopplar samman kunskapsutveckling i matematik med barns självförtroende i 

ämnet och de känslor som matematik väcker hos dem. Ahlberg hänvisar till att individers 

känslor, oro och ångest inför matematik blivit ett eget forskningsområde. I dessa studier har 

det framkommit att det finns samband mellan positiv kunskapsutveckling och till exempel 

motivation, intresse, självförtroende och förmåga att inte ge upp samt tvärtom svårigheter i 

kunskapsutvecklingen där det finns oro, bristande självförtroende och ångest. Även tidigare 

erfarenheter av att lyckas eller misslyckas spelar in i attityderna till ett ämne. När det gäller 

matematik bygger kunskapsutveckling på att tidigare moment lärts in för att nästa 

utvecklingssteg ska kunna tas. Finns det då kunskapsluckor i början av lärandeprocessen blir 

det avsevärt svårare att ta nästa kunskapssteg. 

De teoretiska utgångspunkternas betydelse för studien 

De teorier och begrepp som valts till denna uppsats handlar alla på olika sätt om lärande och 

relationer. Hela grundtanken i det sociokulturella perspektivet som har sitt ursprung i 

Vygotskijs idéer innebär att vårt lärande utvecklas i samspel med andra människor. Den 

omsorgsetiska teorin som precis som den relationella pedagogiken är närliggande till det 

sociokulturella perspektivet visar på vikten av goda relationer mellan lärare och elev då 

trygghet och omsorg är centralt för lärande. Både omsorgsetisk teori och relationell pedagogik 
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hänvisar till kontakten mellan lärare och elev vilket inte är i fokus i denna studie. Dessa idéer 

torde dock även vara tillämpbara i relationen mellan barn och familjehemsförälder i de 

lärandesituationer som uppstår i hemmet. Kanske är goda och trygga relationer än viktigare 

för det placerade barnet då de befinner sig i en miljö som kan vara mer eller mindre ny för 

barnet och då barnet i flera fall tidigare har levt under otrygga och svåra förhållanden. 

Perspektivet lärande och känslor är också högst aktuellt för denna målgrupp då det finns 

kunskap om att barn som bor i familjehem i jämförelse med andra barn har sämre erfarenheter 

av och resultat från skolan. De avsnitt som handlar om barns roll i lärandet och föräldrars 

ansvar jämfört med skolans ansvar är också av största vikt då det under senare år skett en 

förskjutning i ansvarsrollerna mellan skola och föräldrar vilket också inneburit att en allt 

större del av familjehemsuppdraget handlar om att vara en god skolförälder och ta ett stort 

ansvar för att stödja de placerade barnens lärande. Samtliga dessa begrepp och teorier har 

kopplingar till Letterbox Club då grunden i denna omgång av Letterbox Club främst handlat 

om att väcka familjehemsföräldrars och barns gemensamma engagemang för paketens 

innehåll för att på så sätt skapa interaktion i lärandesituationer. 

4. Metod 

Urval av deltagare till studien 

Urvalet för denna studie har inte gjorts slumpmässigt utan istället har det gjorts ett så kallat 

lämplighetsurval (Patton, 2002). Urvalet har således utgått från den grupp som har erfarenhet 

av fenomenet Letterbox Club. Det enda krav som ställdes i urvalet av deltagare i studien var 

att de var familjehemsföräldrar till barn som under hösten 2017 deltog i Letterbox Club. 

Utöver detta krav behövde deltagarna samtycka till att delta. Det gjordes genom så kallat 

informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att de intervjuade frivilligt deltar i 

undersökningen och har själva rätt att när som helst välja att dra sig ut, samt att 

undersökningen går ut på att ”göra gott”. Deltagarna ska få information om vilka eventuella 

fördelar och nackdelar som finns med att delta, och vad som ska ske med intervjumaterialet 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

Samtliga möjliga familjehem, 29 stycken tillfrågades om att bli intervjuade. Först skickades 

ett informationsbrev (bilaga 1) till familjehemmen genom en kontaktperson inom 

socialtjänsten eller det Skolfam-team som familjehemmet tillhörde. Några dagar senare 

kontaktade kontaktpersonen familjehemmet för att tillfråga dem om de var intresserade av att 

delta i en intervju. Efter att ha fått familjehemmets godkännande fick författaren del av 

kontaktuppgifter till de familjehem som ville delta i en intervju eller de som ville ha mer 

information. Fjorton familjehem var positiva till att bli kontaktade. Kontakt togs genom 

telefon eller epost beroende på vilka uppgifter som lämnats. Två av familjehemmen svarade 

aldrig på kontaktförsöket. Av de övriga tolv avböjde två efter samtal och mer information, en 

skulle återkomma om tid men gjorde inte det trots en påminnelse. Med övriga nio bokades 

intervjutid in. En ställdes dock in på grund av förhinder och genomfördes aldrig då inte heller 

den personen återkom med förslag om ny tid efter en påminnelse. Det har förutsatts att de som 

inte återkommit med förslag om ny tid inte var intresserade eller hade möjlighet att delta. 

Slutresultatet blev att åtta familjehemsföräldrar intervjuades, de hade sammanlagt nio barn 

som deltagit i Letterbox Club under hösten 2017. Samtliga intervjupersoner var 



19 
 

kvinnor/mammor. Detta faktum är i sig intressant. Författaren har inte uttryckt några 

önskemål eller på annat sätt styrt vem i familjen som skulle intervjuas. Några av de 

familjehemsföräldrar som ursprungligen anmält intresse för att intervjuas, men som senare 

föll bort, var män/pappor.  I tabell 1 nedan visas vissa familjeförhållanden i de intervjuades 

hem.  

Tabell 1. Barn i deltagande familjehem 

Intervju Flicka 

placerad 

Pojke 

placerad 

Barnet 

ålder 

Antal år som det 

aktuella barnet bott 

i familjehemmet 

Antal placerade 

barn i 

familjehemmet 

Antal 

biologiska 

barn 

1  X 9 

 

1 3 Utflyttade men 

oklart hur 

många 

2 X  8 4 1 3 (två 

utflyttade) 

3 X  9 Oklart 1 Utflyttade men 

oklart hur 

många 

4  X 9 4 1 2 (utflyttade) 

5 X  9 3 2 1 (utflyttad) 

6 X X 8/8 5/5 3 4 (en utflyttad) 

7 X  9 4 3 5 (vuxna, 

oklart om 

utflyttade) 

8  X 8 9 2 0 

 

Datainsamling  

Datainsamlingen i denna studie byggde på kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes 

enskilt med deltagarna och utgick från en semi-strukturerad intervjuguide (bilaga 2). En semi-

strukturerad intervjuguide innehåller ett antal öppna frågor som inbjuder deltagaren att berätta 

relativt fritt om sina upplevelser, men samtidigt ger intervjuguiden hållpunkter och stöd för att 

det som studeras verkligen berörs vid intervjun. Intervjun kan ha formen av ett samtal runt de 

öppna frågorna men samtidigt har intervjuaren hjälp av följdfrågor eller stödord för att 

kontrollera att alla delar har berörts (Patton 2002).  

När familjehemmen kontaktades efter utskick av informationsbrevet föreslogs att intervjun 

företrädesvis kunde genomföras genom ett personligt möte men att det också fanns möjlighet 

att välja intervju via till exempel Skype. De fem första familjehemmen som sedan kontaktades 

efterfrågade själva möjligheten att genomföra intervjun via telefon. De uttryckte motstånd 

mot att boka ett personligt möte samt oro och osäkerhet inför de tekniska svårigheter det kan 

innebära att använda Skype. För att möjliggöra intervjuerna accepterades telefonintervjuer 

som ett alternativ till personligt möte och Skype. Det resulterade i att sex intervjupersoner 

valde telefonintervju och två intervjupersoner valde en intervju i hemmet. En av de 

sistnämnda ändrade sig senare då hon pratat med en annan intervjuperson som redan 
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genomfört sin intervju via telefon och hon tyckte då att det verkade smidigare. Således 

genomfördes samtliga intervjuer utom en via telefon, vilket blev en positiv lösning ur ett 

praktiskt perspektiv.  

Det finns en hel del likheter men också olikheter mellan telefonintervju och en intervju där 

deltagare och intervjuare möts. En intervju genomförd genom ett personligt möte ger större 

möjlighet till anpassning efter deltagaren och lämpar sig bättre för komplexa frågor och 

känsliga ämnen. Det finns också en möjlighet att studera kroppsspråk och minspel. Å andra 

sidan kan intervjuaren vid telefonintervjuer koncentrera sig fullt ut på det som sägs och 

telefonintervjuer är både tidsbesparande och kostnadseffektiva (Shuy, 2003).  

Vid telefonintervjuerna upplevde författaren det som något svårare att skapa förtroende 

jämfört med vid ett personligt möte. Telefonintervjuerna föregicks oftast av ett första 

telefonsamtal där tid och form för intervjun gjordes upp, vilket dock underlättade upprättandet 

av förtroende när det väl var dags för intervju. Den främsta nackdelen med telefonintervju är 

att bilden av deltagaren är svårare att fånga än vid ett personligt möte. Kroppsspråk, minspel 

och gester uteblir, vilket resulterar i att upplevelsen inte får så många dimensioner. Kvale och 

Brinkmann (2014) beskriver att stor del av vår kommunikation sker genom kroppsspråket, ca 

90 procent av vår kommunikation är icke-verbal. Våra kroppar är inte neutrala utan utstrålar 

till exempel kön, klass och ras. Det kan således också vara positivt att vid en telefonintervju 

inte störas av synintryck som kanske inte är så viktiga för materialinsamlingen, utan istället 

hamnar fokus på det som sägs och övriga ljud, uttryckssätt och betoningar som förstärkning 

av det sagda. 

