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Inledning  

Barns sociala utsatthet omfattar ett stort antal problem och metoder för att hantera  

problemen. I den här uppsatsen undersöks läsfrämjande interventioner för familje-

hemsplacerade barn och barn som lever i familjer med långvarigt försörjningsstöd. 

Med interventionism menas en inställning att det går att förändra ett beteende eller 

reparera en skada genom att inskrida med behandlingar eller åtgärder.1 Intervent-

ioner kan vara allt ifrån pilotprojekt till lagstiftning, allmänt stöd, behandling, 

ekonomiskt bistånd och tvångsåtgärder.2 De kan vara långvariga och omfatta en 

kombination av flera insatser på olika plan, eller vara korta punktinsatser.  

Uppsatsen innehåller fallstudier av tre interventioner som undersöks i krono-

logisk ordning efter det första genomförandet i Sverige; Skolfam, Paired Reading 

och Letterbox Club Sverige. De riktar sig främst till barnen som elever, med syfte 

att de ska förbättra sina skolresultat genom att öva upp läsförmågan, som är grun-

den för all annan inlärning.  

      Att genomföra interventioner innebär att uppbåda resurser i flera avseenden 

för att organisera och styra åtgärderna. Bibliotek är en resurs i arbetet med att höja 

läsförmågan och läsförståelsen. Det ingår i folkbibliotekens uppdrag enligt biblio-

tekslagen att ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras 

språkutveckling och stimulera till läsning”.3 I propositionen till bibliotekslagen 

skriver regeringen att det är angeläget att folkbibliotekens tjänster till barn och 

ungdomar fortsätter att utvecklas, med tanke på att läsförmågan har stor betydelse 

för delaktighet i samhällslivet.4  

      De insatser som jag har undersökt har andra initiativtagare än bibliotek, men 

bibliotek har spelat en aktiv roll i främst Letterbox Club Sverige, där regionbiblio-

teken i Jönköpings och Stockholms län har varit involverade i urvalet av de böck-

er som barnen har fått. För regionbiblioteken har deltagandet varit en del av deras 

uppsökande verksamhet, dock utan att bibliotekarierna själva har haft kontakt med 

                                                 
1  Reeder (2010), s. 210. 
2  Lagerberg & Sundelin (2000), s. 267. 
3  Bibliotekslag (2013:801), § 8. 
4  Prop. 2012/13:147, s. 26. 
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barnen, på grund av att uppgifter om familjehemsbarn och familjer med ekono-

miskt bistånd är sekretessbelagda enligt Socialtjänstlagen.   

      Läsfrämjande verksamhet ser jag som en del av större samhällsfrågor som rör 

ökade läsklyftor, ojämlikhet och utanförskap. Ur det perspektivet är diskurserna 

om skola och utbildning en nödvändig ingång för att förstå diskurserna om läs-

främjande.  Ambitionen är att analysera den större samhälleliga kontexten som en 

ingång till de läsfrämjande insatserna. I analysen utgår jag från ett maktperspektiv 

med utgångspunkt i filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults maktbegrepp. 

Det innebär att studien huvudsakligen fokuserar på texternas normaliserande och 

disciplinerande innebörd med avsikt att synliggöra hur maktstrukturer genomsyrar 

samhället.  Mitt syfte med att använda det foucauldianska perspektivet är att un-

dersöka hur makten sätter sin prägel på de läsfrämjande processerna. 

      Uppsatsen har ett konstruktivistiskt perspektiv vilket innebär att intervention-

erna studeras i relation till samhälleliga behov och förväntningar. Det innebär inte 

att jag tar ställning för ett konstruktivistiskt perspektiv mot ett perspektiv som 

använder kvantitativa metoder som statistik för att beräkna risker och ogynn-

samma utfall för grupper i samhället, utan jag finner båda perspektiven fruktbara i 

sina respektive sammanhang.   

I sociologisk forskning är ett återkommande resultat att familjehemsplacerade 

barn som grupp löper högre risk för en negativ framtidsutveckling jämfört med 

andra barn.5 I den här uppsatsen är det barnen som grupp som avses, men place-

rade barn är en liten grupp inom populationen och inom den gruppen finns stora 

variationer mellan de enskilda individernas utfall.6 Varje människa har sina egna 

känslor, tankar, rädslor och drömmar, och individens utfall beror på en mängd 

olika faktorer. Att det finns en risk för gruppen behöver inte alltid innebära en risk 

för den enskilda individen.  

       I Socialtjänstlagen 1982 ersattes termen fosterbarn av familjehemsplacerade 

barn. Enligt Höjer använder forskare ändå ofta beteckningen fosterbarn.7 Jag an-

vänder termerna familjehemsplacerade barn och placerade barn, eftersom de be-

teckningarna är vanligast förekommande i källmaterial från de senaste åren.  

                                                 
5  Se exempelvis: Vinnerljung (2014); Forsman & Vinnerljung (2012); Johansson, Höjer & Mill (2011); 

Berlin, Vinnerljung & Hjern (2011); Vinnerljung, Öman & Gunnarson (2005); Vinnerljung (1998); Vinner-

ljung (1996). 
6  Vinnerljung (1998), s. 63. 
7  Höjer (2001), s. 3. 
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Syfte 

 

Denna studie fokuserar på hur de tre interventionerna Skolfam, Paired Rea-

ding och Letterbox Club Sverige förväntas lösa de problem som de har utformats 

kring och vilka målsättningar som eftersträvas. På ett mer övergripande plan syftar 

studien till att undersöka om interventionerna utgör en form av governmentality, 

här översatt till styrningsrationalitet, ett begrepp som jag avser att förklara när-

mare under det teoretiska avsnittet.  

      Uppsatsen syftar till att besvara följande undersökningsfrågor:  

 

 Hur har de tre interventionerna Skolfam, Paired Reading och Letterbox 

Club utformats för att lösa de problem som de är avsedda att åtgärda och 

vilka idéer ligger bakom?   

 Vilka är de eftersträvade målsättningarna med interventionerna? 

 Vilka styrningstekniker används i interventionerna?   

 Hur kan interventionernas politiska prägel förstås? 

 Vilka resonemang förs i urvalet av litteratur till interventionen Letterbox 

Club?   

Tidigare forskning  

 

Den här uppsatsen förhåller sig till forskning kring läsfrämjande verksamhet för 

barn. Foucaultinspirerade studier om läsfrämjande interventioner för familjehems 

placerade barn är sällsynta inom biblioteks- och informationsvetenskap. Med 

denna studie vill jag bidra till att fylla den luckan.    

Forskningsläget i Sverige 

Läsfrämjande är ett område som har analyserats ur olika perspektiv av flera fors-

kare inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet. Med läsfrämjande 

menas en verksamhet vars ändamål är att utvidga och påverka andras intresse för 

att läsa, så att deras inställning till läsning blir mer positiv.8 

                                                 
8  J. Andersson (2015), s. 14. 
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      Sandin undersöker lässtimulerande insatser och metoder. Hon har kartlagt re-

presentationer av insatser i olika dokument som projektansökningar och projekt-

rapporter, för att undersöka olika förhållningssätt till den lässtimulering som in-

ryms i projekten. Några av de undersökta projekten har skett i samverkan mellan 

bibliotek och skola, barnavårdscentraler, kulturinstitutioner, föreningar eller öppna 

förskolan.9 Sandin konstaterar att projekten oftast inte har några mätbara resultat, 

utan att resultaten mer handlar om allmänna antaganden om att barnens läsning 

har ökat efter projektens slut. Projekten fokuserar mer på att göra, än att reflek-

tera, utvärdera och dokumentera. Det visar sig i att tillvägagångssätten beskrivs i 

projektrapporterna, medan formuleringarna om utvärderingarna är mer oprecisa. 

Anledningen uppges vara att de mål och syften som projekten har kan vara svåra 

att mäta.10  Det anknyter till min studie på ett omvänt sätt genom att intervention-

erna som jag undersöker är utvärderade med för- och eftermätningar. Barnen läs-

testas före och efter insatserna i syfte att undersöka om det har skett någon föränd-

ring i deras läsförmåga mellan mätningarna. Avsikten med mätningarna är bland 

annat att finna evidens för att insatserna ger positiva effekter, vilket krävs för att 

de ska inlemmas in den ordinarie verksamheten och bli reguljära interventioner. 

      Fast redogör i sin forskning för begreppet literacy, här översatt med litteracitet. 

Det är ett begrepp som med tiden breddats från att innebära läs- och skrivförmåga 

till att också inkludera kompetenser att göra meningsfulla tolkningar av bilder, 

symboler, datorspel och bloggar, samt ifrågasätta, lyssna och argumentera. Fast 

refererar till anglosaxisk litteracitetforskning som framhåller att det är betydelse-

fullt att studera hur barnets omgivning engagerar sig i sociala och kulturella sam-

manhang, som relaterar till läsning och skrivning.11  Att lära sig läsa och skriva 

sker i ett socialt och kulturellt samspel med omgivningen. Det knyter an till den 

här studien genom att de interventioner som undersöks har till syfte att på olika 

sätt engagera föräldrar och familjehemsföräldrarna i barnens utveckling av littera-

citet.  

      Bland de 93 projekt som Sandin undersöker finns det några som breddar be-

greppet läsning och kopplar det till en kraft, som hon liknar vid empowerment. 

Begreppet innebär en strävan mot att motverka social exkludering och marginali-

sering genom att gynna utvecklandet av svaga gruppers egenmakt, för att de ska 

kunna förändra sin situation. I förbindelse med läsning innebär uppfattningen om 

litteracitet en färdighet som kan fungerar stärkande på flera plan för individen. Det 

anses till exempel handla om möjligheterna att påverka det egna livet och att vara 

delaktig i det demokratiska samhället.12  

                                                 
9  Sandin (2011), s. 44. 
10  Sandin (2011), s. 67–69. 
11  Fast (2007), s. 15. 
12  Sandin (2011), s. 79. 
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      Begreppet empowerment sammanlänkas med litteracitet även i Johanssons 

undersökning av barnbibliotekariers arbetssätt för att stärka barns egenmakt.  Jo-

hansson diskuterar problematiken med den makt som vuxna har i empowerment-

processen att lotsa barnet rätt.13 

      Bing skriver om familjecentraler, en institution som barnbibliotekarier samar-

betar med. Bing menar att familjecentraler har stor betydelse ur ett folkhälsoper-

spektiv och för att nå socioekonomiskt utsatta grupper. 14  Hon tar upp begreppet 

KASAM som innebär att ha en grundläggande känsla av sammanhang och tillit till 

livet.15 Uppfattningen om att även litteracitet kan kopplas ihop med empowerment 

och KASAM, och därmed folkhälsa, är relevanta för den här studien då de utsagor 

om interventioner som jag undersöker också inrymmer sådana underliggande an-

taganden.  

      Fredriksson visar att läsvanor och läsförmåga hör samman med utbildnings-

nivå, ursprung, kön och socioekonomisk bakgrund. Undersökningar som PISA 

(Programme for International Student Assessment) visar att de svaga läsarna ofta 

kommer från hem som har en lägre kulturell och socioekonomisk status än den 

genomsnittliga eleven.16  I Kulturrådets rapport tar Andersson upp att sociokultu-

rella faktorer tillåts att en ha mycket stor påverkan på vilka barn som blir läsare 

och vilka som inte blir det.17 Det är av betydelse för den här studien genom att den 

läsfrämjande verksamheten sätts i relation till socialt utsatta barn. 

Läsfrämjande är ett stort och växande forskningsfält, och ovanstående är en-

bart ett selektivt urval som gjorts med utgångspunkt i att innehållet ska kunna kny-

tas an till uppsatsens syfte.18  

Inom det pedagogiska forskningsfältet har Taube visat att självbilden har stor 

betydelse för läs- och skrivinlärning. Taube menar att individens självbild utveck-

las under influenser av de egna erfarenheterna och upplevelser av hur andra bety-

delsefulla personer värderar individen.19 När misslyckanden hopas på varandra 

under en längre tid utvecklas en försvarsmekanism som kan visa sig i ett undvi-

kande av läs- och skrivinlärningen. Oron för att misslyckas ännu en gång och få 

                                                 
13  Johansson i Rydsjö, Hultgren & Limberg (red.), (2010), s. 26–27. 
14  Bing i Rydsjö, Hultgren & Limberg (red.), (2010), s. 178.  
15 Antonovsky (2005). Antonovsky som myntade uttrycket KASAM (Känsla Av Sammanhang) studerade 

kvinnor som vistats i koncentrationsläger. Han upptäckte då att de som klarade att hantera hemskheterna hade 

en gemensam nämnare: en stärkande känsla av sammanhang och tillit till livet. Den tilliten grundade sig på 

övertygelsen om att det som sker i och runt individen är begripligt, att man har förmågan att hantera svårig-

heterna utan att bli offer för omständigheterna och en upplevelse av meningsfullhet som gör det värt mödan 

att anstränga sig för att möta utmaningarna.  
16  SOU 2012:10, s. 101. 
17  J. Andersson (2015), s. 99. 
18 För fler rapporter om läsfrämjande ser även: Schmidt (2015); Svensson & Ögland (2014); Wiklund (2014); 

Johansen (2013); Hedemark (2011). För fler uppsatser om läsfrämjande se även: Albin (2016); Östergren 

(2016); Holmberg & Johansson (2015); Rasmundson (2015); Öhlund (2013); Danielsson (2011); Ehrin 

(2003); Rådberg (2003). 
19  Taube (2004), s. 30. 
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ännu sämre självförtroende gör att eleven inte vågar engagera sig helt och fullt i 

inlärningen, utan istället förhåller sig passiv. Enligt Taube leder barnens undvi-

kande av läsning, matematik och andra ämnen enbart till att svårigheterna ökar.20 

Det är av betydelse för denna undersökning då det anknyter till de strategier som 

tillämpas i interventionerna för att motivera barnen att läsa.  

      Den här studien relaterar också till foucauldiansk forskning utifrån begrepp 

som styrningsrationalitet och självteknologier. Smedberg utgår i sin masteruppsats 

i biblioteks- och informationsvetenskap från Foucaults begrepp governmentality 

och undersöker styrningstekniker kring läskunnighet i Statens offentliga utred-

ningar från 1949 till 2013. Hon ger exempel på tekniker som används i genomfö-

randet av politiska ideal och strävanden, där den vuxna arbetsföra flergen-

rerationssvensken utgör normen.21 Den studien relaterar till min uppsats genom att 

Smedberg analyserar läsfrämjande som en del i politisk styrning för att forma den 

ideala medborgaren.  

Även pedagogisk forskning om att forma och förändra barn i skolan har an-

knytningspunkter. Andersson & Hagström utgår från Focuaults styrningsbegrepp i 

en undersökning av hur individuella utvecklingsplaner för elever utgör ett verktyg 

i den politiska styrningen med skolan som arena. De menar att syftet med de indi-

viduella utvecklingsplanerna är ett försök att påverka barnen att bli självstyrande 

och ansvarstagande medborgare.22  

Ett foucauldianskt perspektiv används även av Sjöberg som diskuterar hur ny-

liberala strömningar allt mer påverkar skolans utformning utifrån europeiska po-

licytexter med inslag om konkurrens och individuella insatser. Hon menar att 

OECD och EU har fått stort inflytande på den nationella utbildningspolicyn. I 

OECD:s PISA-undersökningar görs generaliserade internationella jämförelser 

mellan skolresultat, som har fått stor makt över utbildningspolitiken i många län-

der. I policytexter för den svenska skolan visar det sig i att den övergripande mål-

sättningen är att lärarna och eleverna ska bli så effektiva och produktiva som möj-

ligt, för att kunna hävda kvalifikationer och färdigheter i en konkurrenskraftig 

ekonomi. För att komma dithän regleras såväl lärare som elever av ett komplext 

nätverk av olika teknologier och tekniker.23 Både Sjöbergs och Andersson & Hag-

ströms studier är intressanta för den här uppsatsens diskussion om interventioner-

nas underliggande styrningstekniker och maktaspekter. 

Forskning som analyserar diskurser kring litteratur i de underliggande anta-

ganden som läsfrämjande insatser bygger på, ger ett annat fokus och gör därför 

fältet snävare. Persson har i en litteraturvetenskaplig studie prövat en foucauldi-

ansk läsning av texter om biblioterapi. Med biblioterapi menas att läsning av 

                                                 
20  Taube (2004), s. 87–90. 
21  Smedberg (2014), s. 78. 
22  T. Andersson & Hagström (2007), s. 13. 
23  Sjöberg (2011), s. 92–93. 
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skönlitteratur anses kunna förbättra människors psykiska hälsa. En fråga som 

Persson undersöker är hur relationen mellan litteraturen och läsaren artikuleras.24 

Han menar att det finns anledning att fråga sig vilka självteknologier elever upp-

muntras att använda sig av i litteraturundervisning.25 Det är av intresse för den här 

studiens undersökning av föreställningar om litteratur i urvalet av böcker som 

skickats hem till barnen i projektet Letterbox Club. 

Internationell forskning 

Den internationella forskningen om läsfrämjande insatser avsedda att förbättra 

familjehemsplacerade barns skolresultat tenderar att lägga fokus på att kartlägga, 

analysera och mäta effekterna av enskilda insatser. I den här studien är det inte 

utvärderingar av effekterna som är objekt för undersökningen, men sådan forsk-

ning ger en orientering om olika insatser. I en dansk rapport har Dietrichson med 

flera gjort en metaanalys och sammanställt resultat från RCT-studier, det vill säga 

randomiserade, kontrollerade studier. I rapporten finns en sammanställning av 

insatser i främst västvärlden, som har till syfte att hjälpa barn med svag socioeko-

nomisk bakgrund att klara skolan bättre.26  

Brooks med flera har gjort en metaanalys av family literacyprogram i Storbri-

tannien och även sammanställt resultat från internationella liknande projekt i 

andra delar av främst västvärlden. I studien ges en bakgrund till family literacy-

program, som dels vänder sig till vuxna med dålig läs- och skrivförmåga, dels till 

föräldrar för att de ska engagera sig i sina barns utveckling av litteracitet och nu-

meracitet (räkneförmåga).27  Det knyter an till den här studien då insatserna som 

undersöks kan uppfattas som family literacyprogram, med syfte att involvera för-

äldrar och familjehemföräldrar i barnens läsinlärning.  En annan brittisk samman-

ställning har gjorts av den brittiska välgörenhetsorganisation National Literacy 

Trust med målet att sprida förståelse för betydelsen av litteracitet. De har sam-

manställt forskning om läsfrämjande insatser för familjehemsplacerade barn där 

bibliotek ingår.28 Det ansluter till min studie då bibliotek är en samverkande part i 

projektet Letterbox Club Sverige.  

När det gäller foucualdianska governmentalitystudier om läsfrämjande insat-

ser för socialt utsatta barn är de kanske inte så utbredda inom det internationella 

biblioteks- och informationsvetenskapliga området, men inom forskning om ut-

bildning är governmentalitystudier vanligt förekommande, framför allt när det 

gäller så kallat livslångt lärande.29  En av flera studier som ägnas åt att undersöka 

                                                 
24  Persson (2012), s. 155–156. 
25  Persson (2012), s. 182. 
26  Dietrichson m.fl. (2015). 
27  Brooks m.fl. (2008), s. 13 ff. 
28  Poulton (2012), s. 6–10. 
29  För governmentalitystudier om utbildning se bland andra Ball (1990) ; Popekewitz & Brennan (1998);  

Baker & Heyning (2004); Olssen, Mark (2006).     
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hur nyliberalismen påverkar undervisningen av barn är Simons och Masscheleins 

undersökning om hur lärande har blivit en fråga om styrningsrationalitet och sub-

jektets självstyrning. De visar att utbildning har kommit att handla om ett slags 

kapital som eleven själv är personligt ansvarig för att förvalta för att bli anställ-

ningsbar. Diskurserna inom undervisningen är präglade av nyliberalismen som 

syftar till att uppmuntra entreprenörskap hos eleverna, för att de ska utveckla en 

förmåga att bli självförsörjande entreprenörer som kan konkurrera på marknaden.30      

I det här sammanhanget är Cruikshanks studie inom det sociologiska forsk-

ningsfältet om empowerment också av intresse. Hon är influerad av foucauldi-

anskt tänkande om liberal styrningsstrategi och menar att det finns grundläggande 

normer och värderingar som empowermentprocessen förväntas leda fram till. 

Dessa kallar hon ”livets standard” och det handlar om att subjekt ska formas till 

att bli självständiga och kompetenta medborgare, som inte är bidragsberoende, 

utan kan ta ansvar för sig själva.31 Det anknyter till den här studien då intervent-

ionernas mål är att barnen ska ges förutsättningar att utbilda sig vidare efter 

grundskolan för att motverka social utslagning.  

Teoretiska utgångspunkter 

 

Att identifiera problem och intervenera för att få andra att handla i en viss riktning 

aktualiserar frågor om makt och styrning. Begreppen styrningsrationalitet, norma-

lisering, disciplinering, självteknologier och pastoralmakt kan vara användbara för 

att synliggöra de styrningstekniker som tillämpas i interventioner med mål att få 

barn att ta kontrollen över sitt eget lärande. Syftet med det här avsnittet är att för-

klara de begreppen, vilka sedan används i min textanalys.  

