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Sammanfattning 

Studiens syfte var att utveckla kunskap om samverkan och relationen mellan lärare och 

föräldrar genom att studera skriftlig kommunikation mellan hem och skola i form av 

veckobrev. För detta syfte undersöktes veckobrev skrivna av lärare och skickade till föräldrar. 

Mina forskningsfrågor var som följer; 1. På vilket sätt synliggörs relationen mellan lärare och 

föräldrar? 2. Vad kännetecknar innehållet i veckobreven när det gäller samverkan mellan 

lärare och föräldrar? Studiens empiri bestod av 45 insamlade veckobrev, författade av lärare 

från grundskolans årskurser 1-3, från olika kommuner i Sverige. De bearbetades sedan genom 

en kvalitativ textanalys. Empirin tolkades sedan utifrån Lars Erikssons principer om 

partnerskap och isärhållande. Resultatet visade att veckobreven bland annat genom 

information, inbjudningar, påminnelser och direktiv om läxläsning involverar föräldrarna i 

undervisningen och skolans arbete. Relationen mellan läraren och föräldern manifesteras i 

texten genom olika roller som parterna tillskrivs med läraren och föräldern som partners eller 

med läraren som expert och förälderns i en stödjande roll beroende av innehållets karaktär. 

Resultatet visade också på stora skillnader i hur veckobreven utformades vilket härleds till 

avsaknaden av riktlinjer gällande hur kommunikation med föräldrar ska hanteras.   

 

 

Nyckelord: Veckobrev, hem och skola, samverkan, kommunikation mellan lärare och 

föräldrar, partnerskap 
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Abstract 

The purpose of the study was to develop knowledge on interactions and teacher parent 

relationships through the study of newsletters as a form of communication between home and 

school. For this purpose newsletters written by teachers and sent to parents were examined. 

The study was based on the two questions; In what way is the relationship between teachers 

and parents made visable? In what way is collaboration between teachers and parents 

portrayed in the content of the newletters? The data which consisted of 45 newsletters written 

by elemetary school teachers from grade 1-3, from different municipalities i Sweden was then 

analysed by a qualitative textanalysis. The data was then interpreted through Lars Erikssons 

models of parent-school relationships; that of the partership model and the separation model. 

The results showed that newsletters through information, invites, reminders and instructions 

on homework, involve parents in the education process and the school practice. The teacher-

parent relationship is manifested throughout the text via different roles attributed to the 

teacher and the parent; the role of the partner and the role of the teacher as the expert and the 

parent in a supporting role depending on the characteristics of the contents of the letters. The 

results also showed significant differences in the way that the newsletters were written, which 

could be derived from the lack of guidlines concerning how communication between teachers 

and parents should be managed.  

Keywords: Newsletters, home-school, collaboration, teacher parent communication, 

partnership 
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1. Inledning 
Dagens skola förutsätter kommunikation och samverkan med föräldrar. I läroplanen för 

grundskolan (Lgr11) står att läsa att läraren ska samarbeta med hemmen och att alla som 

arbetar i skolan ska samarbeta med vårdnadshavarna för att utveckla skolans innehåll och 

verksamhet. Enligt en delrapport från Mittuniversitetet i samverkan med Sundsvalls kommun 

(Nilsson 2005) pekas otillräcklig kommunikation mellan hem och skola ut som en bidragande 

faktor i samhällsdebatten om elever som lämnar grundskolan utan ett fullständigt 

avgångsbetyg. Forskningen konstaterar att föräldrar behövs för att stötta skolan och lärarna 

och att samverkan mellan dessa parter är nödvändigt för att nå goda resultat (Isaksson 2000 se 

Eriksson 2004). Föräldrars ökade betydelse för skolans arbete de senaste åren är även 

internationellt sett erkänt (Eriksson 2004). Forskningsfältet om samverkan och 

kommunikation mellan hem och skola är svårgripbart och spretigt och har studerats ur många 

infallsvinklar och olika fokus (ibid.), men den stora mängden forskning inom området 

avslöjar enligt min mening ett stort intresse av att studera dessa frågor. Även från 

utbildningspolitiskt håll uttrycks förväntningar sedan över ett halvt sekel sedan på att föräldrar 

ska stötta och engagera sig i barnens skola. Amerikansk utbildningsforskning från 1960-talet 

pekar på faktorer i hemmets betydelse för skolframgång och enligt vissa forskare 

legitimerades därmed skapandet av tanken om ett partnerskap mellan lärare och föräldrar och 

hem och skola (ibid.). 

