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1. Inledning/bakgrund 
 

Trots att skolan ska kompensera för olika familjeförhållanden är barnens framtidsutsikter starkt 

beroende av deras uppväxtmiljö. Den faktor som till största delen förklarar barnens betygsresultat är 

föräldrarnas utbildningsnivå1. 

Forskning visar att för de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet halveras 

riskerna för att hamna i utanförskap2. 

Med ovanstående sagt vänder sig detta projekt till den grupp barn som kanske har allra sämst 

förutsättningar att lyckas i skolan; barn med illitterata föräldrar.  

 

1.1 Erfarenhet av arbete med barn i riskgrupp 
Vi har förhållandevis gedigen erfarenhet av att arbeta med utbildningssatsningar för barn i 

riskgrupper och vi väljer därför inledningsvis att helt kort berätta om två exempel; Skolfam och 

samarbetet med den romska föreningen Vorta Drom. 

Skolfam 

2005 beviljades vi (socialförvaltningen i samverkan med utbildningsförvaltningen i Helsingborg) 

medel från Länsstyrelsen i Skåne för att arbeta fram ett koncept med syfte att öka förutsättningarna 

för familjehemsplacerade barn att lyckas i skolan. När vi startade var det knappt 50 procent av de 

familjehemsplacerade barnen som hade godkända betyg i årskurs 9. Vi tog fram en modell som vi 

arbetade enligt de första åren med 25 barn. Idag är Skolfam en permanent verksamhet som finns i 

närmare 30 kommuner och den senaste siffran för behörighet till nationellt program på gymnasiet 

låg på 79,1 procent (2018)3.  

Tanken har hela tiden varit att Skolfam-konceptet med riktat förebyggande arbete går att använda på 

fler riskgrupper. Alltså att samhället aktivt går in och ökar förutsättningarna för att fler barn ska få 

goda skolresultat och därmed minska risken för utanförskap. Att identifiera barn som ingår i en 

riskgrupp och agera utifrån det ska ses som något positivt och förebyggande. Barnen riskerar som 

sagt att misslyckas i skolan men arbetet bygger på att förhindra dessa misslyckanden och desto 

tidigare vi börjar desto mer ökar chansen att lyckas. Det ger hopp för barnen, föräldrarna och 

skolpersonalen.  

Vorta Drom 

Arbetet är initierat av de romska familjerna tillsammans med den romska föreningen Vorta Drom. 

Grundtanken bygger på empowerment där föräldrarna ges förutsättningar att ta ansvar för sin 

livssituation. Det är målgruppen själv som driver arbetet och de involverade samhällsaktörernas 

uppgift är att hitta nya metoder för att stödja processen. Helt kort kan sägas att den starka utveckling 

som föreningens arbete kännetecknas av startade med arvsfondsprojektet Bättre hälsa för romska 

barn. I samarbete med kommunen har erfarenheterna tagits tillvara och föreningen har genom åren 

drivit ett antal aktiviteter med syfte att främja barns utbildning och hälsa. Som exempel kan nämnas 

eftermiddagsskola som outtröttligt pågått två gånger per vecka sedan 2015, hälsoaktiviteter för såväl 

barn som föräldrar, olika former av catch up samt ett förskoleprojekt. 

                                                           
1 Skolverket, Rapport 467, 2018: Analyser av familjebakgrundens betydelse för skolresultaten och skillnader mellan skolor 
2 Socialstyrelsen (2010), Social rapport 2010, Kap. 7: Skolbetyg, utbildning och risker för ogynnsam utveckling hos barn 
3 www.skolfam.se/ 

http://www.skolfam.se/
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Föreningen har en helt annan möjlighet att nå målgruppen. Vi har samma målsättning; att det ska gå 

bra för de romska barnen, men hade vi arbetat var för sig hade förutsättningarna sett betydligt 

sämre ut. Föreningen har ett förtroendekapital som underlättar kontakterna och förutom 

aktiviteterna i sig så erbjuds en stark gemenskap! 