Intervjuerna inleddes med en förklaring av att intervjun var avsedd att användas till en 

magisteruppsats och till utvärderingen av Letterbox Club. Önskemål framfördes också om att 

få banda intervjun. Deltagaren fick godkänna båda delarna. Innan intervjun startade 

påpekades också att syftet med intervjun inte var att kontrollera eller värdera hur 

familjehemmet eller barnet genomfört sitt uppdrag som deltagare i projektet, utan istället att 

få veta hur deltagandet och paketen upplevts och använts. I inledningen av intervjun ställdes 

några bakgrundsfrågor, bland annat om hur länge barnet varit placerat och vilka fler barn som 

fanns i familjen. Därefter fördes samtalet in på frågorna i intervjuguiden. 

Semistrukturerade intervjuer har karaktären av ett samtal där intervjupersonens tankar och 

reflektioner i stor utsträckning får flöda fritt men där alla områden har berörts vid intervjuns 

slut. Detta gäller även för de intervjuer som genomfördes för denna studie. Kvale och 

Brinkmann (2014) redogör för hur olika intervjupersoner kan vara. Alltifrån vissa som pratar 

mycket och engagerat, håller sig till ämnet och ger ingående beskrivningar, till andra som är 

svårpratade, fåordiga eller tappar tråden. Så var också fallet i denna studie. Intervjuerna fick 

något olika karaktär då vissa av intervjupersonerna var mycket pratglada och engagerande 

beskrev både sina barn och deltagandet i Letterbox Club medan andra var fåordiga och inte 

visade lika stort engagemang. Det gör att det i resultatdelen används citat i större utsträckning 

från vissa intervjuer än från andra.  
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Intervjuguiden bestod av följande fem huvudfrågor: 

Om du tänker tillbaka på tiden innan Letterbox Club: Hur fungerade det i er 

familj gällande läsning och att spela spel?  

Om vi går över och pratar om Letterbox Club: Hur har du upplevt barnets 

deltagande? Vad tycker du om Letterbox Club och vad upplever du att barnet 

tycker? 

På vilket sätt har ni som vuxna blivit involverade? 

Upplever ni att deltagandet i Letterbox Club har fått några konsekvenser?  

Hur skulle Letterbox Club kunna bli bättre? 

 

Analytiskt tillvägagångssätt 

Den kvalitativa forskningsintervjun beskrivs av Kvale och Brinkman (2014) som en plats där 

kunskap produceras. Det är interaktionen mellan intervjuare och intervjuperson som skapar 

kunskapen och båda är delaktiga i skapandet. Kunskapsproduktionen är inte avslutad i och 

med intervjun utan fortsätter sedan i bearbetningen av materialet. Efter intervjuandet 

transkriberades samtliga intervjuer ordagrant. Utskrifterna lästes sedan flertalet gånger. För 

analys av intervjumaterialet har kvalitativ innehållsanalys använts. Kvalitativ innehållsanalys 

kan användas för att både beskriva och tolka texter vilket är passande för denna studie. När 

analysen görs induktivt och utgår från innehållet i texten, vilket är fallet i denna analys, 

betecknas det som en konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005). 

Analysen genomfördes i följande steg: 

1. Bandning och transkribering av intervjuerna 

Intervjuerna bandades och transkriberades senare. Transkriberingen fokuserade på det 

sagda, det som ordagrant berättades, men även andra ljud som hm, aa, eh och 

liknande, samt annat, till exempel skratt noterades. Punkt har satts vid naturliga pauser 

medan tecknet … symboliserar längre pauser eller en stunds tystnad. Citaten används i 

resultatdelen som exempel, men ibland också för att visa på skillnader i svar eller som 

ett exempel på ett specifikt uttalande. När textstycken utelämnas i citat markeras det 

med symbolen /…/. Om något ord har betonats särskilt tydligt fetmarkeras det. I 

citaten står I för intervjuare, D för deltagande familjehem och om barnets namn har 

nämnts ersätts det med B.  

 

2. Genomläsning av transkriberade intervjuer 

De transkriberade intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för 

intervjuerna och få möjlighet att reflektera över helheten. Reflektioner och nyckelord 

markerades och noterades. 
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3. Identifiering av meningsenheter 

Meningsenheter identifierades och sorterades i en matris efter de domäner som 

intervjun inbegrep. Därefter kondenserades meningsenheterna till några kärnfulla ord. 

 

4. Identifiering av kategorier 

Utifrån de kondenserade meningsenheterna kodades dessa. Därefter gick analysarbetet 

in i en osäker och kreativ fas. Subkategorier och kategorier prövades och förkastades, 

formulerades om och prövades igen. Till slut hade koderna delats in i subkategorier 

och kategorier och sedan utkristalliserades tre olika teman av materialet. Dessa teman 

blev: 

 

 Familjehemmet som en lärandemiljö 

 Letterbox Club som lärandeverktyg 

 Letterbox Club som relationsverktyg 

 

Författarens roll 

Författaren till föreliggande studie har arbetat med familjehem, placerade barn och utveckling 

av familjehemsvården under många år, samt dessutom varit aktiv i att införa Letterbox Club i 

Sverige. Författaren har vidare arbetat med Letterbox Club i flera år och innehaft rollen som 

projektansvarig, först för ett pilotprojekt i Jönköpings län och sedan i processen och 

utvecklingen av modellen för att kunna sprida den i övriga landet. Under hösten 2017 

genomfördes den metodutveckling som denna studie bygger på och även för den hade 

författaren rollen som projektansvarig och är deltagare i både arbetsgrupp och styrgrupp för 

Letterbox Club Sverige.  

Det har inneburit att det finns en omfattande förförståelse hos författaren. Mycket energi har 

således fått läggas på att hela tiden försöka ställa sig utanför och betrakta både projektet och 

materialet med nya ögon och dessutom fundera över på vilket sätt och i hur stor utsträckning 

förförståelsen påverkar arbetet med uppsatsen. Det oberoende som eftersträvas inom 

forskningen kan hotas dels bara av att den genomförs genom intervjuer. Det i sig innebär att 

forskningen blir interaktiv på grund av samspelet mellan intervjuaren och deltagaren. 

Dessutom kan oberoendet hotas ytterligare av att intervjuaren har band till någon part eller 

önskar ett särskilt resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har troligen påverkat denna 

uppsats på olika sätt. Det faktum att intervjuaren också varit projektledare kan ha påverkat 

familjehemsföräldrarnas svar. Tidigare erfarenheter och förförståelse påverkar tolkning och 

analys av data, och så är möjligen fallet även i denna studie. Det finns självklart också 

fördelar med att vara väl insatt i det som studeras. Kunskapen finns där när 

familjehemsföräldrarna pratar om detaljer kopplat till deltagandet och förståelsen och 

igenkänningen finns också när familjehemsföräldrarna beskriver händelser eller utmaningar i 

att vara familjehem.  
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Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet (u.å.) har tagit fram forskningsetiska principer med fyra huvudkrav på 

forskaren: information till informanterna om förutsättningarna för studien 

(informationskravet), samtycke från informanten (samtyckeskravet), största möjliga 

konfidentialitet och att personuppgifter inte får delges till obehöriga (konfidentialitetskravet), 

samt att insamlade uppgifter från enskilda endast ska användas för forskning 

(nyttjandekravet).  

Intervjuer kan väcka olika känslor hos deltagarna. För en del kan frågorna resultera i 

reflektioner som leder till ett lärande. Några kan uppfatta det som positivt och kanske känner 

sig bekräftade medan det för andra kan väcka negativa känslor av exempelvis skuld eller 

dåligt samvete (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa upplevelser förekom troligen även hos de 

intervjuade i denna uppsats. Någon intervjuad uttryckte till exempel dåligt samvete för att de 

inte engagerat sig i materialet i den utsträckning som familjehemsföräldern trodde 

förväntades. En del uttryckte inte sina känslor rakt ut men de kunde ändå skönjas. 

För att uppfylla de etiska principerna fick deltagarna i intervjuerna först skriftlig information 

om studien och när de uttryckt intresse att vara med fick de återigen information och 

möjlighet att ställa frågor, för att återigen få muntlig information vid själva intervjutillfället. 

Vid samtliga tillfällen fick de information om att deltagandet var frivilligt, hur studien skulle 

gå till samt hur materialet skulle användas. Deltagarna fick från början möjlighet att välja 

deltagande eller inte, vid andra kontakten tillfrågades deltagarna om de fortfarande var 

intresserade av att delta och innan intervjun startade ombads de återigen ta ställning till om de 

samtyckte, eller inte, till att delta under de förutsättningar som gällde för studien. Författarens 

omfattande förkunskaper och engagemang i Letterbox Club skapar en etisk utmaning då det 

finns en risk att de familjehemsföräldrar som tillfrågades kände sig tvingade eller skyldiga att 

delta i intervjun då deras barn fått vara med i något som de betraktat som positivt. För att i så 

stor utsträckning som möjligt undvika det, påtalades frivilligheten flera gånger. Flera 

familjehem avbröt sitt deltagande under processen vilket talar för att de upplevt att det är 

möjligt.  