I och med den ökade betydelsen för samverkan och kommunikation mellan hem och skola har 

också gränserna för hem och skola till viss del suddats ut. Föräldrar och lärare beskrivs även i 

aktuell forskning som partners (Berger 1996; Eriksson 2004; Epstein 2006; Katyal och Evers 

2007) och behovet av att hitta vägar för kommunikation är nödvändigt för att detta 

partnerskap ska fungera (Jensen 2007; Katyal och Evers 2007). Partnerskapet är emellertid 

inte alltid problemfritt utan kan skapa spänningar i relationen mellan lärare och föräldrar. 

Detta skapar ett annat förhållningssätt mellan parterna som mer kan liknas vid ett 

”professionell-klient förhållande” (Lareau 2000 se Eriksson 2004, s.217). Joyce Epstein 

(2006) nämner kommunikation som en av de sex viktigaste komponenterna till bra samverkan 

mellan hem och skola. Men trots att kommunikation mellan föräldrar och lärare bedöms som 

viktigt är det väldigt sällan som formen för kommunikation är reglerad. I läroplanen för 

grundskolan (Lgr11) står endast att läraren fortlöpande ska informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Hur skolor och lärare väljer att kommunicera 

med föräldrar är därför till stor del upp till dem själva (Nilsson och Sefyrin 2005; Hornby och 

Witte 2010). Vanliga kommunikationsformer är föräldramöten, telefonsamtal, 

informationsbrev av olika slag samt bloggar på webben. Den här uppsatsen kommer att 

studera kommunikationsformen informationsbrev från skolan, och då närmare bestämt 

veckobrev som lärare skriver till föräldrar.  

Veckobrevet är en regelbunden kontakt och informationskanal från lärare till föräldrar som 

främst används i de lägre åldrarna (Forsberg 2009). Eftersom innehållet i veckobrevet sällan 

är reglerat i några styrdokument är det läraren själv som producerar innehållet och brevet 

skulle kunna ses som en envägskommunikation. Jag kommer i kommande avsnitt återkomma 

till varför så inte alltid är fallet. Veckobrevet görs tillgängligt för föräldrar i pappersform, som 



 
 
 

6 
 

e-post eller via bloggar och hemsidor på webben. Med anledning av tillgängligheten för 

föräldrar och regelbundenheten i användandet av veckobrev anser jag det som intressant ur ett 

pedagogiskt perspektiv att studera hur denna form av kommunikation kan användas för att 

medverka till att samverkan mellan föräldrar och lärare stärks och hur relationen dem emellan 

i text synliggörs. Det är också av pedagogiskt intresse att undersöka kommunikativa praktiker, 

så som analys av veckobrev, i syftet att finna bra modeller för kommunikation mellan hem 

och skola. På Uppsala universitets (2014) hemsida står att läsa att; 

Pedagogik handlar om olika aspekter av fostran, bildning, utbildning, lärande, undervisning och andra sociala 

processers förutsättningar och genomförande. Hit hör även frågor om styrning, utvärdering och ledarskap liksom 

digitala medier kommunikativa praktiker och mångfaldsaspekter.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att genom textanalys av veckobrev, författade av lärare och riktade till föräldrar, 

utveckla kunskap om samverkan och skriftlig kommunikation mellan lärare och föräldrar. 

Centrala frågor för uppsatsen är:  

På vilket sätt synliggörs relationen mellan lärare och föräldrar? 

Vad kännetecknar innehållet i veckobreven när det gäller samverkan mellan lärare och 

föräldrar?  

1.3 Avgränsningar 
Min utgångspunkt i den här studien är att belysa samverkan och relationen mellan lärare och 

föräldrar genom att studera en bestämd form av kommunikation och mitt fokus kommer att 

riktas mot en av de vanligaste förekommande kommunikationsformerna; veckobrev. 