I Foucaults maktförståelse ses makt som relationell och inte något som kan 

förvärvas och behållas, eftersom den praktiseras från otaliga håll i rörliga relation-

er. För den här studien innebär det att makten inte förbinds med enskilda individer 

och praktiker, utan att makt uppfattas som en aktivitet som utövas från strategiska 

positioner inom nätverksliknande relationer.32 Foucault uppfattar makt både som 

aktivitet, genom att den utövas, och som relation, genom att aktiviteten sker i ett 

”växelspel av ojämlika och rörliga relationer”.33 Det relationella maktbegreppet 

innebär att styrkeförhållandena inom relationerna kan förändras, eftersom det all-

                                                 
30  Simons & Masschelein (2008), s. 406–407. 
31  Cruikshank (1999), s. 52. 
32  Foucault (2003), s. 32. 
33  Foucault (2002), s. 104. 
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tid finns motstånd där makt finns. Det är därför inte säkert att den praktiserade 

makten får den avsedda effekten.34  

Foucaults begrepp gouvernmentalité, här översatt med styrningsrationalitet, 

kan beskrivas som en inställning till de objekt som ska styras och hur styrningen 

av dessa ska gå till.35 Möjligen passar ordet vägleda bättre än styra, eftersom det 

engelska ordet govern har en bredare betydelse än styra och därför helst borde 

översättas med en sammanflätning av de tre orden sköta, leda och styra.36 Det brit-

tiska government motsvarar inte heller en svensk regering, utan är ett bredare be-

grepp.37 Det andra ledet i governmentality visar att det handlar om en mentalitet 

för maktutövande. Sådan mentalitet i styrningsrationaliteten finns exempelvis i 

inriktningen till vad socialt utsatta barn behöver för att inte riskera att få en nega-

tiv framtidsutveckling.  

Rose menar att målet med den liberala styrningsrationaliteten är att individer-

na ska bli självstyrande och demokratiska medborgare.38  I detta sammanhang syf-

tar liberal inte på en politisk åskådning, utan på ett sätt att styra subjekt till frihet 

under ansvar.39 För att inge medborgarna en känsla av ansvar för samhället är 

liberalismen beroende av disciplinerande instrument som till exempel utbildnings-

systemet, vars mål är att skapa subjekt som inte behöver styras av andra, utan styr 

sig själva i enlighet med förväntningar och villkor i styrningsrationaliteten. 

Hultqvist & Petersson menar att styrningsrationaliteten innebär att makten li-

beraliseras och decentraliseras, vilket leder till att den genomsyrar mikropraktiker 

och institutioner.40  Enligt Rose är den politiska styrningens mål med liberala rat-

ionaliteter att frambringandet av ansvarstagande och demokratiska medborgare 

ska sammanfalla med individernas målsättning om ett gott liv.41  För att en individ 

ska känna sig som upprinnelsen till sina egna handlingar, måste hon eller han ha 

en känsla av att göra sina val av egen fri vilja. Den avancerade liberala maktutöv-

ningen handlar om att styra genom enskilda medborgares frihet att göra val som 

faller inom ramarna för samhällskontraktet.42 Styrningen sker på olika nivåer i 

samhället men det finns alltid en förbindelse mellan den politiska styrningen och 

subjektets självstyrning.43    

Enligt Foucault använder politiken utbildningssystemet för att upprätthålla el-

ler modifiera tillägnandet av diskurser, och därmed också den makt och de kun-

                                                 
34  Foucault (2002), s. 104–105; Hörnqvist (2012), s. 12. 
35  Hultqvist & Petersson (1995), s. 43. 
36 Foucault (1983), s. 220–221; Lundgren (2003), s. 34. 
37 Motsvarigheten till en svensk regering i Storbritannien kallas ”The Cabinet” och består av drygt 20 perso-

ner.  
38  Rose (1995), s. 49–50. 
39  Tullgren (2003), s. 34. 
40  Hultqvist & Petersson (1995), s. 25. 
41  Rose (1995), s. 49–50. 
42  Rose (1995), s. 43. 
43  Nilsson (2008), s. 129. 
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skaper som finns inom diskurserna.44 Styrningsrationaliteten behöver även förhålla 

sig till marknaden. Ett exempel är att nyliberala intressen i undervisningssamman-

hang syftar till att frambringa individer som är självständiga, företagsamma och 

konkurrenskraftiga. Globaliseringens konsekvenser har fått till följd att det anses 

viktigt att värna entreprenörskap i samhället för att det svenska näringslivet ska 

vara internationellt konkurrenskraftigt.45  Enligt Sivenbring synliggörs det bland 

annat i regeringens anmodan att följa det europeiska initiativet att införa entrepre-

nörskap i läroplanen för grundskolan 2011.46 Det kan uppfattas som en styrning 

mot att eleverna ska utveckla kvalifikationer och färdigheter för en konkurrens-

kraftig ekonomi på den globala marknaden.  

Kunskap i maktens tjänst  

För att kunna styra och påverka andra framgångsrikt behövs kunskap om dem som 

ska styras. I det avseendet intar vetenskaper som psykologi, pedagogik, sociologi, 

kriminologi och medicin en central roll i styrningsrationaliteten genom skapandet 

av kunskapsfält och experters produktion av ”objektiv” och ”neutral” kunskap om 

människan, som kan användas i styrningssyfte.47 Kunskapen är inte objektiv och 

neutral eftersom den inte är fri från maktrelationer. Den kunskap som produceras 

framställs och ackumuleras med annan kunskap till ”sanningar” och ”know how” 

om hur människors beteende ska styras.48 Kunskapen används i förbindelse med 

olika varianter av disciplineringar. Exempelvis efterfrågar makten kunskap för att 

avhjälpa barns läs- och skrivsvårigheter, vilket har bidragit till ”sanningar” om 

sådana metoder och därmed också maktrelationers möjlighet att påverka barnen.49   

      Enligt Hultqvist & Petersson är det ett vanligt misstag att tolka Foucaults 

maktbegrepp som kritik mot maktens oegentligheter, när poängen istället är att 

redogöra för den vetenskapliga kunskapens produktionsvillkor, vilket i sig dock 

inte innebär ett godkännande av det sätt som makten praktiseras på i samhället.50 

Foucault menar att vetenskapen lierar sig med andra maktapparater för att bidra 

till att frambringa ordning i samhället.51  I hans maktförståelse är centrala frågor 

hur olika kategorier och grupperingar skapas med hjälp av kunskap, och hur mak-

ten opererar i samhället genom sociala praktiker.  

                                                 
44  Foucault (1993), s. 31. 
45  Svenska framtidsutmaningar: slutrapport (2013), s. 256. 
46  Sivenbring (2016), s. 22. I läroplan för grundskolan 2011 s. 9 står det: ”En viktig uppgift för skolan är att 

ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende 

samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt 

utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra 

till att eleverna utvecklar ett förhållningsätt som främjar entreprenörskap”.  
47  Rose (1995), s. 42 ff. 
48  Rose (1995), s. 49. 
49  Tullgren (2003), s. 34. 
50  Hultqvist & Petersson (1995), s. 20. 
51  Sunesson i förordet till Foucault (2003), s. xv. 
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Kunskap som ”sanningar” om människor skapar diskurser kring olika feno-

men. Diskurs kan beskrivas som en mer eller mindre systematisk framställning av 

en företeelse i skrift eller tal, som inbegriper vad som är möjligt att säga om före-

teelsen, men som inte säger något om hur den är.52 Det som anses fel eller förbju-

det att säga om ett fenomen utestängs i diskurserna, som alltså är begränsande för 

vad man kan tala om och när, och vem som får tala om vad.53 Det kan handla om 

en hel praktik som skapar en viss typ av yttranden. Genom att diskurser är direkt 

kopplade till normer finns de även i attityder, beteendemönster och sätt att vara.54 

Men det finns alltid möjlighet att tänka annorlunda genom att ifrågasätta det in-

vanda och förgivettagna, och därmed kan diskurser modifieras.55  Ett exempel är 

hur risken för att placerade barn ska hamna i socialt utanförskap som vuxna har 

hanterats över tid. Under 1800-talet ansågs det positivt om de placerade barnen 

stannade kvar i familjehemmet på landsbygden som dräng eller piga efter myndig-

hetsåldern, istället för att återvända till staden där risken för problem antogs öka. 

Deras svårigheter sågs då som ett hot mot den rådande samhällsordningen.  Den 

synen har förändrats efter hand och ersatts av en annan diskurs. Idag uppfattas 

svårigheterna som något som främst drabbar de placerade barnen själva, och ade-

kvat utbildning ses som en kungsväg för att förebygga att barnen blir socialt ex-

kluderade som vuxna.56  

Diskurser inrymmer makt genom att kunskap och makt är sammankopplade i 

diskurser och förstärker varandra i en växelverkan. Makten verkar genom diskur-

ser och det innebär att diskurser alltid medför sociala effekter.57 När diskurser 

skapas får det till följd att människor kontrolleras.58 Exempelvis inverkar diskur-

sen om utbildning efter grundskolan på ungdomar genom förväntningar och för-

hoppningar om vilka de ska vara.59   

Foucault menar att den ökade tillväxten av kunskap om människan har fört 

med sig att maktutövningen genomsyrar allt fler delar av samhället.60  Kunskapen 

har också öppnat upp för det sociala som ett fält för interventioner. Ett exempel är 

när socialt arbete med förebyggande verksamhet på gruppnivå utgår från veten-

skaplig forskning, som använder en kvantitativ metod som statistik för att beräkna 

risker och ogynnsamma utfall för grupper i befolkningen.61 I sådan forskning finns 

kunskap om skillnader och likheter mellan olika grupper, som ligger till grund för 

                                                 
52  Nilsson (2008), s. 56. 
53  Foucault (1993), s. 7. 
54  Foucault (2008), s. 181. 
55  Nilsson (2008), s. 66. 
56  Sköld (2012), s. 235; Lagerberg & Sundelin (2000), s. 226 
57  Nilsson (2008), s. 84–85. 
58  Bergström & Boréus (2005), s. 310. 
59  Sivenbring (2016), s. 110. 
60  Foucault (2003), s. 227. 
61  Lagerberg & Sundelin (2000), s. 330. 
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exempelvis läsfrämjande interventioner med syfte att förbättra socialt utsatta barns 

livssituationer.  

Makten påverkar beteenden  

Foucault intresserade sig för maktutövning som kan delas upp i dels negativa eller 

repressiva, dels positiva eller produktiva maktprocesser. De produktiva skapar 

handlingsmöjligheter genom att observera, påverka, forma och normalisera indi-

viderna för att framkalla önskade beteenden, till skillnad från de repressiva makt-

processerna som förbjuder, förhindrar och bestraffar specifika beteenden.  Ofta 

samspelar den produktiva och repressiva maktutövningen.62  I den här uppsatsen är 

det styrning med avsikt att påverka de socialt utsatta barnens beteende genom en 

produktiv, uppmuntrande maktutövning, som är av intresse. I den processen är det 

meningen att barnen själva ska delta aktivt för att genomgå en förändring. Det 

leder vidare till en fråga om hur subjekt skapas och förändras. Hos Foucault är 

subjektet inte något stabilt ”jag” utan något som villkoras av normer, relationer 

och diskurser i olika situationer. Subjektskapandet är en komplex och abstrakt 

process, som också är beroende av under vilken historisk tidpunkt och på vilken 

plats individen lever.63  

Foucault framhåller att målet med hans studier inte i först hand har varit att 

analysera makten som fenomen, utan att beskriva olika tillvägagångssätt som ob-

jektiverar och formar människan som subjekt.64  När människor studeras för att 

kunskap ska erhållas om dem objektiveras de, och den kunskapen används sedan i 

maktrelationer för att forma individer och grupper till subjekt, som därmed blir 

både undersåtar och undersökningsobjekt för makten. Exempelvis kan subjekttill-

blivelse ske genom individens åtskiljande från andra med kategoriseringar och 

begreppspar, som frisk och sjuk, normal och onormal, demokratisk och odemokra-

tisk. Hur subjektet förhåller sig till andra och sig själv har betydelse för om sub-

jektet identifierar sig med kategoriseringen eller endast relaterar till den. Ett ex-

empel från pedagogiska sammanhang är perspektivet den ansvarstagande och 

högpresterande eleven respektive den oansvariga och svagpresterande eleven.65  

En annan form av subjekttillblivelse är när subjektet deltar i skapandet av sig 

själv som ett särskilt subjekt. Foucault använde begreppet självteknologier för den 

uppsättning metoder som… 

”...gör det möjligt för enskilda människor att av egen kraft eller med andras hjälp införa ett an-
tal ingrepp på sina egna kroppar och själar och tankar, sitt eget uppträdande och sätt att vara – 

                                                 
62  Hörnqvist (2012), s. 32–39 och 59–65; Bergström & Boréus (2005), s. 330. 
63  Nilsson (2008), s. 180–181. 
64  Foucault (1983), s. 208. 
65  Sjöberg (2011), s. 33. 
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och på så sätt omvandla sig själva i syfte att uppnå ett visst tillstånd av lycka, renhet, vishet, 
fulländning eller odödlighet.”66 

Självteknologierna är sammanbundna med maktutövning som omfattar metoder 

för att fostra individer och påverka deras beteende, så att de tillägnar sig färdighet-

er och förhållningssätt som anses önskvärda.67 Den aspekten, subjektiveringen, är 

en betydelsefull del av styrningsrationaliteten och innebär individens aktiva vilja 

att styra sig själv. Det sker genom att de förväntningar som riktas mot individen 

skapar en inre röst hos denne, vilket möjliggör en process för självomvandling, 

som ofta samspelar med individens egna ambitioner. Därigenom bidrar individen 

själv till att bli det subjekt som hon eller han förväntas bli, exempelvis en ansvars-

tagande skolelev.68 Självteknologier är med andra ord processer som opererar ge-

nom individen själv.  

Makten kretsar kring normer 

För att styrningsrationaliteten ska kunna utövas så att individerna i samhället for-

mas till självstyrande, demokratiska och goda medborgare, används också norma-

lisering som en disciplinerande teknik. Det innebär att maktutövningen är organi-

serad kring normer.69 Det som Foucault benämner normaliseringsprocesser är 

sammanvävt med värderingar i samhället och utgår från en jämförelse med det 

som är avvikande. När vissa beteenden blir normaliserade blir de andra avvikande 

och oönskade. Foucault menar att alla disciplinerande tekniker inrymmer en liten 

straffmekanism som kan ta sig uttryck i subtila åtgärder för att göra individerna 

medvetna om att de har brutit mot normerna.70 Exempelvis kan barn som faller 

utanför normerna vad gäller skolprestationer bli objekt för bedömningar och kor-

rigeringar. När beteendet hos ett barn i ett klassrum korrigeras är avsikten att det 

ska verka normaliserande på de andra barnen som ser tillrättavisningen utdelas. 

Synlighet ingår i disciplineringstekniken övervakning som gör individerna med-

vetna om att de kan vara betraktade av andra.71  

Foucault använder Panopticon som en bild för övervakning. Arkitekturen i det 

tänkta fängelset är utformad på ett sådant sätt att varje fånge har en egen fullt upp-

lyst cell, för att oavbrutet kunna övervakas av en ensam fångvaktare, medan fång-

arna själva inte kan se fångvaktaren. När fången blir medveten om att alltid kunna 

bli observerad har Panopticon haft sin avsedda verkan. Det ständigt överhängande 

hotet att bli iakttagen leder till att fången införlivar kontrollen med det egna själs-

                                                 
66  Foucault (2008), s. 263. 
67  Foucault (2008), s. 263. 
68  Nilsson (2003), s. 27–28; Olsson (1997), s. 43. 
69  Hörnqvist (2012), s. 60–61. 
70  Foucault (2003), s. 179. 
71  Sivenbring (2016), s. 79. 



 20 

livet och börjar disciplinera sig själv.72 På liknande sätt internaliserar individen i 

det moderna samhället den inspekterande blicken och anpassar sitt uppförande 

efter normerna. En individ som har uppnått grundläggande subjektivitet kan inte-

greras i de samhälleliga relationernas ordning.  

Normaliseringsprocesser och övervakning hör ihop med den disciplinära mak-

ten, som kan kopplas till institutioner som skolor, militärväsen och fängelser, till 

skillnad från suveränitetsmakten som hör till rättsväsendet och statsbyråkratin som 

reglerar lagar.73 Enligt Foucault skapar normalisering inte konforma individer, 

utan individualitet, eftersom individens egenheter är utmärkande i normaliserande 

system.74 

Makten reglerar friheten  

Den disciplinära makten uppfattas inte som enbart negativ och tvingande, utan 

också som frigörande i viss mening. Att bibringa individer förmåga att genom 

självbehärskning och självkontroll uppnå möjligheter att handla på ett visst sätt, 

anses kunna leda till ökad frihet för individen. Därmed anses både individen och 

samhället gagnas.75 Rose har diskuterat den friheten som en del av den sociala 

kontrollen, eftersom det handlar om en reglerad frihet som subjekten utövar inom 

begränsade ramar.76 Subjektet utövar sin frihet genom att kontrollera sig själv och 

göra de ”rätta” valen. Det innebär att individerna agerar utifrån egna intressen och 

ambitioner inom de befintliga ramarna i samhället, och i överensstämmelse med 

de villkor som gäller i styrningsrationaliteten.   

I det moderna välfärdssystemet är människor omslutna av processer av norma-

lisering, formning och social kontroll genom att styrningsrationaliteten tränger 

igenom på både makronivå, som hela befolkningen, och mikronivå med inriktning 

på individers kroppar och själar. Det innebär att styrningsrationaliteten finns in-

bäddad i institutionernas och de sociala praktikernas verksamhet. Beroende på 

styrningssträvande kan styrningsrationaliteten ta sig många olika former, som till 

exempel lagstiftning, hälsoupplysning eller läsfrämjande kampanjer. Det är en 

maktutövning som bildar ett finmaskigt nät av bland annat regleringar och norme-

ringar av individers beteende genom kunskapssystem och expertis.77 Den riktas 

inte bara från expertis och ner, utan uppenbarar sig även vågrätt i befolkningslag-

ren genom att medmänniskor fostrar varandra till skötsamhet.    

Risk är ett tema som finns i mina fallstudier. Enligt den tyske sociologen Beck 

har den tilltagande individualismen i samhället inneburit att individen ständigt 

                                                 
72  Foucault (2003), s. 202–204. 
73  Nilsson (2008), s. 90. 
74  Nilsson (2008), s. 104. 
75  Nilsson (2008), s. 133. 
76  Rose (1995), s. 46. 
77  Hultqvist & Petersson (1995), s. 26. 
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måste välja och ta ansvar för konsekvenserna av sina val, inklusive oförutsägbar-

heter, vilket kräver ett reflexivt förhållningssätt.78 Beck menar att senmoderniteten 

kan beskrivas som ett risksamhälle, där modernitetens vetenskapliga tilltro på rat-

ionalitet har ersatts av en inriktning på hot och faror, vilka är orsakade av mänsk-

ligt handlande, som exempelvis miljöförstöring och terrorism.79 I det samtida sam-

hället beräknas ständigt risker, och begrepp som hälsa och trygghet har blivit en ny 

moral som kräver ett ansvarsfullt beteende av individen. Riskdiskursen är sam-

manvävd med det disciplinära samhället som Foucault beskriver.80 Han menar att 

det moderna samhället präglas av maktmetoder som arbetar med tekniker, norma-

lisering och kontroll för att forma nyttiga individer.81 Att kalkylera och förebygga 

risker kan uppfattas som ett sätt att disciplinera individen till att bli ekonomiskt 

självständig, och ta ansvar för sin hälsa och utveckling.   

