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Sammanfattning 

Veckobrev från grundsärskolan analyseras. Syftet är att undersöka hur grundsärskolans 

kunskapsuppdrag synliggörs genom beskrivningar av undervisningen i veckobrev samt hur dessa kan 

stärka samverkan med vårdnadshavarna. Forskning om föräldrasamverkan och kommunikation med 

vårdnadshavare lyfter fram att veckobrev kan vara ett redskap för att stärka samarbetet med hemmet 

kring elevernas lärande. Veckobreven analyseras med en kvalitativ textanalys som undersöker deras 

innehåll, intertextualitet och relationsskapande uttryck. Dessutom används grundsärskolans kursplaner 

som ett verktyg i analysen av texterna. Analysen visar att veckobreven både informerar om pågående 

arbetsmoment och lyfter fram att man verkligen arbetar i skolan. Detta förstås som att breven också 

fyller en funktion för att legitimera grundsärskolan som skolform. Kommunikationen kan förstås både 

som uttryck för partnerskap och isärhållande i relationen mellan specialläraren och vårdnadshavarna.   

 

 

Nyckelord 

veckobrev, grundsärskola, träningsskola, kommunikation, kursplan, föräldrasamverkan, 

vårdnadshavare, utvecklingsstörning 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................. 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 2 

Bakgrund ................................................................................................. 3 

Grundsärskolan .................................................................................................. 3 

Föräldrasamverkan ............................................................................................. 4 

Kommunikation mellan skola och hem genom brev ................................................. 7 

Kommunikation .................................................................................................. 8 

Teoretiska utgångspunkter .................................................................................. 9 

Metod .................................................................................................... 10 

Studiens deltagare .............................................................................................10 

Genomförande ..................................................................................................11 

Tillförlitlighet .....................................................................................................12 

Forskningsetiska aspekter ..................................................................................13 

Resultat ................................................................................................. 14 

Innehåll – beskrivning av undervisningen i matematik i de insamlade veckobreven ...14 

Jämförelse med kursplanerna ..........................................................................15 

Vi arbetar mycket! ..........................................................................................16 

Vad gör de på lektionen? .................................................................................16 

Hur lär de sig? ...............................................................................................16 

Relation ...........................................................................................................16 

Intertextualitet ..................................................................................................17 

Varför veckobrev? .............................................................................................18 

Analys och Diskussion ........................................................................... 19 

Kunskapsuppdraget ........................................................................................19 

Partnerskap och isärhållande ...........................................................................19 

Veckobrevens funktion ....................................................................................20 

Övriga reflektioner ..........................................................................................21 

Implikationer för yrket .......................................................................................21 

Metoddiskussion ................................................................................................22 

Förslag till fortsatt forskning ...............................................................................23 

Bilaga 1  Missivbrev............................................................................... 24 

Bilaga 2  Förfrågningar i Sociala medier ................................................ 25 

Bilaga 3  Centralt innehåll i ämnet matematik ....................................... 26 

Bilaga 4  Centralt innehåll i ämnesområdet verklighetsuppfattning ...... 27 

Bilaga 5  Följdfrågor .............................................................................. 28 

Referenslista ......................................................................................... 29 



 

 



1 

 

Inledning 

Skolans samverkan med hemmet är ständigt aktuell och har den senaste tiden uppmärksammats på 

olika sätt i media (exempelvis Netz, 2014, 16 oktober) och även genom att Skolverket gett ut 

stödmaterialet Skolan och hemmet, som stöd för skolutveckling grundad på aktuell forskning inom 

området (Skolverket, 2014b). I föreliggande studie fokuseras en del av föräldrasamverkan, nämligen 

kommunikationen mellan hem och skola och i denna en relativt outforskad del av många lärares 

arbete, nämligen veckobrev.  

 

En av arbetsuppgifterna som speciallärare i grundsärskolan och därmed också klasslärare är att 

informera föräldrarna om skolans mål och arbetssätt (Skolverket, 2011c). En förekommande form för 

detta är skrivna veckobrev till elevernas vårdnadshavare. I studien analyseras hur veckobreven 

används för att synliggöra och förankra skolarbetet hos föräldrarna. 

 

I upprinnelsen till ämnesvalet ligger också ett antagande om att veckobreven inte bara fyller en 

funktion för att informera utan även att legitimera särskolans verksamhet.  

 

Det senaste decenniet har styrdokumenten för särskolan förändrats och tydligt skrivit fram 

kunskapskrav och mer likhet med grundskolans undervisning (Eriksson-Gustavsson, 2014; SFS 

2010:800; Skolverket, 2011c). Det har också kommit kritik från olika håll som gällt huruvida eleverna 

erbjuds tillräckliga möjligheter till kunskapsutveckling inom särskolan (Berthén, 2007; 

Skolinspektionen, 2010). 

 

Studien fokuserar på lärares beskrivningar av skolarbetet i veckobreven som en utgångspunkt för 

analysen av hur skolans pedagogiska arbete gestaltas och förstås.  

 

Min förförståelse rörande studiens kontext utgörs av elva års arbete inom grundsärskolan, de nio första 

åren som elevassistent och de två senaste som klasslärare. Under de flesta av dessa år har ansvaret för 

att skriva klassens veckobrev till föräldrar varit en av mina arbetsuppgifter, det senaste året enligt en 

skolgemensam mall. En djupare förståelse för skolformen och läroplanen har erhållits genom studier 

till Speciallärare. 
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Syfte och frågeställningar  

Forskningsområdet för föreliggande studie är kommunikation och mer specifikt kommunikation inom 

skolan, som riktas till vårdnadshavare. Studien avser att undersöka hur grundsärskolans 

kunskapsuppdrag synliggörs genom beskrivningar av undervisningen samt hur veckobreven kan stärka 

samverkan med vårdnadshavarna.  

 

Hur beskrivs matematik/verklighetsuppfattning i veckobreven på grundsärskolan? 

 

Hur relaterar läraren till vårdnadshavarna i veckobreven? 

 

Hur kan veckobrevens innehåll förstås?  
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Bakgrund 

I detta kapitel presenteras grundsärskolan, som är området för min studie och därefter aktuell 

forskning om föräldrasamverkan och framförallt veckobrev, som är studiens fokus. Avslutningsvis 

introduceras området kommunikation. 

 

Grundsärskolan 

Här presenteras information om grundsärskolan som är relevant för förståelse av studiens 

utgångspunkter och resultat. 

 

Av skollagen (SFS 2010:800) framgår att: Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans 

kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning ska tas emot i grundsärskolan (7 kap, 5§). Det 

finns alltså två förutsättningar för mottagande i grundsärskolan; utvecklingsstörning samt att eleven 

inte bedöms kunna nå läroplanens kunskapskrav. Det krävs också vårdnadshavares medgivande innan 

en elev mottas i grundsärskolan, såvida inte synnerliga skäl föreligger.  

 

Läsåret 2014/15 går det 9700 elever i grundsärskolan (Skolverket, 2015). Av dessa går 3820 elever i 

inriktningen träningsskola. Ungefär 20 procent av de återstående eleverna är integrerade i 

grundskoleklasser.  

 

Det är inte ovanligt att klasser inom grundsärskolan innehåller elever som läser både enligt kursplanen 

för ämnen och ämnesområden, samma elev kan också läsa en kombination av dessa kursplaner och 

även grundskolans, utifrån rektorsbeslut (SFS 2010:800, kap. 11, 8§). Det också vanligt att en klass 

består av elever i flera olika årskurser (Berthén, 2007; Blom, 2003), delvis på grund av det varierande 

elevunderlaget men även utifrån elevernas behov. En etisk aspekt vid författandet av veckobrev och 

annan kommunikation riktad till vårdnadshavarna som grupp är huruvida man bara ska beskriva det 

som är gemensamt för alla eller även det som enbart somliga av eleverna gjort, eftersom eleverna ofta 

arbetar med uppgifter på olika nivåer beroende på var de befinner sig i sin kunskapsutveckling. 