Veckobreven är författade av lärare och är en del av den fortlöpande regelbundna 

kommunikation som sker mellan lärare och föräldrar. Förutom att veckobreven har ett rent 

informativt syfte kan man också se dem ur deras relationsskapande syfte. Eftersom mitt 

intresse ligger i att studera hur samverkan och relationen mellan lärare och föräldrar framställs 

i innehållet i breven kommer jag i den här uppsatsen inte utförligt kategorisera allt innehåll i 

veckobreven utan snarare fokusera på vilka uttryck för samverkan mellan lärare och föräldrar 

som förekommer samt fokusera på hur relationen dem emellan synliggörs i text, explicit och 

implicit. Det är heller inte min avsikt att redovisa hur mottagaren av breven, det vill säga 

föräldrarna, ser på veckobrevet som kommunikationsform. Det är brevet i sig som är 

intressant att studera eftersom mycket av ansvaret för kommunikationen ligger på just läraren.  

Eftersom användandet av veckobrev tycks vanligare i lägre åldrar och det är i lägre åldrar som 

grunden till lärares partnerskap med föräldrar grundläggs, har jag valt att studera veckobrev 

som skrivits av lärare som undervisar i årskurs 1-3. Jag har också avgränsat mig till att 

använda veckobrev som innehåller någon form av löptext författade av lärare eftersom det är 

de relationsskapande uttrycken jag vill studera. Veckobrev som endast innehåller 

veckoschema eller dylikt har därför inte använts. En närmare beskrivning av urvalet i den här 

studien kommer att behandlas i metodavsnittet.  
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1.4 Begreppsförklaring 
I min studie förekommer ett antal termer som kan behöva förtydligas närmare så att termernas 

innebörd så som jag avser använda dem i följande uppsats klarläggs. Syftet är att undvika 

eventuella oklarheter och missuppfattningar. 

1.4.1 Samverkan 

I den här uppsatsen kommer samverkan att användas synonymt med samarbete. Jag har valt 

att huvudsakligen använda mig av termen samverkan. I läroplanerna för grundskolan (Lgr11; 

Lpo94) används båda begreppen och likaså i den forskningslitteratur jag läst inom 

ämnesområdet. Samverkan mellan lärare och föräldrar hänvisar i den här uppsatsen till hur två 

parter arbetar tillsammans med något specifikt. Det kan till exempel röra praktiska saker så 

som läxläsning, uppmaningar om olika saker och påminnelser men det kan också röra 

samverkan kring gemensamma ansvarsområden så som uppfostran eller socialisering. 

1.4.2 Relation 

Med relation menas i den här uppsatsen det personliga eller professionella förhållningssätt 

som lärare och föräldrar har gentemot varandra samt vilka roller de tar i samverkan med 

varandra. 

1.4.3 Föräldrar 

Med termen föräldrar avses ansvariga vårdnadshavare för barnet eller eleven. I den här 

uppsatsen görs ingen skillnad på könstillhörighet för föräldrarna. Termen föräldrar kan också 

antingen syfta till en ensam eller ett par vårdnadshavare beroende på familjekonstellation.  

1.4.4 Veckobrev 

Med veckobrev avses brev som med viss regelbundenhet skickas från lärare till föräldrar. 

Veckobreven benämns även som weekly letters, news letters eller school letters i 

internationell forskning. Veckobreven görs tillgängliga för föräldrar i pappersform men även 

digitalt via mail eller hemsidor. 
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2. Tidigare forskning 
Forskningslitteraturen beskriver samverkan och kommunikation mellan lärare och föräldrar ur 

olika infallsvinklar och utgångspunkter. Följande avsnitt innehåller en sammanfattning av de 

mest framträdande av dessa så som de relaterar till mitt syfte och frågeställning. Fokus 

kommer att ligga i redovisningen och jämförelsen av forskning rörande relationen och 

kommunikationen mellan lärare och föräldrar och på vilket sätt detta kan ses som en del av 

den ökade tron på samverkan mellan dessa parter. Avsnittet inleds med en kortare historisk 

bakgrund till kommunikationen mellan hem och skola, vilket följs av en presentation av 

aktuell forskning av det studerade fenomenet.  

2.1 Sökprocess 
I sökningen efter relevant litteratur för den tidigare forskningen använde jag mig av i första 

hand Uppsala universitetsbibliotek. Till en början användes sökorden veckobrev, 

föräldrar+lärare, samarbete+ föräldrar+ skola, samverkan + lärare + föräldrar, 

collaboration, hem och skola, skriftlig kommunikation, written communication, skriftlig 

kommunikation+lärare, teacher+parent, teacher +parent +communication. Sökningen 

utvidgades till att inkludera sökorden  weekly letters, school letters, home+school, 

home+school+communication, teacher+parent+relationship. Förutom Uppsala 

universitetsbibliotek användes databaserna ERIC, SwePub och Libris. 