Föreliggande projekt kommer att bygga på ovanstående erfarenheter; Systematiken i Skolfam när 

det gäller konkreta utbildningssatsningar och samarbetet med föreningar för att genomföra hållbara 

aktiviteter över tid.  

 

1.2 Familjen läser 
Startskottet för detta projekt var en socialsekreterares funderingar om en specifik familj. Familjen 

består av en mamma som bott i Sverige cirka åtta år och hennes tre barn, alla i förskoleåldern. 

Modern kunde inte läsa eller skriva. Socialsekreteraren är väl medveten om betydelsen av 

föräldrarnas utbildningsbakgrund och dess inverkan på barns förutsättningar att lyckas i skolan. 

Socialsekreteraren har haft kontakt med familjen i flera år och känner dem väl. Utöver andra insatser 

har hon försökt undersöka om det finns något sätt för modern att lära sig läsa, förutom ordinarie Sfi 

där modern ständigt uppfattade att hon misslyckades. Äldsta barnet skulle börja förskoleklass till 

hösten och frågorna hopade sig kring hur detta barns chanser att lyckas i skolan ser ut. 

Utifrån riskgruppstänket funderade vi på andra och nya lösningar. Hur skulle barnet kunna få så goda 

förutsättningar som möjligt trots att modern inte kunde läsa och skriva?  

Specialpedagog Anna Aldenius Isaksson har tagit fram en läsinlärningsmetod som heter Läsklar4. 

Metoden är till för barn i riskzon och/eller med utvecklade svårigheter i läsning. Läsklar är utarbetad, 

prövad och beforskad (med mycket goda resultat) för barn, inte vuxna. Vi bestämde oss för att prova 

om metoden kan användas för både föräldrar och barn och att de skulle kunna ge varandra 

draghjälp. Förhoppningen är att barnen på sikt ska få bättre föräldrastöd under sin kommande 

skoltid och det skulle naturligtvis också få stor betydelse för familjens vardagsliv överlag om modern 

lär sig läsa. 

Barnens ålder i projektet är 5-7 år, de ska inte ha börjat skolan utan tanken är att de ska ha knäckt 

läskoden innan skolan börjar och därmed ha en god tilltro till sin egen förmåga. Denna förmåga och 

känslan av kompetens påverkar barnets fortsatta inlärning i hög grad. Förutom Läsklar kommer också 

barnen, och eventuellt föräldrarna, att lära sig den grundläggande matematiken som vi i detta fall 

menar addition och subtraktion i talområdet 1-9.  

Själva kärnan i Familjen läser är just att med ovanstående metod lära såväl förskolebarn som deras 

föräldrar att läsa. Men det räcker naturligtvis inte med att knäcka själva läskoden, när det väl är gjort 

måste sammanhang och omgivning utgöra ett stöd i den fortsatta språkutvecklingen. Mer om det 

längre fram. 

1.3 Minipilot 
Vi har alltså genomfört ett litet pilotprojekt med ovanstående familj. Trots att modern har gått på Sfi 

i åratal har hon ett högst begränsat språk och kunde inte, för ett par månader sedan, alls ljuda ihop 

bokstäver till ord. 

                                                           
4 IFAU Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning, Rapport 2019:8, En multisensorisk 

läsinlärningsmetod för elever med risk för lässvårigheter www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/lasinlarningsmetod-hjalper-
elever-att-knacka-laskoden/ 

http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/lasinlarningsmetod-hjalper-elever-att-knacka-laskoden/
http://www.ifau.se/sv/Press/Meddelanden/lasinlarningsmetod-hjalper-elever-att-knacka-laskoden/
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En förskolpedagog har i samband med lämning av barnen på förskolan jobbat med modern och 

hennes 6-åriga barn. Barnets förskolpedagog (välkänd och trygg för både barn och föräldrar) har stått 

för inlärningen där mamma och barnet tillsammans ska lära sig läsa. Lektionerna har hållits på 

förskolan 3-4 gånger i veckan, på cirka 15 minuter vardera, på en tid då barnet är som mest pigg. 

De har jobbat enligt metoden Läsklar och har på kort tid lärt sig alla bokstäver och hur man ljuder 

dessa. 