 

Föreliggande studie avser grundsärskolans årskurser 1-9, både de elever som läser ämnen och de som 

läser ämnesområden i inriktningen träningsskola. Med nya skollagen (SFS 2010:800) kom begreppet 

grundsärskola att innefatta även det som tidigare kallades träningsskola, den nya beteckningen för 

skolformen kommer huvudsakligen att användas i texten. Då händelser längre tillbaka i tiden avses 

används begreppet särskolan. 

 

Grundsärskolan har en egen läroplan (Skolverket, 2011c) som i de första kapitlen till stora delar är 

gemensam med grundskolans (Frithiof, 2011). Kursplanen innehåller samma ämnen som grundskolan 

men innehållet och kunskapskraven är anpassade för skolformen. Inom grundsärskolan finns även 
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inriktningen träningsskola för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i 

ämnen (SFS 2010:800, kap. 11, 3§). Elever som läser inriktningen träningsskola har en kursplan som 

består av fem ämnesområden, nämligen Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, 

Vardagsaktiviteter och Verklighetsuppfattning (Skolverket, 2011c). 

 

Skolämnet matematik finns i inriktningen träningsskola inom ämnesområdet verklighetsuppfattning, 

som huvudsakligen behandlar områden inom naturvetenskap, teknik och matematik (Skolverket, 

2014a, s.10). Matematikdelen i ämnesområdet verklighetsuppfattning tydliggörs genom skuggningar i 

översikten av kursplanens centrala innehåll (Bilaga 4). I studien används både benämningen 

matematik och benämningen verklighetsuppfattning, den senare syftar då enbart på matematik-delen 

av innehållet i ämnesområdet. Ordet matematik kommer också att användas i texten som 

samlingsnamn för dessa båda. Valet att fokusera på just matematik/verklighetsuppfattning i analysen 

av veckobreven är en av studiens avgränsningar och grundades på uppfattningen att omnämnandet av 

matematik i veckobreven utgör ett uttryck för lärarens kommunikation om det pedagogiska arbetet. 

 

Undervisningen i grundsärskolan planeras på samma sätt som i grundskolan utifrån läroplan med 

kursplaner. Kursplanerna är uppbyggda på samma sätt och inleds med ämnets syfte och de långsiktiga 

mål som eleven ska uppnå, uttryckta som ämnesspecifika förmågor. Därefter redogörs för det centrala 

innehållet, nämligen vad som ska behandlas och slutligen kunskapskraven för olika 

betygs/bedömningsnivåer (Skolverket, 2011a, 2011b, 2011c, 2011d). Dessa tre delar ska enligt 

Skolverkets allmänna råd (2011d) utgöra grunden för lärarens planering. 

 

Föräldrakontakterna inom grundsärskolan skiljer sig till viss del från grundskolans. Det är vanligare 

med skolskjuts och därmed färre möjligheter till personliga kontakter vid hämtning och lämning. 

Däremot förekommer ofta fler möten än terminens utvecklingssamtal utifrån samarbete med 

exempelvis olika yrkesgrupper inom habiliteringen (Heister Trygg, 2012). Många elever har 

loggböcker/kontaktböcker som går mellan hem och skola för att stärka den dagliga kommunikationen 

(Berthén, 2007). Dessa kan innehålla föräldrars beskrivningar av aktiviteter som eleven gjort på 

fritiden, som ett underlag för att stärka elevens kommunikation kring nära ämnen, praktisk 

information, samt beskrivningar av dagens skolarbete, skrivna av läraren eller eleven utifrån förmåga. 

 

Föräldrasamverkan 

Forskningsområdet om relationen mellan föräldrar och skola är enormt och svårt att överblicka menar 

Erikson (2004). Han har i sin studie beskrivit fyra olika modeller för hur denna relation kan gestaltas: 

partnerskap, brukarinflytande, valfrihet och isärhållande. Kort sammanfattat kan de beskrivas så här: 

Partnerskapsprincipen, vars syfte är att öka barnets lärande strävar efter nära relation mellan hem och 

skola. Brukarinflytandeprincipen härrör ur ett demokratiskt synsätt och förordar föräldrars delaktighet 

i skolans styrning. Valfrihetsprincipen är den senast tillkomna och har kommit att fokusera på vad 

skolan kan göra för det enskilda barnet och familjen. Isärhållandets princip handlar om att tydliggöra 

vilka olika roller hemmet och skolan har och anses också bidra till jämlikhet för eleverna. I studien 

används principerna partnerskap och isärhållande i beskrivningarna av skolans samverkan med 
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hemmet. Skolverket (2014b) lyfter fram att både isärhållandets princip och partnerskapsprincipen har 

stöd i nuvarande läroplan (Skolverket, 2011c). Skolans uppdrag att stärka elevens förmåga till egna 

ställningstaganden och valfrihet kan ses som en del av isärhållandet medan det i andra stycken skrivs 

fram ett samarbete med hemmen och gemensamt ansvar.  

 

Av läroplanen (Skolverket, 2011c) framgår att alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet (s.16). 

Dessutom anges att läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling (s.17) och att rektorn ansvarar för att: formerna för 

samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om skolans mål 

och sätt att arbeta (s.19). 

 

Beteckningen vårdnadshavare, används i de flesta fallen då det gäller föräldrar utom då andra uttryck 

använts i de studier som refereras samt i uttrycket föräldrasamverkan. Vårdnadshavare är den 

beteckning som vanligen används i skolans styrdokument (SFS 2010:800, Skolverket, 2011c).  

 

Epstein (2009) listar sex olika områden för samarbete mellan skolan och föräldrarna för att gynna 

elevernas lärande, de kan betraktas som sex komponenter inom begreppet föräldrasamverkan. Dessa 

är: en stödjande hemmiljö, effektiv kommunikation mellan hem och skola, engagera föräldrarna som 

resurser i skolan (voluneteering), instruera föräldrarna kring läxor och lärande i hemmet, involvera 

föräldrar i beslutsfattande samt stärka samarbetet med olika instanser i samhället. Hennes syn på 

föräldrasamverkan sammanfaller med partnerskapsprincipen (Erikson, 2004). Veckobrev, som 

föreliggande studie fokuserar utgör en del av kommunikationen mellan hem och skola men kan också 

användas för inbjudan till engagemang och instruktioner kring lärande, de två efterföljande områdena i 

Epsteins lista (2009). 

 

Vid en studie om föräldrasamverkan som riktades till rektorer på 21 grundskolor i Nya Zeeland 

(Hornby & Witte, 2010) framkom att brev användes vid 17 av skolorna som en av kanalerna för 

kommunikation med föräldrar. Studien lyfter fram det faktum att väldigt få skolor har policys för 

föräldrasamverkan trots att forskning framhåller föräldrasamverkans positiva effekter på elevernas 

skolresultat och vikten av att lärare utbildas inom området. Även Roll-Pettersson (2004)  lyfter fram 

behovet av att lärare utbildas om föräldrasamverkan och hur den kan bidra till att stärka elevernas 

utveckling. Att det var ovanligt att skolor hade en gemensam policy för kontakten mellan hem och 

skola, konstaterade även Nilsson (2005) i en svensk studie. 

 

Roll-Pettersson (2004) har studerat föräldrars upplevelse av sina påverkansmöjligheter i skolan. De 

studerade grupperna hade barn i behov av särskilt stöd där somliga gick i särskola medan andra fick 

stöd i en grundskoleklass. Två intressanta resultat av studien var dels att föräldrarna till elever som 

gick i särskolan var mer nöjda med relationen till skolan och lärarnas kompetens. Dels visade det sig 

finnas ett positivt samband mellan föräldrarnas upplevelse av sina möjligheter till inflytande på 

elevernas skolsituation och vilka ansträngningar de gjorde. Detta kan vara ett resultat av att både 
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särskolan och grundskolans lägre årskurser mer aktivt samverkar med föräldrarna, i likhet med 

Eriksons partnerskapsprincip (2004). 