Ytterligare litteratur hittades genom tillgängliga avhandlingars, artiklars och examensarbetens 

referenslistor. För utförligare bakgrundinformation har Skolverkets hemsida använts i syfte att 

finna information gällande styrdokumenten för skolan. I min sökning efter relevant litteratur 

för min egen undersökning om hur relationen och samarbetet mellan lärare och föräldrar 

synliggörs i veckobrev blev det tydligt att inte mycket forskning fanns gällande detta. Ett fåtal 

studier har gjorts som behandlar veckobrev i skolan men de jag funnit har studerat 

veckobreven i förhållande till andra utgångspunkter. Jag inkluderade därför litteratur gällande 

relationen mellan hem och skola och samarbete mellan lärare och föräldrar för att få en 

kontext att placera min egen undersökning i.  

2.2 Bakgrund-kommunikation mellan hem och skola 
Redan på 1800-talet fanns en medvetenhet i den goda effekten av samverkan mellan hem och 

skola och den första föräldraföreningen bildades 1891 och följdes snart av flera (Johansson 

och Wahlberg Orving 1993, s. 37). Diskussioner om vilket ansvar hemmet respektive skolan 

har i uppfostran och utbildningen av eleverna har förts men det primära och största ansvaret 

har legat på skolan. (Johansson och Wahlberg Orving 1993). I och med skolkommissionen 

och skolutredningen under 1940-talet växer idéer om ett tydligare samarbete mellan hem och 

skola fram på allvar (Eriksson 2004). Skolan och den enskilda lärarens ansvar och intresse för 

den personliga kontakten med föräldrarna betonades åter igen särskilt (Johansson och 

Wahlberg Orving 1993). Under de årtionden som följer närmast, utvecklas tanken på ett 

samarbete mellan hem och skola och det ställs krav på att föräldrar och lärare har bra kontakt 

med varandra och att hem och skola verkar i samma riktning särskilt under de tidigare åren 

vid skolstarten. Under senare delen av 60-talet talas också om vikten av olika former av 

information till hemmet och på 70-talet lyftes forskningen om samarbete mellan hem och 
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skola fram och skolöverstyrelsen gick ut med direkta anvisningar om hur kontakten skulle 

utformas. Fokus vid den här tiden låg i klassmöten och enskilda samtal (Johansson och 

Wahlberg Orving 1993). 

Under 80-talet kom en ny läroplan för grundskolan där mångfald av kontaktformer mellan 

hem och skola förespråkas. Vikten av samarbetet mellan parterna betonas och en öppenhet 

gentemot föräldrarna krävs för att föräldrarna ska kunna bilda sig en egen uppfattning och 

kunskap om skolan (Johansson och Wahlberg Orving 1993). Eriksson (2004) menar att det 

under 70-talet mer talades om att bjuda in föräldrarna till skolan medan det under 80-talet mer 

handlade om att få föräldrarna att medverka i skolarbetet och ses som en pedagogisk resurs. 

Vad som blir tydligt i en historisk tillbakablick är att mycket lite fokus ligger vid de 

alternativa formerna för kommunikation mellan hem och skola vid sidan om de enskilda 

samtalen och det under 90-talet framväxande utvecklingssamtalet (ibid.). Kommunikation och 

samverkan mellan hem och skola, oavsett form, har vad jag erfarit länge varit ett omtalat 

ämne och en viktig del i skolans arbete.  

2.3 Samverkan mellan lärare och föräldrar 
Under de senaste årtiondena har samverkan mellan lärare och föräldrar räknats som en av de 

viktigaste förutsättningarna för att öka kvaliteten på utbildning i Sverige och det har lett till att 

ämnet fått ökad betydelse som forskningsområde (Kristoffersson, Gu och Zhang 2013). Lars 

Eriksson (2004) nämner i sin avhandling en utredning från England, som 1967 resulterade i 

Plowdenrapporten, som en vändpunkt för hur relationen mellan föräldrar och lärare skulle se 

ut och vilken roll som föräldrarna skulle ha i skolans arbete. Rapporten framhöll bättre 

kommunikation mellan hem och skola särskilt i de yngre åldrarna samt lyfte synen på 

föräldrarna som möjliga pedagogiska resurser. Föräldrarna skulle nu stötta skolan och skolans 

roll var att engagera föräldrarna. Även Gunilla Johanssons och Karin Wahlberg Orvings 

(1993) avhandling om samarbete mellan hem och skola lyfter Plowdenrapporten som 

betydelsefull, där föräldrarnas engagemang för skolans verksamhet påverkade barnens 

studieresultat på ett positivt sätt och där skolans roll som initiativtagare till samverkan lyftes. 