Specialpedagogens protokoll vid uppföljning 2019-06-13 

Förskolläraren och familjen har nu träffats cirka 10 timmar totalt uppdelat på fyrtio 15-minuterspass i samband med 

lämning.  

Vid detta möte får jag träffa en mamma som strålar och ser ut att ha växt i självförtroende.  

Jag testar bara Avkodning ord. Mamman hann nu läsa 24 ord på 1,5 minut och barnet 17 ord. De kan alltså läsa 

motsvarande genomsnittliga årskurs 1-elever.   

Det är ett mycket bra resultat med tanke på att man går på SFI ungefär 15 timmar per vecka. Eftersom modern inte har 

lyckats lära sig läsa alls under de många år hon har gått på SFI kan man förmoda att detta är ett mycket mer lönsamt sätt. 

Ju bättre man läser, desto snabbare lär man sig också svenska språket.  

 

2. Syfte och mål 
Syftet med Familjen läser är att barn till illitterata föräldrar ska få bästa förutsättningar att lyckas i 

skolan. Syftet är också att föräldrarna så snabbt som möjligt lär sig läsa och ökar sin möjlighet att bli 

en så bra skolförälder som möjligt.  

Det övergripande målet är att föräldrar med liten eller ingen skolgång ska ges bättre förutsättningar 

att delta i samhället på lika villkor som andra. Att deras barn ska få bra framtida levnadsvillkor genom 

att de ges ett starkt självförtroende när det gäller att klara skolan bra.  

Delmål 

- Att barnen tidigt ska lära sig bokstäver och hur man ljuder ihop dessa till ord samt få en god 

taluppfattning. Med tidigt menar vi att de redan i förskoleklass upplever att de har förmågan 

att klara skolan bra 

- Att föräldrarna knäcker själva läskoden och kan läsa och förstå enklare information 

- Att föräldrarna ska känna sig som goda skolföräldrar och kompetenta att hjälpa sina barn 

med skolgången. De ska kunna ha en kommunikation med barnens skola och utifrån egna 

förutsättningar stödja sitt barns skolgång 

Genom projektet kommer samhället i bästa fall få redskap för hur vi kan förändra barns 

förutsättningar på ett relativt enkelt sätt och få exempel på hur en god skolgång främjar inkludering. 

3. Målgrupp 
Målgruppen är barn i åldern 5-7 år med minst en illitterat förälder. 

4. Tillvägagångssätt 
Vi har till viss del svar på frågan hur tillvägagångssättet ser ut under den period då Läsklar pågår (se 

under metodavsnittet) men eftersom området är nytt återstår en mängd områden att undersöka. 

Arbetet kommer att delas in i olika faser men generellt kan sägas att samtidigt som planer, 
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organisation, kontakter med mera arbetas fram kommer vi att arbeta konkret med barn och 

föräldrar. Detta gör att vi bygger in familjernas synpunkter och förutsättningar för att pröva  

arbetssättet i framtagande av modellen. 

Utifrån tidigare erfarenhet kommer arbetsprocessen kring de enskilda barnen att baseras på tre steg: 

1. Mätning och analys för att fastslå utgångsläget, samt möjligheter och utvecklingsbehov 

2. Insatser och uppföljning 

3. Uppföljande mätning och analys för att utvärdera genomförda insatser och för att undersöka 

om resultaten förändrats i jämförelse med utgångsläget.  

Genom att ständigt följa och analysera de enskildas resultat kan vi identifiera hinder och möjligheter 

för ökad måluppfyllelse. Det är resultatutvecklingen som ska ligga till grund för eventuella 

förändringar av arbetssätt och/eller organisation.  

4.1 Kartläggning av målgruppen 
Det finns inte någon samlad bild över hur många illitterata föräldrar med förskolebarn som bor i 

Helsingborg. Förutom att ta reda på hur många de är behöver vi svar på ett antal frågor för att 

komma vidare i upplägget.  

 Vilket modersmål talar de?  

 Ingår de i någon förening som kan bidra i såväl motivation som aktiviteter?  

 Hur gamla och hur många är barnen?  