Makten över livet 

Med pastoralmakt ville Foucault peka på en individualiserad form av makt med 

inriktning på omtanken om samhällsmedlemmarna. Pastoralmakten, eller herde-

makten, utgår från metaforen om Herren som likt en herde tar hand om sina får 

och vallar dem så att de kommer till ro.82 Det är en bild för kyrkans religiösa ge-

menskap där pastorn har anspråk på att vägleda var och en i församlingen att ar-

beta för sin egen frälsning mot ett evigt liv.83 Enligt Foucault är det kristna pasto-

ratet upprinnelsen till konsten att styra och ledsaga människor både kollektivt och 

individuellt genom hela deras liv.84 Han menar att den moderna staten uppstår när 

pastoratet blir en kalkylerad och noga övertänkt politisk praktik:85  

Vad jag skulle vilja göra är att helt enkelt indikera vissa av de karaktärsdrag som från början 
har kännetecknat pastoratets praktik och den reflektion som ständigt har ledsagat denna prak-
tik, karaktärsdrag som jag tror aldrig har utplånats.86 

                                                 
78  Lidskog (2015). 
79  Beck (2000), s. 42–49. 
80  Olsson (1997), s. 104. 
81  Foucault (2002), s. 101. 
82 Foucault (2010), s. 152. Se även Hes 34: 11-16. ”Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får 

och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall 

jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag 

skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget 

land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i 

vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete 

skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag 

skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka 

och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.” 
83  Foucault (2010), s. 148–149. 
84  Foucault (2010), s. 160. 
85  Foucault (2010), s. 161. 
86  Foucault (2010), s. 161. 
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Foucaults utsaga handlar om att regerandekomplexet i pastoralmakten finns kvar i 

det moderna samhället. De makttekniker som förknippas med pastoralmakten ut-

övas i en ny form och med ett annat syfte. Det tidigare religiösa målet med fräls-

ning till evigt liv i en annan värld har omvandlats till att handla om världsliga mål, 

som medborgarnas hälsa, välfärd, trygghet och skydd mot olyckor.87 Det är sam-

manvävt med styrningsrationaliteten som en aktivitet som avser att vägleda indi-

vider genom att placera dem under ledning av en guide. Foucault visar hur omsor-

gen om individens liv blev en uppgift för staten i det första stora folkhälsopro-

grammet under senare delen av 1700-talet.88  I det moderna samhället är pastoral-

maktens företrädare pedagoger och vård- och omsorgspersonal som sätter sig ned 

hos var och en av medborgarna för att lära, vårda eller ge dem råd.89 Det kan också 

vara politiker och administratörer som vill styra folket till det som uppfattas vara 

deras eget bästa.90  

Pastoralmakten ägnar sig åt människornas själar genom att vägleda dem att 

förvalta sitt liv.91 Den pastorala bekännelsetekniken går ut på att individen ska 

granska sig själv och reflektera över sitt eget beteende.  Grunden är att det behövs 

noggranna undersökningar av individens lidande eller problem för att kunna 

hjälpa. I kyrkan hade bikten en central funktion för att pastorn skulle få kunskap 

om församlingsmedlemmarna, som sedan kunde användas för att styra dem i deras 

vardagsliv under förevändning att vägleda dem till frälsning.92  Från den kristna 

botgöringen har bekännelsen spridit sina verkningar långt; till rättsväsendet, 

läkarvetenskapen, psykoanalysen, familjerelationerna, kärleksförhållanden, peda-

gogiken och andra vetenskaper.93 Man bekänner sina brott, synder, svårigheter, 

sjukdomar, tankar eller önskningar inför närvaron av en partner som kräver be-

kännelser för att exempelvis hjälpa, värdera, döma eller förlåta.94 Bekännelserna 

utgör även en funktion i maktens maskineri genom att vetenskaperna skaffar kun-

skap om de individer och grupper som ska styras. Samhälls- och humanveten-

skaperna hör därmed ihop med den disciplinära makten som är diskret, och gör 

dem som den praktiseras på till objekt för att erhålla kunskap om dem.95  

Överfört till socialt utsatta barn verkar pastoralmakten genom att skaffa kun-

skap om barnen genom mätningar, tester och psykologsamtal, i syfte att stödja 

dem så att de kan förbättra sina skolresultat. Genom sådan kunskap kan makt ut-

övas över barnen. Nilsson menar att omsorgsprofessionernas stödjande och vår-

                                                 
87  Foucault i Dreyfus & Rabinow (1983), s. 215. 
88  Foucault (2008), s. 295. 
89  Foucault (2010), s. 147. 
90  Nilsson (2008), s. 147. Nilsson refererar till Jacobson (1991) och Järvinen (2002).  
91  Foucault (2010), s. 154. 
92  Tullgren (2003), s. 39. 
93  Foucault (2002), s. 76. 
94  Foucault (2002), s. 79. 
95  Foucault (2003), s. 221. 
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dande tekniker ofta är milda och flexibla, vilket gör dem till verkningsfulla disci-

plinerande verktyg för att styra individer att handla i enlighet med det som anses 

vara deras eget bästa.96  

Metod 

 

Inledningsvis nämnde jag att den här uppsatsen innehåller fallstudier av intervent-

ionerna Skolfam, Paired Reading och Letterbox Club Sverige. Mitt källmaterial 

för den empiriska undersökningen utgörs av texter som relaterar till insatserna och 

problemen med de socialt utsatta barnens skolgång. Ambitionen är att använda de 

i teoriavsnittet beskrivna foucauldianska maktbegreppen som analysverktyg av 

texterna för att undersöka styrningsteknologier i den läsfrämjande verksamheten. 

Det innebär att Foucaults maktbegrepp används både som teori och metod.  

      En läsning med Foucaults maktbegrepp som analysinstrument ger ett brett 

anslag och koncentrerar undersökningen till relationen mellan olika utsagor.97 Det 

betyder att det i första hand är språket som är i centrum för undersökningen, ef-

tersom det är där mening skapas, vilket talar för en diskursiv utgångspunkt.98 Dis-

kurser kan beskrivas som makten över tanken och handlar om en mer eller mindre 

regelmässig framställning av en företeelse, som berättigar vissa vetanden eller 

föreställningar framför andra, och om vem som anses kunna uttala sig om kun-

skapsobjektet i fråga med auktoritet.99 Det innebär att språket har en framträdande 

roll för hur den sociala verkligheten framställs och konstrueras. Diskurser är med 

andra ord normativa, det finns värdeinslag i dem, som påverkar praktiken. Inom 

diskursanalys innebär text ett vidare begrepp och kan även innefatta exempelvis 

bilder och muntliga utsagor, vilket utgör en del av mitt empiriska material.  

      Diskursbegreppet har olika innebörder och kan användas på olika sätt.100 

Foucaults diskursanalys innebär ett vidare diskursbegrepp som också inkluderar 

sociala praktiker. Diskursbegreppet utifrån ett foucauldianskt perspektiv har enligt 

en tolkning betydelsen ”en praktik som frambringar en viss typ av yttrande”.101 

Den sociala praktiken utgörs här av interventioner för att förbättra socialt utsatta 

barns skolresultat genom att stimulera dem att öva upp läsförmågan, som är grun-

den för all annan inlärning. 

                                                 
96  Nilsson (2008), s. 146–147. Nilsson refererar till Foucault (1983), s. 214-215. 
97  Bergström & Boréus (2012), s. 358. 
98  Neumann & Dükler (2003), s. 37. 
99  Olsson (1997), s. 35 och s. 43; Bergström & Boréus (2012), s. 328.  
100  Bergström & Boréus (2012), s. 355ff. 
101  Bergström & Boréus (2012), s. 358; Foucault (1993), s. 57. 
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      I centrum för analysen står relationerna mellan olika utsagor om praktiken, 

som görs utifrån olika subjektspositioner.102 Begreppet subjektsposition är förbun-

det med diskurser, som i sin tur är kopplade till normer för hur man talar och age-

rar i olika sociala sammanhang.  Subjektsposition ska alltså inte förväxlas med 

enskilda aktörer.103 I en diskursanalys är aktörernas bakomliggande motiv inte av 

intresse, utan i fokus står istället de tvingande normer som skapas genom diskur-

sen.104  

Inom samhällsvetenskaplig textanalys finns olika delvis överlappande inrikt-

ningar.105 I den här undersökningen hade en alternativ metod kunnat vara att göra 

en ideologikritisk textanalys genom att sätta in texterna i ett socialt sammanhang 

för att undersöka hur textens bakomliggande ideologi bidrar till att dölja eller upp-

rätthålla makt i samhället. En sådan analys skulle kunna behandla frågan om synen 

på medborgarkompetens som en central del i ideologin inom utbildningsväsen-

det.106 En skillnad mellan en ideologikritisk textanalys och en foucauldiansk dis-

kursanalys är dock att den förra fokuserar på vad som döljs i diskurserna, medan 

den senare intresserar sig mera för vad som skapas inom diskurserna.  Foucault 

menade exempelvis att subjekt skapas inom diskurserna, vilket är av intresse för 

den här undersökningen av läsfrämjande för socialt utsatta barn. En annan anled-

ning till att en foucauldiansk diskursanalys passar bättre är att ambitionen att på-

verka socialt utsatta barn att förbättra sin litteracitet är svår att relatera till någon 

särskild politisk ideologi.  

Foucault har kritiserats för att han alltför enkelriktat understryker de discipli-

nerande aspekterna och bortser från den frigörande potential som vetenskapen har 

i samhällsutvecklingen. Han uppfattas som en företrädare för relativism, veten-

skapsfientlighet och maktfixering, vilket anses leda till att sanning och moral ur-

holkas.107 Jag använder dock Foucaults maktbegrepp främst som ett redskap i min 

textanalys. Avsikten är inte att relativisera insatsernas möjligheter, utan att synlig-

göra vilka normer och vilken kunskap som styr de inlärningsfrämjande intervent-

ionerna.  

      Under undersökningens gång har tanken slagit mig att det bortom metoden 

samtidigt finns något annat som är mer svårgripbart. Något som har att göra med 

de socialt utsatta barnen som enskilda individer och som man nog bara kan upp-

fatta när man möter barnet, och ser den personen och situationen hon eller han 

befinner sig i.108 Detta andra betyder inte att jag avfärdar metoden, utan jag ser de 

                                                 
102  Bergström & Boréus (2012), s. 358; Foucault (1972), s. 38. 
103  Bergström & Boréus (2005), s. 310. 
104  Bergström & Boréus (2005), s. 328. 
105  Bergström & Boréus (2012), s. 24. 
106  Bergström & Boréus (2012), s. 164–165. 
107  Nordin (2008), s. 146-153. 
108  I undersökningen har jag inte intervjuat barn som har deltagit i interventionerna. Det är sekretessbelagda 

uppgifter.  
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foucauldianska begreppen som ett verktyg för att kunna undersöka och föra ett 

samtal om insatsernas maktaspekter. En foucauldiansk läsning behöver inte inne-

bära ett förnekande av att förbättringar är möjliga, utan kan ge perspektiv på sam-

hällsutvecklingen och vetenskapens betydelse för denna.109  

      I undersökningen har jag som tidigare nämnts också använt muntligt käll-

material. I april 2016 arrangerade FoUrum, Region Jönköpings län och Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- och inlär-

ningsförmåga - Letterbox Club Sverige”, där resultaten från främst projektet i 

Region Jönköpings län presenterades.110 På konferensen som ägde rum i Huskvar-

na medverkade bland andra Rose Griffiths, professor vid universitetet i Leicester 

och grundare av Letterbox Club i Storbritannien, Sofia Lager Millton, FoU-ledare 

Region Jönköpings län och projektansvarig för Jönköpingsprojektet av Letterbox 

Club Sverige, Monica Achá Sonesson, specialpedagog och nationell samordnare 

för Skolfam, Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, 

Hilma Forsman, forskare i socialt arbete vid Stockholms universitet samt Paul 

Andrews, professor i matematik vid Stockholms universitet. Några föredrag under 

konferensen spelades in med en diktafon och transkriberades. De som citeras i 

uppsatsen har godkänt att jag använder citat eller referenser från deras föredrag. 

I den del av undersökningen som rör regionbibliotekens syn på sitt deltagande 

i Letterbox Club Sverige har jag gjort en kort ostrukturerad intervju med region-

bibliotekschef Katinka Borg och utvecklare Johanna Billvén, båda från Region-

bibliotek Region Jönköpings län, samt Sara Wijk, verksamhetsutvecklare Biblio-

teksutveckling Blekinge Kronoberg. Under intervjun, som genomfördes efter ovan 

nämnda nationella konferensen om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsför-

måga, förde jag anteckningar. Fördelen med en ostrukturerad intervju jämfört med 

enkäter är att det är möjligt att vara flexibel och kunna följa upp svar och respons 

som ges i form av tonfall, gester och ansiktsuttryck, som inte kommer till uttryck i 

skriftliga svar.111 Som utgångspunkt ställde jag ett antal frågor som jag ville ha 

svar på, men jag styrde inte intervjun enligt ett frågeformulär, utan lät responden-

terna tala fritt om det som var viktigt för dem. Visserligen innebär en ostrukturerad 

intervju inte samma kontroll som en strukturerad eller semistrukturerad intervju, 

men jag valde den intervjumetoden för att respondenterna skulle berätta fritt uti-

från sina erfarenheter och för att fånga upp tankar som väckts hos dem under kon-

ferensen. 

I analysen ligger fokus huvudsakligen på utsagoplanet och tolkningsstrategin 

är att problematisera underliggande antaganden om sambandet mellan läsförmåga 

                                                 
109  Olsson i Säfström & Östman (red.), (1999), s. 224–225. 
110  FoUrum är ett utvecklingspartnerskap mellan Region Jönköpings läns 13 kommuner. Socialförvaltningar-

na har lagt samman sina utvecklingsresurser för att samordna utvecklingsprojekt och integrera forskning i 

utvecklingsarbetet. FoU står för Forskning och utveckling. Det tillagda rum i FoUrum står för att det är ett 

slags arena, eller ett rum, för just FoU i Region Jönköpings län när det gäller kommunal samverkan.  
111  Bell (2016), s. 189. 
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och individens utveckling som framträder i utsagorna. Med uppsatsens konstruk-

tivistiska perspektiv följer att relationen mellan individ och samhälle är centralt. 

Analysen av texterna har skett i tre steg. I det första steget har jag läst texterna och 

lyssnat på de muntliga utsagorna för att urskilja ett mönster med återkommande 

innehåll, det vill säga för att se vilka diskurserna är i texterna. I det andra steget 

har jag tagit på mig foucaldianska ”glasögon” för att se hur diskurserna kan kopp-

las till Foucaults begrepp. De huvudsakliga analysinstrumenten som jag har an-

vänt mig av är normalisering, styrningsrationalitet, pastoralmakt, disciplinering, 

självteknologier, subjektskonstruktion samt produktiv maktutövning. Mina iaktta-

gelser har sedan legat till grund för att besvara mina undersökningsfrågor. I redo-

visningen av den empiriska undersökningen har jag tagit med många citat för att 

visa på relationerna mellan utsagorna i den dominerande diskursen.    

Källmaterial 

 

Textmaterialet som ligger till grund för undersökningen utgörs av såväl statliga 

som vetenskapliga texter. Även de ovan nämnda föredragen på en nationell konfe-

rens om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsförmåga utgör källmaterial ef-

tersom de handlade om interventionen Letterbox Club, och även berörde Skolfam 

och Paired Reading.   

Anledningen till att jag har valt att ha med texter som berör socialt utsatta 

barn från Statens offentliga utredningar (SOU) som källmaterial, beror på att vik-

tiga förändringar i politiken brukar föregås av utredningar med syfte att kartlägga, 

analysera problemställningarna och lämna förslag till åtgärder med avsikt att ge ett 

sakkunnigt underlag för beslut i regering och riksdag. Ulf Olsson menar att utred-

ningsväsendet har stor påverkan på den politiska styrningen och att de kan uppfatt-

tas som yttringar av styrningssträvanden samt tillämpningen av kunskapsprodukt-

ion i samhället. Det gör det relevant att analysera texter på utredningsnivå ur en 

foucauldiansk synvinkel.112 Det utredande materialet om inlärningsfrämjande åt-

gärder för socialt utsatta barn är mycket stort och det är endast ett litet urval texter 

som är med i undersökningen. Det har gjorts utifrån kriteriet att texterna ska rela-

tera till interventionerna i fallstudierna.  

Socialstyrelsens Social rapport 2010 har jag valt som källmaterial på grund av 

att det ingår i Socialstyrelsens uppdrag att skapa goda förutsättningar för en bra 

utbildning för barn i samhällets vård. Den innehåller riktlinjer som består av re-

kommendationer av förebyggande åtgärder.  

                                                 
112  Olsson (1997), s. 46–47. 
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Rapporter och vetenskapliga utvärderingar av insatserna Skolfam, Paired 

Reading och Letterbox Club utgör en del av källmaterialet på grund av att de in-

nehåller beskrivningar för hur interventionerna har gått till. I källmaterialet till 

fallstudien om Paired Reading ingår Hilma Forsmans masteruppsats om insatsen. 

Den har jag tagit med på grund av att den innehåller analyser av empiriskt material 

från det svenska försöket med Paired Reading.  

 I fallet Letterbox Club Sverige används projektansökningar om medel från 

Kulturrådet och Stockholms läns landsting. I ansökningarna finns meddelanden i 

språket som visar diskursen kring läsfrämjande insatser och dess uppsättning av 

idéer. Även vetenskapliga artiklar av Rose Griffiths och Sue Dymoke, som hand-

lar om Letterbox Club i Storbritannien, ingår i källmaterialet, eftersom de svenska 

pilotprojekten följer konceptet för den brittiska interventionen.   

Källmaterialet innefattar även en artikel från Psykologtidningen, webbfilmer 

och en bild, som relaterar till interventionerna. Ett radioreportage utgör käll-

material på grund av att det handlar om PISA-resultaten och utbildningspolitiken.              

Urvalet av studieobjekt till fallstudierna har gjorts utifrån kriterierna att insat-

serna ska gälla läsfrämjande och andra inlärningsfrämjande insatser för placerade 

barn som genomförts i Sverige. Det kan finnas kontextuella skillnader mellan 

olika samhällen, vilket reser frågan om forskningsresultat kan överföras mellan 

olika länder. Därför har jag begränsat mig till insatser i Sverige. Syftet är inte att 

göra en jämförelse mellan de olika insatserna, utan att undersöka hur de utformas 

och vilka styrningsteknologier som används för att påverka barnen.  

Utsagor från ovan nämnda intervju utgör också källmaterial. Regionbiblio-

tekschefen Katinka Borg och utvecklaren Johanna Billvén från Regionbibliotek 

Region Jönköpings län, valde jag att intervjua utifrån att Letterbox Club Sverige 

har genomförts i deras region. Sara Wijk från Bibilioteksutveckling Blekinge 

Kronoberg har erfarenhet av samverkansprojekt mellan folkbibliotek, banhälso-

vården och logopedi, vilket gjorde att hon också passade som intervjuperson. Alla 

tre deltog i den nationella konferensen om stöd till utsatta barns läs- och inlär-

ningsförmåga, som huvudsakligen handlade om resultaten för Jönköpingsprojektet 

i Letterbox Club Sverige. 

 

Disposition 

 

Efter att nu i den första delen av uppsatsen ha beskrivit syfte, tidigare forskning, 

teoretiska utgångspunkter, undersökningsfrågor, metod och källmaterial ska jag 

ägna den följande andra delen åt studiens undersökning. Den är indelad i två delar. 

Den första av dessa är en analys av utsagor om problemområdet med de socialt 

utsatta barnens skolgång.  Därefter följer tre fallstudier av interventioner för place-
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rade barn. De två första fallstudierna är Skolfam och Paired Reading, som riktar 

sig till placerade barn. Den tredje är Letterbox Club Sverige som vänder sig till 

placerade barn och i två av tre pilotprojekt även till barn som lever i familjer med 

långvarigt försörjningsstöd. I uppsatens tredje del följer en diskussion om slutsat-

serna av undersökningen. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning.  
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”Det handlar om så mycket mer än att driva upp 
skolresultat”  

 

I inledningen nämndes att jag uppfattar diskurserna om skola och utbildning som 

en ingång för att förstå diskurserna om läsfrämjande. Att utbildning är nödvändigt 

för deltagande på arbetsmarknaden och i det demokratiska samhällslivet är en 

självförståelse som genomsyrar hela samhället, vilket innebär att även makthavar-

na omfattas av diskursen om läsförmåga som något oumbärligt.  

      Diskussionen om problemen med de socialt utsatta barnens bristande skolgång 

och de läsfrämjande interventionerna befinner sig i en knutpunkt mellan socialt 

arbete, pedagogik och socialpolitik. Här undersöker jag detta verksamhetsområde 

med utgångspunkt i de foucauldianska makttekniker som har beskrivits i teoriav-

snittet. I undersökningen argumenteras för hypotesen att interventionerna utgör en 

del av den liberala styrningsrationaliteten.  

 

Problem och åtgärder 

I den här första delen av undersökningen är mitt syfte att redogöra för diskursens 

möjlighetsvillkor, det vill säga hur det kommer sig att placerade barns skolgång 

uppfattas som ett så allvarligt problem att det kräver särskild kunskap och förslag 

om lösningar. Därefter undersöker jag hur lösningarna leder till olika sociala prak-

tiker för att åtgärda problemet och hur de relaterar till olika styrningsteknologier.113  

 

Höga överrisker  

I slutet av 1990-talet påtalade Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete, att place-

rade barns skolgång borde uppmärksammas mer av svenska tillsynsmyndigheter 

och forskare:  

                                                 
113  Bergström & Boréus (2012), s. 384. 
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Svenska lagstiftare har i flera generationers barnavårdslagstiftning påtalat att fosterbarns ut-
bildning är en viktig fråga som måste bevakas. Trots det har praktik, tillsynsmyndigheter och 
forskare visat ett svagt intresse för hur det går för fosterbarn i skolan, om de lämnar vården 
med en hygglig utbildning eller ej. Situationen i Storbritannien och USA är radikalt an-
norlunda.114 

Bo Vinnerljung refererar till forskning i Storbritannien och USA, som medfört en 

rad åtgärder för att ge placerade barn bättre odds att klara skolan och han menar att 

Sverige hänger efter i det avseendet. Implicit i texten ligger att det är ett svek mot 

barnen att åsidosätta frågan om deras utbildning, som enligt lagen ska bevakas. 

Artikeln publicerades 1998 och tolv år senare hade den sociologiska forskningen 

om såväl placerade barn och andra utsatta barns skolgång ökat betydligt även i 

Sverige. I Socialstyrelsens Social rapport 2010 behandlas utvecklingen av sociala 

problem under åren 1990–2007 och vilka grupper som är särskilt missgynnade.  

Barn som växer upp i samhällets vård eller i familjer med återkommande ekonomiskt bistånd 
lämnar grundskolan med mycket lägre betyg än andra barn. I vuxen ålder har de lägre utbild-
ningsnivå än jämnåriga med samma kognitiva förmåga men även jämfört med andra barn med 
samma betyg från grundskolan.  

Dessa barn har också mycket höga överrisker för ogynnsam utveckling över tid. Det gäller 
bland annat självmordsbeteende, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende och tonårs-
föräldraskap. En nyckelfaktor för att förklara och förstå detta är deras höga förekomst av låga 
eller ofullständiga betyg från årskurs 9. Omvänt var frånvaron av ”skolmisslyckande” den 
starkaste skyddande faktorn.115 

 

Myndigheten påtalar de socialt utsatta barnens höga överrisker för bland annat 

självmordsbeteende, missbruk, kriminalitet, bidragsberoende och tonårsföräldra-

skap. Vad jag vill belysa med citatet är hur det kommer sig att utsatta barns skol-

gång uppfattas vara ett allvarligt problem som kräver särskilda kunskaper för att 

åtgärda.116 Diskursens främsta möjlighetsvillkor verkar utgöras av att de socialt 

utsatta barnen löper höga överrisker för att få psykosociala problem i framtiden.  

