
Nyfikenhet till lärande 
– i ett paket på posten



• Varför är Letterbox Club viktigt?

• Bakgrund 

• Vad innebär Letterbox Club Sverige?

• Lokal samverkan bibliotek och socialtjänst

• Resultat från utvärderingar och studier

Innehåll



• Forskning visar att placerade barn och barn som växer 
upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd lyckas 
sämre i skolan.*

• Majoriteten av pojkarna i dessa grupper
lämnar grundskolan med låga eller ofullständiga betyg

• Dåliga skolresultat är en stark riskfaktor för framtida 
psykosociala problem.

• Om placerade barn går ut skolan med godkända betyg i 
årskurs 9 halveras riskerna för psykisk ohälsa, missbruk, 
kriminalitet och biståndsberoende.*

• Stimulera och öka kunskapsnivåer i matematik och 
läsning är centralt.

• Förbättra barns chanser till goda resultat i skolan.

Varför är 
Letterbox 
Club viktigt?

* Social rapport 2010
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Vad är Letterbox Club?
En intervention med syfte att stimulera och väcka barns nyfikenhet och lust att läsa, räkna och 
lära sig, samt samspel mellan barn och föräldrar, genom att skicka paket med böcker, spel och 
skrivmaterial till barnen. 

Målgruppen är familjehemsplacerade barn och barn som lever i familjer med långvarigt 
försörjningsstöd eller andra insatser från socialtjänsten. 

Målet är att stärka utsatta barns skolgång och därmed erbjuda bättre livschanser. 



• Socialtjänsten i kommunen anmäler barn och utser en 

kontaktperson.

• Letterbox Club planerar, köper in och packar centralt 

paket med pedagogiskt och genomtänkt material till alla 

deltagande barn.

• Kontaktpersonen tar emot de paket som beställts och ett 

mail med ett brev till barnen.

• Sex paket ska skickas till varje barn, samt en toolbox till 

föräldrarna

Hur går det till?



Exempel på paketinnehåll

Orange paket (årskurs F-1) Blått paket (årskurs 2-3) Rött paket (årskurs 4-5)



Resultat från 
utvärderingar 
och studier



Hur är det att delta i Letterbox 
Club Sverige? Fantastisk möjlighet som 

har gjort/gör det möjligt 
för mig att vara ett 

pedagogiskt och 
lärandeelement som 

komplement till skolan. 
Barn som inte har synliga 
svårigheter får inte alltid 

det stöd de behöver.

GULD VÄRT! 
Fantastiskt att få 

den här möjligheten 
att uppleva den 
lycka som dessa 

paket gett barnen.

Tack så himla 
mycket för dom 

grejer jag har fått. 
Det är så sjukt bra i 
den här letterbox. 

Nu kan jag prova på 
nya böcker och spel. 

Tack så mycket.

Det var nog över 
förväntan bättre när 
man såg innehållet i 

förpackningarna. 
Väldigt fina gåvor och 
böcker. Detta skulle 

alla socialförvaltningar 
i Sverige ha tillgång till 
att ge sina familjehem.



Hur är det att få paketen?
Det är väl det här med 
att barnen blir sedda, 

nånting kommer till mig, 
det väcker någonting. 
Jag tror att det här är 
oerhört viktigt ur ett 

annat perspektiv som ni 
kanske inte tänkt på 

från början men som vi 
har sett jättetydligt.

Hon har sett fram 
emot paketen, 
känner sig lite 

vuxen och njuter 
av det fina 

innehållet. Hon blev 
inspirerad att 

fortsätta att läsa 
ännu mera.

Det är bra att 
det står mitt 
namn. Då vet 

man att det är 
till mig.

Absolut lycka. 
Han går in på 
sitt rum och 

stänger om sig 
och så hör man 
inte av honom 
på en timme. 

Han blir oerhört glad 
över paketen, och att 
det kommer post till 
honom. //…då packar 
han ju upp dem direkt 
och så vill han ju att 
boken ska läsas då på 

kvällen eller så. // 
Paketen är ju verkligen 

uppskattade. Det är 
dom.



Bidrar Letterbox Club Sverige till goda stunder?

Som familje-
hemsförälder men 
också mormor, så 
har den hjälpt mig 
att hitta trevliga 

och roliga spel som i 
sin tur ger bra 

stunder 
tillsammans.

Jag hade verkligen 
tråkigt innan 

paketen. Jag hade en 
telefon men jag ville 
ha någon att leka 

med. Sedan när det 
där spelet kom blev 

min familj intresserad 
av böckerna och 

spelen.

Det var den bästa 
stunden, att ha 

barnen vid sidan om 
och mysa och läsa 

med dem, och att få 
komma i barnens 

värld. Vilken chans!

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.



Bidrar Letterbox Club Sverige till lust att lära?

Hon har blivit mycket 
mer intresserad av att 
göra sina läxor. Det är 
stor skillnad faktiskt. 
Det beror på att någon 
bryr sig om. Hon fick 
bra poäng på matten 
på sista tiden också.

Många positiva reaktioner 
från både barn och 

familjehemsföräldrar. Flera 
barn som upplevt att det är 

roligare att läsa de böcker och 
spela de mattespel som 

kommer via Letterbox än det 
som erbjuds i skolan. Deras 
familjehems-föräldrar har 

uttryckt att det varit lättare 
att motivera till läsning och 

räkning.

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

låtsaspengar i 
spelet.

Förut så gillade 
jag inte 

matematik så 
mycket, men nu 
tycker jag att 
det är jättekul.

Han har blivit 
mer motiverad 

att läsa 
böcker.

Jag har blivit 
snabbare på att 

läsa och vi 
använder dom där 

låtsaspengarna 
och flera andra 

saker från spelen.



Flera kommuner har startat någon form av samverkan mellan 
bibliotek och socialtjänst. 

• Olika professioner – samma budskap. 

• Känner till varandra och varandras uppdrag - ”viktiga vuxna” är 
läs- och biblioteksambassadörer.

• Lokal biblioteksinformation i Letterbox-paketen.

• Biblioteket medverkar vid utbildning/träffar för familjehemsföräldrar.

• Boktips för socialtjänstens personal.

• Läsfrämjande väntrum.

• Gemensam aktivitet på biblioteket för Letterbox-barn och deras familjer.

• Får ta del av varandras nätverk.

• I samverkan blir 1+1 mer än 2!

Lokal samverkan bibliotek - socialtjänst



• Riktat förebyggande arbete når barn i 
utsatta livssituationer.

• Förebygger utanförskap och ger goda 
livschanser.

• Jämlik tillgång utjämnar skillnader.

• Språket är en grund för demokratin.

Letterbox Club = barnrättsarbete i praktiken



Webbplats:

www.allmannabarnhuset.se/letterbox-club-sverige 

E-post: 

letterboxclub@allmannabarnhuset.se  

monica.a.sonesson@allmannabarnhuset.se

Mer information
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