 

Swärd och Florin (2014) poängterar att föräldrar till barn i grundsärskolans elevgrupp är särskilt 

viktiga att samverka med. De menar att medan skolans fokus tidigare varit att påverka och informera 

föräldrarna betraktas de numera som viktiga samarbetspartners. Det överensstämmer med Eriksons 

(2004) partnerskapsprincip. Föräldrarna är specialister på sina barn och det är viktigt att läraren har 

förmåga att möta dem utifrån deras livssituation. De hävdar dock att: Samarbetet med föräldrar ska 

bygga på frivilliga åtaganden från förälderns sida (Swärd & Florin, 2014, s.41) vilket 

överensstämmer med Netz (2014, 16 oktober) redogörelse för skolans samverkan med föräldrar. 

 

Figur 1 illustrerar de olika delarna av skolans samverkan med vårdnadshavare, både formella och 

informella, i grupp och individuellt. Veckobrev som samverkansform betraktas som formell och riktad 

till vårdnadshavarna som grupp. 

 

 

Figur 1, (Myndigheten för skolutveckling, 2007. s. 3) 
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Kommunikation mellan skola och hem genom 

brev 

Med veckobrev avses i föreliggande studie meddelanden som skickas från läraren till samtliga 

föräldrar i klassen med viss regelbundenhet. De kan också kallas exempelvis månadsbrev, hembrev, 

informationsbrev. På engelska benämns de exempelvis school letter (Forsberg, 2007), newsletter 

(Hornby & Witte, 2010; Lewis, Kim & Bey, 2011; Jensen, 2006) och kan då antingen gälla klassen 

eller ibland hela skolan. Breven distribueras på olika sätt; i pappersform, via epost, via skolans portal 

på internet, eller via hemsidor och kan innehålla såväl praktisk information om vad som ska komma 

som annan information om undervisningen. 

 

Lewis et al. (2011) har på nära håll följt två lärare i en skola som är känd för framgångsrik 

föräldrasamverkan och sammanställer deras olika handlingar och förhållningssätt utifrån Epsteins 

(2009) komponenter. Brev (newsletters) omnämns i den nämnda studien (Lewis et al., 2011) som ett 

redskap för att bjuda in/nå ut till föräldrarna. Beskrivningen visar att en av lärarna använder brev bland 

annat för att informera föräldrar om pågående skolarbete, beskriva vad de kan träna särskilt på hemma 

och informera om kommande händelser och utflykter.  

 

Veckobrev och liknande utskick inom skolan är inte reglerat i några styrdokument konstaterar två 

svenska studier (Borin, 2011; Forsberg, 2007) men kommunikation via veckobrev förekommer i 

många skolor som en del av kommunikationen med elevernas vårdnadshavare. Förekomsten av 

veckobrev i den svenska grundskolan och särskolan kunde inledningsvis beläggas genom att de 

nämndes i förbifarten i flera avhandlingar (Asp-Onsjö, 2006; Berthén, 2007). Veckobrev används, 

enligt tidigare studier (Nilsson, 2005; Erikson, 2009) mer frekvent i de lägre årskurserna.  

 

Artiklar som fokuserade på just skolans kommunikation med hemmet via brev gjorde det med olika 

perspektiv (Borin, 2011; Forsberg, 2007; Jensen, 2006; Keogh, 2010).  

 

Borin (2011) har beskrivit veckobrev inom skolan som genre och menar att det som är gemensamt för 

breven är att texterna är nära knutna till verksamheten och förutsätter att läsaren har en viss 

förförståelse. Syftet är att förmedla, påminna och ge information. Hon konstaterar också att innehållet i 

de studerade breven är likartat trots avsaknad av styrdokument kring veckobrev. Föräldrarna är de 

huvudsakliga mottagarna av breven, men inkluderas sällan i tilltalet där ordet vi oftast används i 

betydelsen vi i klassen (Borin, 2011). 

 

Jensen (2006) tar upp möjligheterna med veckobrev och redogör i sin artikel för hur breven kan bli 

något mer än en envägskommunikation och stärka samarbetet mellan lärare, vårdnadshavare och 

elever genom att vårdnadshavarna får inblick i klassens pågående arbete, gärna med elevexempel. 

Genom att tydliggöra mål och metoder för undervisningen samt tipsa om aktiviteter och websidor 

möjliggörs samtal och interaktion mellan vårdnadshavare och elev i hemmet om undervisningen. Om 

läraren dessutom läser och kanske även skriver breven tillsammans med eleverna skapas både tillfälle 
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till sammanfattning och repetition och framåtblick menar Jensen (2006). Eleverna blir bättre rustade 

för att prata om skolarbetet hemma. 

 

Forsberg (2007) har studerat hur föräldrarollen konstrueras genom veckobrev och konstaterar att 

läraren tar rollen som undervisningsexpert medan föräldrarna framförallt förväntas ta ansvar för 

elevernas beteende. Brevens tilltal till föräldrarna kan ses som inbjudningar till olika slags 

engagemang i skolan och direkta order till engagemang hemma genom att skicka med rätt saker till 

skolan och genom stöd med läxor. Liknande resultat redovisar Keogh (2010) som konstaterar att 

skolan i den skriftliga kommunikationen med föräldrarna idkar styrning och indirekt uppmanar dem 

att vara skolans förlängda arm. Resultatet av dessa båda studier (Forsberg, 2007; Keogh, 2010) kan ses 

som exempel på isärhållandets princip (Erikson, 2004). 

 

Nilsson och Sefyrin (2005) har i en studie tagit reda på vårdnadshavares tankar om kommunikation 

mellan hem och skola. En av uppfattningarna som framkom i studien var att den enskilda läraren 

spelar en viktig roll för kommunikationen och önskemål framlades om att kommunikationen borde bli 

mer likartat exempelvis med skolgemensamma policys. Karlsson (2006) har också studerat föräldrars 

förväntningar på kommunikationen med skolan och kom fram till att föräldrar med eftergymnasial 

utbildning var mer intresserade av information om undervisningens innehåll, elevernas resultat och 

tips på hur man kunde arbeta med samma områden hemma, vilket sammanfaller med flera av Epsteins 

komponenter (2009). Föräldrar med gymnasiet som högsta utbildningsnivå uppskattade framför allt 

praktisk information. 

 

Det är viktigt att vårdnadshavarna har tillgång till information om arbetssätten i skolan för att ta del av 

ansvaret (Epstein, 2009; Jensen, 2006; Swärd & Florin, 2014). En etisk aspekt är huruvida 

informationen görs tillgänglig för alla. Då vårdnadshavare har ett annat modersmål ställs det extra 

stora krav på informationen och kommunikationen kring skolarbetet då den behöver göras begriplig 

och tillgänglig för att även de ska ha möjligheter att samverka med skolan och läraren kring elevernas 

undervisning (Alfakir, Lahdenperä & Strandberg, 2010). 

 

 

Kommunikation  

Det finns två dominerande sätt att betrakta kommunikation, processkolan och den semiotiska skolan 

(Fiske, 1997). Processkolan betraktar kommunikation som en rak kedja från sändaren som skickar ut 

ett meddelande av något slag till mottagaren. Kommunikation betraktas som överföring av 

meddelanden. På vägen kan det uppstå missförstånd som leder till att meddelandet inte uppfattas som 

det var tänkt.  

 

Den semiotiska skolan ser kommunikation som en pågående process med skapande och utbyte av 

betydelser i relation till både texten och kontexten. Den studerar hur kommunikationen påverkas av de 

individer som deltar i den. Kommunikationens funktion är central (Fiske, 1997).  
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Habermas (1996) beskriver hur kommunikation kan förstås som handlingar med olika syften. 

Kommunikativa handlingar söker uppnå förståelse mellan deltagarna i kommunikationen. Strategiska 

handlingar har ett bakomliggande, medvetet eller omedvetet, syfte att påverka mottagaren.   