 Vilken förskola går barnen på?  

 Bor de företrädesvis på vissa områden kanske det ska byggas upp ett eller två centra? 

 Vilka aktörer deltar i såväl utvecklandet av arbetet som i det konkreta genomförandet? 

Detta är bara exempel på vad vi behöver ta reda på för att ringa in möjliga tillvägagångssätt. 

Föräldrarna måste naturligtvis involveras i planeringen vilket kommer att innebär nya tankar och 

idéer kring genomförandet.  

Vi vet inte målgruppens storlek men efter att själva läskoden är knäckt kommer föräldrarna att ingå i 

sammanhang som har möjlighet att tillgodose stora gruppers behov av att utveckla sin läsförmåga. 

Aktörer som kommer att delta i såväl utvecklandet av tillvägagångssätt och innehåll som 

genomförande är adekvata föreningar, studieförbund och bibliotek. 

4.2 Viktiga områden att undersöka 
- Civilsamhället. När det gäller föreningar så sker arbetet i nära samarbete med Invasam, en 

samorganisation för invandrarföreningar i Helsingborg, www.inva-sam.se/. Vilka föreningar det 

kommer att beröra och hur arbetet mer konkret kommer att gå till är en kartläggning som har 

påbörjats men som kommer att utforskas och prövas under första projektåret. Det som redan 

inledningsvis står klart är att den yazidiska och den romska föreningen kommer att vara två av de 

föreningar som ingår.  

En annan tänkbar aktör är som tidigare nämnts studieförbunden. Planen är att ta fram läsfrämjande 

aktiviteter som kan erbjudas grupper i studiecirkelform. I projektgruppen ingår 

verksamhetsutvecklare från studieförbundet Sensus. 

- Förskolorna. Är det möjligt att i så stor utsträckning som möjligt bedriva Läsklar på barnens 

ordinarie förskola? Hur kan arbetet organiseras utifrån såväl föräldrarnas som de enskilda 

förskolornas förutsättningar?  

http://www.inva-sam.se/
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- Sfi. Vad avser sfi-undervisningen tänker vi att de föräldrar som erbjuds och genomgår Läsklar inte 

ska gå tillbaka till samma undervisningsform där de misslyckats i flera år. Vi kommer alltså 

tillsammans med Vuxenutbildningen att fundera ut en form som anpassas efter personernas roll som 

skolförälder. Här kommer även andra aktörer än Sfi att bli aktuella såsom civilsamhället, biblioteken 

med flera. 

- Skolföräldrakompetens. Förutom själva läsinlärningen finns det mycket annat som hänger samman 

med barnens skolgång som föräldrarna behöver kompetenshöjas i. Allt från vårt skolsystem, kunskap 

kring utbildningen och förväntningarnas betydelse till den alltmer digitala interaktionen som skolorna 

förväntar sig. Här har Helsingborgs stad ett utbud av föräldrakurser/aktiviteter att erbjuda som på 

lämpligt sätt kommer att kopplas till föräldrarna i Familjen läser. 

4.3 Metod 
Starten för varje barn och föräldrar är att lära sig läsa och räkna. När det gäller Läsklar innebär det att 

en pedagog träffar förskolebarnet tillsammans med förälder/föräldrar 3-4 gånger i veckan under 15-

20 minuter per gång och detta pågår i 8-10 veckor. (Mer om Läsklar finns att läsa i Bilaga 1.) När 

barnet går vårterminen i förskoleklass kommer projektet att arbeta med att lära barnen 

grundläggande färdigheter i matematik. Även detta bygger på samma upplägg som i läsning; en-till-

en-undervisning en kort stund varje dag under 8-10 veckor. Föräldrarna är som sagt illitterata och hur 

deras matematikkunskaper ser ut är högst oklart. Föräldrarna eventuella deltagande i 

matematikundervisningen kommer därför att diskuteras med föräldrarna i varje familj. 

Ett av målen riktar sig till föräldrarnas förmåga/förutsättningar att vara så goda skolföräldrar som 

möjligt. Många har inte tillräcklig kunskap om skolans roll, funktion, arbetssätt och vad som förväntas 

av dem som skolföräldrar.  