      Nästa steg är att undersöka vilka lösningar som framställs på problemet. Utsa-

gan om att frånvaron av skolmisslyckanden är den starkaste skyddsfaktorn mot en 

negativ utveckling är vid en överblick av diskursen ständigt återkommande. I 

Barnombudsmannens (BO) yttrande inför införandet av Lag om stöd och skydd 

för barn och unga (LBU) 2009, framstår skolan som en nyckelfaktor för att för-

bättra de placerade barnens framtidsutsikter.   

 Social forskning visar tydligt att tillgång till god utbildning och hälso- och sjukvård är bland 
de viktigaste framgångsfaktorerna för barn som är placerade utanför det egna hemmet. Rätten 
till utbildning är avgörande för ett barns framtida inkomstnivå, yrkesval, tillhörighet, beteen-
demönster och välbefinnande.117 

                                                 
114  Vinnerljung (1998), s. 98. 
115  Socialstyrelsen (2010), s. 11. 
116  Bergström & Boréus (2012), s. 384. 
117  Barnombudsmannen (2009). 
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BO pekar på utbildning som en rättighet. Den formella rätten till utbildning för 

alla barn finns formulerad i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättighet-

erna, Barnkonventionen och i den svenska skollagen. För placerade barn är rätten 

till utbildning även lagstadgad enligt Socialtjänstlagen (SoL).118  I kommunerna är 

det socialnämnden med socialtjänsten som ska verka för att de placerade barnen 

får lämplig utbildning (6 kap. 7 § SoL). Det innebär att socialnämnden bland annat 

ska verka aktivt för att få till stånd att barnen får de insatser som de kan behöva, 

som till exempel åtgärdsprogram i skolan.119  Den formella rätten till utbildning 

innebär skyldigheter att garantera utbildning, men de socialt utsatta barnens skol-

gång kantas av olika svårigheter:   

Långvarig familjehemsvård i dess nuvarande former har svag kompensatorisk påverkan på ut-
satta barns framtidsutsikter, inte minst på skolprestationer och utbildning. Detta trots att lag-
stiftningen i flera decennier markerat att kommunerna har ett särskilt ansvar för placerade 
barns utbildning. Om samhället vill förbättra framtidsutsikterna för utsatta barn är det sanno-
likt nödvändigt att ge dem ett kraftfullt stöd under skolgången. Skolprestationer är rimligtvis 
något som kan påverkas, i motsats till exempelvis kön eller erfarenheter från tidig barndom.  
      Resultaten i rapporten utgör starka argument för att man bör satsa på forskning och praktik 
för att utveckla effektiva metoder som kan förbättra utsatta barns skolprestationer samt att so-
cialtjänsten gör placerade barns skolgång och utbildning till ett högprioriterat område.120 

Socialstyrelsen framhåller att det behövs ett kraftfullt stöd för att förbättra skol-

gången för utsatta barn. Kommunerna har ett särskilt ansvar för placerade barns 

utbildning, men det framgår samtidigt att det är många faktorer som den kommu-

nala socialvården inte har något inflytande över. Vad jag vill visa med citatet är att 

maktteknologier kan användas för att förbättra de socialt utsatta barnens framtids-

utsikter. Om de enskilda individernas beteenden och handlingar kan påverkas så 

att de får bättre skolresultat och därmed ökad chans till fortsatt utbildning efter 

grundskolan, kanske deras möjligheter i framtiden förbättras. Genom att försöka 

påverka något av det som påverkar barnens prognos, i det här fallet deras skolpre-

stationer, kan makten utövas. Deras höga överrisker för psykosociala problem 

antas kunna förebyggas genom användning av olika styrningsteknologier i inter-

ventioner som går ut på att barnen ska lyckas i skolan. Att lösningen på ”vägen ut 

ur utsatthet” går genom utbildning framstår som diskursens andra möjlighetsvill-

kor. Därmed framträder de utsatta barnen som objekt för interventioner med avsikt 

att skydda och kontrollera dem på en och samma gång.    

Tidigare har jag nämnt att Foucault menar att makt och kunskap är ömsesidigt 

beroende av varandra, vilket citatet från Socialstyrelsens rapport visar.  Myndig-

heten framhåller att det finns ett behov av forskning och praktik för att hitta effek-

tiva metoder för att hantera problemet med socialt utsatta barns bristande skolpre-

                                                 
118  Socialtjänstlag (2001:453). 
119  Prop. 2012/13:10, s. 80–81. 
120  Socialstyrelsen (2010), s. 11. 
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stationer. Det öppnar upp för kunskapsproduktion om åtgärder för utsatta barns 

skolgång som studieobjekt. Sådan forskning kan leda till olika lösningar i de soci-

ala praktikerna, vilket in sin tur för med sig fokusering på olika maktteknologier.  

Allt börjar i familjen 

I den forskning som både Barnombudsmannen och Socialstyrelsen hänvisar till 

om de placerade barnens skolgång återkommer framförallt Bo Vinnerljungs forsk-

ning.  Han har i flera sammanhang varit involverad i interventioner som har ge-

nomförts i Sverige.   

Vill man hjälpa socialt utsatta barn till att få lite bättre framtidsutsikter, och de är dystra just 
nu i Sverige, vilket kan ha att göra med att utbildningen spelar en allt större roll för integrat-
ionen i samhället, då måste man hjälpa dem att klara sig bättre i skolan. Det hjälper inte hur 
mycket terapi man ger dem om man inte hjälper dem med skolan. Och det finns en del lo-
vande metoder att göra det här. Det går att göra, men det förutsätter att man vill göra det.121 

Citatet belyser diskursen om utbildning som en nyckelfaktor för den enskilda 

människan att själv forma sin framtid. Bo Vinnerljung menar att terapi också kan 

behövas, men att det inte är tillräckligt. De barn som av olika anledningar riskerar 

att hamna utanför samhället ska integreras och det måste ske genom att de får ut-

bildning. Språket i utsagan inrymmer en uppmaning att använda de lovande meto-

der som finns och en optimism om att det går att hjälpa de utsatta barnen att klara 

skolan bättre. Att metoderna beskrivs som lovande kan tolkas som att det finns en 

liten osäkerhet om det går att förebygga riskerna på sikt. En fråga är om insatser 

som genomförs under familjehemsvården kan ha bestående effekter för barnet som 

vuxen. Sociologiska registerstudier visar att det som kännetecknar barn som har 

klarat sig bra är att de inte har misslyckats i skolan, medan det som kännetecknar 

barn med dåliga skolprestationer är att de har höga överrisker för en negativ ut-

veckling.  

Det är dåliga nyheter för de barn som blir omhändertagna av samhället, därför att de klarar sig 
mycket dåligt i skolan. Det betyder att den tunga riskfaktorn med skolmisslyckanden läggs 
ovanpå de andra riskfaktorerna som de har. Bråk i hemmet, separationer.122  

Bo Vinnerljungs utsaga visar på några av de svårigheter som placerade barn kan 

ha. Det kan tilläggas att det inom den sociologiska forskningen finns flera hypote-

ser om varför placerade barn oftare har bristfälligare skolresultat än barn som har 

vuxit upp hemma. Några huvudorsaker anses vara negativa influenser som att bar-

nen har blivit vanvårdade och farit illa, att de ofta har en smärtsam förlust av en 

                                                 
121  Vinnerljung, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsförmåga – 

Letterbox Club Sverige” (2016-04-05). 
122 Vinnerljung, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsförmåga – 

Letterbox Club Sverige” (2016-04-05).  
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närstående bakom sig och att de har fått utstå trauman av olika slag.123 En annan 

faktor som uppfattas ha betydelse är den flyttkarusell barnen kan hamna i om pla-

ceringen leder till sammanbrott. Då måste barnen kanske byta skola igen, vilket 

kan få till följd att de missar mycket tid i skolan och får kunskapsluckor. Det anses 

också ha betydelse att socialtjänsten har haft en låg prioritering på skolgången, och 

att det föreligger en oklar ansvarsfördelning mellan socialtjänsten och skolan. Yt-

terligare en bidragande orsak anses vara att barnens omgivning, som lärare, social-

sekreterare och familjehemsföräldrar, missbedömer barnens begåvningsnivå, och 

därmed har låga förväntningar på de placerade barnens skolprestationer.124 Att bar-

nen ofta kommer från familjer med låg socioekonomisk status uppfattas också 

innebära en risk för sämre skolresultat.125  

Med ovanstående vill jag belysa att det finns många olika faktorer som kan 

urholka subjektets förmåga att fungera inom nätverken av makt- och vetanderelat-

ioner. Den sociologiska forskningen har visat på tunga riskfaktorer som alla hand-

lar om otrygghet för de placerade barnen. Några av riskfaktorerna, som tidigare 

traumatiska upplevelser, ligger bortom vad samhället kan ändra på. Att försöka 

påverka de placerade barnens skolprestationer är däremot något som ligger innan-

för samhällets räckvidd. Det är en bidragande faktor till hur man kan förstå att de 

socialt utsatta barnens skolgång bildar objekt för vetenskaplig kunskap och ut-

vecklandet av nya sociala praktiker för att öka deras chanser i skolan. Idén om att 

barnen ska klara skolan verkar inrymma en förhoppning om att utbildning också 

ska kunna motverka de negativa följdverkningarna av de många andra svårighet-

erna de har. 

Individen och samhället 

Även barn som växer upp i familjer med återkommande ekonomiskt bistånd har 

förhöjda risker för en negativ framtidsutveckling. Sofia Lager Millton, projektle-

dare för Letterbox Club Sveriges Jönköpingsprojekt, ser det som en anledning till 

att inkludera dem i insatsen:  

Även de barnen har de tufft med sina skolresultat och där tänker jag som socialtjänstrepresen-
tant att vi kan göra ett förebyggande arbete för att de inte ska bli nästa generations socialbi-
dragstagare, och också för att ge de barnen möjlighet till mindre problem framöver och bättre 
liv i framtiden.126  

 

Citatet pekar på att problemen med barnens risk för social utslagning är relaterade 

till såväl individens livskvalitet som samhällsekonomin. En underförstådd fråga är 

                                                 
123  Vinnerljung (1998), s. 64–70. 
124  Socialstyrelsen (2013a), s. 27; Vinnerljung (1998), s. 61-68 
125  Socialstyrelsen (2010), s. 11. 
126 Lager Millton, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsförmåga- 

Letterbox Club Sverige” (2016-04-05).  
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hur vuxna personer som inte har utbildat sig vidare efter grundskolan ska kunna 

klara sin försörjning. Samhällets allt högre krav på utbildning har fått till följd att 

många lågutbildade riskerar att inte komma in på arbetsmarknaden, vilket medför 

problem med försörjning och risker för andra belastningar, som kriminalitet och 

missbruk. Om det går att förbättra de socialt utsatta barnens framtidsutsikter, så att 

de inte blir nästa generations mottagare av ekonomiskt bistånd, kan det innebära 

en fördel även samhällsekonomiskt sett.  

      Med detta vill jag belysa att grundtanken med sociala investeringar som görs 

för barn är att de kostnader som insatserna för med sig förväntas ge vinster i fram-

tiden för både barnen och samhället.  Om barnen får möjlighet till ett välfunge-

rande liv med god hälsa och deltagande på arbetsmarknaden, och inte behöver 

försörjningsstöd, hamnar i missbruk eller kriminalitet, medför det minskade kost-

nader för samhället i stort. Efter att Skolfam hade genomförts i Norrköpings 

kommun under fem år gjordes en ekonomisk utvärdering av insatsen för att ta reda 

på om den var lönsam ur ett samhällsperspektiv. Utvärderingen på kort sikt visar 

att Skolfam-barnen blev godkända i högre grad och fick bättre betyg än kontroll-

gruppen.  Beräkningarna på lång sikt bygger till stor del på antaganden om Skol-

fambarnens mer positiva ”livsutfall” efter insatsen och är därmed förknippade 

med osäkerhet.  

Den långsiktiga utvärderingen av Skolfam2-insatsen visar att de barn som erhållit insatsen i 
framtiden såväl kommer kosta mindre ur ett samhälleligt perspektiv som uppnå bättre livskva-
litet. Kostnaderna minskar i genomsnitt med 27 500 kronor per barn och den genomsnittliga 
livskvalitetsvinsten beräknades uppgå till 0,16 QALYs.127 

Av citatet framgår att avsikten med inlärningsfrämjande insatser är att förebygga 

socialt utanförskap hos individen utifrån principen om kostnadseffektivitet. När 

individen får bättre livskvalitet i meningen frånvaro av socioekonomiska problem, 

sänks samhällskostnaderna.128 Framtidskommissionen tar i sin slutrapport upp att 

de som växer upp i familjer med långvarigt försörjningsstöd och svag förankring i 

samhället själva ofta som vuxna får barn under liknande förhållanden, vilket ökar 

risken för att det sociala arvet förs vidare och verkar begränsande för individens 

chanser i livet. Enligt framtidskommissionen behöver de socioekonomiska klyf-

torna motverkas även av den anledningen att om de förstärks, kan det försämra 

den sociala hållbarheten i samhället som är betydelsefull för att landet ska vara 

välfungerande.129 Civilsamhällets gemenskap medborgare emellan i frivilliga 

sammanslutningar såsom folkrörelser, föreningar och organisationer, är en annan 

faktor som anses spela stor roll för att skapa deltagande och social hållbarhet:  

                                                 
127  Bernfort & Lundqvist (2014), s. 31. 
128 QALYs (Quality Adjusted Life Years) är ett vedertaget effektmått inom hälsoekonomin. Se Bernfort & 

Lundqvist (2014), s. 8-9. 
129  Svenska framtidsutmaningar : slutrapport (2013), s. 16. 
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Regeringens anser att en hög grad av deltagande i det civila samhället är eftersträvansvärt bl.a. 
på grund av det civila samhällets betydelse för demokratin. /…/  

I ett demokratiskt samhälle tillerkänns människor lika värde och rättigheter med jämlika 
möjligheter att vara delaktiga och ha inflytande. /…/ Om individer eller grupper upplever att 
de inte kan påverka de egna livsvillkoren och utvecklingen av samhället uppstår utanförskap, 
maktlöshet och bristande delaktighet i demokratin.130 

 

I propositionen En politik för det civila samhället uttrycker regeringen att ett brett 

medborgerligt deltagande i civilsamhället är eftersträvansvärt bland annat på 

grund av det civila samhällets betydelse för demokratin. Med det citatet vill jag 

visa att regeringen talar för att den enskilda medborgaren ska vara aktivt delta-

gande i det civila samhället. Det är en rättighet som kan uppfattas vara förenad 

med en moralisk skyldighet gentemot den sociala omgivningen.  Utifrån Foucaults 

teori visar det att den utvidgade statsmakten verkar på ett decentraliserat sätt i hela 

det civila samhället genom att använda det aktiva medborgarskapet som en stra-

tegi i styrningsrationaliteten.  

Medborgarna måste ges autonomi för att var för sig och i olika slag av gemensam självför-
valtning i största möjliga utsträckning själva ordna sina liv.131  

Citatet från den statliga offentliga utredningen En politik för folkstyrelse på 2000-

talet visar på en vilja att styra medborgarna att utveckla en demokratisk medbor-

garanda och bli självstyrande.132 I texten framträder den önskvärda samhällsindivi-

den som en rationell beslutsfattare som har omsorg om sig själv och inte är passivt 

beroende av välfärdsstaten.  Det framgår att det måste inpräntas i individen att 

denne har ett personligt ansvar för att praktisera sin frihet inom gränserna för den 

samhälleliga ordningen. Ur den vinkeln framstår ett kompetent medborgarskap 

som en kvalificering, som uppnås genom att individen styr sig själv i enlighet med 

villkor i styrningsrationaliteten.   

Läsa för livet  

I teoriavsnittet nämnde jag att Foucault menar att styrning sker på olika nivåer i 

samhället, men att det alltid finns en förbindelse mellan den politiska styrningen 

och subjektets styrning av sig själv.133 Ett exempel på det är hur PISA-undersök-

ningarna har påverkat utbildningspolitiken i Sverige genom jämförelser med andra 

länders kunskapsresultat. Det senaste decenniets PISA-rapporter visar att läsför-

ståelsen hos elever i grundskolan har försämrats påtagligt och att det är stora skill-

                                                 
130  Prop. 2009/10:55, s. 48-49. 
131  SOU 2000:1, s. 20. 
132 Ordet autonomi härstammar från grekiskans auto som betyder att sätta sig i rörelse och nomos som betyder 

lag. Enligt Svare & Herrestad är därmed den ursprungliga betydelsen av en autonom person en individ som 

styr sig själv enligt lagar hon eller han ger sig själv. Se Svare & Herrestad (2006), s. 65. 
133  Nilsson (2008), s. 129. 
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nader mellan olika elevgrupper.134 I en intervju i Sveriges Radio fick före detta 

gymnasie- och kunskapsminister Aida Hadžialić frågan om målet är att Sverige 

ska ligga etta i PISA-undersökningarna: 

Det är ju självfallet ambitionen, något annat vore ju konstigt. Vi ska vilja vara bäst och vi ska 
jobba åt det hållet. Sen ska vi vara realistiska och tänka att det kommer inte hända över en 
natt, utan det kommer att krävas hårt arbete.135 

Hadžialić utsaga inrymmer ett krav om att nå högre rankning i kunskapsmätning-

arna genom idogt arbete. Citatet belyser hur PISA-undersökningarna används som 

ett verktyg i utbildningspolitiken för att höja studieresultaten hos eleverna. Kravet 

på strävsamhet kombineras med förståelse för att det kommer att ta tid att för-

bättra kunskapsresultaten. I spåren av PISA-rapporterna kom propositionen Läsa 

för livet som föreslår nationella mål för litteratur och läsfrämjande för att var och 

en i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångsläge i vars och ens specifika pre-

misser, ska ges chans att utveckla en bra läsförmåga.136 Riksdagens beslut om de 

nationella målen är styrande för statliga myndigheter, som ska vägleda kommuner, 

landsting och aktörer i det civila samhället att utveckla läsfrämjande insatser.137 

Kulturrådet fick 2014 i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för läsfrämjande 

insatser utanför skolan. Exempelvis har projektet Letterbox Club Sverige fått bi-

drag från Kulturrådet. I propositionen Läsa för livet anges skälen bakom de nat-

ionella målen:    

Läsning är grundläggande för demokratiskt deltagande, inlärning och utbildning generellt 
samt individens möjligheter i arbetslivet.138 

Med ovanstående vill jag visa statsmaktens styrning av läsfrämjande insatser. Det 

är en politisk målsättning att minska de sociala klyftorna i samhället och motverka 

social utslagning, vilket även handlar om den sociala hållbarheten. När läsfräm-

jande kommer in på den politiska arenan blir det ihopkopplat med klass, identitet 

och samhälle. Barn som av olika anledningar riskerar att hamna utanför samhället 

måste integreras och det ska ske genom utbildning, där individen förväntas tillgo-

dogöra sig de verktyg som behövs för att bli en självstyrande individ. Det räcker 

inte med den obligatoriska grundskolan som en förberedelse till vuxenlivet. Att 

klara gymnasiet anses mycket viktigt för att det ska gå bra för individen i vidare 

studier och på arbetsmarknaden, och för att vara en aktiv samhällsmedborgare. 

Socialstyrelsens öppna jämförelser för barn och ungdomar visar att av de ung-

domar som är födda 1988‒1996, och som har varit placerade i familjehem och 

                                                 
134  Prop. 2013/14:3, s. 10. 
135  Hadžialić. Webbplats: Sveriges Radio > Vetandets värld > Pisa-test ger skev bild av skolan. 2015-02-10. 
136  Prop. 2013/14:3, s. 1. 
137  Statens Kulturråd (2014), s. 4. 
138  Prop. 2013/14:3, s. 25. 
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HVB (Hem för vård och boende) under hela årskurs 9, har 55 procent behörighet 

att söka till ett nationellt program i gymnasiet. För motsvarande grupp ungdomar 

som är födda utrikes har 39 procent gymnasiebehörighet. Asylsökande ingår inte 

eftersom de inte har svenskt personnummer. För landets alla grundskoleelever var 

andelen 88 procent. Av ungdomar som har varit placerade i familjehem eller HVB 

under hela årskurs 9, har åtta procent avslutat gymnasiet med grundläggande be-

hörighet till högskola.139 

Chansen att de ska få en högskoleexamen jämfört med barn med samma kognitiva förutsätt-
ningar är hälften så stor. Det strider mot alla de principer som de allra flesta av oss tycker är 
självklara, att barn ska ha samma möjlighet att utveckla sin potential oavsett vilka familjer de 
kommer ifrån.  Det är egentligen en av grundfrågorna till varför vi gör det här. /…/ Någon-
stans i grunden finns det ett moraliskt ställningstagande. Vi bryr oss om vad som är rätt och 
vad som är fel, tro det eller ej.140  

Bo Vinnerljung tar upp principen om grundläggande social rättvisa som innebär 

att alla barn ska ha möjlighet att utveckla sin potential, oavsett bakgrund. Att han 

och hans kollegor forskar om socialt utsatta barn och organiserar inlärningsfräm-

jande insatser för dem, grundar sig i att de bryr sig om vad som är rätt och vad 

som är fel. Citatet visar att den uttalade drivkraften bakom forskningen och ge-

nomförandet av insatserna är ett etiskt ställningstagande. Utsagan säger inget om 

att insatserna är ett försök att disciplinera och kontrollera barnen. Snarare pekar 

den på en omsorg om barnen, som kan uppfattas bygga på medkänsla, vilja att 

hjälpa och tilltro till att det är möjligt. Förhållningssättet bottnar i värderingen om 

den mänskliga rättigheten till utbildning. Det är en värdering som den demokra-

tiska staten har tagit ställning för och som bygger på den universella principen om 

alla människors lika värde.  