 

Veckobrev inom skolan är exempel på texter som riktar sig till läsare som ingår i en särskild målgrupp 

där sändaren vanligen är klassläraren och mottagarna är elevernas vårdnadshavare. De skulle även 

kunna liknas vid nyhetsbrev, som enligt Ledin och Moberg (2010) syftar till att stärka banden till 

läsaren genom att … berätta vad som händer (s.170). 

 

Föräldrarnas uppfattning om skolan är viktig. Mardones Larsson och Nilsson (2008) citerar i en artikel 

om skolor kvalitetsarbete en rektor som uttrycker det så här: Man inser som skolledning att våra 

”kunder” väljer med fötterna, passar det inte det de får hos oss,  väljer de bort oss (s.185). 

 

Lundahl och Öquist (2004) har reflekterat kring vilken påverkan de ständiga och utvärderingarna i 

dagens samhälle kan ha och lyfter bland annat fram de rankingar mellan skolor som uppstått i det de 

benämner som mätsamhället. Dessa leder inte bara till att ansvariga blir medvetna om kvaliteten eller 

bristen på kvalitet i verksamheten utan har också bieffekter, såsom att alla deltagarna börjar tänka 

annorlunda om sin verksamhet. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Den metodansats som ligger till grund för studien är hermeneutisk, tolkande. Vår uppfattning om 

verkligheten handlar enligt hermeneutiken om tolkningar (Lundin, 2007). Analysen av texterna syftar 

till tolka och försöka förstå, med tyngdpunkt på tolkning av textens mening utifrån kännedom om 

kontexten (Bryman, 2011). Veckobreven analyseras med utgångspunkt från den semiotiska skolan 

(Fiske, 1997) där meningen tolkas och förstås i samverkan med förförståelse och kontext. 

 

Textanalytisk metod, som används i studien, är en kvalitativ metod som fokuserar på textens karaktär 

och analyserar textens centrala betydelser (Ledin och Moberg, 2010). Den bygger på en 

konstruktivistisk tradition i meningen att textens betydelse skapas i samverkan med läsaren och 

kontexten. Analysen utgår från kommunikationssituationen där texten förekommer, den närmast 

omgivande kontexten.  

 

Siffror och tabeller är något som traditionellt förknippas med kvantitativ metod men de kan också ha 

sin plats i kvalitativa analyser (Miles & Huberman, 1994, citerad i Watt Boolsen, 2007). Genom att 

ordna sitt material och räkna kan man få överblick och få syn på saker som kanske går förlorade vid 

närläsning menar Jacobson (2008). 
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Metod  

I detta kapitel beskrivs inledningsvis urvalet därefter genomförandet, tillförlitligheten och de 

forskningsetiska aspekterna.  

Studiens deltagare  

På grund av studiens mindre omfattning, både i tid och omfång, har det gjorts ett bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). Veckobrev har insamlats från grundsärskolor där jag antingen har kontakter via mitt 

professionella nätverk, eller fått kontakt via förfrågningar i Sociala medier (Bilaga 2). De personer 

som visat intresse fick ett missivbrev (Bilaga 1) som informerade om studien.  

 

Följdfrågor skickades ut till deltagarna via mejl två gånger under studiens gång, för att kunna belysa 

intressanta aspekter av ämnet som uppkommit under inläsning av litteratur och analys av veckobreven.  

 

Sålunda har det empiriska materialet bestått av två sorters texter, främst de inskickade veckobreven, 

men även informanternas svar på direkta frågor via mejl. Samtliga tillfrågade har deltagit i studien och 

besvarat de utskickade följdfrågorna (Bilaga 5).  

 

Totalt samlades 52 veckobrev från 9 olika grundsärskolor in, en klass på vardera skolan har deltagit. 

De flesta av veckobreven skickades via epost och avidentifierades innan utskrift. Varje medverkande 

skola tilldelades en bokstavsbeteckning, breven numrerades löpande. Några av veckobreven skickades 

via post, dessa avidentifierades manuellt. 

 

Veckobreven som skickades in är vanligtvis författade av läraren själv. I två av de deltagande 

klasserna finns två lärare/mentorer som turas om att skriva. En av lärarna tar hjälp av arbetslaget att 

skriva och en frågar ibland eleverna om de har något särskilt de vill få med. Det ska tilläggas att på 

flera av skolorna i studien sker den skriftliga kommunikationen med hemmet även på andra sätt 

exempelvis genom elevernas eget veckobrev eller anteckningar i loggböcker. 

 

Ett år som ligger nära i tiden valdes dels för att öka sannolikheten att breven fanns bevarade, dels för 

att bidra till aktualitet i studien. Det preciserades att veckobreven skulle vara från höstterminen, för att 

möjliggöra frågan om vilka årskurser som ingick i klassen. Valet att rikta mig till klasserna 1-9 och 

även båda kursplanerna gjordes också för att öka sannolikheten att få in material utifrån 

bakgrundskunskapen om att eleverna ofta är åldersblandade i grundsärskolans klasser. Två av de 

deltagande lärarna har även elever som läser enligt grundskolans kursplan i sina klasser, dessa är dock 

ej i majoritet. En förteckning över de deltagande klasserna finns i Tabell 1 (s.11). En sammanställning 

över de insamlade breven finns i Tabell 2 (s.14). 
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Tabell 1. Förteckning över årskurser och kursplaner i de deltagande klasserna  

 

Elevers kursplaner och årskurser (åk) 

Skola A B C D E F G H I 

Ämnesområden (åk) 1-5 7-9 - - 1-6 7-9 6-9 5 6-9 

Ämnen (åk) 1-5 - 2-6 6-9 1-6 7-9 - - - 

Grundskola (åk) 1-5 - - - - - - 1 - 

 

I missivbrevet (Bilaga 1) efterfrågades två till fem veckobrev, men några informanter skickade flera 

och i studien analyserades alla inkomna brev som uppfyllde grundkriterierna: att minst hälften av 

eleverna är mottagna i grundsärskolan och att breven kommer från höstterminen 2014. Ett par av 

informanterna uttryckte att de endast skriver informationsbrev då det finns något särskilt att meddela, 

exempelvis läraren i skola D där sex stycken brev var det totala antalet som skickades under 

höstterminen 2014. Tre av informanterna skickade fler brev, i stort sett hela höstterminens veckobrev. 

Där kunde man på ett tydligare sätt se hur stor andel av de klassernas veckobrev som innehåller 

någonting om undervisningen i matematik. Då studiens huvudsakliga syfte var att studera 

beskrivningar av undervisningen togs alla de tillgängliga breven med i analysen. Eftersom studien är 

kvalitativ gör den inget anspråk på att generera allmän och statistiskt säker information utan snarare att 

undersöka och beskriva den verklighet som konstrueras genom texterna. 

Genomförande 

För att avgränsa studiens omfattning och möjliggöra en fördjupad analys av materialets innehåll 

beslutades att framför allt studera beskrivningar av ämnet matematik/verklighetsuppfattning. 

 

Analysen av de insamlade veckobreven utfördes i flera steg. Inledningsvis genom att breven 

genomlästes flera gånger varvid de meningar eller uttryck som ansågs beröra ämnet matematik 

markerades. Därefter sammanställdes samtliga markeringar och uttrycken delades upp i mindre 

betydelsebärande enheter till en lista med 63 stycken kortare eller längre citat ur veckobreven. Antalet 

uttryck uppdelat på de deltagande skolorna framkommer av Tabell 2 (s. 14). 

 

Uttrycken i listan sorterades under tre huvudrubriker med utgångspunkt från vilken eller vilka av 

grundsärskolans kursplaner som var representerade i klassen (se Tabell 1). Denna uppdelning gjordes 

för att möjliggöra granskning i relation till kursplanerna. Två av klasserna i studien innehåller även 

elever som läser enligt grundskolans kursplan men jämförs inte med denna, då studiens fokus ligger på 

grundsärskolan. Under den andra analysen där uttrycken rörande matematik relaterades till 

kursplanerna gjordes överväganden utifrån vad som upptäcktes och beslut fattades att främst använda 

kursplanernas centrala innehåll (Bilaga 3, Bilaga 4) som underlag, då det sällan förekom några 

syftningar till ämnesspecifika förmågor eller kunskapskrav. Tre olika teman upptäcktes i lärarnas 
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beskrivningar av undervisningen i matematik, dessa presenteras under rubriken innehåll i 

resultatavsnittet. 