Författaren har inför intervjuerna vetat mycket lite om de deltagande familjehemsföräldrarna, 

endast ett namn och telefonnummer eller mailadress. I vissa fall innehöll informationen även 

bostadsort och i något fall adress då det från början var tänkt att genomföra intervjuerna i, 

eller i närheten av familjernas hem. Deltagarna fick löfte om att deras identiteter skulle vara 

anonyma och all information de lämnat skulle redovisas avidentifierat för uppsatsens läsare. 

All information om och från intervjuerna har förvarats i författarens dator som är försedd med 

lösenord och sithskort, och därmed så säkert som möjligt. Allt material som går att spåra till 

enskilda informanter förstörs då uppsatsarbetet är avslutat. Uppgifterna från intervjuerna 

används både till denna uppsats och till en utvärdering av Letterbox Club. Detta informerades 

också deltagarna om vid upprepade tillfällen och fick möjlighet att samtycka eller avböja till.  
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5. Resultat 
Resultatdelen inleds med en beskrivning av de intervjuade familjehemmen och deras barn. 

Därefter följer en beskrivning av de tre teman som intervjuerna resulterat i: familjehemmet 

som en lärandemiljö, Letterbox Club som lärandeverktyg och Letterbox Club som 

relationsverktyg.  

Beskrivning av de intervjuade familjehemmen och deras barn 

De åtta kvinnliga familjehemsföräldrar som intervjuades hade sammanlagt nio deltagande 

barn i Letterbox Club. Av figur 1 går det att utläsa att av dessa nio barn var fem flickor och 

fyra pojkar. De var alla 8-9 år och hade varit placerade i sina familjehem från knappt ett år till 

nio år som längst. Fem av barnen hade varit placerade i fyra eller fem år. Familjehemmen 

hade ett till tre placerade barn. Tre av de deltagande barnen var det enda placerade barnet i 

sina familjehem. Samtliga familjehem utom ett hade också biologiska barn.  

Det framgår i intervjuerna att barn i familjehem har olika start i livet och på så sätt också olika 

förutsättningar för lärande. Barnen har bott i sina familjehem allt från knappt ett år till nästan 

hela sitt liv. De flesta familjehemsföräldrarna 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, hade 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. Dock framkommer enstaka 

exempel där barnet beskrivs som en bokslukare redan då det placerades. Nedan beskriver en 

familjehemsförälder hur det var när barnen kom.   

D: 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. (5) 

Precis som alla andra familjer så är familjehem olika till antal och sammansättning. I 

intervjuerna ställdes ingen fråga om hur familjehemmen identifierar sitt uppdrag eller hur de 

ser på barnets roll i familjen. På olika sätt har det ändå framkommit information om hur 

familjehemmen fungerar och hur de ser på sitt uppdrag samt hur de förhåller sig till behov i 

barnets liv.  

Familjehemmet som en lärandemiljö 

Precis som skolan är också hemmet, och i detta fall familjehemmet, en viktig lärandemiljö för 

barn (Hattie, 2008). Familjehem har ett uppdrag från den placerade kommunen att i 

hemmiljön stödja barnets lärande för att underlätta dess skolgång och skolprestationer 

(Socialstyrelsen, 2012). Inte minst de familjehem som deltagit i denna studie har ett sådant 

uppdrag då barnen de har placerade är föremål för interventionen Skolfam. Temat 

familjehemmet som en lärandemiljö handlar om familjehemmens vanor och rutiner och deras 

syn på förutsättningarna för lärande i hemmiljön utifrån perspektiven barnet och 

familjehemmet.  

De intervjuade familjehemmen har i olika utsträckning skapat vanor och rutiner som ska 

stödja barnens lärande. I lärande räknas bland annat läsning och att spela pedagogiska spel in. 
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Dessa vanor och rutiner tycks i flera fall vara en del av familjehemsföräldrarnas eller 

familjens vardag och en naturlig del i föräldraskapet.  

Alla familjehemsföräldrar lyfter upp att de har eller har haft regelbunden högläsning med de 

deltagande barnen. De har gett barnen en daglig rutin kring läsningen och en vana att i stort 

sett varje dag läsa tillsammans, ofta i samband med läggning på kvällen. Trots att de flesta 

barnen vid tidpunkten för intervjuerna kunde läsa själva har de flesta familjehemmen fortsatt 

med i stort sett daglig högläsning. Högläsningen beskrivs som positiv och att barnen verkar 

tycka om att lyssna när de vuxna läser. Barn som beskrevs ha olika svårigheter kopplade till 

läsningen, eller som själva inte var intresserade av att läsa, beskrevs ändå uppskatta att bli 

lästa för. En familjehemsförälder säger så här om högläsningen: 

D: Hon tycker att det är jätteintressant, men hon vill ju gärna att jag läser då för nu har hon 

kommit in i en annan period då hon inte tycker att det är så roligt själv att ligga och läsa men 

hon tycker att det är roligt när jag läser då.  

I: aa  

D: Så att det gör jag då, men jag vill ju gärna att hon ska få tillbaka det där då, men hon är 

ju 9 år och det är en väldigt speciell ålder och det är så mycket annat. Men läsning har vi 

varje dag och jag tycker att det är jätteroligt.(5) 

Spela spel verkar dock inte vara en aktivitet som familjehemsföräldrarna gör lika ofta och 

regelbundet som de läser med barnen. Det verkar inte heller som att det finns samma vanor 

eller rutiner kring detta. Ungefär hälften av familjehemmen beskriver att de spelar spel mer 

eller mindre regelbundet med barnet. Familjehemmen ger inte heller någon bild av att de 

själva har drivkrafter kring spelande utan istället verkar spelandet lite mer omständligt och de 

intervjuade uttrycker i flera fall att de ser läsning som viktigare och intressantare än att spela 

spel. De som spelar spel gör det till synes lite i perioder, till exempel när ett nytt spel köpts in 

eller när det är semester. Nedanstående citat kommer från en familjehemsmamma vars son 

verkligen tycker om att spela spel.  

I: Du säger att han alltid har gillat att spela sällskapsspel och så där. Skulle du bedöma att ni 

är en sån där familj som gillar att spela spel eller är det just hans intresse?  

D: Ja jag tror nog kanske att lite grann kan vi nog ha påverkat för vi har ju en hel del 

sällskapsspel. Han har ju fått sällskapsspel i present och så där och då har man ju spelat med 

honom men inte så att vi spelar jättemycket så annars, utan det är ju mest med honom. Ehh så 

ja, kanske en kombination. /…/ 

I: Och hur ofta spelar ni spel då om du ska bedöma?  

D: Alltså när han var yngre skulle jag nog säga att det var flera gånger i veckan. Nu kanske 

det är någon gång i veckan som, som det blir av kanske.  

I: Mm 

D: Det är lite olika också, för han är ju ofta så att det kan gå i perioder. (8) 

Att besöka biblioteket är i intervjuerna nära förknippat med läslust och enligt flera familjehem 

viktigt för att skapa läs- och kunskapsintresse hos barnen. I intervjuerna omnämns att barnen 

regelbundet besöker bibliotek, till exempel med skolan. Ett par familjehem tar själva 

regelbundet med barnen till biblioteket för att de ska få en vana och ett intresse för böcker och 
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läsning. I citatet nedan berättar en familjehemsförälder hur hon har skapat vanor kring 

biblioteksbesök sedan barnen hon har placerade kom till familjen.  

D: Vi har varit på biblioteket tidigt och lånat böcker och så, och jag tycker att det är jättekul, 

så att det gjorde vi. Vi lånade ett gäng, kanske 10 böcker varannan månad och så läste vi ut 

dom och så gick vi till biblioteket igen. Det började jag med när de kom till mig, och det var 

så roligt att de tyckte att det var kul, för det är inte alla barn som tycker att läsning är roligt. 

(5) 

Olika faktorer kan spela roll för barnens inställning till Letterbox Club men också till lärande 

överlag. I intervjuerna omnämner familjehemsföräldrarna på olika sätt barnets förutsättningar 

för att ta till sig paketen från Letterbox Club, både utifrån perspektivet barnet själv men också 

utifrån perspektivet familjehemmet. Berättelserna handlar om barnens intresse för böcker och 

spel men också om olika svårigheter som barnen har med sig, samt om familjehemmens 

möjligheter och syn på sitt uppdrag. Det finns stora olikheter i beskrivningarna av 

familjehemmens situation och erfarenheter. Därför har de också olika förutsättningar att ta sig 

an Letterbox Club tillsammans med sina placerade barn. Det kan handla om 

familjehemsföräldrarnas erfarenheter av barn, och det deltagande barnet i synnerhet, eller 

deras egna upplevelser av eller inställning till att läsa böcker, spela spel och att gå i skolan. 

Det sistnämnda är dock inget som denna studie har undersökt. De erfarenheter och 

förutsättningar som här tas upp är sådant som kan kopplas till barnens lärande och deltagande 

i Letterbox Club. 

Enligt det som framkommer i intervjuerna tycker de deltagande barnen i stor utsträckning om 

böcker och läsning. Det finns dock en gradskillnad i intressenivån och barnen verkar vara 

alltifrån bokslukare till mer ljumma i sitt intresse. Intresse för och användning av till exempel 

böcker är nära sammankopplat. Barn som tycker om böcker och läsning tenderar också att 

läsa själva, regelbundet och ofta, vilket ger dem ytterligare lästräning. I citatet nedan berättar 

en familjehemsmamma med ett placerat syskonpar om framförallt det ena barnets intresse för 

böcker och läsning.  