Sedan många år finns ett utvecklat föräldrastödsprogram, Familjemobilisering5, i Helsingborg. I 

verksamheten träffas en föräldragrupp regelbundet på barnens skola, tillsammans med en kulturtolk 

och en pedagog. Verksamheten ger föräldrarna den kunskap och de resurser som krävs för att de ska 

kunna förstå barnets skolsituation och utifrån sin förmåga kunna stötta barnet i skolarbetet. 

Föräldrarna blir mer delaktiga och det ökar förutsättningarna för en fungerande skolgång.  

Genom de regelbundna träffarna skapas en gemenskap mellan föräldrarna. På träffarna diskuteras 

matematik, svenska, fritid/rörelse, samt hälsofrämjande åtgärder så som vikten av att äta frukost och 

tandhygien. Innehållet kan också tas fram tillsammans med föräldrar om det finns områden de vill 

lära sig mer om. Vid behov kan träffarna kompletteras med andra föreläsare. Det pågår just nu ett 

arbete med att ta fram en modifierad variant av Familjemobilisering som kommer att vara direkt 

anpassad till Familjen läser. 

Efter att som förälder ha lärt sig de mest grundläggande momenten i läsning kommer den stora 

utmaningen i att träna och fortsätta utveckla läsningen och föräldrakompetensen. Det är utifrån 

denna del av projektet som civilsamhället kommer att spela en stor roll och här lutar vi oss mot 

tidigare erfarenheter av samarbetet mellan staden och den romska föreningen Vorta Drom. 

När det gäller den familj vi kallar pilotfamilj befinner vi oss i arbetet i den så kallade fas 2. Här prövas 

nu ett upplägg som går ut på att träna modern i läsning.  

 

                                                           
5 https://fou.helsingborg.se/exempelsida-2/avslutade-projekt/familjemobilisering/ 

https://fou.helsingborg.se/exempelsida-2/avslutade-projekt/familjemobilisering/


 

7 
 

Förslaget i korthet: 

Två gånger per vecka, en timme var gång, träffar modern en pensionerad pedagog. Träffarna 
fokusera på två områden; träning i högläsning av barnböcker som sedan praktiseras på barnen 
därhemma samt något som heter shared reading, en metod där de läser tillsammans och som 
förutom att stimulera läsning också har andra effekter som till exempel ökad förmåga att uttrycka 
sig. Träffarna sker på stadsbiblioteket och det är bibliotekets personal som förser pedagogen med 
lämpliga böcker. 
 

Parallellt med ovanstående arbete med familjerna kommer projektorganisationen (se nedan) att 

noggrant följa resultat och upplevelser av arbetet vilket sedan ligger till grund för det fortsatta 

arbetet.  

 

4.4 Omfattning 
Precis som i Skolfam riktas detta första projekt till en avgränsad grupp, i detta fall 25 barn och deras 

förälder/föräldrar. De aktiviteter som kommer att bedrivas i föreningarnas regi kommer däremot att 

vändas sig till alla medlemmar med yngre barn. Studieförbundets studiecirklar i att främja läsning 

kommer också att vända sig till en betydligt bredare grupp6. 

 

4.5 Tidsplan 
Under hösten 2019 kommer de förberedelser som går att göra att genomföras. Exempel på detta är 

att projekt- och ledningsgrupp börjar formeras, vi behöver inhämta kunskap kring vuxnas 

illitteracitet, påbörja arbetet med en projektplan, omvärldsbevaka mm 

Vårtermin 2020 Inleds arbetet med att förbereda de fem familjer och förskolor som erbjudits att 

delta. När vi väl är igång sker undervisningen med Läsklar 3-4 ggr/vecka under 15-20 minuter. Om 

barnet går i förskoleklass tar matteundervisningen vid direkt efter och tillsammans tar detta en 

termin i anspråk. Om även föräldrarna ska delta i matte kommer vi överens om utifrån behov och 

önskemål med varje familj. En dag i veckan träffas familjerna i Familjemobilisering med syfte att 

stärka dem som skolförälder.  