 

Den tredje analysen tog sitt avstamp i kategorierna innehåll, relation, form och intertextualitet som 

föreslås i den modell för kvalitativ textanalys som Ledin och Moberg (2010) presenterar, vars syfte är 

att upptäcka vad som karaktäriserar en utvald text. Samtidigt som deras modell innehåller fyra olika 

kategorier betonar de att man sällan analyserar alla dessa moment, utan söker finna det som 

karaktäriserar den aktuella texten och använder kategorierna som stöd i det arbetet. I föreliggande 

studie uteslöts kategorin form då den inte bedömdes svara upp mot studiens syfte.  Mer fokus lades 

istället på kategorin innehåll där även kursplanerna (Skolverket, 2011c) användes som ett redskap för 

analysen.  

 

Innehållet innebär vad texten handlar om och vad den påstår om sina teman. Relation tittar närmre på 

vilka möjligheter som texten erbjuder för relationsbyggande, genom olika språkhandlingar, uttryck för 

känslor och användning av pronomen. Intertextualitet innebär hur texten hänger samman med andra 

texter, exempelvis genom att relatera till redan given information, men även hur den låter olika röster 

komma till tals (Ledin & Moberg, 2010). Intertextualitet och relation analyserades i hela den 

insamlade textmassan, medan innehåll analyserades specifikt i relation till listan med uttryck ur 

veckobreven som handlade om matematik. 

 

Kontinuerligt ifrågasättande och omvärderande av resultat och metod har möjliggjort ett fjärmande 

från innehållet som bidragit till upptäckten av nya teman och huvuddrag i de studerade veckobreven. 

Då texter ofta erbjuder olika läsvägar (Ledin & Moberg, 2010, s.158) visar resultatet av analysen en 

möjlig väg att läsa och de betydelser som följer av denna. Analysen kan inte uttömma textens 

betydelser utan snarare hitta ett möjligt sätt att förstå texten. 

 

 

Tillförlitlighet  

Det empiriska materialet utgjordes främst av veckobrev från grundsärskolan, därtill informanternas 

skriftliga svar på följdfrågor. Detta kan anses överensstämma väl med syftet för studien, som var att 

undersöka veckobrevens funktion och bidra till studiens kvalitet. 

 

Genom en tydlig beskrivning av analyserna samt citat ur empirin som stöder det som observerats i de 

insamlade breven styrks det uppkomna resultatet. Användningen av siffror och tabeller bidrar till att 

möjliggöra en överblick över empirin. 

 

Det empiriska materialet utgörs av texter, något som kan sägas vara mer ”stabilt” i sin innebörd än 

exempelvis intervjuer. Emellertid används texterna i studien för att dra slutsatser om det syfte och den 

skolform de producerats i vilket inte var den ursprungliga anledningen till att de författades. Urvalet av 
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deltagare till studien och senare det urval informanterna gjorde vid inskickning av veckobreven är 

andra faktorer som bör beaktas i bedömningen av studiens kvalitet (Ekström & Larsson, 2010). 

 

Det är inte möjligt att helt säkert uttala sig om äktheten i de studerade dokumenten, som inskickats av 

deltagarna i studien.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Redan vid planeringen av studien övervägdes de etiska frågorna (Kvale & Brinkmann, 2009) och 

information om dessa formulerades i ett missivbrev till informanterna (Bilaga 1). Det material som 

samlats in innehåller inga känsliga uppgifter så risken att någon ska påverkas negativt bedömdes som 

liten.  

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2002) har beaktats enligt redogörelse nedan. De som 

deltog i studien har informerats om studiens syfte, vem som ligger bakom studien och att de har 

möjlighet att ta del av resultatet. De har också informerats om att deltagandet är frivilligt och att de 

kan avbryta sitt deltagande när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det kan anses att informanterna gett sitt samtycke till att medverka i studien i och med att de skickat in 

sina utvalda veckobrev. 

 

Beskrivningar av skolor, kontaktvägar och deltagare i redovisningen av studien samt i samtal kring 

denna har varit försiktiga för att garantera anonymitet och undvika risk för eventuell igenkänning. De 

insamlade veckobreven har avidentifierats före utskrift och granskning genom att samtliga 

personnamn och ortnamn, samt andra orts/skolspecifika benämningar ersatts med bokstäver eller mer 

allmänna uttryck.  

 

Det insamlade materialet kommer inte att utnyttjas till något annat syfte än just denna studie. Då 

uppsatsen är godkänd kommer samtliga insamlade veckobrev att förstöras. 
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Resultat  

I detta kapitel presenteras resultaten av de genomförda analyserna under rubrikerna innehåll, relation, 

intertextualitet samt ”varför veckobrev”. 

 

Innehåll – beskrivning av undervisningen i 

matematik i de insamlade veckobreven 

Denna del av analysen gäller enbart de delar i veckobreven som handlade om matematik. 

Inledningsvis presenteras en översikt som visar hur stor del av breven som innehöll något om 

matematik, därefter resultatet av jämförelsen med kursplanerna, slutligen de tre teman som upptäckts i 

uttrycken kring matematik. 

 

I Tabell 2 framgår hur stor andel av veckobreven som innehöll någonting om matematik. Av de 52 

veckobreven är det drygt hälften. Fyra av skolorna nämner matematik i samtliga inskickade 

veckobrev, dessa skolor har skickat mellan två och fyra brev. Skolorna D och H som skickat in hela 

höstterminens veckobrev hamnar på 33 % och 40 %.  

 

 

Tabell 2. Förteckning över de insamlade breven och frekvensen av brev som berör 

matematik 

 

Sammanställning över deltagande skolor och insamlade brev 

Skola A B C D E F G H I Summa 

Antal brev 4 2 5 6 2 3 11 15 4 52 

Brev med matte* 4 2 1 2 2 1 5 6 4 27 

Andel** 100 % 100 % 20 % 33 % 100 % 33 % 45 % 40 % 100 % 52 % 

Antal uttryck*** 15 7 1 5 9 1 6 6 13 63 

 

*Någon del av texten i brevet kan härledas till ämnet matematik/ämnesområdet verklighetsuppfattning. 

**Hur stor del av de inskickade veckobreven innehåller någonting om matematik/verklighetsuppfattning 

***Uttrycken om matematik ur veckobreven som brutits ner och sammanställts i en lista för granskning. 
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Jämförelse med kursplanerna 

Samtliga yttranden i de insamlade veckobreven som på något sätt berör 

matematik/verklighetsuppfattning har jämförts med aktuell kursplans uppräkning av det Centrala 

Innehållet inom matematik (Bilaga 3 och 4). Två av klasserna i studien innehåller även elever som 

läser enligt grundskolans kursplan men jämförs inte med denna, då fokus i arbetet ligger på 

grundsärskolan. Detta syns emellertid i veckobrevens beskrivning av matematik, då en av klasserna 

arbetar med olika slags diagram, ett innehåll som i kursplanen för ämnet matematik på grundsärskolan 

inte kommer förrän i årskurs 7-9.  

 

Ur denna jämförelse med kursplanernas centrala innehåll kan man se att beskrivningarna av 

matematiken oftast handlar om att berätta vilket område man arbetar med, såsom: arbetar mycket med 

pengar, arbetat med geometriska figurer, har också arbetat med tid  

 

Det förekom också en del allmänna uttryck som inte direkt kunde relateras till något specifikt uttryck i 

kursplanen till exempel: både ute- och inne matematik. 