Johansson och Wahlberg Orving (ibid.) menar även själva att samverkan mellan hem och 

skola tar avstamp i de yngre årskurserna för att sedan succesivt öka och växa fram.  

För att relationen mellan lärare och föräldrar ska utvecklas behöver föräldrar känna att deras 

engagemang är av betydelse och det är kvalitet och inte kvantitet i samverkan som räknas 

(Johansson och Wahlberg Orving 1993). Det finns också studier som visar att kvaliteten i 

samverkan och relationen mellan lärare och föräldrar skulle öka genom att använda sig av ett 

flertal av olika kommunikationsformer med löpande information. Det skulle påverka 

partnerskapet mellan lärare och föräldrar på ett positivt sätt då man inte enbart skulle 

kommunicera när det gäller något särskilt utan kontakten skulle löpande vara förebyggande 

för att skapa en bra relation (Holden och Cullingford 2003). Att behovet av fler och samtidigt 

regelbundna kommunikationsformer ökar är ett resultat av att gränserna mellan hem och skola 

suddas ut (Katyal och Evers 2007). Enligt Joyce Epstein (1998) har kommunikationen mellan 

hem och skola utvecklats till att bli mer formell och att man har ett mål eller syfte med 

kommunikationen. Epstein menar vidare att föräldrars attityder till skolan förbättras när de 

bjuds in att delta i barnens utbildning. Samverkan mellan lärare och föräldrar är dock inte bara 

en fråga om att dela ansvaret på skolarbetet som sker i hemmet utan det handlar också om 

skolans intresse av att informera föräldrar om vad som sker i skolans verksamhet och på så vis 
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skapa engagemang hos föräldrar och förbättra relationen dem emellan. Informationsflödet 

mellan hem och skola har påtalats i flera av läroplanerna för grundskolan genom tiderna 

(Eriksson 2004) och i de senaste läroplanerna för grundskolan från 1994 (Lpo 94, s. 14) och 

2011 (Lgr 11, s. 16) står att läsa att 

Läraren skall samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och 

kunskapsutveckling […] 

Vidare står i den senaste läroplanen (Lgr 11, s. 16), under riktlinjer, att alla som arbetar i 

skolan ska 

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla  skolans innehåll och verksamhet. 

Att gränserna mellan hem och skola skulle suddas ut är också något som Lars Eriksson (2004) 

tar fasta vid. Han menar att vi inte bör se på hemmet och skolan som skilda världar utan mer 

som överlappande sfärer. Hemmets roll vid till exempel läxläsning, med föräldrars assistans, 

är högst betydelsefull och obestridlig och siffror från en undersökning av 12 länder inom 

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) visade 1997 att 75% av 

eleverna i de lägre årskurserna går i skolor som aktivt arbetar för att engagera föräldrar i 

skolarbetet hemma (Kelley-Laine 1998, s. 345). Även Johansson och Orving (1998) menar att 

hemmet ska ses som en resurs vid till exempel hemläxor vilket i sin tur leder till ökade 

prestationer i skolan. De delvis utsuddade gränserna mellan hem och skola och när föräldern 

ses som en resurs i skolans verksamhet leder enligt ett flertal forskare till att föräldrar och 

lärare skiljer sig åt i vilken roll de tar i relationen och parterna har olika förväntningar på hur 

relationen ska se ut och vilken ansvarsfördelning som ska finnas (Stafford 2003; Eriksson 

2004; Kristoffersson et al. 2013; Skolverket 2014).  