Tidigare har jag nämnt att Foucault ser maktprocesser som produktiva eller 

repressiva. Den produktiva makten verkar genom att stimulera, påverka, kontrol-

lera och övervaka individerna för att framkalla specifika beteenden, medan den 

repressiva makten verkar genom att utestänga, förvisa, undanröja, marginalisera, 

förtrycka, hindra och bestraffa för att motverka vissa beteenden.141Interventionerna 

är verksamheter som har organiserats för att öppna nya möjligheter för barnen 

med målet att de ska kunna välja att studera vidare efter grundskolan. Förhopp-

ningen är att insatserna i kombination med skolan och andra skyddsfaktorer ska 

kunna hjälpa upp kapaciteter hos barnen, för att därmed förebygga deras förhöjda 

risker. Om förhoppningarna slår in har barnen fått sin frihet att göra ”det rätta va-

let” att studera vidare. I följande avsnitt undersöker jag hur sådana incitament kan 

                                                 
139  Socialstyrelsen (2015). 
140 Vinnerljung, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsförmåga – 

Letterbox Club Sverige” (2016-04-05). 
141  Hörnqvist (2012), s. 40–41. 
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bidra till att forma barnens subjekt i enlighet med den liberala styrningsrational-

iteten. 

Tre läsfrämjande interventioner 

 

Intensifieringen av forskningen kring de familjehemsplacerade barnens skolgång 

har tagit sig tydliga uttryck i de sociala praktikerna, där maktteknologier används. 

I följande avsnitt beskriver och analyserar jag Skolfam, Paired Reading och Let-

terbox Club Sverige i tur och ordning efter första genomförandet i Sverige 2005.  

Skolfam 

I ett yttrande inför införandet av Lag om stöd och skydd för barn och unga, 2009, 

tog BO upp Skolfam som ett exempel på ett åtgärdsprogram som har visat gynn-

samma resultat på barnens skolprestationer och behörighet till gymnasiet.142 Den 

tvärprofessionella satsningen Skolfam började i Helsingborg 2005 för familje-

hemsplacerade barn och har sedan dess spridits till ett antal kommuner. Sedan 

2007 drivs det nationella samarbetet kring Skolfam med stöd av Stiftelsen All-

männa Barnhuset, som 2014 fick medel från regeringen att samordna, kvalitets-

säkra och möjliggöra spridning till flera kommuner. Skolfam utvecklas i nära 

samarbete med involverade forskare i Psynkprojektet inom Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL).143
 

      Det är Allmänna Barnhuset som äger varumärket Skolfam. Alla kommuner 

som går med i Skolfam och följer deras ramverk och manual, har rätt att kalla sig 

för en Skolfam-kommun.144  Finansieringen av verksamheten sker av respektive 

deltagande kommun. Målgruppen är barn från förskoleklass till och med årskurs 7, 

som har en långsiktig familjehemsplacering. De barn som bli placerade i andra 

kommuner än placeringskommunen kan få insatsen endast om placeringskommu-

nen har gått med i Skolfam.  

Arbetsmodellen bygger på att kartlägga barnens behov av utbildningsrelaterat 

stöd och samordna insatserna.  Familjehemsföräldrar, socialsekreterare, lärare, 

skolledare, annan skolpersonal och om det är möjligt vårdnadshavare, är involve-

rade i arbetet som leds av en psykolog och en specialpedagog. Innan insatsen bör-

jar ska vårdnadshavarna ge ett samtycke, vilket innebär att sekretessen släpps för 

Skolfam-teamet, som får ta del av information i exempelvis skolhälsovårdens 

journaler.  

                                                 
142  Barnombudsmannen (2009). Se även SOU 2009:68. 
143  Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2015), s. 43. 
144 Gunilla Nilsson, e-post (2016-05-09).  
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Kartläggningen av barnen är själva grunden i Skolfam-modellen och de an-

vänder sig av en uppsättning standardiserade metoder. De kartläggningsinstrument 

som används av psykologen och specialpedagogen är Wechsler Intelligence Scale 

for Children (WISC-IV) för att testa kognitiv förmåga, Becks Ungdomsskalor för 

att bedöma social och emotionell problematik, The Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SQD) för att mäta psykisk hälsa, Adaptive Behavior Assessment 

System-II (ABAS-II) för att skatta adaptiv förmåga, Visual Analogue Scale (VAS) 

för att skatta relationen mellan lärare och elev, Läskedjor för att bedöma ordigen-

känning, ordavkodningsförmåga och läsförståelse, Diagnostiska läs- och skrivprov 

(DLS) för att bedöma läs- och skrivförmåga och Magnes matematikdiagnos för att 

testa kunskaper i matematik.145  

Skolfams avsikt med en sådan kartläggning är att ge barnen individuellt ut-

format stöd. Om testerna visar att barnen har talsvårigheter remitteras de till en 

logoped och om de har emotionella problem som svårare ångest eller depressivitet 

till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Den individuella pedagogiska handlings-

planen utformas med konkreta metoder för att läraren ska kunna ge barnet an-

passat stöd i skolan. Under terminerna följs handlingsplanen upp av Skolfam-

teamet. Efter två år görs en ny likadan kartläggning för att se om barnet har ut-

vecklats i läsning och matematik, och utifrån de resultaten upprättas en ny indivi-

duell handlingsplan. Barnen får välja om de vill testas hemma eller i skolan. Totalt 

görs det två fördjupade kartläggningar, men teamet följer barnet till och med års-

kurs 9.146 

Vara som andra 

Alla placerade barn i den aktuella åldersgruppen kan vara med, oavsett hur det går 

för dem i skolan: 

Barnen i SkolFam® är inte utvalda för att de skulle ha särskilda behov, svårigheter eller om-
ständigheter, utan för att de råkar tillhöra en statistisk grupp i samhället, med högre risker för 
skolmisslyckanden än andra. Det innebär inte att varje individ i den gruppen har en högre ris-
knivå, men sannolikheten för att riskerna finns där, är större än för andra barn.147 

Citatet från Skolfams projektrapport visar att det finns en underliggande oro för att 

de placerade barnen ska få en negativ utveckling. Även om barnen klarar skolan 

bra vid tidpunkten för kartläggningen, kanske de inte gör det i framtiden. En illust-

ration till Skolfam visar hur stöd, insatser och utbildning uppfattas kunna ge bar-

nen skydd mot olika risker. Illustrationen föreställer en pojke och en flicka som 

håller upp sköldar mot ”hotbilder” runt omkring dem. ”Hotbilderna” symboliserar 

problem som kan komma från flera olika håll och som på något sätt kan göra deras 

                                                 
145  Tordön m.fl. (2012), s. 13. 
146  Socialstyrelsen (2013), s. 15; Tordön m.fl. (2012), s. 33. 
147  Tordön m.fl. (2012), s. 8. 
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liv otryggt i framtiden; ett kreditkort som klipps itu av en sax, skoluppgifter 

märkta IG (icke godkänd), psykofarmaka och andra mediciner, fängelsegaller, 

spritflaskor och inkassobrev.148  Det visar att Skolfam kan ge barnen ”mentala 

sköldar” mot beroende av försörjningsstöd, misslyckanden i skolan, psykisk och 

fysisk sjukdom, kriminalitet, missbruk och ekonomiska skulder som de inte kan 

betala. Sköldarna kan tolkas som en bild för interventionens vilja till empower-

ment; att ge barnen möjlighet att utveckla psykisk motståndskraft för att stå emot 

risker och utvecklas i en positiv riktning till välanpassade individer.  

      Enligt Foucault kännetecknar normalisering och kontroll det moderna sam-

hällets makttekniker. Normalisering utgår från en jämförelse med det som är avvi-

kande. Skolfam studerar elevernas resultat på individnivå och följer dem under ett 

längre tidsförlopp. Genom tester synliggörs barnens utveckling och sätts i relation 

till en normal utveckling. Processerna där den enskilde individens beteende och 

funktioner mäts, bedöms, diagnostiseras och korrigeras för att anpassas till det 

normala mönstret är förknippade med maktrelationer genom att barnen befinner 

sig i blickpunkten för Skolfam-teamet och blir objekt för åtgärder. Den kunskap 

som främst psykologen och specialpedagogen har om barnets olika förmågor och 

problematik, används i en individuell handlingsplan för att förebyggandet av ris-

ker ska bli så verkningsfullt som möjligt.  

Det är viktigt att tänka på att det inte är barnet i det här läget som ska förändra sig, utan det är 
vi vuxna som ska ändra vårt förhållningssätt och vårt sätt att jobba med barnet, så att de kan 
prestera utifrån sina förmågor.149  

Monica Achá Sonesson, specialpedagog och nationell samordnare för Skolfam, 

menar att det är de vuxna som ska ändra förhållningssätt och sitt sätt att arbeta 

pedagogiskt med barnen. Citatet sätter fingret på hur pastoralmakten anpassar 

teknikerna efter dem som ska styras. Det är en maktteknologi där tilliten mellan 

parterna är viktig för att barnen ska involveras i arbetet, som på längre sikt syftar 

till att de ska förändra sig. Det tar sig här uttryck i att det är de vuxna som ska an-

passa sättet att lära och stödja genom att snarare lirka med barnen än tvinga dem.  

Den individuella handlingsplanen anpassar vägledningen efter elevens uppmätta 

förmågor, för att på så vis bättre kunna styra barnet.  

Barnen är medvetna om att de blir bedömda och att Skolfam-teamet följer de-

ras skolresultat, vilket också kan ha en disciplinerande verkan. Ur en foucauldi-

ansk synvinkel kan teamet runt barnet uppfattas som ett arrangemang av inspekte-

rande blickar, som likt panoptikon övervakar det enskilda barnets utveckling. Det 

kan ha en böjande och fostrande effekt, under förutsättning att barnet internaliserar 

                                                 
148  Illustration av Jenny Berggrund, Lacrimosa. Webbplats: Gotland.se > Socialtjänst och omsorg > Barn, 

ungdom och familj > SkolFam> Presentation av SkolFam på Gotland.  
149  Sonesson Achá, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsförmåga – 

Letterbox Club Sverige” (2016-04-05).  
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kontrollen med det egna själslivet och disciplinerar sig själv att anamma de rå-

dande normerna om hur en fungerande skolelev bör vara.      

Kerstin Hintze, psykolog, har varit en av de drivande krafterna bakom Skol-

fam i Helsingborg:  

I vanliga fall är man ute efter att diagnosticera. Här tittar vi på var det behövs förstärkning. 
Barnet är inte en patient. Vi kopplar alltid det vi säger till en åtgärd, ingjuter mod och lust./…/ 
Vi vill förbättra självbilden, målet är att bli ett fungerande skolbarn.150 

Citatet belyser att diskursen inrymmer föreställningar om att forma subjekt. Det 

långsiktiga syftet med hjälppraktiken är att barnen ska klara grundskolan för att 

kunna utbilda sig vidare. För att nå dithän används pastoralmaktens tekniker där 

relationen mellan hjälparen och den som tar emot hjälp är essentiell.  Genom att 

ingjuta mod och lust hos barnen så att de klarar att utveckla sina skolkunskaper 

kan deras självbild förbättras. Som tidigare har nämnts menar Taube att självbil-

den är något föränderligt som konstrueras i relationer genom en sammanvävning 

av individens egna erfarenheter och andras värderingar av individen.151 I Skolfam 

finns en ambition att understödja goda sociala relationer både inom och utom fa-

miljen för barnet. För att den individuella handlingsplanen ska fungera anses det 

vara centralt att relationen mellan lärare och barn är bra. Därför görs testet VAS, 

där barnet får markera hur mycket hon eller han tror att läraren bryr sig om henne 

eller honom. Läraren får i sin tur markera hur enkelt det är att nå fram till barnet 

känslo- och kunskapsmässigt. Om det är något som inte fungerar kan en utredning 

göras.152  

Individen formas 

I nätet av maktrelationer runt barnen involveras även familjehemsföräldrarna för 

att engagera sig i barnets läsinlärning i hemmet. Familjehemsföräldrarna får fort-

bildning, tips och råd om vad de ska göra för att kunna utöva ett dagligt stödjande 

inflytande över barnet.  De förväntas skapa läxrutiner för barnet och stötta med 

läxläsningen. Skolfam rekommenderar att de läser tillsammans med barnen för att 

de ska få en vuxen att reflektera tillsammans med kring det lästa. Andra uppgifter 

för familjehemsföräldrarna är att jobba med vardagsmatematik, spela sällskapsspel 

och se på nyheter tillsammans med barnen, samt prata om de aktuella händelserna 

med dem för att förklara ord och sammanhang. Boktips, biblioteksbesök och 

bokprat för att öka barnens läslust ingår också i arbetsmodellen, där familjehem-

mets engagemang ses som en tillgång.153  

                                                 
150  Fredriksson (2011), s. 12. 
151  Taube (2004), s. 30. 
152  Tordön m.fl. (2012), s. 13. 
153  Tordön m.fl. (2012), s. 33. 
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Vad jag vill visa med ovanstående är att insatsen är beroende av att familje-

hemsföräldrarna accepterar att samarbeta med Skolfam-teamet och få handledning 

i hur de ska uppfostra barnen. Att psykologen och specialpedagogen har insyn i 

familjen innebär att gränsen mellan det offentliga och det privata luckras upp. 

Skolfams rekommendationer och krav på familjehemsföräldrarna kan ses som ett 

styrande av deras tid och göromål.  

Även om Skolfam upprätthåller en viss kontroll över barnen och familjehems-

föräldrarna, innebär det inte att åtgärderna kan knytas enbart till Skolfam som en 

fristående aktör med motiv att normalisera deltagarna. Snarare är interventionen 

en konsekvens av samspelet mellan en rad olika faktorer i samhället. Styrningen i 

interventionen legitimeras bland annat av att det har funnits allvarliga missförhål-

landen i slutna miljöer som familjehem och HVB-hem, vilket Vanvårdsutredning-

en har visat.154 Att familjehemsföräldrarna får skyldigheter att engagera sig i bar-

nets inlärning kan ses som ett led i att försöka garantera barnens rätt till utbild-

ning.   

Det vore samtidigt en förenkling att se insatserna som enbart ett uttryck för en 

human människosyn där barnen får hjälp att förbättra sina skolprestationer. Ur ett 

foucauldianskt perspektiv finns det något försåtligt även i den välvilliga pastor-

maktens teknologi, eftersom vetenskapliga, ekonomiska och politiska faktorer har 

betydelse för hur normaliteter skapas. Samtidigt som åtgärderna ska hjälpa barnen 

utifrån deras förutsättningar, ska samhällets överordnade mål och en kostnadsef-

fektiv användning av samhällsekonomiska resurser tillgodoses. Som tidigare har 

nämnts talar Foucault snarare om subjektspositioner som skapas i diskurser än om 

självständiga och autonoma subjekt. Han menar att individen formas av de tving-

ande normer som frambringas genom diskurser.155 Ur den synvinkeln kan empo-

werment tolkas som en teknik för att styra individen att styra sig själv till att inter-

nalisera rådande sanningar och förväntningar. I empowermentprocesser är en cen-

tral tanke att individen ska stärkas för att få kraft att hantera sina omständigheter 

och de krav som ställs i samhället. Det kan bidra till att stimulera subjektet att 

formas i enlighet med diskursen om en ansvarsfull medborgare som praktiserar sin 

frihet utifrån val som faller inom samhällets ramar. I den meningen kan Skolfam 

ses som en del av den liberala styrningsrationaliteten som genomsyrar hela sam-

hället.  

Paired Reading 

Ett annat exempel på en intervention där familjehemsföräldrarna är involverade är 

Paired Reading eller parläsning, en metod som har visat sig förbättra barnens läs-

                                                 
154  SOU 2009:99. 
155  Bergström & Boréus (2005), s. 328. 
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förmåga.156 Tanken med Paired Reading är att barnet, med den vuxna som stöd, 

ska träna på att läsa och förstå innehållet i det lästa för att bli självständigt i sin 

läsning. I ett engelskt försök med Paired Reading för familjehemsplacerade barn 

förbättrade barnen sin läsålder med tolv månader under de fyra månader som in-

satsen pågick.157 

Metoden innebär att en vuxen, i det här fallet en familjehemsförälder, läser 

högt tillsammans med barnet i 15‒20 minuter minst tre dagar i veckan under fyra 

månader. Familjehemsföräldern och barnet sätter sig på en lugn plats och börjar 

läsa högt tillsammans ur boken tills barnet vill läsa på egen hand. Om barnet läser 

fel pekar familjehemsföräldern på ordet, uttalar det korrekt och ber barnet att upp-

repa ordet. De återgår sedan till att läsa högt tillsammans tills barnet ger ett tecken 

om att vilja läsa högt själv. När barnet läser följer familjehemsföräldern tyst med i 

läsningen. Om barnet gör misstag igen, rättar familjehemsföräldern och de börjar 

om som tidigare, och så fortsätter det i en cykel.158 

Förutsättningen för att barnet ska öva upp läsförmågan är att det som ska läsas 

ligger på en något högre svårighetsgrad än barnets läsnivå. Genom femfingertestet 

kan barnet välja en bok med lagom svårighetsgrad. Barnet slår upp en sida i 

boken, läser högt för sig själv och håller upp ett finger för varje ord som upplevs 

svårt att läsa. Om fem fingrar hålls upp innan sidan är slut är boken för svår, om 

inga är den för lätt.159 

Familjehemsföräldrarna får instruktioner om att diskutera innehållet med bar-

net för läsförståelsens skull. De ombeds att inte ljuda ordet för barnet, utan endast 

uttala det rätt. De uppmanas också att berömma barnet efter läsningen. Vidare ska 

familjehemsföräldern fylla i en veckoöversikt med frågor om antalet minuter som 

läsningen pågått, vem som har läst med barnet och hur det gick att genomföra läs-

ningen. Veckoöversikten överlämnas sedan till den specialpedagog som leder för-

söket. Barnet får fylla i en läsdagbok över hur mycket han eller hon har läst under 

veckan.160 

Det brittiska försöket replikerades i Sverige 2012 och omfattade ca 80 barn i 

åldern 8‒12 år, placerade i någon av de sju deltagande kommunerna Värnamo, 

Nässjö, Jönköping, Linköping, Västerås, Huddinge och Sundbyberg. Det var ett 

samarbete mellan Stiftelsen Allmänna Barnhuset (som även stöder Skolfam), de 

sju deltagande kommunerna, samt forskare vid Institutionen för socialt arbete vid 

Stockholms universitet och Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. In-

                                                 
156 Här använder jag huvudsakligen Paired Reading istället för det svenska parläsning på grund av att den 

engelska beteckningen används i det svenska källmaterialet för denna undersökning.   
157  Osborne, Alfano & Winn (2010), s. 20–24. 
158  Tideman (2013), s. 31. 
159  Tideman (2013), s. 33. 
160  Tideman (2013), s. 30–32. 
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terventionen finansierades med anslag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset och 

Socialstyrelsen, samt medel från de deltagande kommunerna.161 

Förutsättningar för ett deltagande var att barnet skulle gå i årskurs 2‒6, att fa-

miljehemsföräldrarna var villiga att ta på sig uppgiften att läsa tillsammans med 

barnet, samt att barnet förväntades bo kvar i familjehemmet medan lästränings-

programmet pågick. Andra villkor för att delta var att barnet inte skulle gå i 

särskoleklass, dyslexiklass eller liknande, inte ha dåliga kunskaper i svenska eller 

ha allvarliga beteendeproblem, som skulle kunna medföra problem med att ge-

nomföra lästräningen.162     

En specialpedagog i varje kommun ledde försöket. De gav familjehems-

föräldrarna träning i metoden innan lästräningsprogrammet började, övervakade 

genomförandet av läsningen och motiverade barnen och familjehemsföräldrarna 

att fullfölja lässtunderna under projektets gång. Specialpedagogerna hade också 

hand om testningen av barnet innan lästräningsprogrammets början och efter att 

det hade avslutats.163 

Mätresultat  

Barnets läsförmåga bedömdes med LäSt, som är ett test i stavning för årskurs 1‒5, 

LäSt Ord, som gäller avkodning av ord och LäSt NonOrd för avkodning i påhit-

tade ord. Med olika Läskedjor mättes olika aspekter av läsförståelse, ordavkod-

ningsförmåga, visuomotorisk snabbhet och lästeknik. För att mäta läsförståelse 

som inbegriper bibehållen läsförståelse, användes Diagnostiskt Läs- och Skrivprov 

(DLS). För årskurs 4‒6 användes för den avsikten även deltesten Draken i mån-

skenet och Isbjörnens rike. En kognitiv testning gjordes på varje barn både före 

och efter lästräningsprogrammet, för att undersöka om begåvningsnivån hos bar-

net hade någon relevans för utfallet.164 

Forskarnas utvärdering av testerna visade att efter borträknad tidseffekt, det 

vill säga barnens beräknade ”naturliga utveckling” under den tid då lästränings-

programmet pågick, blev nettoeffekten att barnen hade förbättrat sin läsålder med i 

genomsnitt cirka sju månader under de fyra månaderna. För varje månad blev 

”nettoförbättringen” ca 1,7 månad.165 Även ordförrådet förbättrades markant. 