 

Några klasser, vars elever läser endast enligt en kursplan, och deras veckobrev följaktligen analyserats 

endast enligt den kursplanen, visar sig ha arbetat med områden från den andra kursplanen. Eleverna 

som läser ämnet matematik ska öva tidsuppfattning, vilket återfinns i kursplanen för ämnesområdet 

verklighetsuppfattning. Eleverna som läser ämnesområdet verklighetsuppfattning har haft en lektion 

kring sannolikhet, som återfinns i kursplanen för ämnet matematik. 

 

Gällande den etiska aspekten hur man beskriver skolarbetet generellt i ett brev riktat till alla 

vårdnadshavare blir det synligt i några av veckobreven att alla elever inte arbetar med samma sak, 

exempelvis: De har fått tillverka egna klockor i papp och arbetar utifrån deras nivå med tiden och 

klockan på olika sätt.   

 

Det visade sig alltså att många av uttrycken rörande matematik räknade upp pågående arbetsområden 

tillsammans med något uttryck för ”arbete”. Ett annat mönster i uttrycken var mer varierade verb som 

beskrev en aktivitet. En tredje typ av uttryck beskrev både vad som skulle inläras och hur det tränades. 

Dessa tre teman som upptäcktes i veckobreven sammanställdes och redovisas nedan under rubrikerna: 

Vi arbetar mycket! Vad gör de på lektionen? Hur lär de sig?  
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Vi arbetar mycket! 

Ett genomgående tema i breven var olika uttryck för arbete. Dessa förekom med stigande intensitet 

från de försiktiga: vi har också arbetat en del med och dessutom har vi arbetat lite med.  

Sedan kom de allmänna: har eleverna övat, de har jobbat med, arbetade med.  

Några uttryckte att flera arbeten pågår: vi har också arbetat med, vi har också hunnit med.  

Ett veckobrev räknade upp att det arbetats med hela fem olika matematikområden på samma vecka. 

Slutligen de starka: arbetat en hel del med, vi arbetar mycket med och det här arbetar vi extra mycket 

med just nu. 

 

Vad gör de på lektionen?  

Dessa uttryck beskriver lite tydligare vad som skett, vanligen genom att använda olika verb. 

Exempel inom detta tema: har också mätt, har handlat, har jämfört, har delat, lekte affär, sorterat, 

storlekssorterat. 

 

Hur lär de sig? 

Det tredje temat, som upptäcktes i endast en av de deltagande skolornas brev var att beskriva både vad 

som tränas och hur, exempelvis arbetat med tidsuppfattning genom att skriva i almanacka, … kalender 

eller dagbok. 

 

Relation 

Relationsskapande möjligheter i texten i de insamlade veckobreven har studerats i hela textmassan.  

De pronomen som var vanligast förekommande i breven var vi som förekom i nästan alla veckobrev, 

sedan alla, och olika former av de, vår, och eleverna som förekom i ungefär en tredjedel av 

veckobreven, därefter kom klassen som användes i ungefär en sjättedel av breven. En av skolorna 

använde istället uttrycket ungdomarna, om elever i år 7-9. Ovanstående uppräkningar utgörs av 

pronomen som enligt Borin (2011) kan betraktas som exkluderande, då de inte innefattar 

vårdnadshavarna.  

 

Endast en av informanterna blev ”personlig” med mottagarna genom att använda flera uttryck för 

känslor; jag upplever, mysigt. 

 

Vårdnadshavare tilltalades direkt vanligen endast med hälsningsfraser i början och slutet av breven. 

Ibland var de inkluderade i ordet ni, exempelvis i samband med inbjudningar eller erbjudanden 

De språkhandlingar som förekom i veckobreven var främst påståenden, vilka har redovisats närmare 

under rubriken innehåll.  
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Andra språkhandlingar förekom i 34 av de 52 breven. De hade ofta karaktären av 

instruktion/uppmaning, som ta med, kom ihåg, vill påminna om, tänk gärna på, det vore väldigt kul 

om, samarbete kring läxan.  

 

Vissa av de relationsskapande uttalandena var utformade som erbjudanden: om ni önskar, föreläsning, 

gå gärna in och kolla, om man vill får man ta med, åter andra var uttryck för inbjudan: hör av er, 

välkomna, vill bjuda in och beröm: vi tackar, tacka för gott samarbete, det är bra att ni.    

I texterna som handlade om matematik relaterades det till vårdnadshavare vid två tillfällen, det ena 

genom uttrycket se exempel nedan och det andra med en anvisning för läxor: Ni kan gärna ta hjälp av 

en linjal för att se talraden eller klossar, tändstickor eller knappar för att räkna med. 

 

Fyra av de deltagande skolorna hade kontaktuppgifter till läraren i breven vilket också kan uppfattas 

som inbjudan till kommunikation. 

 

När det gäller den etiska aspekten, huruvida alla vårdnadshavare kan tillgodogöra sig innehållet i en 

text på skriven svenska undersöktes detta med hjälp av följdfråga 3 (Bilaga 5). De flesta av de nio 

informanterna uppger att behovet inte finns i klassen just nu och två av dem betonar att de självklart 

skulle anpassa breven om behov fanns. Bland informanterna framhåller två stycken att de generellt 

försöker undvika svåra ord för att texten ska vara lättläst. Det är också två informanter som uppger att 

de gör anpassningar, den ena genom att använda fler bilder och enklare ord och den andra genom att 

muntligt sammanfatta breven på ett annat språk. 

 

Intertextualitet 

Detta analyserades i relation till veckobrevens samlade textmassa. Uttryck som hänvisade till tidigare 

information förekom i elva av de insamlade breven.  Dessa handlade oftast om saker av praktisk 

karaktär. Exempel på sådana uttryck är: infomentor dröjer, vi vill påminna om föräldramöte, inget har 

fortfarande hänt gällande ombyggnationen. 

I några av veckobreven blir det synligt att viktig information upprepas, exempelvis vilka dagar 

idrottskläder ska medtas eller tidpunkt för föräldramöte.  

 

Kopplingar till andra skrivna texter förekom i arton av breven. Av dessa relaterade fem direkt eller 

indirekt till läroplanen genom att antingen räkna upp vad eleverna arbetade med i relation till de fem 

ämnesområdena, hänvisa till lokala pedagogiska planeringar eller hänvisa till läroplanen. Endast i två1 

av matematiktexterna ur veckobreven nämns läroplanen explicit: Dessa begrepp ingår i läroplanen 

under verklighetsuppfattning och används för att öka vår förståelse av omgivningen. Båda dessa 

härrör från skolan som hade det med i sina gemensamma direktiv, se stycket om ”Varför veckobrev” 

nedan. 

                                                      
1 Exakt samma formulering förekommer i två på varandra följande veckobrev. 
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Tre av uttrycken relaterade till utvecklingssamtalet: IUP-tider, omdömen, individuell utvecklingsplan. 

Det förekom en referens till veckobrev och flera referenser till andra kontaktvägar med hemmet: 

eleverna sammanfattar dagen, loggböckerna, vår blogg. Övriga uttryck relaterade exempelvis till 

skolspecifika dokument och olika slags läromedel. 

Meningar och uttryck som lät andra röster än lärarens komma till tals återfanns i sexton av breven, de 

handlade oftast om elevinflytande, antingen i grupp genom klassråd och omröstningar eller på 

individuell nivå: ville eleverna ha halloweenfest, ungdomarna bestämde att de vill åka till julmarknad, 

eleverna har uttryckligen önskat simhallsbesök. Vissa av breven beskrev elevernas känslor i 

anslutning till någon aktivitet och tolkades också som att det ges utrymme för deras röster: han är 

mycket intresserad av, de tycker alla att det är roligt, många glada skratt.  

 

Varför veckobrev? 