2.3.1 Ett partnerskap formas 

Enligt Johansson och Wahlberg Orvings (1993) avhandling är föräldrarna att betrakta som en 

resurs och deras egen undersökning, som är resultatet av intervjuer med lärare, visar att 

lärarna hade en stor tilltro till föräldrarna som samarbetspartners. Vidare visade deras studie 

att lärarna som ett resultat av samverkan med hemmet kände en ökad trygghet i sin yrkesroll 

och lett till positiv feedback och erkännande från föräldrarna. Flera forskare är dessutom 

överens om att hem och skola måste arbeta tillsammans för att nå framgång i barnens 

utbildning. Lars Eriksson (2004, s. 285) påtalar en förskjutning i hur man ser på föräldrarna 

från att vara ”mottagare av information” till ”deltagande partners”. Eriksson (2004, s. 77) har 

utvecklat partnerskapsprincipen som tar fasta på relationen mellan föräldrar och skola och 

hur ett närmande av dem båda är gynnsamt för både elev och samhälle. Eriksson (2004, s. 78) 

beskriver vidare att termen ”partnership” etablerats i internationell forskningslitteratur 

gällande relationen mellan hem och skola, som en idealbild av hur relationen och förhållandet 

mellan hem och skola ska se ut och en grund i detta är att öka jämlikheten för eleverna vad 

gäller att nå bra resultat i skolan samt öka effektiviteten i skolans verksamhet. Termen 

”partnership” var också ett centralt begrepp i Plowdenrapporten och kan ses som en del av en 

bred samhälls- och beteendevetenskaplig  tradition med grund i både pedagogiken, sociologin 

och psykologin (2004, s.79). En följd av Plowdenrapporten var att flera länder utvecklade 

program för att hjälpa föräldrar att stötta sina barn i läs- och skrivträning (Eriksson 2004).  

En stark förespråkare för ett partnerskap mellan hem och skola är skolforskaren och 

debattören Joyce L. Epstein. Epstein (2001) menar att skola och hem är nära sammanbundna 

och att hemmet är närvarande i skolan genom barnet på samma sätt som skolan är närvarande 
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i hemmet genom de kunskaper och värderingar som barnet lärt i skolan. Detta påverkar 

barnets utbildning samt hemmets förväntningar och åsikter om skolan. Epstein (2006, s. 40) 

har utvecklat 6 typer av samverkansmodeller som kan användas för att utveckla relationen 

mellan hem och skola. Eriksson (2004, s. 96) beskriver dem kortfattat som följer; 1. Parenting 

(skolans stöd och hjälp till föräldrarna för att underlätta lärande) 2. Communicating 

(kommunikation mellan hem och skola) 3. Volunteering (föräldrars frivilliga insatser i skolan) 

4. Learning at home (föräldern som hjälplärare i hemmet) 5. Decision making (föräldern som 

deltagande i styrningen av skolan) 6. Collaborating with the community (koordinera andra 

gruppers bidrag till att stärka skola, familj och elev).  

Relationen mellan hem och skola kan således innebära olika saker och ha olika innebörder i 

olika forskningstraditioner (Eriksson 2004).  Själva idén om partnerskapsprincipen handlar 

enligt Eriksson (ibid.) om att se till hem och skolas överlappande intressen och vad man 

tillsammans kan åstadkomma gällande jämlikhet, effektivitet och lärande. Enligt Skolverket 

(2014) talar vi om partnerskapsprincipen som en brobyggare där hem och skola samverkar i 

ett gemensamt uppdrag. Som en motpol till detta har Lars Eriksson utvecklat en annan princip 

som han kallar isärhållandets princip vilket antyder att lärare och föräldrar samverkar men på 

olika arenor (Eriksson 2004; Skolverket 2014). Här betonas lärare och föräldrars olikheter i de 

olika roller som de tar i samverkan med varandra samt hur olikheterna och skillnaderna verkar 

konstruktivt. 