Under tiden planeras tillsammans med föräldrar och berörda föreningar vilka aktiviteter som ska ta 

vid efter familjens första intensiva inlärningstermin. Här kommer också andra aktörer att bli 

involverade såsom till exempel studieförbund, bibliotek och vuxenutbildning. 

Hösttermin 2020 Fem nya familjer förbereds och genomgår Läsklar, matte och Familjemobilisering. 

De familjer som genomförde programmet under vårterminen är nu igång i de aktiviteter som 

civilsamhället anordnar där även andra familjer kan ingå. 

Och sedan byggs det på med fem nya familjer varje termin under projektets gång, se översikt nedan. 

 

                                                           
6 I den stora internationella undersökningen PIAAC från 2013 framkom det att drygt 13 procent av de vuxna svenskarna 

hamnade på nivå 1 eller lägre i läsfärdighet, vilket innebär att de har stora lässvårigheter. 
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5. Organisation 
Inledningsvis kommer arbetet med enskilda barn och föräldrar att pågå samtidigt som vi tar fram 

ramverk och en mall för arbetsgång. Detta tillvägagångssätt är direkt hämtat från uppbyggandet av 

Skolfam och fördelen är uppenbar; tillvägagångssätt kommer att bygga på direkta erfarenheter av 

arbetet med barn och föräldrar. Förutom tillvägagångssätt får vi möjlighet att bygga upp 

organisationen och pröva så att den fyller sin funktion. 

5.1 Projektgrupp 
Projektgruppen består dels av de som utför det direkta arbetet med familjerna och dels personer 

som på grund av sin roll/funktion kan bidra med kompetens samt nödvändig koppling till sin 

respektive organisation. 

Projektgruppen består förutom av projektledare och specialpedagog av utvecklare eller motsvarande 

från de fyra ingående förvaltningarna socialförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen,  

arbetsmarknadsförvaltningen och kulturförvaltningen samt representanter från berörda 

invandrarföreningar och studieförbund. Utöver ovanstående deltar den specialpedagog som 

utvecklat Läsklar som garant för kvaliteten på undervisningen i såväl läsning som matte. Hon kommer 

att vara den som kartlägger föräldrar och barns kunskaper samt handleda den pedagog som ska 

genomföra utbildningsinsatserna. Utifrån erfarenheten av att arbeta fram ett projekt som lyckas med 

resultat, implementering och spridning kommer även en av Skolfams grundare att ingå i 

projektgruppen.  

De personer/funktioner som ingår ska ha engagemang, kunskap, tid och mandat för att analysarbetet 

ska kunna leda till konkreta förslag på insatser. Förutom ordinarie arbetsuppgifter träffas 

arbetsgruppen två timmar varje vecka, som inledningsvis är uppdelade. Första delen består av 

genomgång kring hur det går för de barn och föräldrar som deltar i Läsklar och/eller matte. Fungerar 

det enligt plan? Vad avviker? Hur kan vi förstå det? Familjens synpunkter på insatsen? Behöver vi 

ändra något? Den andra delen är att formulera arbetsgången och rigga för utveckling och 

långsiktighet. 

 

5.2 Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen träffas två gånger per termin och består av chefer från de fyra ingående 

förvaltningarna samt ordförande/vice ordförande i Invasam.  

Ledningsgruppen har det övergripande ansvaret för samordning av olika resurser och ta hand om 

övergripande frågeställningar. Ledningsgruppen består av personer som har mandat från sin 

organisation att bemanna gruppen och varje person ansvarar för kommunikation och förankring 

inom den egna organisationen. 
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6. Information och kommunikation 
Vi har utarbetat kanaler sedan tidigare för att sprida resultat av våra utvecklingsprojekt. De vänder 

sig dels direkt till målgrupperna och deltagarna i olika projekt, men också till andra offentliga 

verksamheter som kan vara intresserade. I första hand använder vi webbplatsen 

oppnasoc.helsingborg.se/ för att sammanfatta projektinformation och lägga upp löpande nyheter 

och anteckningar. Vi har även en Facebookgrupp: Utveckling av socialt arbete i Helsingborg, där vi 

länkar det som läggs upp på öppnasoc. Vi brukar också, när vi får tillfälle, presentera vårt arbete på 

konferenser och i nätverk, lokalt och nationellt, tillsammans med någon eller några av deltagarna. 