Forskningsrapporten konstaterar att det går att förbättra familjehemsplacerade 

barns läsförmåga genom att familjehemsföräldrar ger barnet aktivt stöd i regel-

bunden parläsning.166  

                                                 
161  Tideman (2013), s. 7. 
162  Tideman (2013), s. 11. 
163  Tideman (2013), s. 10. 
164  Tideman (2013), s. 11–14. 
165  Tideman (2013), s. 6. 
166  Tideman (2013), s. 20-24 . 
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Den kompetenta föräldern 

En förutsättning för genomförandet av insatsen var familjehemsföräldrarnas vilja 

att läsa med barnen, men också deras förmåga att motivera dem att genomföra 

parläsningen. Utgångspunkten var att barnen själva fick välja vad de skulle läsa 

tillsammans. Det spelade ingen roll om det var en bok eller exempelvis en bro-

schyr om traktorer så länge det var på rätt läsnivå för barnet. Hilma Forsman, som 

har skrivit en masteruppsats om Paired Reading, tar upp att familjehemsföräldern 

behöver ha förmågan att se både nyttan och nöjet med lästräningen: 

Genomförandet är beroende av att barnet ser nöje med lästräningen, något som förutsätter att 
familjehemsföräldern förmår entusiasmera barnet, som i sin tur fordrar att personen ser nytto- 
och/eller nöjesaspekter av lästräningen.167 

Citatet visar på uppfattningen att familjehemsföräldrarna har en pedagogisk upp-

gift som anses vara viktig för barnens inlärning och att det finns förväntningar på 

dem att locka barnet att läsa enligt de normer som gäller. Men samtidigt som fa-

miljehemsföräldrarna betraktas som betydelsefulla för barnets läsutveckling, kan 

de också utgöra ett hinder för genomförandet av lästräningen: 

Paired Reading är inte en manualbaserad metod och ett onyanserat förhållningssätt till meto-
den riskerar att falla illa ut, varför individuella anpassningar i samråd med specialpedagog och 
socialsekreterare är en nyckel för att få fler att fullfölja programmet.168 

Hilma Forsmans menar att om familjehemsföräldrarna har ett onyanserat förhåll-

ningssätt till metoden riskerar lästräningen att misslyckas. Med det citatet vill jag 

belysa att familjehemsföräldrarna förväntas använda pastoralmaktens flexibla 

styrningsteknologier för att utöva inflytande över barnen och framkalla det öns-

kade beteendet hos dem. I några fall blev familjehemsföräldrarna och barnen 

osams om lästräningen och familjehemsföräldrarna hade då tagit till både mutor 

och tvång för att få barnet att genomföra programmet. Familjehemsförälderns kor-

rigeringar när barnet läst fel blev en källa till spänningar och upphov till att några 

barn inte ville genomföra läsningen.169 Det visar att det ibland kan vara svårt att 

hjälpa ett placerat barn som kanske har kunskapsluckor att göra framsteg i läsning. 

De flesta familjehemsföräldrar har inte någon pedagogisk utbildning, men förvän-

tas ha en flexibel attityd och anpassa metoden så effektivt som möjligt till barnets 

individuella förutsättningar, ibland förmodligen utan att veta vad de egentligen gör 

i pedagogiska termer.  

Vid behov kan specialpedagogen och socialsekreteraren handleda och ge fa-

miljehemsföräldrarna stöd. Specialpedagogen kan hjälpa till med att försöka lösa 

                                                 
167  Forsman (2013), s. 15. 
168  Forsman (2013), s. 57. 
169  Forsman (2013), s. 28–30. 
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problemen exempelvis genom att samtala med barnet om hur nödvändigt det är att 

kunna läsa. Men deras främsta uppgift är att hålla uppe motivationen hos deltagar-

na. Det visar hur den produktiva makten styr genom att övertyga, motivera och 

försöka skapa samförstånd med dem som ska styras, snarare än att tvinga dem. 

Det fanns dock deltagare som kände att projektet hade tvingats på dem. När famil-

jehemsföräldrarna kontaktades av specialpedagogen eller socialtjänsten i kommu-

nerna om insatsen upplevde några att de hade blivit tillfrågade, medan andra 

kände att de hade blivit tillsagda att delta:   

Denna person upplevde inte att hon hade haft något att säga till om utan fick acceptera social-
tjänstens beslut, som inte bara rörde barnet utan också familjehemmet. En person som känner 
sig tvingad ser troligtvis varken nytta eller nöje med lästräningen. I de fall där någon känt sig 
tvingad att delta har lästräningen inte heller fungerat.170 

Hilma Forsman diskuterar att utfallet av insatsen är beroende av hur familjehems-

föräldrarna har styrts att delta i projektet. Det framgår av citatet att resultatet blir 

bättre om styrningen sker genom att skapa samstämmighet med deltagarna. Om 

styrningen är för stark upplevs den som ett tvång och väcker motstånd. För att 

skapa motivation hos familjehemsföräldrarna gäller det att styra på ett sådant sätt 

att de upplever sig som utvalda och mottagare av ett erbjudande om att vara med i 

insatsen för att hjälpa barnen. Att skapa positiva incitament och samstämmighet 

om målsättningen är ett mer flexibelt sätt att styra som hör till pastoralmaktens 

tekniker.  

Undersökningsobjekt och undersåtar 

En förutsättning för deltagande var att ingå i forskning om insatsen. I ett brev från 

forskare på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och kansli-

chefen för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, ombeds familjehemsföräldrarna att 

fylla i en veckoöversikt:    

Vi kommer be dig att en gång/vecka fylla i en blankett avseende hur mycket ni läst under 
veckan och även svara på ett par frågor om hur det har gått. Blanketten skickas sedan till den 
specialpedagog som leder försöket.171 

Citatet belyser hur forskarna samlar in kunskap om barnens genomförande av ut-

vecklingsprojektet med avsikt att förbättra utformningen av stöd till barnen. 

Veckoöversikten visar även familjeföräldrarnas insats i programmet. Om de inte 

har läst ihop med barnen enligt föreskrifterna ska de förklara vad det beror på. De 

ombeds också att föra anteckningar om hur genomförandet gick för att komma 

                                                 
170  Forsman (2013), s. 37. 
171  Tideman (2013), s. 28. Brevet är undertecknat av Marie Sallnäs, professor i socialt arbete vid Stockholms 

Universitet, Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och Bodil Långberg, 

kanslichef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset.  
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ihåg att ta upp det när de talar med specialpedagogen.172 Sådana instruktioner kan 

kopplas till pastoralmaktens bekännelsetekniker där specialpedagogen är vägleda-

ren. Frågorna kan leda till att familjehemsföräldern genom självrannsakande re-

flektioner ”får syn på sig själv” och på egen hand modifierar sitt beteende för att 

bli ett bra stöd för barnets läsinlärning.  Genom att familjehemsföräldern vänder 

blicken inåt i reflekterande granskning över sig själv och skriver ner sina tankar 

som sedan överlämnas till specialpedagogen, kan dokumenterandet i veckoöver-

sikterna ha en disciplinerande inverkan även på familjehemsföräldern, som både 

styrs och styr enligt de teknologier insatsen för med sig. För att styrningen ska få 

effekt behöver familjehemsföräldern känna till ”det rätta” sättet att stödja barnets 

läsinlärning, något som kan erhållas i rådgörande med specialpedagogen som läser 

veckoöversikterna. Det är ett exempel på hur pastoralmakten styr genom att väva 

samman omsorg och kontroll.  

      Målgruppen, både barn och familjehemsföräldrar, utsätter sig för en viss 

granskning av forskare. Förutom veckoöversikterna har intervjuerna med familje-

hemsföräldrarna efter projektets genomförande varit underlag för forskning. Fors-

karnas omsorgsfulla observationer av beteenden hos barnen gör det möjligt att 

göra revideringar i programmet för att fler ska kunna fullfölja det. På det sättet 

ingår insatsen i uppbyggnaden av nya kunskaper om och för familjehemsplacerade 

barn. Antagligen skulle sådan information om de enskilda barnen inte kunna in-

hämtas på något annat sätt än genom projektet. Det är en makt- och vetandepro-

cess som gör både barnen och familjehemsföräldrarna till objekt i vetenskapliga 

undersökningar, samtidigt som de blir undersåtar för maktrelationers åtgärder, 

vilka går ut på att korrigera främst barnens, men även i viss mån familjehemsför-

äldrarnas, beteenden i förhållande till en norm. 

      Enligt Foucault formas individen till subjekt genom olika sociala praktiker, 

relationer och diskurser. Meningen med Paired Reading är att barnen själva ska 

delta aktivt för att höja sin läsförmåga. Några barn som deltog i projektet gjorde 

motstånd av olika anledningar och hoppade av genom att inte vilja läsa. Formule-

ringar om de barnen i veckoöversikten konstruerar en bild av individen, som kan 

sättas i relation till det ideala barnet som tränar läsning enligt instruktionerna. En 

av faktorerna som har betydelse för utfallet är graden av foglighet i barnets per-

sonlighet. I ett fall ansågs en anledning till avhoppet vara att en pojke var känslig 

för att bli korrigerad under läsningen.173 En fråga är vilken betydelse intervention-

ens praktik med utvärderingar i veckoöversikter har för subjektskapandet hos bar-

net. Att antingen genomföra ett lästräningsprogram eller hoppa av och bli bedömd 

genom dokumentationer och mätningar kan förmodligen få konsekvenser för bar-

nets självbild. Även familjehemsförälderns personlighet och hur relationen till 

                                                 
172  Tideman (2013), s. 32 och s. 35. 
173  Forsman (2013), s. 29. 
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barnet ser ut har betydelse för hur väl insatsen faller ut. Familjehemsföräldrarna 

behöver ha en förmåga att skapa ett förtroende med barnet, vara tålmodiga och 

pedagogiska. I den genomförda insatsen kunde de få stöd av en specialpedagog 

under projektets gång, men det räckte inte alltid och några tog då till mutor eller 

tvång för att barnen skulle fullfölja lästräningen.174  

      Syftet med interveneringen i familjehemmen är att forma relationer så att bar-

nen får rätt stöd. Familjehemsföräldrarna ska aktivt verka för att styra både sig 

själva och barnen i enlighet med de gängse makt- och vetanderelationernas för-

väntningar. Foucault menar att makten finns överallt i samhället genom att den 

överensstämmer med premisserna för sociala relationer generellt sett.175 Styrnings-

rationaliteten tränger igenom på såväl makro- som mikronivå, vilket gör att pro-

cesser av normalisering och social kontroll är allestädes närvarande.176  

      I Paired Reading är maktaspekterna tydliga, både genom att deltagarna ska 

följa experters normer i lästräningen och genom de självrannsakande veckoöver-

sikterna, men också genom att interventionen ger rum för friheten ”att välja det 

rätta”, vilket förutsätter att barnen har förmågan att tillgodogöra sig insatsen.  

Letterbox Club Sverige 

The Letterbox Club kommer ursprungligen från England. Det startade som ett litet 

aktionsforskningsprojekt med 20 barn i Leicester 2003, initierat av Rose Griffiths, 

som hade erfarenhet av placerade barn både i sitt arbete som matematiklärare och 

som familjehemsförälder.177  Metoden går ut på att familjehemsplacerade barn får 

ett paket med böcker och mattespel på posten en gång i månaden under ett halvår i 

syfte att se om inlärningsmaterialet kan förbättra deras skolresultat. Studier visar 

att de barn som har fått bokpaketen har utvecklats i främst läsning men även gjort 

framsteg i matematik.178 När interventionen startade samspelade det med regering-

ens intresse av att stödja socialt utsatta barn. Nu har den spridits över hela Storbri-

tannien och finns även i Kanada och i Nebraska i USA. Sedan 2007 sköts förvalt-

ningen av Book Trust, som är en organisation för läsfrämjande.  

Med den engelska modellen som utgångspunkt har tre pilotprojekt för Let-

terbox Club Sverige genomförts, varav två i Stockholms län och ett i Jönköpings 

län. Projekten har finansierats med medel från Kulturrådet och Stockholms läns 

landsting respektive Jönköpings läns landsting.179  I alla tre pilotprojekten var en 

förutsättning för deltagande att barnen gjorde ett lästest, och i två av projekten 

                                                 
174  Forsman (2013), s. 28–30. 
175  Hultqvist & Petersson (1995), s. 22. 
176  Hultqvist & Petersson (1995), s. 25. 
177  Rose Griffiths är numera ”professor of Education” vid universitetet i Leicester. 
178  Griffiths (2012), s. 1103-1104. 
179  Jönköpings läns landsting heter numera Region Jönköpings län. 
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även ett matematiktest, innan de fick det första bokpaketet och efter att de hade 

fått det sista.  

Forskare vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet har 

sammanställt och utvärderat de avidentifierade testerna. På grund av forskningsa-

spekten och att det handlar om pilotprojekt har villkoren för deltagande varit att 

barnen ska kunna göra lästestet på svenska, inte delta i Skolfam, inte ha svår 

dyslexi eller autism, och inte gå i särskola eller träningsklass.180 Efter att barnen 

fick det sista bokpaketet intervjuade en forskare eller projektledare några av bar-

nen och familjehemsföräldrarna om bland annat hur materialet i bokpaketen på-

verkat barnens intresse för läsning. Barnen har också fått tycka till om böckerna i 

en enkät. 

      Det första projektet i Stockholm genomfördes från september 2014 till februari 

2015 och var ett samarbete mellan Bokspindeln, ett aktiebolag som är en plattform 

för läsfrämjande, socialförvaltningen i Stockholm, Institutionen för socialt arbete 

vid Stockholms universitet och Regionbiblioteket Stockholm. För att nå de lång-

tidsplacerade barnen upprättade Bokspindeln ett nära samarbete med de familje-

hemsenheter som var intresserade av att delta i pilotprojektet.181 Socialsekreterarna 

undersökte hur många barn de hade som kunde tänkas delta. Av sekretesshänsyn 

(5 kap § 1a SoL) gjorde de en lista med kodnummer för varje barn och fyllde i ett 

kort bakgrundsformulär om barnet, avidentifierat med kodnumret.182 Därefter 

gjorde forskarna på Institutionen för socialt arbete, socialförvaltningen och Bok-

spindeln ett urval av vilka barn som skulle kunna vara med i pilotprojektet. Det 

blev till slut 31 familjehemsplacerade barn i årskurs 2, 3 och 4 som deltog. Bar-

nen, som är placerade av Stockholms stad, bodde då i tio olika län.  

Socialsekreterarna informerade och tillfrågade de berörda familjerna, både 

barnen och familjehemsföräldrarna, och i de fall där det var möjligt även vård-

nadshavarna, för att få deras samtycke.183  De kontaktade även rektorer, lärare och 

specialpedagoger på barnens skolor för att genomföra lästestet på barnen i skolan.  

Böckerna till paketen valdes i detta första pilotprojekt av projektledaren på 

Bokspindeln och en bibliotekarie på Tranströmerbiblioteket i Stockholm.184 Några 

bokförlag som skänkte böcker gjorde ett första urval av sina titlar, som de utgick 

ifrån. För att variera svårighetsgraden valdes lättare böcker till det första paketet 

                                                 
180  Stockholms Stad (2015), s. 5.  
181 Stadsdelarna som deltog var Bromma, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Kungsholmen, Rin-

keby-Kista, Skarpnäck, Södermalm och Östermalm.  
182  Stockholms stad (2015), s. 6. 
183  Bejbom. Webbplats: Bokspindeln > Letterbox Club Sverige. 
184 Böckerna som valdes till de sex paketen: 1. Nils hjälper laget av Sofia Johansson och Lätta fakta om 

kroppen av Stephanie Turnbull. 2. Monstren i skogen av Mats Jonsson och En elefant på huvudet och andra 

kluriga gåtor av Peter Gissy. 3. Änglar, kakor och tappade tänder av Moni Nilsson och Min första fågelbok 

av Anja Baklien. 4. Anna och Simon – Solresan av Bente Bratlund och Barnen frågar om naturen av Émilie 

Beaumont. 5. Radio Valleby av Martin Widmark och Bättre och bättre dag för dag av Peter Eckerman. 6. 

Jonny ingen aning av Jonatan Brännström och Nordiska väsen av Johan Egerkrans. 

https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/%C3%89milie%20Beaumont
https://biblioteket.stockholm.se/sok/author/%C3%89milie%20Beaumont
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och något svårare till det sista.185 Bokförlagen fick i uppgift att kontakta författarna 

med en förfrågan om att skriva en hälsning till barnen att skicka med i bokpaketet. 

Regionbiblioteket Stockholm tog kontakt med det huvudbibliotek som låg närmast 

barnens placeringsort, för att initiera en bibliotekarie att skriva ett brev till barnet 

och hälsa välkommen till biblioteket (dock utan att bibliotekarien visste något om 

barnets identitet med hänvisning till sekretessen).186 Jiffypåsarna med böcker, spel 

och brev skickades till socialsekreterarna, som in sin tur klistrade på adressetiket-

ter och skickade iväg paketen med posten till de familjehemsplacerade barnen. En 

gång i månaden under sex månader fick barnen en kapitelbok och en faktabok, 

mattespel, ett brev från en författare och information från ett bibliotek, samt 

kringmaterial som bokmärken, namnetiketter och pennor.   

Det andra pilotprojektet genomfördes i Jönköpings län från juni 2015 till de-

cember 2015. Det var ett samarbete mellan enheten FoUrum för utveckling och 

forskning inom socialtjänst och skola i Region Jönköpings län, Regionbiblioteket 

Region Jönköpings län, socialförvaltningarna i Jönköpings läns tretton kommuner 

samt Institutionen för socialt arbete och Institutionen för matematikämnets och 

naturvetenskapsämnenas didaktik, båda vid Stockholms universitet.187 

Denna gång utökades målgruppen som bestod av 54 familjehemsplacerade 

barn till att också inkludera 23 barn som lever i familjer med långvarigt försörj-

ningsstöd, som även de gick i årskurs 2, 3 eller 4. Anledningen till att barn i famil-

jer med långvarigt ekonomiskt bistånd inkluderades är att de riskerar att bli place-

rade och att de har förhöjd risk för en negativ framtidsutveckling på grund av bris-

tande skolresultat. Några av de barnen har ett annat modersmål än svenska, vilket 

också ses som en anledning till att ta med dem för att underlätta deras språkut-

veckling i svenska.188 De barnen fanns inom länet, till skillnad från de familje-

hemsplacerade barnen som kunde vara placerade i andra län. 

Ett tillägg i bokpaketet var matteklurigheter för att ge barnen möjlighet att öva 

räkneförmågan. För det ändamålet upprättade projektledaren ett samarbete med 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid 

Stockholms universitet, som dels översatte och bearbetade mattespel från den eng-

elska Letterbox Club, dels utvecklade egna spel för projektet. Institutionen har 

även utvärderat mattetesten för att mäta barnens räkneförmåga.   

I bokurvalet samarbetade Jönköpingsprojektet med det tredje pilotprojektet i 

Stockholm. Böckerna valdes av en referensgrupp bestående av projektledarna i 

Jönköping och Stockholm, en utvecklare från Regionbiblioteket Region Jönkö-

pings län och en barnbibliotekarie från Jönköpings län, en bibliotekarie från 

Stockholms stadsbibliotek och representanter från En bok för allas vänförening. 

                                                 
185  Stockholms Stad (2015), s. 8.  
186  Bejbom. Webbplats: Bokspindeln > Letterbox Club Sverige. 
187 Regionförbundet Jönköping, FoUrum, Ansökan Kulturrådet avseende bidrag läsfrämjande insatser, 2014. 
188 Regionförbundet Jönköping, FoUrum, Ansökan Kulturrådet avseende bidrag läsfrämjande insatser, 2014. 
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Varje paket innehöll samma faktabok till alla barn medan kapitelboken var i olika 

svårighetsgrad till olika barn, beroende på deras resultat på lästestet innan pro-

jektet började.189 Denna gång fick även en kontrollgrupp bestående av barn, lärare, 

familjehemsföräldrar och specialpedagoger komma med synpunkter på de böcker 

som referensgruppen valde ut. De bokförlag som deltog gjorde ett första urval av 

sina titlar som referensgruppen utgick ifrån, och gav sedan rabatt på de böcker 

som valdes.190  

Det tredje pilotprojektet, som genomfördes i Stockholm mellan oktober 2015 

och mars 2016, riktade sig enbart till barn i familjer med långvarigt försörjnings-

stöd boende i stadsdelen Hässelby Villastad. Det var ett samarbete mellan Bok-

spindeln, Socialförvaltningen i Stockholm, Regionbiblioteket Stockholm, Region-

förbundet Jönköping FoUrum, En bok för alla, En bok för allas vänförening, Stu-

dieförbundet Vuxenskolan samt Institutionen för socialt arbete och Institutionen 

för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, båda vid Stockholms 

universitet.191  Cirka 40 barn i åldern 8‒10 år, hälften flickor, hälften pojkar, fick 

ett bokpaket hemskickat en gång i månaden under sex månader. Samma titlar, 

mattespel, kringmaterial och brev som i Jönköpingsprojektet skickades till barnen, 

som i de flesta fall inte hade svenska som modersmål.  