2.3.2 En professionell-klient relation 

Även om det i forskningslitteraturen verkar finns en samstämmighet i behovet av ett 

partnerskap mellan lärare och föräldrar höjs också röster som pekar på en möjlig problematik 

i relationen mellan lärare och föräldrar som partners. En alternativ term för relationen mellan 

lärare och föräldrar föreslås i ett så kallat professionell-klient förhållande eftersom lärare och 

föräldrar inte kan anses vara jämlika partners (Katyal och Evers 2007). Katyal och Evers 

(ibid.) drar slutsatser från en stor studie som genomförts i Hong-Kong där föräldrar och lärare 

båda var medvetna om deras respektive ansvar i relationen men där samtidigt fler regelbundna 

kommunikationsvägar efterfrågades eftersom mer och mer lärande sker i hemmet. I samma 

studie framkom att lärare inte önskade vara jämlika med föräldrarna utan ville att föräldrarna 

skulle foga sig efter deras beslut i klassrummet. Lärare kan enligt Kristoffersson, Gu och 

Zhang (2013) känna sig hotade i sin professionella roll på grund av den förändrad roll de får 

ta i en partnerskapsrelation. De menar vidare att det är viktigt att föräldrar inte ses som ett 

pedagogiskt problem utan som en värdefull resurs i skolans verksamhet. Även Stafford (2003) 

tar upp de olika roller som intas, med lärare som experter och föräldrar som kommer i andra 

hand.  

Lärares och föräldrars olika roller är en realitet och de möts inte på lika villkor enligt 

Johansson och Wahlberg Orving (1998). De menar att lärare, med stöd av lagar och 

förordningar och den kunskap de ska förmedla till eleverna, sitter i en maktposition och att ett 

samarbete dem emellan måste ta det i beaktning. Eriksson (2004) refererar till en studie av 

utbildningssociologen Annette Lareau som tar upp lärares outtalade förväntningar på 

föräldrarna vad gäller att föräldrarna ska se till att barnet kommer iväg till skolan i tid, är 

utvilade och förberedda för skoldagen som ett exempel på professionell-klient relationen. 

Lareaus (2000 se Eriksson 2004) studie visade också att lärarna ville att föräldrarna var 
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positivt inställda till skolans verksamhet och att de deltog i möten. Sammantaget menar 

Lareau att detta visar på en önskan om en relation som inte kan liknas vid en 

partnerskapsrelation. 

Isärhållandets princip som Eriksson (2004) utarbetat grundar sig på tanken att hem och skola 

är olika arenor. Läraren ska här ge en röst åt läroplanen och föräldern ska sörja för barnets 

omsorgsbehov (Skolverket 2014). Läraren ska se till hela klassens behov och föräldrarna ser i 

första hand till sitt eget barns behov vilket kan leda till spänningar i lärares och föräldrars 

relation (ibid.). Isärhållandets princip innebär alltså att man lyfter fram skillnaderna i 

relationen och lyfter fram det som håller isär hem och skola (Eriksson 2004). Dessa skillnader 

och olikheter ska inte enbart ses som ett hinder utan det kan också fylla en funktion. När det 

gäller lärarens professionstänk så förespråkas en relation till föräldern i ”det goda” 

föräldraengagemanget där föräldern stöttar skolans praktik men inget egentligt partnerskap 

finns (Eriksson 2004, s. 231).  

2.4 Behovet av kommunikation med hemmet 
Bra kommunikation är nyckeln till byggandet av en stark relation mellan hem och skola 

(Berger 1996; Epstein 2006; Jensen 2007,). Den andra av Epsteins (2006) sex 

samverkansmodeller behandlar just kommunikation där information mellan hem och skola är 

ett sätt för föräldrar att hålla sig uppdaterade om skolans verksamhet. I avsaknad av bra 

kommunikation eller vid ingen kommunikation alls får eleven inte det stöd de behöver i 

skolarbetet och föräldrar känner ingen samhörighet till barnens skola (Epstein 2001). Bra 

kommunikation och information mellan hem och skola leder till att föräldrar i sin tur kan 

förmedla en positiv bild av skolan till sina barn i samtal kring skolarbetet (Berger 1996; Reilly 

2008). På samma sätt visar en studie som presenteras i en artikel av Annica Löfdahl (2014) att 

förskollärare använder sig av dokumentation för att göra föräldrar delaktiga i verksamheten 

och vinna deras förtroende. Studien var en del av ett projekt där förskollärares relation med 

föräldrar studerades utifrån dokumentation, bland annat genom veckobrev. Även om 

samverkan mellan lärare och föräldrar är i fokus och kommunikation mellan parterna 

förespråkas i läroplaner, lokala planer och forskning så finns det stora variationer i hur 

skolorna hanterar kontakten med föräldrarna (Nilsson och Sefyrin 2005). En studie från Nya 

Zeeland av föräldrasamverkan i grundskolan visar att väldigt få skolor hade någon skriftlig 

policy om hur föräldrasamverkan skulle ske. Endast 4 av där 21 undersökta skolor hade något 

liknande (Hornby och Witte 2008, s. 30).  En delrapport från Sundsvalls kommun i samarbete 

med Mittuniversitetet där vardagskommunikation mellan hem och skola undersökts, visade 

också att väldigt få skolor hade någon policy för hur kontakten mellan hem och skola skulle 

hanteras (Nilsson och Sefyrin 2005). Lukas Forsberg (2007) påpekar också avsaknaden av 

policys kring samverkan med föräldrar. 