D: Ända sedan de var små så varje kväll så läser jag för dem någonting en stund, kanske en 

halvtimma högst. Och nu då i och med att de är lite mer intresserade själva så kan de sitta 

och ta sig en bok och sitta och läsa själva.  

I: Så de har ett intresse för böcker?  

D: Ja, alltså när jag åker till mataffären med dem så det första som i alla fall B gör är att gå 

att ställa sig och titta på alla böckerna för han älskar det, och de går ju regelbundet till 

stadsbiblioteket med skolan, och han går ju runt där för sig själv och frågar bibliotekarierna 

om särskilda böcker. (6) 

Det finns också barn som beskrivs vara intresserade av att lyssna när föräldern läser men som 

inte själva är så angelägna om att läsa. I ett par fall finns så den andra ytterligheten, barn som 

enligt familjehemsföräldrarna inte alls är intresserade av böcker, läsning och matematik. En 

familjehemsförälder vars barn har diagnosen PTSD berättar så här om barnets motstånd mot 

läsning och matematik. 
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D: Hon hatar att läsa.  

I: Hon hatar att läsa. 

D: Det är det värsta som finns förutom matten. Hon hatar att läsa. Ja. (7) 

De flesta barn verkar dock inte ha något direkt motstånd mot att spela spel. Däremot har några 

barn olika svårigheter som påverkar möjligheterna att spela negativt. De svårigheter flera av 

barnen hade med sig från tiden innan de blev placerade verkar ha förändrats under 

placeringstiden och barnen har kommit ikapp i sin utveckling och vant sig vid både sociala 

situationer och lärsituationer. Vissa barn har dock kvar svårigheter som påverkat deltagandet i 

Letterbox Club och deras möjligheter att ta till sig materialet i paketen. Två av barnen har 

PTSD-diagnos och ett barn har ADHD samt ligger fortfarande efter i utvecklingen. På olika 

sätt påverkar det barnens förmåga att koncentrera sig på läsning och att spela spel. I vissa fall 

kan det leda till konflikter kring till exempel läsningen. Citatet nedan kommer från samma 

intervju som citatet ovan. 

I: Har ni haft mycket högläsning eller så där tidigare?  

D: ja absolut, hon absolut, hon… 

I: Har hon inte gillat det heller?  

D: Hon har haft svårt att koncentrera sig. Man kan läsa men hon hör inte. (7) 

Familjehemsföräldrarna i intervjuerna ser på sitt uppdrag på olika sätt, och deras 

familjekonstellationer ger olika förutsättningar för att delta i och stödja barnets lärande, och 

då även i barnens deltagande i Letterbox Club. De har också olika intresseområden och 

utmaningar som framkommer i intervjuerna. En av de utmaningar som vissa familjehem har 

är tid. De har svårt att få tillräckligt mycket tid för att engagera sig i barnens paket, eller att de 

som föräldrar har lättare att prioritera engagemanget när barnet tar initiativ.  Den här 

familjehemsföräldern berättar hur barnets initiativ påverkar hennes engagemang. 

I: Något annat kring hennes intresse för… hur ser hennes intresse ut för matte? 

D: Hon är jätteduktig. Så det var därför det var det spelet älskade hon ju. Och det kom hon ju 

med själv också, det glömde jag ju att säga Sofia, och då är det lättare att jag tar mig tid till 

att sitta med dem. Men annars när de bara fläker upp paketen så är det det här med 

läsförståelse, alltså när hon inte riktigt förstår själv så ligger det bara där och jag tar mig 

inte tiden. Men däremot om hon kommer ”å titta här vad jag fått mamma” då blir ju jag 

också intresserad, så men matte älskar de ju. (5) 

Det finns också beskrivningar av att materialet i paketen används för att träna olika förmågor 

som en generell strategi för alla placerade barn i familjen. Flera familjehem beskriver att de 

stödjer och uppmuntrar barnet i kunskapsutvecklingen, men det görs på olika sätt utifrån 

barnens och familjehemmens förutsättningar. Nedanstående citat visar ett exempel på hur 

familjehemmet och skolan tillsammans försöker locka ett barn som har stort motstånd mot att 

läsa att se nyttan och behovet av att läsa inom det område där barnet har ett intresse. I detta 

fall att lyssna på musik.  

D: Nu har vi peppar peppar haft en lugn period men det har varit konflikter både i skolan och 

hemma när det gäller läsning och läxläsning och krav eh.  

I: Aaa  
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D: Så att vi försöker och hjälps åt att hitta något som gör henne intresserad eller något som 

gör att hon känner att hon måste.  

I: Aaa 

D: Ska hon ladda ner någon musik så måste hon ju ljuda och bokstavera och då känner hon 

ju att hon måste, så jag tror att det börjar komma nu att hon vill lära sig ändå. (3) 

Denna familjehemsförälders beskrivning pekar på att det kan vara orealistiskt för vissa barn 

att direkt använda materialet från Letterbox Club eller att fullt ut ta sig an de läxor som skolan 

ger. Istället kan flexibilitet och påhittighet vara viktigt för att stimulera och motivera till 

lärande. 

Letterbox Club som lärandeverktyg 

Tanken med Letterbox Club är att det ska vara en intervention för att skapa lust och intresse 

för läsning/böcker, spel/matematik och lärande. Paketen är således tänkta som ett verktyg för 

att underlätta skapandet av detta lärande. Det kan för familjehemsföräldrar som engagerar sig 

i barnens lärande vara ett hjälpmedel för att skapa intresse, lust och en positiv känsla för 

lärande hos barnet utan att för den delen bli likt skolarbete.  

Vissa familjehem använder materialet i paketen till träning av olika områden som barnet 

behöver utveckla. Knappt hälften av de intervjuade familjehemmen arbetar strategiskt med att 

träna barnen. Nedanstående citat kommer från en familjehemsmamma som flera gånger under 

intervjun pratar om hur de jobbar med barnets kunskaper och förmågor, och hur paketens 

innehåll passar mer eller mindre bra i den träning de genomför. Här handlar det om hur de 

tänker och ser på sitt uppdrag att försöka få barnet att utvecklas optimalt för att inte tappa 

kunskaper under loven.  

D: Så vi har tid med honom alltså, men hade inte haft den tiden om man hade haft små barn 

och du vet… 

I: Nä, nä det är ju jättelyxigt för honom att vara ensam med uppmärksamheten. 

D: Ja, ja det är så roligt med ju. Man ser ändå att där är ju framsteg, det är det. /…/ 

”D: Vi är ju på biblioteket också ju, så han får… så gjorde vi med våra barn med ju, åhh det, 

du vet det är ju man blir ju allmänbildad genom, å du vet på min tid det var ju inte så noga ju, 

men man har ju pushat sina barn och det blir ja ju med att man pushar honom. 

I: ja, ja 

D: Så att, det gör vi, det jobbar vi ju mycket med, och det är samma när han har lov ehh och 

läsa, att han får läsa högt till oss så att han inte tappar och räkna med ju, det är ju så viktigt. 

(4) 

Ett av syftena med Letterbox Club är att i hemmiljön skapa intresse och lust hos barnen för 

läsning, att spela spel och att lära. Den bakomliggande logiken handlar om att intresse och lust 

underlättar för att ta till sig ny kunskap och kan i en förlängning förbättra barnets 

skolprestationer. De flesta familjehemsföräldrarna berättar i intervjuerna relativt detaljerat hur 

det var när paketen kom, vem som hämtade posten, var barnet öppnade paketet, hur det gick 

till och vilket intresse de visat för innehållet. I flera fall har barnet visat nyfikenhet inför vad 

paketen innehåller och vill att föräldern ska vara med och titta på innehållet. För något 

enstaka barn stannade intresset vid att de fick paket och kom inte så mycket längre. 
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Vad är det då i paketen som skapar eller inte skapar intresse och lust? Vad är det som fångar 

barnens intresse? Det verkar i stor grad variera. En del barn blev mest intresserade av att 

använda skrivmaterialet eller pysslet som fanns med, medan andra intresserade sig för böcker 

eller spel i första hand. Böckerna har lockat på olika sätt. Vissa har varit mer intresserade av 

de skönlitterära böckerna medan andra har lockats av faktaböckerna. Flera barn har haft 

lättare att ta till sig de lättlästa böckerna. Så här beskriver en familjehemsmamma vad som 

händer när paketet kommer och hur barnet tar sig an innehållet.  

D: Han blir oerhört glad över paketen, och att det kommer post till honom.  

I: Paket till honom.  

D: Ja, just det, och då packar hon ju upp dem direkt och så vill han ju att boken ska läsas då 

på kvällen eller så. Sen har han ju använt då, eller plockat fram de här spelen som har varit 

då, 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. (8) 

Flera familjehemsföräldrar ger beskrivningar av att barnen under deltagandet i Letterbox Club 

har utvecklats på olika sätt. Några barn har enligt familjehemsföräldrarna blivit mer 

intresserade av böcker och läsning och det finns även exempel på att de nu självmant besöker 

biblioteket och upplevs ha ökat sin ordförståelse. Ett par av dessa barn beskrevs innan 

deltagandet i Letterbox Club ha ett motstånd mot böcker och läsning.  