Mätresultat 

Läsdelen av de tre pilotprojekten har utvärderats med för- och eftermätningar utan 

jämförelsegrupp. Enligt Hilma Forsman, forskare vid institutionen för socialt ar-

bete vid Stockholms universitet som har varit med och analyserat resultaten, är det 

en svag utvärderingsdesign som innebär att det kan vara svårare att säkerställa om 

förbättringar eller försämringar beror på insatsen eller några andra faktorer.192 Läs-

testet som användes var LäSt, som är uppdelat på läsning av dels ord, dels non-

ord, som är påhittade ord. Utvärderingen av deltesterna visar barnens ”extra” ut-

veckling i läsålder utöver deras ”naturliga”, förväntade utveckling under den tid då 

projektet pågick. Resultaten för det första Stockholmsprojektet visar att barnen 

ökade sin läsålder med i genomsnitt 7,2 månader enligt deltestet non-ord. I läsning 

av ord förbättrades barnens läsning med i genomsnitt 4,8 månader. Det samman-

                                                 
189 Böckerna som valdes till de sex paketen: 1. Den hemska draken av Magnus Ljunggren eller Hungriga 

hamsterns återkomst av Sam Hay och Snor av Bengt-Erik Engholm. 2. Änglar, kakor och tappade tänder av 

Moni Nilsson eller Men finns ändå av Petter Liedbeck och Jordens Rekordbok av Jens Hansegård. 3.  Bell-

man på rånarjakt av Peter Gissy och Alla tycker om skelett av Helen Rundgren. 4. Vips och Drakula-klubben 

av Sissel Dalsgaard Thomsen eller Jonny ingen aning av Jonatan Brännström och Lätta fakta om vargar av 

James Maclaine. 5. Passa! av Thomas Halling och Deckargåtor av Siv Widerberg (red.). 6. Trolldom i 

Gamla Stan av Martin Olczak eller En världsomsegling under havet av Jules Vernes och Bestar: möt myter-

nas djur av Jan Jäger.  
190 Regionförbundet Jönköping, FoUrum, Ansökan Kulturrådet avseende bidrag läsfrämjande insatser, 2014. 
191  Bokspindeln. Ansökan Stockholms läns landsting, kulturförvaltningen, avseende stöd till läsfrämjande 

insatser, 2015.   
192  Forsman. Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- i och inlärningsförmåga – Let-

terbox Club Sverige” (2016-04-05). 
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vägda resultatet av de båda deltesterna visar att barnen höjde sin läsålder med i 

genomsnitt tolv månader under den tid insatsen pågick.193  

      Utvärderingen för Jönköpings län och det tredje projektet i Hässelby Villastad 

är inte helt färdigställda i skrivande stund för denna uppsats, men enligt Hilma 

Forsman är de preliminära resultaten för Jönköpings län att barnen ökade läsåldern 

med i genomsnitt 2,7 månader enligt deltestet non-ord. Testet av läsning av ord 

visade att barnens läsålder ökade i genomsnitt 0,5 månader mindre än vad man 

kan förvänta sig under den tid som projektet pågick. Det resultatet är dock inte 

statistiskt säkerställt, varför det kan betraktas som ett nollresultat.194 

      Hilma Forsman menar att en förklaring till skillnaden mellan utvärderingarna 

kan vara att projektet pågick under olika tider på året i Jönköping och Stockholm. 

I Jönköping fick barnen böckerna under sommarlovet och det första lästestet gjor-

des i slutet av vårterminen, då ett barns läsålder förmodas vara som högst, för att 

sedan sjunka under sommaren om barnet inte fortsätter läsningen. I Stockholm 

däremot genomfördes lästestet i början av läsåret, då barnens läsålder är som lägst. 

Det projektet pågick parallellt under resten av skolåret och det andra lästestet 

gjordes under vårterminen.195        

Projektet i Jönköpings län skickade även mattespel till barnen. För- och efter-

testerna gjordes på barnets hela klass för att få en jämförelsegrupp. I en jämförelse 

mellan resultaten för barnen i Letterbox Club Sverige och deras klasskamrater i 

årskurs 2, 3, och 4 framkom det att barnen i Letterbox Club hade höjt sin räkne-

förmåga mer än klasskamraterna, även om de fortfarande låg efter dem totalt sett 

efter insatsens genomförande. Paul Andrews, professor i matematikämnes didak-

tik vid Stockholms universitet som har analyserat resultaten, beskriver det som att 

klyftan mellan barnen i Letterbox Club och deras klasskamrater har minskat. Hans 

slutsats är att det verkar som att mattespelen i Letterbox Club har en positiv effekt 

på barnens matematiska förmåga.196  

Forma vanor och påverka beteenden 

Letterbox Club kan beskrivas som ett självhjälpsinitiativ där böcker och även mat-

tespel skickas till barnen. De tillhandahållna resurserna har bedömts som lämpliga 

i förhållande till barnens ålder, läs- och mattekunnighet. Insatsens syfte är att ge 

barn som har kommit på efterkälken i skolan en anledning att försöka med läsning 

och matematik igen. Rose Griffiths menar att det är en utmaning att få barnen att 

förstå att de är kapabla att klara skolan bättre:  

                                                 
193 Bejbom & Forsman (2016), s. 16–20. 
194 Hilma Forsman, e-post (2016-09-20).  
195 Forsman. Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsförmåga – Let-

terbox Club Sverige” (2016-04-05).  
196 Andrews. Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- i och inlärningsförmåga – Let-

terbox Club Sverige” (2016-04-05). (Min översättning). 
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Om man har barn som tror att de är dumma, som inte kan läsa lika bra som alla andra i klassen 
- ”Jag klarar inte matten och ligger sämst till av alla” och ”Jag vill inte gå dit och trivs inte” – 
om har man barn i en sådan situation då är det första man måste göra att övertyga dem om att 
det är värt att göra ett försök. Det är bättre att anstränga sig och försöka lära sig att läsa, än att 
undvika att engagera sig i skolarbetet. Den viktigaste utmaningen är att övertyga barnet.197 

Om ett barn upplever sig inte vara kapabel att klara av skoluppgifterna kan det 

leda till en känsla av uppgivenhet hos barnet. Citatet visar på möjligheten att an-

vända teknologier för att övertyga dem att öva upp färdigheter och ta igen kun-

skaper som de har missat i skolan. Rose Griffiths menar att barn kan tro att de 

misslyckas i skolan på grund av sin personlighet, istället för att inse hur de sociala 

förhållandena påverkar deras koncentrationsförmåga.198 Det anknyter till Taubes 

forskning om att barns återkommande erfarenheter av skolmisslyckanden kan leda 

till utvecklandet av en negativ självbild. Genom att försöka få barnen att ta tag i 

skolarbetet igen försöker Letterbox Club ändra den negativa självbilden hos bar-

nen.  Tanken är att det kan ha en självstärkande effekt för barnen, där disciplinen 

att öva upp läs- och räkneförmåga går hand i hand med självaktning. Ett tillväga-

gångssätt för att väcka barnens läslust är att sätta barnet i centrum.     

Har man haft ett rörigt liv eller även om man har varit hos samma familj, finns ändå en känsla 
av att det är något fel med en. ”Varför kunde inte mina biologiska föräldrar ta hand om mig?”. 
/…/ Att känna glädje och uppskattning är viktigt.199  

Av Rose Griffiths utsaga framgår att Letterbox Club försöker nå in till barnen ge-

nom att få dem att känna sig värdefulla och uppmärksammade. Strategin som till-

lämpas för att få barnen engagerade är att fokusera på dem som mottagare och 

ägare av materialet, och att understödja barnens omsorg om sig själva. Därför 

adresseras paketen till barnen, inte till familjehemsföräldrarna. Det är meningen 

att barnen ska tycka att det är roligt att få materialet. Det är inte en lärare som ger 

dem materialet i läxa, utan de får det på posten som medlemmar i Letterbox Club 

och med en hälsning från en av författarna till böckerna i varje paket. Avsikten är 

att barnen ska känna sig utvalda och att det ska skapa positiva känslor kring bar-

nets egna böcker och spel. Att låta barnen äga materialet anses kunna ge dem en 

känsla av kontroll och ansvar, och göra dem mer medvetna om att de har möjlig-

het att styra sitt eget lärande.200 

Ownership of texts, both in the literal and in the metaphorical sense, is a significant element in 
the process of becoming and perceiving oneself as a reader.201   

                                                 
197 Griffiths. Webbplats: Svenska Barnboksinstitutet > Om Sbi > Webbfilmer > 2014 > Rose Griffiths   
198 Griffiths. Webbplats: Svenska Barnboksinstitutet > Om Sbi > Webbfilmer > 2014 > Rose Griffiths   
199 Griffiths. Webbplats: Svenska Barnboksinstitutet > Om Sbi > Webbfilmer > 2014 > Rose Griffiths   
200  Griffiths (2012), s. 1106. 
201  Dymoke & Griffiths (2010), s. 53. 
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Rose Griffiths och Sue Dymoke menar att ägandet av texter i både bokstavlig och 

metaforisk mening är en viktig del i processen att bli och uppfatta sig själv som en 

läsare. Ägandet kan förstås i metaforisk mening genom att "ägande" av texter an-

tas återspegla ett barns växande medvetenhet om sina egna behov som läsare. Nå-

gon av böckerna kanske tilltalar barnet mer och kan bli en bok att återvända till, 

en bok som de kan identifiera sig med, finna tröst i eller roa sig med. Att utveckla 

en smak för litterära genrer anses vara ett led i att bli en självständig läsare.202 Vad 

jag vill belysa med ovanstående är underliggande antaganden om vad som behövs 

för att hålla ett läsintresse vid liv. Att ge böckerna till barnen syftar till att påverka 

deras läsning, vilket inkluderar en förhoppning om att den enskilda individen ska 

utveckla självteknologier för att bli en läsare, även i en vidare bemärkelse: 

Literacy therefore has much more than a purely functional purpose. It is about ‘reading the 
word and world’ (Freire and Macedo, 1987) to become empowered and move beyond the po-
tential restrictions of one’s original social group.203 

Rose Griffiths och Sue Dymoke uttrycker uppfattningen att insatsen handlar om 

mycket mer än de socialt utsatta barnens skolprestationer. Utsagan visar på upp-

fattningen att litteracitet är förbundet med empowerment och social förändring. 

Läsfrämjande blir ur den synvinkeln en fråga som gäller resten av barnens liv. Det 

handlar om barnens kontroll över vilka val de kan göra när de blir unga vuxna och 

om vilka jobb de kan få, som de kommer att tycka om. Att engagera barnen i läs-

ning uppfattas som ett sätt att stimulera social förändring för dem. Läsning anses 

kunna ge barnen möjlighet att öppna sig för andra världar, kraft att utvecklas och 

överskrida begränsningar i sin socioekonomiska bakgrund. Det kan beskrivas som 

en empowermentprocess, som syftar till frigörelse och självförverkligande. I en 

sådan process anses familjens engagemang i barnets inlärning ha stor betydelse för 

utfallet.   

      Enligt Rose Griffiths finns det ett underliggande hopp om att materialet i bok-

paketen ska öka föräldrarnas tilltro till att kunna hjälpa barnen med skolarbetet 

hemma.204 Förhoppningen är att böckerna och sällskapsspelen ska verka som ett 

kitt för att skapa goda relationer och stärka barnens band till familjehemsföräld-

rarna, genom att stimulera dem till att läsa och räkna tillsammans. Om projektet 

ska falla väl ut kan delvis bero på hur den personliga relationen mellan barnet och 

de andra i familjen ser ut. Det finns inga villkorade krav på att föräldrarna måste 

engagera sig för att barnen ska få delta i projektet. De ska inte behöva känna sig 

tvingade att läsa med barnen, vilket kan vara fallet vid läxläsning. Tanken är istäl-

let att sätta barnen i centrum med förhoppningen om att de ska fråga övriga famil-

jemedlemmar om de vill läsa och spela mattespelen tillsammans med dem. Även 

                                                 
202  Dymoke & Griffiths (2010), s. 53. 
203  Dymoke & Griffiths (2010), s. 53. 
204  Griffiths (2012), s. 1102. 
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om det inte finns uttalade krav som föräldrarna ska leva upp till för att barnen ska 

få delta i Letterbox Club, fanns det en vädjan till dem i Jönköpingsprojektet:  

Innan det första paketet skickades ut, skickade vi ett brev till alla föräldrar och beskrev att det 
här projektet bygger på barns lust, men vi vet att det är viktigt att du som förälder är intresse-
rad och visar uppmärksamhet åt det här, därför att vi vet att det gör stor skillnad.205 

Sofia Lager Milltons utsaga visar på pastoralmaktens teknik att involvera föräld-

rarna i barnens läs- och matteträning genom att påtala hur viktigt deras engage-

mang är. Citatet belyser hur den samtida ideala föräldern framstår som någon som 

har förmågan att fånga upp barnets lust till läsupplevelser i syfte att ge dem det 

stöd de behöver för att kunna klara skolan. Det visar också att barnens relationer 

används för att nå barnen och att familjen uppfattas som central för att påverka 

dem i önskvärd riktning.     

Urvalet av böcker  

Det krävs kunskap för att uppnå de eftersträvade målen, inte minst när det gäller 

urvalet av böcker.  

A mixture of books providing both a ‘mirror’ and a ‘window’, that is, some that reflect chil-
dren’s own lives and some that show them different experiences.206 

Citatet från Sue Dymoke och Rose Griffiths artikel handlar om att kapitelböckerna 

väljs utifrån metaforen att de ska fungera som en spegel eller ett fönster. Vad jag 

vill belysa med citatet är uppfattningen att litteratur har inneboende värden som 

kan påverka läsaren i en positiv riktning. Att böckerna väljs utifrån metaforerna 

spegel eller fönster, visar att avsikten är att främja självreflektion hos barnen. Be-

rättelser om någon som har det svårt kan ge barnen möjlighet att känna igen sig i 

huvudpersonen, medan historier om andra människors erfarenheter kan ge dem 

möjlighet att tänka på hur saker och ting skulle kunna vara annorlunda. I alla be-

rättelser som barnen får finns det ett hopp för att påminna dem om att de har styr-

kan och kraften. De inneboende värdena som texterna utlöser kan vara såväl 

känslomässiga som kognitiva, genom att barnens förväntas bli berörda, identifiera 

sig, aktivera tankarna, få ny kunskap, nya perspektiv eller självinsikt. Litteratur 

uppfattas som en kunskapsform och används som ett hjälpmedel för att ge barnen 

möjlighet att utvecklas. Men om läsning verkligen kan påverka läsaren i en positiv 

riktning beror nog på hur man läser.   

Böckerna väljs utifrån kriterierna att de ska vara tilltalande, på rätt nivå för 

barnet och passa till barnens bakgrund och livssituation. Enligt Sofia Lager Mill-

                                                 
205 Lager Millton, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- i och inlärningsförmåga – 

Letterbox Club Sverige” (2016-04-05). 
206  Dymoke & Griffiths (2010), s. 58. 
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ton hade även formgivningen av bokomslaget betydelse när böckerna skulle väl-

jas:   

Vi la ut alla böckerna på ett bord och såg att titelsidan på de flesta var väldigt mörka och 
tyckte att det såg tråkigt ut. Det fick till följd att vi bytte ut en del böcker bara för den sakens 
skull. Vi ville inte att det skulle se deprimerande ut.207  

Utsagan visar att formgivningen används som ett påverkansmedel för att väcka 

intresse och engagemang hos barnen. Även mattespelen som följde med paketen 

hade fått en färgglad layout. Med ovanstående vill jag belysa balansgången i hur 

styrningen av barnen och föräldrar går till. Å ena sidan gäller det att inte styra för 

mycket, för då kan materialet upplevas som ett påbud och väcka motstånd. Å 

andra sidan kan för lite styrning också leda till att materialet ignoreras. Styrningen 

sker genom frihet och eget val istället för tvång. Barnen kan välja om de vill be-

hålla böckerna och mattespelen själva, eller om de vill dela dem med familjen 

eller andra. Om bokpaketen skulle göras till obligatoriska skoluppgifter skulle 

barnens upplevda frihet bli mer begränsad, än om de själva fritt får välja att an-

vända sina egna böcker och spel.  

Motståndskraft och positiv bemästring 

I uppsatsens inledande del nämndes att jag intervjuade regionbiblioteks-

chef Katinka Borg och utvecklare Johanna Billvén, båda vid Regionbibliotek Reg-

ion Jönköpings län, samt Sara Wijk, verksamhetsutvecklare Biblioteksutveckling 

Blekinge Kronoberg. De berättade att de förknippar Letterbox Club med folkhälsa. 

Sara Wijk menar att en förutsättning för att folkbiblioteket effektivt, långsiktigt 

och hållbart ska kunna samverka utanför den egna sektorn med exempelvis barn-

hälsovård och logopedi, är att alla samverkansparter kan definiera såväl det egna 

som det gemensamma uppdraget, vilket i många avseenden relaterar till folkhälsa.  

Folkhälsa kan uppfattas som en del av regionbibliotekets uppdrag. Biblioteken har ett mycket 
brett uppdrag. Det är inte bara läsfrämjande utan det är demokrati.208 

Språk är demokrati. /…/ Vi pratar om det här med läsandet. Att bli människa. Och då är häl-
san där.209    

Sara Wijks och Katinka Borgs utsagor visar på uppfattningen att det finns en na-

turlig koppling mellan bibliotekens uppdrag och folkhälsa i samarbetet med bland 

annat barnavårdscentraler och familjecentraler inom den regionala organisationen. 

Förbindelsen till folkhälsan finns även genom att den regionala biblioteksverk-

                                                 
207 Lager Millton, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- i och inlärningsförmåga – 

Letterbox Club Sverige” (2016-04-05). 
208  Intervju med Sara Wijk, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (2016-04-05). 
209  Intervju med Katinka Borg, Regionbibliotek Region Jönköpings län (2016-04-05). 
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samheten ofta är organiserad inom kultursektorn, som har kopplingar till folkhälsa 

genom kultur i vården. Citaten handlar också om att projektet Letterbox Club är 

förbundet med demokrati. Tillgång till landets språk är nödvändigt för att kunna 

etablera sig i den samhälleliga kontexten, liksom läsförståelse är grundläggande 

för att kunna förhålla sig kritisk och inte bli manipulerad av desinformation. Det 

sammanfaller med propositionen Mål för folkhälsan där betydelsen av delaktighet 

och inflytande i samhället framhålls som fundamentalt för folkhälsan. I proposit-

ionen läggs särskild vikt vid att stärka socialt och ekonomiskt utsatta personers, 

samt barns och ungdomars förmågor och möjligheter till delaktighet i samhället.210  

Med ovanstående vill jag åskådliggöra synen på att litteracitet hör ihop med 

hälsoaspekterna, som också påverkas av individens socioekonomiska status. För-

hoppningen är att litteracitet kan bidra till att barnet utvecklar resiliens, det vill 

säga en förmåga att klara sig, överleva och utvecklas, trots erfarenheter av situat-

ioner som innebär risk för att utveckla problem eller avvikelser. Att lyckas med 

något, få beröm och uppmuntran i sociala kontakter och aktiviteter anses främja 

återhämtningsförmågorna.211   

Resiliens hör ihop med KASAM, där begriplighet, hanterbarhet och menings-

fullhet är centrala begrepp. Individens känsla av tillit till livet, att svårigheter är 

hanterbara och att det är mödan värt att möta utmaningar, har visat sig påverka 

hälsan i positiv riktning. KASAM är ett salutogent perspektiv som även kan ha 

samhällsekonomiska effekter.212 För socialt utsatta barn anses det vara många 

sammanlagda faktorer som påverkar om KASAM och resiliens ska kunna utveck-

las och mycket beror på omständigheterna.213 Förhoppningen med insatsens läs- 

och mattefrämjande åtgärder är att de ska vara resiliensstärkande för barnen och 

göra dem mindre sårbara för en rad problem.  

Att hitta till biblioteket 

Ambitionen med bokpaketen är även att barnen ska hitta till bibliotekens verk-

samhet, vilket framgår av Regionförbundet Jönköping FoUrums ansökan om bi-

drag hos Kulturrådet för Letterbox Club Sverige:  

Målgruppen är främst utsatta barn utan någon hänsyn till etnicitet, kön eller andra variabler. 
Däremot finns ett jämlikhetsperspektiv i projektet med tanke på att målgruppen i stor ut-
sträckning har sitt ursprung i familjer med låg utbildningsnivå och ovana vid litteraturkon-
sumtion. I det perspektivet bidrar projektet till att jämna ut skillnaderna i samhället då dessa 
barn kan få en större möjlighet att tillägna sig litteratur och kunskap samt att hitta till biblio-
teksverksamheten.214 

                                                 
210  Prop. 2002/03:35, s. 47. 
211  Borge (2011), s. 47. 
212 Det salutogena perspektivet fokuserar på processer som bidrar till och upprätthåller hälsa och välbefin-

nande hos individen. 
213 Borge (2011), s. 16–23. 
214 Regionförbundet Jönköping, FoUrum, Ansökan Kulturrådet avseende bidrag läsfrämjande insatser, 2014.   
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Av citatet framgår att projektet ses som en del av samhällets preventiva insatser 

mot ojämlikhet och utanförskap. De deltagande barnen har i stor omfattning låg-

utbildade föräldrar, som enligt statistik läser litteratur i mindre utsträckning än 

högutbildade.215 Genom att ge dem tillgång till litteratur och information om 

bibliotekens verksamhet är förhoppingen att de ska utvecklas till läsare. Sådana 

insatser finns även inom folkhälsovården, exempelvis genom de tidigare nämnda 

familjecentralerna, som bibliotek samarbetar med. Vad jag vill belysa med detta är 

hur kunskap om hur sociala faktorer påverkar utsatta barn leder till att de utgör en 

kategori, som makten styr genom att operera med sociala praktiker i samhället.  