För att komma i kontakt med deltagarna tänker vi inledningsvis använda nätverk, inte minst genom 

att samarbeta med invandrarföreningar, familjecentraler och förskolor. Därefter har vi personliga 

möten, för att förklara metoden och arbetsgången och motivera till deltagande.   

7. Styr- och utvärderingssystem 
Varje enskilt barn kommer att följas. Projektgruppens agerande och planering av fortsatta aktiviteter 

är helt avhängigt hur väl projektet lyckas ge barnen goda förutsättningar att lyckas. Och det vet vi 

genom att följa deras skolresultat. Vi kommer såväl inledningsvis som underhand att kartlägga och 

testa med normerade och validerade tester i så hög utsträckning det bara går. I möjligaste mån följer 

vi det upplägg som Skolfam tagit fram.  

Vi har inte ovanstående kompetens eller erfarenhet av att arbeta med vuxnas läsinlärning. Vi har 

varit i kontakt med Stockholms universitet, Centrum för svenska som andraspråk, och en dialog pågår 

kring samarbete. De menar att projektet är av stort intresse utifrån två aspekter:  

1. Att pröva arbetssätt där vuxna lär sig läsa tillsammans med sina barn 

2. Att arbetet vidgar förutsättningarna utifrån att det inte ”bara” är Sfi utan arbetet bygger på 

att civilsamhället involveras i arbetet. 

Tanken med samarbetet är att få en vetenskaplig design på projektets upplägg samt handledning av 

forskare under tiden projektet pågår. Vi vet hur vi kan mäta resultaten av själva avkodningen men 

behöver hjälp med hur vi kan mäta och förstå vårt arbete utifrån uppsatta mål. 

Planen är att vi kontinuerligt hämtar in såväl data från de kartläggningar som görs som genom 

intervjuer med de som deltar. En tvärsektoriell grupp (projektgruppen) analyserar underlaget som 

ligger till grund för planering av aktiviteter på såväl individ- som gruppnivå. Vi kommer också att ha 

tillgång till extern kompetens och en fördjupad analys/rapport tas fram vid varje terminsslut. På 

detta sätt menar vi att projektet har goda förutsättningar att bli ett kunskapsprojekt. 

8. Framtid 
Vi har som sagt Skolfam för ögonen och även detta projekt har potential att nå goda resultat och 

därigenom implementeras och spridas enligt samma principer som Skolfam. 

En avgörande faktor för att lyckas är att involverade parter lyckas samverka. Med samverkan menar 

vi att det gemensamma målet är överordnat respektive organisationers mål. Vi kommer att arbeta 

enligt utgångspunkten att utbildning och hälsa inte kan hanteras framgångsrikt av en enskild 

förvaltning eller verksamhet utan kräver ett gemensamt samhällsansvar.  

https://oppnasoc.helsingborg.se/
https://www.facebook.com/groups/utvecklingsochelsingborg/
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9. Budget 
Budgeten består främst av personalkostnader. Personerna kommer att vara anställda i staden vilket 

innebär att bland annat oh-kostnader står staden för. 

Personal består av projektledare, pedagog samt personer från civilsamhället motsvarande en heltid. 

Som sakkunnig och kvalitetsgarant i genomförandet av den pedagogiska delen i projektet, Läsklar och 

matte, kommer specialpedagog Anna Aldenius Isaksson att vara.  

Utöver detta kommer vi att ha en seniorrådgivare. Det är Leif Redestig som inom ramen för sin 

tidigare tjänst, utvecklare på Socialförvaltningen, grundade Skolfam. Hans erfarenhet av att bedriva 

ett förebyggande arbete med riskgruppsbarn kommer att användas på samma sätt som i Skolfam; 

delta i möten för att säkerställa och leda utefter resultat och planera för implementering och 

spridning.  

 