Lärande kan hänga ihop med känslor. Har vi till exempel goda erfarenheter av lärande och bra 

skolprestationer är det troligare att lärande är förknippat med positiva känslor jämfört med om 

vi har dåliga erfarenheter, eller misslyckanden, vilket kan leda till negativa känslor (Taube, 

2007). Därav kan de känslor som förknippas med Letterbox Club och paketens innehåll ha 

betydelse för hur barnet använder materialet och därmed möjligheterna att det ska leda till 

lärande. Det ställdes inga frågor om känslor i intervjuerna. På olika ställen i intervjuerna kom 

det ändå fram en del beskrivningar av känslor i förhållandet till deltagandet i Letterbox Club. 

Vissa känslor är genomgående i nästan samtliga intervjuer medan andra är mer sällsynta men 

ändå tydliga i dessa familjer. Alla familjehemsföräldrar utom ett ger en bild av att barnet har 

uttryckt glädje när de fått paketen eller tagit del av innehållet. I flera intervjuer är det nästan 

det första som familjehemsföräldern vill berätta, att barnet blivit så glad. Det kan tolkas som 

att just känslan av barnets glädje är det som för många familjehemsföräldrar är det starkaste 

intrycket. Men det finns också berättelser att det uppstått känslor som liknar kaos när paketen 

kommit. Någon beskriver det i kombination med känsla av glädje. Känslan av kaos handlar 

om att barnen i dessa fall inte klarar av att få så mycket stimuli som allt innehåll i paketen 

innebär, att det blir för mycket att överblicka och göra. Nedan är ett exempel på hur det 

beskrivs i en av intervjuerna. 

D: Och det som är i pyssel, det är inte att hon tar egna initiativ att hon går och sätter sig och 

pysslar. När hon får klistermärken eller så så drar hon liksom av alla. Hon förstår inte, även 

om man sitter med henne att det har ett samband att man ska göra någonting. /…/ 

I: Hur har det varit för henne att få paketen? 

D: Jaa det är väl ungefär som när hon får andra paket. Hon visar ingen större glädje. (2) 
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Förutom ovanstående citat finns det också en genomgående samstämmighet i att 

familjehemsföräldrarna beskriver att barnet känt sig utvalt. 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 och 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 en familjehemsmamma som särskilt betonar de fetmarkerade orden. 

D: 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. (1) 

Letterbox Club som ett relationsverktyg 

Föräldrars engagemang i och stöd för barnets lärande är en faktor som visat sig vara viktig för 

barnets skolprestationer (t.ex. Hattie, 2008). Interaktionen mellan barn och 

familjehemsföräldrar är också ett av de områden som denna studie hade för avsikt att beröra. 

Frågan är då om Letterbox Club kan vara ett relationsverktyg som kan underlätta 

gemensamma aktiviteter, skapa intresse, lust och känslor för att öka interaktionen. Intresse, 

lust och känslor kan skapas hos barnen men också hos familjehemsföräldrarna. För att 

interaktionen ska bli till behöver dock båda parterna svara an och delta. Det kan också 

underlätta om intresset eller lusten ökar hos en part eftersom den då kan efterfråga den andra 

partens deltagande vilket sedan kan leda till fler gemensamma aktiviteter. Å andra sidan kan 

det om den andra parten inte svarar an skapa frustration. 

Utifrån intervjuerna verkar det som att alla barn och föräldrar har öppnat 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 interagera. 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 tillsammans 

medan barnen kan läsa de tunna eller lätta på egen hand. I ett 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 träningen av placerade barn. 

D: Alltså spela spel det är nog ingenting som många barn har gjort med sina föräldrar för att 

det är inte den nivån som man har på sitt nätverk.  

I: Nä 

D: Så det kan ju vara en ny grej det där med att spela spel. Nejmen det har ju varit något helt 

annat, ett sätt att umgås, men många av de här barnen har inte umgåtts.  
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I: nä nä. Är det något som ni har använt i ert alltså i er roll som familjehem? 

D: å spela och sånt? ja, absolut. Det är ju en bra träning i att förlora. (7) 

I de allra flesta fallen har både barn och familjehemsföräldrar tagit initiativ till de olika 

aktiviteterna. Ibland är föräldern mer initiativtagande i en aktivitet till exempel läsning medan 

barnet är mer aktiv i en annan aktivitet, till exempel att spela spel. Vissa familjehemsföräldrar 

är mycket aktiva som initiativtagare. Någon familjehemsförälder beskriver att alla aktiviteter 

bygger på att föräldern tar initiativet. Det finns också exempel där föräldrar beskriver att det 

underlättar för dem om barnet tar initiativ till den gemensamma aktiviteten och andra 

föräldrar som har svårt att tidsmässigt prioritera när barnen efterfrågar föräldrarnas 

engagemang till gemensamma aktiviteter.  

Som intervjuare får man i samtalet med familjehemsföräldrarna ta del av en del känslor och 

upplevelser som är kopplade till mötet med barnet. På uttryck, tonfall och biljud går det att 

ana känsloläget som mötet med barnet förknippas med. I dessa intervjuer har vissa 

familjehemsföräldrar uttryckt en stolthet över förbättringar som barnen gjort eller hinder som 

de tagit sig över, andra 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. 

D: Jag tycker att det var jättemysigt för att hon tyckte att det var så mysigt. Jag tyckte att det 

var en bra grej och, att få de här paketen och, och hon kände sig väldigt utvald. (7)  

De positiva känslorna dominerar beskrivningarna om mötet mellan barn och 

familjehemsföräldrar, men det finns också motsatsen där framförallt en familjehemsförälder i 

citatet nedan visar på svårigheterna i relationen till det placerade barnet.  

I: Men tidigare då, hur fick ni göra för att liksom locka henne? 

D: Mmm, plocka fram grejerna till henne, sparka igång henne så att säga. 

I: Har ni haft högläsning och så där då? 

D: Det har vi haft. /…/ 

I: Hur har ni liksom blivit involverade här då, när paketet har kommit? 

D: Ja det är ju att jag har ju hämtat och sagt att nu har det kommit ett nytt paket så det får vi 

öppna. Och så har vi öppnat. Och så tittar hon och liksom ”okej”… 

I: Så om ni ska bli involverade har ni fått ta initiativet? 

D: ja, jaa, ja. (2) 

I intervjun med denna förälder ger hon uttryck för uppgivenhet och att uppdraget är tungt att 

bära när det arbete som görs till synes inte ger något resultat. 
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6. Diskussion 
Det är verkligen intressant att studera vilka kunskapseffekter som uppnåtts genom deltagande 

i en intervention som Letterbox Club. Det har dock visat sig att det inte enbart är svårt att 

genomföra dessa effektstudier utan att de studier som gjorts också ger resultat som varierar en 

hel del. En faktor har dock visat sig vara viktig, och det är att föräldrars engagemang i barnens 

lärande och deltagande är av stor vikt för hur barnet tar sig an läsning och räkning (se t.ex. 

Dymoke & Griffiths, 2010; Griffiths, Comber, & Dymoke, 2010; Griffiths & Comber, 2013; 

Mooney, Winter & Connolly 2016; Roberts, Winter & Connolly 2016). Därför är inriktningen 

på den här uppsatsen angelägen. Att dels försöka förstå hur olika förutsättningar, hos barnen 

och familjehemmen, påverkar deltagandet, men också hur materialet i Letterbox Club används 

i familjerna och vad som händer med lärande och relationer vid användandet. Denna kunskap 

skapar förutsättningar för att bättre kunna anpassa interventionen till deltagarna. 

Barn som placeras i familjehem gör oftast det med anledning av bristande hemförhållanden, 

beteendeproblem och/eller emotionella problem (Vinnerljung & Andreassen, 2015). Flera 

familjehemsföräldrar som deltagit i intervjuerna beskriver att barnen när de placerades, hade 

brister i den sociala och språkliga utvecklingen och en ovana vid vardagligt lärande. Några 

kom också till familjehemmen med diagnoser som kan påverka lärandet. Bland annat hade två 

barn diagnosen PTSD som visat sig ge upphov till svårigheter med uppmärksamhet, 

koncentration och minne. Forskning har också visat att placerade barn har svårare att klara 

kunskapsmålen i skolan än andra barn, vilket är oroande då skolmisslyckande också verkar 

vara den största riskfaktorn för framtida psykosociala problem (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 

2010; Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011; Jackson, 1994).  

Taube (2007) och Ahlberg (2001) menar att det är viktigt med en positiv självbild och 

självförtroende när det gäller lärande, både läsning och matematik. En negativ självbild kan 

istället resultera i svårigheter gällande lärande och skolprestationer. Har barnet positiva 

erfarenheter av att läsa eller räkna vill de fortsätta att utföra dessa aktiviteter och får på så vis 

mer träning och utvecklar därmed sina kunskaper ytterligare. Det blir således en positiv 

inlärningsspiral. Från intervjuerna finns exempel på detta. Flera barn läser själva regelbundet 

och några barn beskrivs som mycket intresserade av läsning, så kallade bokslukare. De har 

byggt upp ett intresse för böcker och läsning och tränar därför sin förmåga regelbundet eller 

väldigt ofta vilket leder till ökade kunskaper. Men det finns också exempel på motstånd från 

barnens sida. Ett barn beskrivs hata böcker, läsning och matematik, ett barn beskrivs som helt 

oengagerad och ointresserad innan projektet, och ett barn beskrivs ligga långt efter i sin 

utveckling. Dessa barn har kanske redan negativa erfarenheter och riskerar att få eller redan 

har en negativ självbild gällande lärande och kan därmed ha hamnat i en negativ spiral, den så 

kallade Matteus-effekten (Guthrie & Wigfield, refererad i Statens kulturråd, 2015). Här 

påverkar också de eventuella diagnoser som barnen har och de vanor som barnen har fått med 

sig tidigt i livet. 