De bibliotek som har varit involverade i projektet skickade med boktips och 

information om biblioteket i bokpaketen. Syftet är att barnen ska se biblioteket 

som en vänlig plats som de kan gå till för att låna böcker eller andra medier och 

delta i aktiviteter. I Storbritannien har bibliotek slutat att ta ut förseningsavgifter 

för barnböcker, vilket har inneburit en stor skillnad när det gäller utlån till famil-

jehemsplacerade barn. Familjehemsföräldrarna hade tidigare varit negativa till att 

barnen skulle låna böcker på grund av eventuella förseningsavgifter. När biblio-

teken tog bort förseningsavgiften blev de mer villiga att låta de placerade barnen 

låna böcker.216  

I projektet Letterbox Club Sverige var Regionbiblioteket Region Jönköpings 

län mest inblandat i urvalet av böcker, men Katinka Borg ser gärna att de är med 

mer om projektet kommer att fortsätta:   

Inför en eventuell fortsättning tänker vi på hur man kan involvera biblioteken ännu mer. Bar-
nen är anonyma, men hur kan vi ändå sänka tröskeln till biblioteket?217 

Utsagan visar på ambitionen att locka barnen till bibliotekens verksamhet. De so-

cialt utsatta barnen har band till socialtjänsten och skolan, och besöker skolbiblio-

teket, men för att de ska komma till folkbiblioteket behövs påverkan, någon form 

av styrande verksamhet. Bokpaketen är ett försök att upprätta en förbindelse mel-

lan barnen och biblioteket genom boktips med mera. Därmed blir biblioteket en 

del av en organisatorisk sammanknytning av flera instanser i samhället. Social-

tjänst, skola, bibliotek, forskare, läsplattformen Bokspindeln och utvecklingsen-

heten FoUrum länkas samman för att åstadkomma ett framgångsrikt stöd till 

självhjälp hos målgruppen. Varje instans har en strävan som sammanfaller med 

målsättningen att hjälpa barnen att förbättra sin litteracitet, vilket gör att de till-

sammans utgör en förstärkande basstruktur runt barnen. Avsikten med att binda 

samman institutioner kan vara att forma de socialt utsatta barnen i relationer i 

                                                 
215  Antoni (2003), s. 3. 
216 Griffiths, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- i och inlärningsförmåga – Let-

terbox Club Sverige” (2016-04-05).  
217 Intervju med Katinka Borg, Regionbibliotek Region Jönköpings län (2016-04-05). 
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samhället. Ett samarbete mellan olika instanser innebär att inflytande på både bar-

nen och föräldrarna utövas. Vad jag vill visa med detta är ett exempel på hur mak-

ten är organiserad och tenderar att sprida sig till olika samhällsinstanser, som bil-

dar ett nätverk av maktrelationer i den sociala praktiken. 
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 Slutdiskussion  

 

Som avslutning på detta arbete ska sägas att avsikten har varit att försöka fånga 

något av den komplexitet som finns i frågorna kring läsfrämjande.  De tre fallstu-

dierna kan ses som ett bidrag till fortsatta undersökningar som tar utgångspunkt i 

den produktiva maktens formande av beteenden och levnadssätt i enlighet med 

den liberala styrningsrationaliteten. 

      Fallstudierna har visat på en ambition att höja de socialt utsatta barnens skol-

resultat genom inlärningsfrämjande interventioner. I grunden för interventionerna 

finns antaganden om risk och skydd. Syftet är att minska påverkan från riskfak-

torer och stärka influenser från skyddande faktorer hos barnen genom att stödja 

dem att öva upp läsförmågan, som utgör grunden för all annan inlärning i skolan. 

Att få bra skolresultat är enligt forskning en viktig skyddsfaktor mot en negativ 

framtidsutveckling, medan misslyckanden i skolan utgör en stark riskfaktor för en 

ogynnsam utveckling.218 

Diskursen kring utbildning som en skyddsfaktor består av ett antal värderingar 

kring utbildning och det skapar särskilda mönster i praktikerna utifrån normerna. I 

interventionerna mäts barnen i förhållande till en norm i avsikt att bedöma och 

korrigera avvikelser hos individen. I Skolfam görs en kartläggning genom olika 

tester för att bedöma barnens kognitiva förmåga, sociala och emotionella proble-

matik, psykiska hälsa, adaptiva färdigheter, samt läs-, skriv- och räkneförmåga. 

Utifrån resultaten utformas en individuell handlingsplan som beskriver barnets 

behov av stöd för att uppnå målen i skolan. I såväl Paired Reading som i Letterbox 

Club Sverige testas barnens läsförmåga i för- och eftermätningar, och i ett par av 

pilotprojekten i Letterbox Club även räkneförmågan.  

För att öka barnens chanser att förbättra sina skolprestationer används olika 

maktteknologier som går ut på att påverka deras beteenden.  Strategin för att göra 

barnen välvilligt inställda till åtgärderna är att utöva makten i samarbete med dem. 

Påverkan sker genom olika incitament som att väcka barnens lust, stärka deras 

motivation, erbjuda empowerment och samtidigt sätta upp mål och övervaka.  

Inflytandet över barnen sker även genom att upprätta och understödja relation-

er som kan stödja dem att förbättra sina skolresultat. De normer och värderingar 

                                                 
218  Socialstyrelsen (2010), s. 228. 
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som finns inom familjen anses ha stor betydelse för hur barnen klarar skolan, och 

därför samspelar interventionerna med familjehemsföräldrar och i vissa fall för-

äldrar, som förväntas engagera sig i barnens inlärning. I Skolfam sker det bland 

annat genom att familjehemsföräldrarna involveras i barnets behov av utbildnings-

stöd. I Paired Reading läser familjehemsföräldern tillsammans med barnet enligt 

en speciell metod ett visst antal gånger i veckan under fyra månader. De familjer 

som deltar i Letterbox Club uppmanas att engagera sig i materialet i bokpaketen 

tillsammans med barnen för att därigenom stödja deras inlärning. 

Det är inte alltid som familjehemsföräldrarna förstår hur viktigt deras enga-

gemang är för barnens skolprestationer. Därför krävs det utbildning och informat-

ion för att göra dem mer medvetna om att deras aktiva stöd under insatserna kan 

göra stor skillnad. Exempelvis får familjehemsföräldrarna i Skolfam genomgå en 

utbildning i arbetsmodellen, i Paired Reading utbildas de i läsmetoden av en spe-

cialpedagog, som också stöttar under genomförandet, och i Letterbox Club får de 

ett brev om hur betydelsefullt deras stöd är för barnen. 

Ibland följs inte föresatserna i insatserna på grund av att barnet gör motstånd 

eller att familjehemsföräldrarna inte engagerar sig tillräckligt. Men texterna ge-

nomsyras av en önskan om att de ska medverka aktivt och vilja detsamma som 

interventionerna vill uppnå. Interventionerna har alltså även familjehems-

föräldrarna som målgrupp, för att de i hemmet ska utöva inflytande på barnen i 

den önskade riktningen. Diskursen i interventionerna innefattar med andra ord 

föreställningar om att forma barnens subjekt genom att påverka deras beteenden. 

Foucault menar att subjektet inte har något beständigt ”jag”, utan villkoras av 

normer och diskurser. Med sina analyser av makt som företeelse ville han beskriva 

hur människan formas som subjekt av olika maktrelationer.219  

I insatserna sker det genom produktiv maktutövning som är organiserad runt 

normer. Genom att delta erbjuds barnen möjligheter att höja sina skolkunskaper 

för att därmed få bättre framtidsutsikter vad gäller utbildning. En annan mer ome-

delbar fördel för barnen är att bra skolresultat anses ha stor betydelse för deras 

självbild. Bo Vinnerljung menar att barn som har tidiga erfarenheter av brister i 

omsorgen utvecklar en låg självvärdering, som de bär med sig till skolan.220 Enligt 

Taube är självbilden viktig för att lära sig läsa och skriva. När misslyckanden 

läggs på hög kan det leda till att eleven börjar undvika skolan.221 Om ett barn i den 

situationen kan övertygas om att tro på sin förmåga och att det är mödan värt att 

engagera sig i skoluppgifterna, anses det kunna föra med sig att barnet utvecklar 

en mer positiv självbild, vilket i sin tur kan återverka positivt på både skolprestat-

ioner och andra områden i barnets liv.  

                                                 
219  Foucault i Dreyfus & Rabinow (1983), s. 208. 
220 Vinnerljung. Webbplats: YouTube > Föreläsning för FoU Kommunförbundet Skåne: ”Skolan som 

språngbräda”. 
221  Taube (2004), s. 87–90. 
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      I texterna framträder att de socialt utsatta barnen hanteras av andra genom pas-

toralmaktens teknologier, där relationen mellan hjälparen och den som tar emot 

hjälp är central. Pastoralmakten ägnar sig åt att vägleda människors själar i all 

välmening enligt det man förmodar är individens eget bästa. I vägledningen ingår 

bland annat bekännelsetekniker som innebär att personen ska reflektera över sig 

själv och sitt beteende, för att komma fram till nödvändiga insikter.  I exempelvis 

Skolfam ingår samtal med en psykolog som hjälper barnet utifrån kunskap om den 

enskildes problem. I Paired Reading får familjehemsföräldrarna fylla i en veckoö-

versikt, som lämnas till en specialpedagog. Dokumenterandet av hur genomföran-

det av parläsningen har gått till kan beskrivas som en bekännelseteknik.  Veckoö-

versikten främjar familjehemsföräldrarnas självrannsakande reflektioner över hur 

de har förmått stödja barnet och utgör underlag för specialpedagogens råd till dem.  

Letterbox Club använder litteraturen som påverkansmedel genom bokpaketen. 

Barnen får ett varierat utbud av särskilt utvalda böcker, med syfte att väcka deras 

läsintresse och hålla det vid liv. En del berättelser har valts utifrån metaforen att 

de ska vara som en spegel. De kan handla om någon som har det svårt och som 

liknar barnen, för att de ska kunna känna igen sig. Andra böcker är som ett fönster 

som ger möjlighet att blicka in i andra människors liv och villkor, för att stimulera 

barnens tankar om hur det kan vara annorlunda. Den litteratursyn som förmedlas i 

texterna är att berättelserna har inneboende värden som kan utlösas genom att lä-

saren exempelvis känner igen sig, blir berörd eller får nya perspektiv. Litteraturen 

uppfattas som en kunskapsform och i sammanhanget som ett hjälpmedel i en möj-

lig befrielse från en negativ utveckling. Litteraturen används både för att påverka 

barnen att öva upp sin litteracitet och för att befrämja deras självreflektion och 

känsla av hopp.   

Gemensamt för pastoralmaktens vårdande och flexibla tekniker är att de 

förmår deltagarna att vilja det rätta med mjuka medel. Det är en normaliserande 

maktutövning som befordrar barnens frihet att utveckla självteknologier och göra 

”de rätta valen”, enligt de villkor som gäller i styrningsrationaliteten. Genom den 

påverkan som riktas mot dem från olika håll kan en inre röst skapas hos individen, 

som leder till att denne får ambitioner att klara skolan bättre och utvecklar själv-

teknologier för att styra sig själv att ta mer ansvar för sitt eget lärande. I den pro-

cessen medverkar individen aktivt i omvandlingen av sig själv till ett subjekt som 

handlar inom ramarna för vad maktrelationerna önskar. Ett sådant tillvägagångs-

sätt för förändring innefattar en underliggande strävan mot att barnen ska formas 

och disciplineras för att klara av instabiliteten och osäkerheten i sin tillvaro, såväl 

i den samtida sociala ordningen som i framtiden. 

      Enligt Foucault utövas makt både som aktivitet och i relationer. Det innebär 

ett styrkeförhållande mellan olika krafter eftersom det alltid finns motstånd där 
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makt finns.222 Om budskapet i interventionerna inte införlivas utan stöter på mot-

stånd ökar spänningen mellan målgruppens egna intressen och maktrelationernas. 

I exempelvis Paired Reading hade några familjehemsföräldrar tagit till mutor och 

tvång för att få barnen att genomföra läsningen. I Jönköpingsprojektet av Let-

terbox Club Sverige var det en och annan förälder och familjehemsförälder som 

inte hade gjort någonting för att stödja barnen i deras läs- och matteinlärning.223   

Interventionernas ambition är att nå även dem som gör motstånd. I texterna 

framträder en metodisk strävan efter att erhålla kunskap om barnen för att kunna 

avpassa åtgärderna. De deltagande barnen studeras genom bland annat mätningar, 

tester, enkäter, samtal med psykolog och specialpedagog, och intervjuer med både 

barnen och familjehemsföräldrarna. Lösningar på problemen som provats i insat-

serna utvärderas vetenskapligt och forskning genomförs för att göra insatserna mer 

effektiva. I efterföljande projekt görs korrigeringar i insatserna utifrån den kun-

skap som har producerats. I den makt- och vetandeprocessen är barnen både 

undersökningsobjekt och undersåtar genom kombinationen av forskning och styr-

ningstekniker, som sätts i gång för att öka deras läs- och mattefärdigheter. 

Till skillnad från Skolfam var Letterbox Club Sverige och Paired Reading för-

söksprojekt. Även om utvärderingar visar att det finns evidens för att metoderna 

har effekt på barnens läsförmåga, finns det en risk för att insatserna blir tillfälliga 

projekt med eldsjälar och att det sedan inte blir mer. Kunskap i sig kan inte orga-

nisera interventioner för socialt utsatta barn, det behövs politik för att ge kunskap-

en riktning i samhället. Enligt Bo Vinnerljung hade forskarna vetat länge att barn 

som växer upp i samhällets vård löper högre risk än andra barn för en negativ 

framtidsutveckling, innan aktiva åtgärder sattes in.224 För att interventioner ska 

komma till stånd underlättar det om de samspelar med det dominerande synsättet i 

samhället. Tidsandan är en faktor som har betydelse för om projekt ska få bifall 

och finansieras på flera nivåer i samhället. Exempelvis samspelade det första eng-

elska projektet inom Letterbox Club med regeringens intresse av att stödja socialt 

utsatta barn. 

Under de senaste åren har kunskapsmätningar som OECD:s PISA-under-

sökningar haft stort inflytande i skolan och medfört utbildningspolitiska försök att 

driva upp kunskapsresultaten hos eleverna. Focualdianska studier som tar upp 

PISA-rapporterna resonerar om styrningsrationalitet i undervisningssammanhang, 

och om hur nyliberalistiska intressen påverkar skolan att frambringa individer som 

är fria, företagsamma och konkurrenskraftiga. Globaliseringens konsekvenser har 

medfört att det anses allt viktigare att värna entreprenörskap och kunskapssamver-

kan med näringslivet, som behöver vara internationellt konkurrenskraftigt. Infö-

                                                 
222  Foucault (2002), s. 104–105; Hörnqvist (2012), s. 12. 
223 Lager Millton, Föredrag på ”Nationell konferens om stöd till utsatta barns läs- och inlärningsförmåga- 

Letterbox Club Sverige” (2016-04-05). 
224  Vinnerljung (1998), s. 58. 
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randet av entreprenörskap i läroplanen för grundskolan 2011 anses syfta till att 

eleverna ska utveckla egenskaper och färdigheter som förutsätts i ett marknadsli-

beralt samhälle.225  

Det verkar inte bara vara en samtida tillfällighet att Paired Reading och Let-

terbox Club har startat som försöksprojekt i Sverige under de senaste åren, och att 

Skolfam har spridits till allt fler kommuner. Interventionerna har delvis skett i 

spåren av PISA-rapporterna och andra kunskapsmätningar, som visar att läsför-

mågan hos barn har försämrats och att det är stor skillnad i kunskapsresultaten 

mellan olika elevgrupper. Det faktum att regeringen 2014 gav Kulturrådet i upp-

drag att ta fram ett handlingsprogram för läsfrämjande utanför skolan med ut-

gångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande, innebär att rege-

ringen styr myndigheten i en specifik riktning.226 Exempelvis har de tre pilotpro-

jekten i Letterbox Club Sverige finansierats med medel från bland annat Kulturrå-

det.  

Den dominerande diskursen i interventionerna är att utbildning spelar en allt 

större roll för integrationen i samhället. Om barnens möjligheter att utbilda sig 

efter grundskolan och få ett välanpassat liv med arbete ökar, minskar samtidigt 

riskerna för att de ska drabbas av ohälsa, bli missbrukare och få ett långvarigt be-

hov av försörjningsstöd. Efter att Skolfam hade genomförts i Norrköpings kom-

mun under fem år gjordes en ekonomisk långsiktig utvärdering som visade att 

Skolfam-barnen kommer att få bättre livskvalitet och kosta mindre för samhället, 

än om de inte skulle ha fått insatsen. Prognosen bygger på ett underlag för beräk-

ningar av samhällskostnader för socialt utanförskap.227 

      Nilsson har påpekat att även om styrning sker på olika nivåer i samhället finns 

det alltid en förbindelse mellan den politiska styrningen och subjektets självstyr-

ning.228 Det är en politisk målsättning att minska de sociala klyftorna i samhället 

och motverka social utslagning, vilket även handlar om den sociala hållbarheten i 

samhället. Maktutövningen i den liberala styrningsrationaliteten syftar enligt Rose 

till att påverka människor att styra sig själva till frihet under ansvar. Den avance-

rade liberala maktutövningen styr genom att konstituera subjekt som upplever sig 

som fria, och som tar ansvar för sin frihet genom att göra val i enlighet med vill-

kor i styrningsrationaliteten.229 Med frihet menas i detta sammanhang individens 

ansvar för att göra val som leder till ett välfungerande liv med arbete, ekonomisk 

självständighet och demokratiskt deltagande enligt överenskommelsen i samhälls-

kontraktet.    

                                                 
225  Sjöberg (2011); Sivenbring (2016); Simons & Masschelein (2008).  
226  Statens Kulturråd (2014), s. 4. 
227  Bernfort & Lundqvist (2014), s. 26–27. 
228  Nilsson (2008), s. 129. 
229  Rose (1995), s. 43. 
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I texterna är styrningsrationaliteten närvarande som en tilltro till att det går att 

förbättra socialt utsatta barns skolresultat med de inlärningsfrämjande åtgärderna. 

Undersökningen visar hur interventionerna verkar genom flera olika samhällsin-

stanser, som bildar ett finmaskigt nätverk av maktrelationer genom kunskapssy-

stem och expertis i den sociala praktiken. De som är verksamma inom intervent-

ionerna arbetar tvärsöver yrkesmässiga gränser. Bibliotek ingår i nätverket för att 

hjälpa till med att befrämja läsning hos de socialt utsatta barnen. Ambitionen att 

vägleda barnen genom åtgärderna är mer långtgående än att bara låta skolan för-

söka åstadkomma de önskvärda resultaten. Den ambitionen går inte att hänföra till 

någon politisk ideologi, men det finns en politisk målsättning i att genom den pro-

duktiva maktutövningen uppmuntra barnen att utveckla sin läsförmåga. Styrning-

en genom organiseringen av interventionerna bygger på och kompletterar den poli-

tiska målsättningen att minska de sociala klyftorna i samhället.  

      Undersökningen visar att den produktiva makten utövar ett normativt infly-

tande på individers beteende. Det kan uppfattas som förtryckande, men det skapar 

också handlingsmöjligheter för individen. Ett grundläggande antagande i texterna 

är att litteracitet och goda skolresultat är sammanflätat med empowerment. Litte-

racitet anses kunna bidra till att barnen får kraft att överskrida begränsningarna i 

sin ursprungliga socioekonomiska grupp. Det är en empowermentprocess som 

innefattar både normalisering och frigörelse.  

      Kan litteracitet och utbildning leda till att individen får kunskap och kapacitet 

att göra motstånd mot förtryck och etablerade maktstrukturer? Enligt Foucault 

lierar sig vetenskapen med andra maktapparater för att bidra till att skapa ordning i 

samhället. Makten är allestädes närvarande och genomsyrar hela samhället. Men 

det finns alltid motstånd där makt finns. Genom att kunskap och makt är ömsesi-

digt beroende av varandra, kan det finnas möjlighet att göra motstånd mot makten 

med kritisk kunskap, exempelvis genom att utmana och ifrågasätta maktrelationer 

som tas för givna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 66 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är undersöka hur läsfrämjande interventioner för socialt 

utsatta barn förväntas lösa de problem som de har utformats kring och vilka mål-

sättningar som eftersträvas. Uppsatsen innehåller fallstudier av interventionerna 

Skolfam, Paired Reading och Letterbox Club Sverige, som riktar sig till familje-

hemsplacerade barn, och i projektet Letterbox Club även delvis till barn som lever 

i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Undersökningen har sin stomme i 

en textanalys där aktörerna bakom interventionerna och deras målgrupper betrak-

tas som deltagare i en diskursiv praktik. Metoden baseras på Foucaults teori om 

makt och som analysverktyg används hans maktbegrepp styrningsrationalitet, 

normalisering, pastoralmakt och självteknologier.  

      Interventionerna innebär ett mobiliserande av resurser för att styra och organi-

sera åtgärderna där bibliotek ingår i ett nätverk av instanser, vars gemensamma 

målsättning är att hjälpa barnen att förbättra sin litteracitet.  I fallstudierna analyse-

ras de underliggande idéerna bakom åtgärderna och hur makten utövas för att 

mildra och lösa problemet med de socialt utsatta barnens skolgång. Den domine-

rande diskursen i insatserna är att utbildning utgör en stark skyddsfaktor mot en 

negativ framtidsutveckling för barnen. Inom diskursen opererar makt- och vetan-

deprocesser genom exempelvis mätningar, tester, samtal och intervjuer. Utifrån 

det foucaldianska perspektivet undersöks hur relationen mellan makt, kunskap och 

socialpolitik kan kopplas till styrningsteknologier i insatserna.  

Undersökningen visar att de läsfrämjande åtgärderna är en del av den liberala 

styrningsrationaliteten genom ambitionen att forma de socialt utsatta barnens 

läsvanor och beteenden. Pastoralmaktens styrningstekniker används för att på-

verka både familjehemsföräldrar och barn att anamma rådande normer för hur en 

önskvärd förälder respektive skolelev bör vara. Makten finns relationellt i var-

dagspraktiken och är styrande genom att vara lyhörd, flexibel och pådrivande. 

Genom att insatserna är inbakade i den sociala strukturen påverkas målgruppen att 

internalisera önskvärda beteenden. Den förväntade effekten av åtgärderna är att 

barnen ska utveckla självteknologier för att styra sig själva att förbättra sina skol-

resultat, med sikte på att de ska få möjlighet att studera vidare efter grundskolan. 

Interventionerna inrymmer också en underliggande strävan mot att barnen ska 
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formas till subjekt som utvecklar kapacitet att klara av att hantera de omständig-

heter de lever under i den samtida sociala ordningen.  
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