Samtliga deltagare i studien fick en följdfråga angående om det finns några gemensamma direktiv på 

skolan där de arbetar omkring veckobreven (Bilaga 5).  Alla informanterna har besvarat följdfrågan 

och det visar sig att det bara är i två av nio skolor som det finns gemensamma direktiv angående 

veckobreven. På den ena skolan bara att de ska skrivas varje vecka, men på den andra även angående 

innehåll: gärna lite från läroplan föräldraenkät lokal utvecklingsplan så att de blir levande i 

verksamheten och synligt för vårdnadshavare. 

 

Två av informanterna hänvisar till det som togs upp i avsnittet om föräldrasamverkan nämligen 

skolans uppdrag i styrdokumenten att informera vårdnadshavarna.  

Bara att, som kursplanen säger, föräldrar ska hållas informerade om verksamheten.  

Nej inte utöver vad skolverket skriver om information till förälder elev ang tex pedagogiska 

planeringar. 

 

Flera informanter gav egna motiveringar till varför de skriver veckobrev. En överensstämmer väl med 

det som framkommit i svenska rapporter om veckobrev (Karlsson, 2006; Nilsson & Sefyrin, 2005), 

nämligen föräldrarnas förväntningar. 

Jag har i samråd med mina elevers föräldrar beslutat att jag skriver informationsbrev en gång i 

veckan.  

 

Två informanter betonar att veckobreven stärker elevernas möjligheter att prata om skolan 

hemma.  

Syftet är att det ska vara ett stöd för eleven att kunna berätta om sin skolvecka hemma, samt info till 

föräldrar.  

… veckobrevet är mer en sammanställning med bilder över veckan som gått som eleverna gillar att 

berätta om hemma. 
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Analys och Diskussion 

I detta kapitel diskuteras inledningsvis vilka svar som framkommit på studiens frågeställningar och 

hur de relaterar till studiens syfte samt andra intressanta upptäckter i relation till dessa. Därefter 

reflekterar jag över resultatets implikationer för specialläraryrket följt av metoddiskussion och några 

tankar om fortsatt forskning.  

 

Kunskapsuppdraget 

Första delen av syftet handlade om hur kunskapsuppdraget synliggörs. Drygt hälften av de insamlade 

breven innehöll någonting om matematik, vilket gjorde att det fanns ett brett underlag av påståenden 

kring skolarbetet att analysera. Med avseende på undervisning i matematik åskådliggjordes 

kunskapsuppdraget genom att näst intill samtliga moment från kursplanernas centrala innehåll i 

matematik och verklighetsuppfattning räknades upp i de insamlade veckobreven.  

 

Då veckobreven använder vardagsnära ord som affär, pengar, klocka, temperatur för att beskriva 

klassens matematikarbete är det troligare att vårdnadshavare engagerar sig hemma i samtal kring 

ämnet än då uttryck som taluppfattning, som inte har en lika tydlig innebörd för gemene man, 

används. Liknande tolkning görs av temat ”Vad gör de på lektionen” där användningen av olika verb 

gör det möjligt att förstå vilka aktiviteter som utförts.  

 

Matematiken fyllde främst en funktion som avgränsning och analysverktyg. Övriga slutsatser i relation 

till matematiktexterna presenteras därför under de följande rubrikerna. Analysen av listan med uttryck 

kring matematik i relation till kursplanerna var med och bidrog till upptäckten av de tre temana kring 

hur undervisningen framställs i veckobrev. 

 

Partnerskap och isärhållande 

Andra delen av syftet handlade om hur veckobreven kan stärka samverkan med vårdnadshavare. 

Medan Borin (2011) menar att användningen av pronomen i veckobreven kan tolkas som 

exkluderande vill jag anföra en annan ståndpunkt. Det är ju nämligen vårdnadshavarnas barn som det 

handlar om. Beskrivningar av elevernas skolarbete och inflytande uppfattar jag istället som signaler 

om partnerskap och samarbete. 

 

De tre teman som upptäcktes i beskrivningarna av arbetet i matematik kan förstås som olika budskap. 

Det tredje temat i innehållsanalysen där både förmågan och vägen dit synliggörs, vilket vanligen också 

görs i pedagogiska planeringar, kan förstås som en utbildningsinsats till vårdnadshavarna för att de 

bättre ska förstå vad eleverna lär i skolan och med vilka metoder.  Detta ligger i linje med Epsteins 

(2009) och Jensens (2006) tankar om instruktioner till hemmet. 
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I forskningen från USA och Australien framstår föräldrarnas engagemang i skolan som mycket mer 

omfattande än i Sverige. De förväntas till och med komma och arbeta ideellt som resurser i 

klassrummet. Här måste vi fråga oss hur mycket engagemang den svenska skolan kan kräva av 

vårdnadshavarna (exempelvis Swärd & Florin, 2014). Lärarnas uppdrag att samverka med föräldrarna 

är framskrivet i styrdokumenten, medan föräldrarnas åtaganden gentemot skolan är personberoende 

och varierar starkt. Instruktioner angående utvecklingsplaner och åtgärdsprogram (Skolverket, 2013a, 

2013b) som givits de senaste åren trycker också på att skolan inte kan föreskriva vilka insatser som 

hemmet ska göra utan snarare bör beskriva vad som ska ske i skolan.  

 

Vilka förväntningar på vårdnadshavarna uttrycker då lärarna genom de studerade veckobreven? 

Då man upprepar samma information i flera på varandra följande brev, vad signalerar man då för 

tankar om mottagaren, vårdnadshavaren – att de inte kommer ihåg, osäkerhet om huruvida de läser 

eller är det bara ett utslag av service till vårdnadshavarna? De aspekter som Forsberg (2007) och 

Keogh (2010) kommit fram till gällande att föräldrarna tillskrevs en roll kan noteras även i de 

studerade veckobreven utifrån de instruktioner och uppmaningar som gavs. 

 

Swärd och Florin (2014) menar att föräldrasamverkan är extra viktig vid arbetet med grundsärskolans 

elevgrupp. Samtidigt är det viktigt att grundsärskolan tydliggör rollfördelningen mellan hem och skola 

och på olika sätt tryggar vårdnadshavarna genom att försäkra dem om att eleverna får erforderlig 

undervisning där, och på så sätt kan ge dem viss mental avlastning. Just detta är inte ovanligt att 

vårdnadshavare uttrycker när deras barn börjar i grundsärskola efter att ha gått i allmän förskola eller 

grundskola, att nu behöver de inte påminna hela tiden om förhållningssätt och liknande utan nu kan de 

lite på den kompetens som finns i personalgruppen. Detta kan ses som ett utslag av isärhållandets 

princip (Erikson, 2004).  

 

En tolkning av begreppet ungdomarna som konsekvent används i veckobrevet i en av de deltagande 

högstadieklasserna är att författaren tillskriver eleverna ett större handlingsutrymme med stigande 

ålder genom ordvalet som signalerar att de närmar sig sitt vuxenblivande, vilket kan förstås som ett 

uttryck för empowerment (Svensson & Tideman, 2007). Ordvalet kan också förstås som isärhållande i 

relation till vårdnadshavarna (Erikson, 2004) genom att större inflytande placeras hos eleverna. 

 

Frågan om breven kan stärka föräldrasamverkan besvaras jakande utifall vårdnadshavarna läser breven 

och reflekterar över innehållet, gärna tillsammans med eleven.  

 

Veckobrevens funktion 

Ett inledande antagande var att veckobreven fyller en funktion genom att legitimera verksamheten 

och, menar jag, även kan förstås som ett verktyg i mätsamhället (Lundahl & Öquist, 2004). Emellertid 

var det endast en av de deltagande i studien som beskrev att skolgemensamma instruktioner kring 

innehållet i veckobreven fanns, som svar på följdfråga 1. Där kunde en sådan tendens skönjas men 

man kan inte dra några generella slutsatser utifrån det, mer än ett konstaterande om att det 

förekommer.  
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Det första temat som beskrevs, ”Vi arbetar mycket” kan förstås som ett svar på den kritik som riktats 

mot grundsärskolan. Jag menar därför att studiens resultat ger underlag för ett antagande om att 

veckobreven inom grundsärskolan även fyller en funktion som strategiska handlingar (Habermas, 

1996). 