Kraven på föräldrars engagemang i skolarbetet har ökat på senare tid. De ska engagera sig i 

skolan och undervisningen samt lägga en hel del av tiden tillsammans med barnen på 

läxläsning (Eilard, 2010). Föräldrarna förväntas både skapa en god barndom för barnen men 

också genom uppfostran optimera barnens förutsättningar för framtiden (Uprichard, 2008). 
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Med tanke på forskningen om vikten av goda skolresultat (Vinnerljung, Berlin & Hjern, 2010; 

Berlin, Vinnerljung & Hjern, 2011) får det därför ses som ett viktigt uppdrag för 

familjehemmen att ge barnen goda vanor och rutiner samt positiva känslor kring läsning, 

matematik och lärande i stort. Uppdraget kan variera beroende på i vilken ålder barnet 

placeras i familjen och vilka vanor och eventuella svårigheter barnet har med sig in i 

placeringen. Ett barn med stora svårigheter kräver stort engagemang och arbete från 

familjehemmets sida. Att så tidigt som möjligt ge barnet positiva läsvanor, läs- och 

spelupplevelser samt att se till att kärlek, närhet och omsorg förknippas med lärande, ger goda 

förutsättningar för positiva lärsituationer och skolresultat (se t.ex. Hattie, 2008; Taube, 2007, 

Ahlberg, 2001; Magne, 1998). 

Familjehemsföräldrarna som intervjuats beskriver olika sätt att ta sig an och förhålla sig till 

sitt familjehemsuppdrag och till Letterbox Club. Vissa förhåller sig avslappnade till materialet 

och beskriver att de använder det innehåll i paketen som passar när tid och lust finns, medan 

andra verkar anse att det är deras uppdrag att träna och jobba med barnet för att nå utveckling. 

Jämförbart med ovanstående är Gunilla Halldéns beskrivning av föräldrars syn på barnen som 

ett projekt (Eilard, 2010). Några familjehem säger i intervjuerna att de troligen lägger mer tid 

och engagemang på de placerade barnen än de gjorde på sina biologiska barn när dessa var 

små. Det är också något som beskrivs i Höjers avhandling (2001). De familjehem som 

intervjuats i den här studien ger uttryck för engagemang men inte överraskande beskrivs 

också en mängd svårigheter, men även hårt arbete och inte minst lust och glädje.  

Engagemanget i barnens lärande hos familjehemsföräldrarna i denna studie påverkas säkert 

ytterligare med anledning av att deras barn ingår i Skolfam. Det innebär att 

familjehemsföräldrarna har blivit informerade om och tränade i hur viktigt det är med lärande 

och goda skolresultat. De får även kontinuerligt stöd i hur de ska hjälpa barnen inom detta 

område. De kanske därför inte är riktigt representativa för familjehemsföräldrar i stort. Det 

stärks vid en jämförelse med resultaten i Kjelléns (2010) studie där betydligt färre 

familjehemsföräldrar angav att de ägnade sig åt högläsning med barnen än vad som verkar 

vara fallet bland de nu intervjuade familjehemsföräldrarna.  

De teoretiska grunderna som valts till denna studie är Vygotskijs sociokulturella perspektiv, 

omsorgsetisk teori och relationell pedagogik. De är närliggande till varandra och betonar alla 

vikten av kommunikation, omsorg, relation och interaktion för att möjliggöra och underlätta 

lärande (Sträng & Persson, 2003; Säljö, 2000; Christiansson-Banck, 2013; Aspelin, 2013).  

Syftet med Letterbox Club är också att underlätta och stimulera lärande och interaktion. Det 

har varit svårt i arbetet med materialet till denna uppsats att särskilja lärandet och det 

relationella. Det går ofta in i vartannat. I Forsbergs (2009) studie uttrycker föräldrarna en 

längtan efter att bara få vara tillsammans med sina barn, utan en mängd måsten. Deltagarna i 

Forsbergs studie är biologiska medelklassföräldrar vilket inte är överensstämmande med 

denna studie. Det kan dock antas att även familjehemsföräldrar ser positivt på att kravlöst 

umgås med de placerade barnen, att ge och få omsorg, enligt tankarna i omsorgsetiken 

(Christiansson-Banck, 2013). Det finns också tecken på det i vissa uttalanden från 

intervjuerna. Exempelvis när familjehemsföräldrar beskriver nöjet i att ha mysiga lässtunder 

med barnen. Föräldrarna behöver såklart stödja barnen i läxläsning och skolarbete men också, 
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precis som beskrevs tidigare, hjälpa barnen att få en positiv och lustfylld upplevelse av 

lärande. Det positiva och lustfyllda kanske inte främst kommer till uttryck vid läxläsning men 

kan däremot mycket väl vara närvarande i det vardagliga lärandet. Det vardagliga lärandet är 

det som sker automatiskt i olika vardagssituationer där inte barnet, och kanske inte heller den 

vuxne är medveten om att det som sker är lärande (Taube, 2007; Ellström, 2005).  

Genom intervjuerna ges en inblick i dessa förhållanden. Några föräldrar beskriver att det 

innebär stora svårigheter att få barnen att läsa och räkna, där detta också är en källa till 

konflikter. Däremot är det inte någon av föräldrarna som beskriver att barnen inte vill lyssna 

på högläsning eller gör motstånd mot att spela spel. Många familjehem ger exempel i 

intervjuerna hur de skapar situationer av vardagligt lärande och lustfyllda lässtunder 

tillsammans med barnet, vilket kan tolkas som att de så som den relationella pedagogiken 

(Aspelin, 2013) förespråkar, lyckats väcka barnets lust genom att anpassa aktiviteterna till 

barnets intresseområden.  

I stort sett alla familjehem ger uttryck för att innehållet i paketen underlättat eller gett 

förutsättningar att bidra till barnets lärande och utveckling på ett lustfyllt och lekfullt sätt. Det 

finns inte några beskrivningar av att paketen från Letterbox Club upplevts som ett krav, att 

jämföra med insatser som till exempel Paired Reading som i vissa fall upplevdes svårt och 

kravfyllt att genomföra (Forsman, 2017). Precis som tidigare utvärderingar och studier om 

Letterbox Club (se t.ex. Dymoke & Griffiths, 2010; Griffiths & Comber, 2011; Griffiths, 

Comber, & Dymoke, 2010; Winter, Connolly, Bell & Ferguson, 2011; Hancock & Leslie, 

2014) så finns det hos familjehemsföräldrarna i den här studien en samstämmighet i att 

Letterbox Club upplevs ha bidragit till en nyfikenhet hos barnen, och en lust att använda 

innehållet i paketen. Några familjehemsföräldrar, vars barn tidigare beskrivits ha ett motstånd 

eller ointresse för lärande har upplevt en positiv förändring i barnets intresse. En 

samstämmighet finns också i beskrivningen av att barnen visat glädje över att få paketen och 

känslor som kopplas till att vara utvald beskrivs av flera intervjuade. Att känna lust och glädje 

inför en lärandeaktivitet kan vara viktigt för att skapa en lärandesituation enligt Taube (2007) 

och Ahlberg (2001). Det kan också jämföras med Vygotskijs tankar om att barnet utifrån 

aktiviteter av samspel väljer vilka kunskaper denne tar till sig (Sträng & Persson, 2003; Säljö, 

2000). Eilard (2010) redogör för utvecklingen i synen på barn, från att barnet setts som en 

ofärdig vuxen till att inställningen nu är att barndomen har ett stort och viktigt värde i sig 

själv. Glädjen över deltagandet och att få paket kan därmed ha ett värde i sig. 

I intervjuerna beskriver familjehemsföräldrarna överlag som att de varit delaktiga och 

engagerade i barnens paket och deltagande. Det är till viss del mer positivt än det resultat som 

framgår av en tidigare rapport från ett pilotprojekt som genomfördes i Jönköpings län 2015 

(Region Jönköpings län & Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2017). Familjehemsföräldrarna 

berättar att de varit delaktiga i öppnandet av paketen och användandet av innehållet. Flera 

familjehem beskriver med värme sina lärstunder med barnen, att de regelbundet besöker 

biblioteket och skapar mysiga högläsningsstunder för att visa barnet på nöjet med läsning, 

samt spelar spel. I dessa beskrivningar framstår relationerna som det viktiga, glädjen över 

barnets framsteg och att få dessa stunder med barnet. Att familjehemsföräldrarna på detta sätt 

visar på positiva känslor och upplevelser kopplade till lärandet skapar positiva förebilder, är 



35 
 

en viktig påverkansfaktor och skapar förutsättningar för att göra hemmet till en naturlig 

lärandemiljö, vilket också är viktigt enligt Hattie (2008). De gemensamma aktiviteterna och 

engagemanget har således bidragit till interaktion kring lärandet, att jämföra med Vygotskijs 

sociokulturella perspektiv (Sträng & Persson, 2003; Säljö, 2000), den relationella 

pedagogiken (Aspelin, 2013) och det varma lärandet (Taube, 2007). I vissa fall är det barnet 

som tar initiativ till aktiviteterna. Att barnet i dessa fall blir en aktiv aktör i sitt lärande kan ses 

som att barnet är kompetent att förstå vad det behöver och själv tar initiativ till det (Eilard, 

2010). Snarare ska det nog tolkas som att barnen fått positiva upplevelser och erfarenheter 

från dessa lärsituationer och därför söker dem aktivt. De tilltalas av det samspel och de 

aktiviteter som genomförs tillsammans med föräldern och vill vara föremål för det relationella 

mötet och den omsorg som också möjliggörs i samband med utövandet av gemensamma 

aktiviteter (Aspelin 2013; Christiansson-Blanck, 2013; Taube, 2007; Ahlberg, 2001). När 

familjehemsföräldern är initiativtagare beror det troligen på två saker. Det ena är att även 

familjehemsföräldern får de positiva upplevelserna av mötet med barnet. Det beskriver också 

flera av de intervjuade. Att de njuter av och uttrycker glädje över gemensamma aktiviteter 

med barnet, vilket kan liknas med den längtan medelklassföräldrar i Forsbergs (2009) studie 

har att kravlöst få umgås med sina barn. Den andra orsaken till att familjehemsföräldrarna tar 

initiativ till gemensamma aktiviteter är att de vet att barnen behöver det och att de ser det som 

sitt uppdrag att hjälpa barnet i dess lärande och utveckling. De har blivit införstådda med att 

de har en viktig roll inom detta område och att ett stort ansvar ligger på dem både som 

föräldrar (Eilard, 2010), men i samstämmighet med Höjers (2001) forskning också ett extra 

stort ansvar i sin roll som familjehem.  