 

Övriga reflektioner 

Emedan svenska studier visar att veckobrev är vanligare i grundskolans lägre årskurser (Nilsson, 2005; 

Erikson, 2009) är jag av uppfattningen att de inom grundsärskolan sannolikt är vanliga även längre 

upp i åldrarna. Utgångspunkten för den uppfattningen är att grundsärskolan ofta organiseras på 

liknande sätt med klasslärare istället för ämneslärare även högre upp i årskurserna, och att behovet av 

kommunikation kvarstår då eleverna ofta uppvisar svårigheter med den kommunikativa förmågan. 

 

Slutligen måste det problematiseras att den arbetsinsats lärarna lägger ner på breven kanske inte alls 

står i relation till den funktion de fyller. 

 

Den senaste tidens teknikutveckling har gått väldigt fort, numera levereras många veckobrev via epost 

och skolors kommunikation med föräldrar flyttar alltmer in i olika webbaserade verktyg och 

lärplattformar så man kan fråga sig om veckobrev i skolan som genre över huvud taget kommer att 

finnas i framtiden. Om vårdnadshavare har ständig tillgång till klassens planeringar, kalender och 

elevernas skoluppgifter är kanske veckobrevens funktion överspelad. 

 

 

Implikationer för yrket  

Vikten av att ta reda på vårdnadshavares förväntningar på kommunikationen med skolan oavsett 

vilken form den har och även föra dialog kring innehållet och vilket utbyte de har av det.  

 

Att som speciallärare reflektera över varför man beskriver skolarbetet och vilken typ av beskrivningar 

som kan bli till nytta för elevernas lärande genom att öka vårdnadshavarnas insyn och delaktighet i 

skolarbetet. 
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Metoddiskussion 

Insamlandet av veckobrev svarar mot studiens syfte men hade behövt kompletteras med exempelvis 

intervjuer för att få mer material som utgångspunkt för slutsatserna. Det skulle också ha bidragit till att 

öka tillförlitligheten i det uppkomna resultatet.  

 

Det var länge oklart vilken roll matematiken skulle ha i föreliggande studie men allteftersom 

processen framskred blev det tydligt att matematikens roll framförallt var som avgränsning och 

därmed blev en del av de redan utförda analyserna överflödiga. 

 

Skolans synliggörande av kunskapsuppdraget sker även genom andra dokument såsom pedagogiska 

planeringar, åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner så studien ringar inte in hela området. 

Att bara studera veckobrev och svar på följdfrågor kan alltså inte ge någon heltäckande bild av 

kommunikationen mellan hem och skola. 

 

De följdfrågor som ställdes gav viktiga bidrag till bakgrunden och något av de teman som upptäckts i 

de studerade breven. Följdfrågorna hade kunnat förbättras genom en större samstämmighet med 

studiens frågeställningar och borde ha testats på några personer innan de skickades ut. Användningen 

av mejl underlättar kontakten med informanterna men kan samtidigt leda till att man inte noggrant 

tänker igenom vad man verkligen vill ha ut av frågorna.  

 

Den tredje följdfrågan om tillgängligheten för veckobreven sammanföll inte riktigt med övriga delar 

av studien men det är alltid av vikt att lyfta fram etiska aspekter när man får syn på sådana, menar jag. 

 

Det finns alltid en risk med att studera ett material som man står väldigt nära. Min förförståelse som 

beskrevs i inledningen har högst sannolikt påverkat det perspektiv med vilket det insamlade materialet 

analyserats.  

 

Vid genomförandet av kvalitativa analyser är forskaren sitt främsta redskap och det krävs 

inlevelseförmåga, kreativitet och mycket övning för utveckla sin förmåga att göra välgrundade 

analyser. Denna studie kan betraktas som en övning på den vägen.    
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Förslag till fortsatt forskning 
 

Det vore framförallt intressant att försöka utröna hur stor del av speciallärarens 

dokumentation/kommunikation som sker främst utifrån elevens behov och för elevens utveckling, 

jämfört med hur stor del som sker för att legitimera arbetet, stärka skolans rykte, eller liknande mål 

framdrivna av ett samhälle präglat av konkurrens och olika slags kvalitetsmätningar. Likaledes att ta 

reda på skolledares syn på användning av veckobrev och annan kommunikation med vårdnadshavare 

utifrån funktion i verksamheten och relation till styrdokumenten. 

 

Att undersöka lärares och vårdnadshavares tankar omkring kommunikation i allmänhet och veckobrev 

i synnerhet. Överensstämmer förväntningarna? Att ta reda på lärares uppfattningar kring användningen 

av veckobrev och liknande kommunikationsformer i relation till debatten om lärares arbetsbelastning.  

 

Skulle man kunna upptäcka samma teman om man granskade veckobrev från grundskolan på liknande 

sätt? 
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Bilaga 1  

Missivbrev     

 

Hej! 

Jag heter Ulrika Tasev, arbetar som lärare inom grundsärskolan och läser på 

Speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning vid Stockholms Universitet. 

 

Jag skriver nu uppsats och vill studera veckobrev (eller motsvarande) inom grundsärskolan 

årskurserna 1-9, båda inriktningarna. 

  

Därför söker jag lärare som skriver sådana och vill medverka i min studie genom att skicka  

in 2-5 brev ifrån höstterminen 2014. Jag vill även att Du bifogar info om vilka årskurser och 

kursplaner som finns representerade i klassen! Jag behöver få in breven innan vecka 11. 

  

Att delta i undersökningen är självklart helt frivilligt och Du kan när som helst 

avbryta Ditt deltagande. Din medverkan är också helt anonym och samtliga inskickade brev 

kommer att raderas vid studiens slut. 

  

Beroende på vad jag får syn på i min analys kommer jag eventuellt att kontakta Dig igen via 

mejl med några följdfrågor. Du får självklart gärna ta del av resultatet när uppsatsen är färdig! 

Om du har några frågor får du gärna kontakta mig. 

  

Vänliga hälsningar 

  

Ulrika Tasev 

epost: ulrikas.uppsats@gmail.com 
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Bilaga 2  

Förfrågningar i Sociala medier 

Facebook: 

 

 

 

 

 

Twitter: 

 

2015-01-28 

 

 

2015-02-20 
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Bilaga 3  

Centralt innehåll i ämnet 
matematik 

   
 (Skolverket, 2011a) 
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Bilaga 4  

Centralt innehåll i ämnesområdet 
verklighetsuppfattning 

 

Matrisen är hämtad från Skolverket (2011b) men skuggningarna är egna för att avgränsa det som 

uppfattas utgöra matematiken i ämnesområdet verklighetsuppfattning. 
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Bilaga 5  

Följdfrågor 

      

  Stockholm 20 mars 2015 

 

Tack än en gång för ditt bidrag till mitt examensarbete om veckobrev! Det är verkligen 

berikande att få en inblick i andra verksamheter än sin egen! 

 

Jag hoppas du vill svara på två följdfrågor om breven: 

 

1) Finns det några gemensamma direktiv/instruktioner på Din skola kring veckobrev? 

(Exempelvis hur ofta, hur de ska se ut, vad de bör innehålla, ordval etc)  

 

2) Skriver du, läraren, veckobreven ensam eller tillsammans med någon (personal, 

elev)? 

 

Med önskan om en trevlig helg! 

 

/ Ulrika Tasev 
 

 

 

 

 

 

 

Stockholm 23 april 2015 

 

Tack än en gång för ditt bidrag till mitt examensarbete om veckobrev i 

grundsärskolan!  

 

Ännu en följdfråga om breven har dykt upp, utifrån erfarenheter och aktuell litteratur: 

 

Gör du någon anpassad version av veckobrev/information till vårdnadshavare som av 

någon anledning har svårt att läsa och förstå texter på svenska? 

 

 

Vänliga hälsningar! 

 

/ Ulrika Tasev 
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