Trots att en hel del positiva erfarenheter av Letterbox Club uttrycktes i intervjuerna också 

några svårigheter som bör tas i beaktande. För familjehemsföräldrar precis som för andra 

föräldrar så är tiden ofta knapp. Några av familjehemsföräldrarna beskriver att det är lättare 

för dem att ta sig tid om barnet tar initiativet. Flera familjehem uttrycker ointresse inför att 

spela spel. Det kan handla om att förälder och/eller barn inte tycker om att spela spel. Det 

finns dock andra aspekter som gör det mer komplicerat att spela spel än att läsa böcker, vilket 

framkommer i en tidigare utvärdering (Region Jönköpings län & Stiftelsen Allmänna 

barnhuset, 2017). En bok behöver bara öppnas och sedan kan läsningen starta. Ett spel ska 

plockas upp, regler ska läsas och förstås innan spelandet kan börja. Läsning kan pågå precis så 

länge som önskas medan tanken med att spela spel är att det ska göras klart. En 

familjehemsförälder upplever att barnet aldrig tar initiativ på egen hand och inte visar någon 

glädje för paket eller aktiviteter, samt ger uttryck för en känsla av uppgivenhet. Detta skulle 

kunna förstås genom omsorgsetisk teori (Christiansson-Blanck, 2013) där en viktig del är det 

relationella mötet mellan de olika parterna och att det i mötet krävs att båda parterna bidrar 

för att omsorgen ska uppstå. I detta finns också en samstämmighet med de familjehem som 

ingick i Höjers (2001) studie där familjehem beskrev att uppdraget blir svårt när barnet inte 

tar emot familjehemsförälderns omsorg. Detta förhållande bör i sig kunna vara relativt vanligt 

för de placerade barnen då det bland dem inte är ovanligt att de har en ovana att ta emot 

omsorg. Det finns då en risk att båda parter ger upp sin strävan efter närhet och att den goda 

relation som behövs för att bland annat uppleva positiva lärandesituationer som kan bidra till 

att skapa en positiv lärande- och utvecklingsspiral uteblir.  
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Några intervjuade familjehemsföräldrar beskriver att de inte spelat spelen eller att en del av 

materialet inte riktigt passat i det kunskapsskede som barnet befinner sig i. I dessa fall har 

kanske inte Letterbox Club varit det inlärningsverktyg som det syftar till. Däremot finns ett 

flertal exempel på familjehemmens påhittighet och flexibilitet för att skapa andra 

lärandeaktiviteter. Vissa går regelbundet till biblioteket, någon lockar ett ointresserat barn att 

börja läsa genom mobiltelefon och internet, och ytterligare någon arrangerar övningar för att 

barnet ska upprätthålla sin kunskapsnivå under skolloven. Anledningarna till att 

familjehemmen gör dessa aktiviteter kan vara flera. Till exempel att det är ett naturligt sätt för 

dem att utöva sitt föräldraskap och på så sätt ett vardagligt lärande, att de som 

familjehemsföräldrar till barn i Skolfam blivit inlärda vikten av dessa aktiviteter, eller kanske 

att Letterbox Club inspirerat till andra aktiviteter. Att familjehemmen engagerar sig i 

Letterbox Club är inte ett mål i sig utan andra lärandeaktiviteter som familjehem och barn gör 

tillsammans kan vara lika bra eller bättre om de är särskilt anpassade för barnets situation och 

intresse. Det viktiga är den strävan som finns att likt sociokulturellt perspektiv, omsorgsetisk 

teori och relationell pedagogik skapa interaktion i olika lärandesituationer. Då kan lärande och 

relationer utvecklas samtidigt (Sträng & Persson, 2003; Säljö, 2000; Christiansson-Banck, 

2013; Aspelin, 2013) 

Metodiska aspekter 

Vid bedömning av forskningskvalitet brukar begreppen validitet, reliabilitet, och 

generaliserbarhet användas (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är därför på sin plats att nämna 

dessa begrepp i relation till denna studie.  

Validitet (u.å.) betyder enligt svenska akademiens ordbok: tillförlitlighet med avseende på i 

vilken utsträckning det testade svarar mot det som avses att undersökas. Det handlar alltså om 

man har mätt/undersökt det som var avsikten och om den kunskap man fått fram är sann. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) behöver forskaren kontinuerligt genom hela 

forskningsprocessen validera sitt material genom att ifrågasätta det. I denna uppsats finns 

några punkter där validiteten skulle kunna påverkats. Det första som delvis redan beskrivits i 

metodavsnittet är kontakten mellan författaren och deltagarna under intervjuerna. Bara det 

faktum att ett möte har ägt rum kan göra att svaren modifierats och de familjehemsföräldrar 

som varit medvetna om att det är projektledaren som ställer frågorna kanske har velat svara 

”snällt”. Det är dock inte de signaler de gett under intervjuerna. Det kan också vara så att 

familjehemsföräldrarna undanhållit information eller förskönat svaren för att framställa sig 

själva i god dager. Det är svårt att bedöma men det har inte heller sänts några sådana signaler. 

Det som också kan påverka validiteten är författarens drivkraft att förvanska resultat i den 

riktning som önskas. Risken för det är säkert högre utifrån att författaren till denna uppsats på 

flera vis har intressen i att Letterbox Club ska vara framgångsrikt. Kanske har så skett men då 

inte medvetet. Genom hela processen har intensionen att förhålla sig neutral varit allvarligt 

menad, vilket också lett till omformuleringar av både frågor och text. 

Om reliabiliteten är hög innebär det att samma resultat uppnås vid flera olika mätningar 

gjorda av olika personer. Det är mer aktuellt att prata om reliabilitet när det gäller kvantitativa 

studier och är därför inte helt enkelt i förhållande till kvalitativa intervjuer. Olika 

intervjupersoner ställer frågor och påverkar deltagarna på olika sätt. Det är av stor vikt att som 
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intervjuare försöka upprätthålla så hög reliabilitet som möjligt genom att till exempel inte 

ställa ledande frågor, för att på så sätt undvika påverkan och godtycklighet. Samtidigt är en 

viktig del av att använda intervjuer att det ger en möjlighet att vara följsam, spontan och 

kreativ. Är fokus på reliabilitet alltför stort finns risken att det motverkar syftet med 

intervjumetodens möjligheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Mer möjligt är kanske att i 

förhållande till denna studie diskutera generaliserbarhet. 

Generaliserbarheten hos en undersökning handlar om ifall resultaten skulle bli desamma om 

studien gjordes med andra personer, situationer eller miljöer (Kvale & Brinkmann, 2014). I 

denna studie går det att konstatera att underlaget är alltför litet för att resultatet ska kunna 

generaliseras. Studien baseras endast på intervjuer med familjehemsmammor vars barn 

dessutom deltar i Skolfam. Det gör att resultaten inte går att generalisera till andra 

familjehem. Dessutom är varje familj och varje situation unik vilket gör att det är mycket 

svårt att generalisera. Å andra sidan har det gjorts ett antal utvärderingar och studier av 

Letterbox Club tidigare, i Storbritannien och i Sverige. I stort har de upplevelser som 

deltagarna där beskriver om sitt deltagande bekräftats av de upplevelser som framkommit i 

denna uppsats och därför kan kanske ändå detta resultat, tillsammans med tidigare 

undersökningar, betraktas som relativt generaliserbart.  

Implikationer för praktiken 

Det ämne som denna studie berör är högst relevant för praktiken att ta till sig. Som 

socialarbetare kan det vara angeläget att dra lärdomar av hur viktigt det framstår att utbilda, 

stödja och engagera familjehemsföräldrar både i relationen till de placerade barnens och i 

deras lärande. Familjehemmen behöver också tid med de placerade barnen för att orka och 

hinna skapa situationer av positivt vardagslärande. I utvecklingen av Letterbox Club är 

kunskapen om olika familjehems sätt att ta sig an materialet bra att vara medveten om, för att 

anpassa det i så stor utsträckning som möjligt. Det är även av vikt att vara lyhörd för hur 

materialet och modellen passar respektive barn och familjehem för att också kunna frångå 

konceptet och stödja familjehemmen i att på andra sätt skapa positiva lärsituationer och att på 

så sätt väcka intresse hos barnet. 

Fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att inom flera områden göra fördjupade studier. Med ett större 

material skulle det vara spännande att ytterligare undersöka vilken betydelse familjehemmens 

och barnens förutsättningar har för att skapa en lärandemiljö i familjehemmet och för deras 

deltagande i Letterbox Club. Det skulle i så fall än bättre kunna underlätta för socialtjänsten 

att anpassa sitt arbete med familjehemmen utifrån deras situation och förutsättningar. 

Denna uppsats bygger på intervjuer efter deltagandet. Att mer djupgående följa några familjer 

under hela deltagandet i Letterbox Club skulle kunna fördjupa kunskaperna i detta ämne. 

Bland annat hur relationellt lärande skapas i hemmet och det är möjligt att gynna omsorg och 

närhet i lärandesituationer. 

Könsperspektivet i familjehemmen är också intressant att studera vidare. Vilka roller 

familjehemsmammor/pappor har gällande barnens lärande och vilken betydelse det spelar för 

lärande och interaktion mellan barn och familjehemsföräldrar. 
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7. Slutsatser 
I inledningen av uppsatsen konstaterades att denna studie berör ett område som inte fått så 

stort fokus i tidigare utvärderingar och studier av Letterbox Club. Slutsatserna som kan dras 

av uppsatsen är begränsade, men kan ändå bidra med en byggsten i arbetet med att bygga 

kunskap inom området.  

Den första slutsatsen är att engagemanget i barnens lärande framstår som stort i de intervjuer 

som gjorts, vilket ger förutsättningar för en god lärandemiljö. Det kan ha påverkats av att de 

barn som är placerade i familjehemmen deltar i Skolfam och familjehemsföräldrarna har 

därmed också fått kunskap och stöd i hur viktigt det är med lärande. Å andra sidan kanske 

engagemanget och aktiviteterna skulle ha funnits där oavsett Letterbox Club eller Skolfam 

därför att familjehemsföräldrarna exempelvis har erfarenheter eller vanor sedan tidigare.  

En andra slutsats är att förutsättningarna för familjehemmen är väldigt olika, både ur 

föräldraperspektiv och ur barnperspektiv. Skillnaderna finns till exempel i familjehemmens 

konstellation, intresse, vanor och tid, samt i barnets utveckling då de kom till familjehemmet, 

deras erfarenheter av lärande och relationer, intresse och kunskapsnivåer. Det märks i 

intervjuerna en skillnad där vissa familjer verkar ha anpassat sitt vardagsliv för att skapa 

situationer av lärande och gör det mycket systematiskt. Andra familjer är mer naturliga och 

spontana i sitt vardagslärande, medan ytterligare några anpassar lärandesituationerna till 

familjekonstellationen.  

Ytterligare en slutsats av studien är att Letterbox Club verkar vara ett hjälpmedel för lärande 

och relationsskapande i många familjehem, men det finns också exempel på att visst innehåll 

inte passar alla familjehem, barn och situationer. Det finns några exempel på att Letterbox 

Club till synes inte har bidragit till ökat lärande, eller att interaktionen mellan barn och 

familjehemsföräldrar inte kommit till om inte familjehemsföräldern tagit initiativet. Detta har 

i något fall skapat frustration och uppgivenhet. I dessa fall behövs påhittighet och flexibilitet 

för att hitta andra ingångar till barnets intresse, vilket familjehemmen i studien har gett flera 

exempel på. Sedan finns det åtskilliga beskrivningar i intervjuerna på hur deltagandet i 

Letterbox Club har skapat positiva upplevelser. Det handlar om positiva känslor från barnet i 

att få uppmärksamhet och att bli sedd samt intresse för innehållet i paketen. Barnen har i 

många fall bjudit in familjehemsföräldern att ta del av paketens innehåll, vilket skapar 

tillfällen till interaktion och gynnar relationsbyggandet. De teorier som uppsatsen bygger på 

handlar alla om vikten av att kombinera relationer och lärande vilket också blivit tydligt i 

intervjuerna. Ett flertal situationer beskrivs där familjehemsföräldrarna upplever att de haft 

fina stunder av lärande med barnet vilket skapat positiva känslor och upplevelser.  
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Bilaga 1 
 

 

 

Bilaga 1 

     December 2017 

 

 

Utvärdering av Letterbox Club Sverige 

Du har ett barn som under hösten deltagit i en metodutveckling av Letterbox Club Sverige. Det 

innebär att barnet fått tre paket med böcker, spel och lite annat innehåll.  

För att utveckla Letterbox Club behöver vi utvärdera och få in synpunkter från både barn och 

familjehemsföräldrar.  

Jag vill därför fråga dig som familjehemsförälder om du kan tänka dig att bli intervjuad av mig.  

 

Hur går det till? 

Någon från din kommun hör inom kort av sig till dig för att fråga om du kan tänka dig att bli 

intervjuad. 

Om du kan tänka dig att delta så får jag ditt namn och telefonnummer från den som kontaktat dig. Jag 

ringer sedan upp och frågar om du fortfarande är intresserad. Jag kan också ge mer information och 

svara på dina eventuella frågor. Om du sedan tackar ja bokar vi en tid som passar då jag kan komma 

hem till dig, eller till en annan plats om du hellre vill det, för att genomföra intervjun. Om det blir 

svårt att få till en fysisk träff finns det också en möjlighet att genomföra intervjun via t ex Skype. 

Vid intervjun ställer jag frågor om bland annat: 

 Vad tycker du om innehållet i paketen som barnen fått och vad uppfattar du att barnen tycker? 

 Har innehållet i paketen använts av barnen och hur upplever du att det i så fall har påverkat 

deras intresse för läsning/böcker och matematik/spel, eller annat? 

 På vilket sätt har du tagit del av paketens innehåll? Upplever du att det på något sätt påverkat, 

t ex kontakten mellan er och barnen?  

 Hur skulle Letterbox Club Sverige kunna bli bättre? 

 

Vad händer sedan med materialet? 

Intervjuerna spelas in för att jag efteråt ska kunna skriva ner vad ni sagt, och slippa att både intervjua 

och skriva samtidigt. Ljudfilerna raderas sedan. Ingen utomstående har tillgång till ljudfilerna. 

Resultatet från intervjuerna sammanställs och används både i en projektrapport och i 

utvecklingsarbetet av Letterbox Club Sverige. Dessutom ska det användas som underlag till en 

magisteruppsats i socialt arbete vid Jönköping University. Det kommer inte någonstans gå att utläsa 

vilka som deltagit i fokusgrupperna. 
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Deltagandet är helt frivilligt. Vi är dock mycket tacksamma om du vill vara med och hjälpa oss att 

utveckla Letterbox Club Sverige. 

 

Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar. 

Vänliga hälsningar 

 

Sofia Lager Millton 

Projektansvarig Letterbox Club Sverige 

Tel: 0722 303 307, epost: letterbox.club.sverige@rjl.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

Inleder med att informera om att samtalet spelas in, att det efteråt ska skrivas ner och sedan 

raderas. Inga personer kommer att kunna identifieras och materialet kommer att användas både i 

arbetet med Letterbox Club och i en magisteruppsats. Poängtera att deltagandet är frivilligt och att 

det går att avbryta eller att undvika att svara på de frågor man inte vill svara på. Inte ute efter om ni 

skött er eller presterat utan bara intresserad av hur Letterbox Club fungerat för er. 

Syfte: få reda på vad ni tycker, och få en bild över hur det används och om det betyder något 

Bakgrund: antal placerade barn, hur länge detta barn varit placerat, biologiska barn 

1. Om du tänker tillbaka på tiden innan Letterbox Club. Hur fungerade det i er familj gällande 

läsning och att spela spel?  

Följdfrågor: 

Hur såg barnens läsvanor och spelvanor ut då?  

Brukade ni läsa högt/spela spel tillsammans med barnen? Hur såg det ut (frekvens, engagemang, vad 

gav det)? Ser ni skillnader mellan placerade och biologiska barn (lättare/svårare)? Tidsaspekter? 

Konflikter? 

Vad upplever du att barnen tyckte om läsning, räkning/spela spel? 

2. Om vi går över och pratar om Letterbox Club. Hur har du upplevt barnets deltagande i LCS? Vad 

tycker du om LBC och vad upplever du att barnet tycker? 

Följdfrågor: 

Vad tycker ni/de om böckerna? Hur har de använts? 

Vad tycker ni/de om spelen? Hur har de använts? 

Vad tycker ni/de om övrigt innehåll? 

3. På vilket sätt har ni blivit involverade? 

Följdfrågor: 

Hur har ni upplevt det? 

Vem har tagit initiativet, ni eller barnet? 

Användandet av bloggen? 

4. Upplever ni att deltagandet i LBC har fått några konsekvenser?  

Följdfrågor: 

Intresse för eller kunskaper i läsning/böcker, läsvanor? 

Intresse för eller kunskaper i matematik/spel, spelvanor? 

Annat? T ex kontakten mellan er och barnet, gemensamma läs/spelupplevelser? 

 



46 
 

5. Hur skulle Letterbox Club kunna bli bättre? 

Följdfrågor: 

Innehållet i paketen? 

Kontaktvägar mellan barn/föräldrar och LBC? 

För att underlätta interaktionen mellan barn och föräldrar i inlärningssituationer? 

 

Stort tack för ert deltagande! 

 