2.4.1 Kontaktformer 

Forskning inom det studerade området visar att det i första hand ligger på lärarens ansvar att 

initiera kontakten mellan lärare och förälder och regelbundet informera om skolans 

verksamhet (Johansson och Wahlberg Orving 1998; Nilsson och Sefyrin 2005; Reilly 2008). 

Det ligger också på läraren att visa på olika möjligheter till samarbete och vägar för 

kommunikation (Johansson och Wahlberg Orving 1998). En artikel av Edel Reilly (2008) 

argumenterar för att det finns en trend i att samverkan med föräldrar minskar med ökande 

ålder på barnet och att föräldrastödet är underutnyttjat av lärare. Trenden att samverkan 
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minskar med stigande ålder påtalas även i svenska rapporter (Nilsson och Sefyrin 2005). Det 

finns stora olikheter i hur kontakten mellan lärare och föräldrar ser ut och att verkligheten 

innefattar flera olika typer av kommunikation (ibid.). Mycket av samverkan med föräldrarna 

har handlat om ren information från läraren och det kan vara svårt att se möjligheterna till 

reellt medinflytande från föräldrarna (Johansson och Wahlberg Orving 1998). Eriksson (2004) 

menar att en stor del av samverkan mellan hem och skola har handlat om att föräldrarna 

uppmuntras att delta i olika möten och aktiviteter och hjälpa till med läxor vilket lett till att 

föräldrarnas fått en stödjande roll i relationen till läraren. Han menar vidare att det till stor del 

är beroende av personliga initiativ från läraren om samverkan faktiskt sker.  

Tidigare forskning visar att informationen från lärare till föräldrar kan gälla hur föräldrar kan 

hjälpa barnet hemma för att få till samverkan (Reilly 2008). Informationen behöver inte 

stanna vid rena informationsblad utan föräldrar behöver konkreta förslag på hur de kan hjälpa 

sitt barn (Rasinsky och Fredericks 1990 och Smith 1990 se Johansson och Wahlberg Orving 

1998). Intervjusvar från lärare i Johansson och Wahlberg Orvings (1998) avhandling visar att 

det behövs förnyade samarbetsformer mellan lärare och föräldrar som ett led att ta tillvara på 

föräldrars synpunkter och att nya sätt att förmedla information om innehåll i skolans arbete 

och arbetssätt behöver utvecklas. Enligt internationell forskning är den vanligaste formen av 

kommunikation med hemmen den som handlar om barnets egen utveckling. Sådan 

information får föräldrar i genomsnitt två till tre gånger per år om föräldrarna inte själva begär 

mer information själva. Utöver den här informationen är vanliga former av kommunikation 

”two-way homework journals”, veckobrev och hembesök. (Kelley-Laine 1998, s. 345) I 

Sverige är vanligt förekommande kommunikationsformer föräldramöten, utvecklingssamtal, 

telefonsamtal och informella möten mellan föräldrar och lärare, bloggar och diverse 

informationslappar som skickas mellan hem och skola (Nilsson och Sefyrin 2005).    

2.5 Veckobrevet 
Den här studien kommer att undersöka veckobrev skickade från lärare till föräldrar. 

Veckobreven får med stöd i litteraturen anses vara en del av den regelbundna kommunikation 

mellan lärare och föräldrar som är bland de vanligast förekommande men kanske också en av 

de minst undersökta att döma av avsaknaden av litteratur kring denna kommunikationsform. 

Veckobrevet är ett bra sätt att få aktuell information från skolan och både lärare och föräldrar 

anser detta vara en bra kommunikationsform (Johansson och Wahlberg Orving 1998). 

Veckobrevet fungerar som en brygga mellan klassrummet och hemmet genom att föräldrar 

informeras om vad som sker i klassrummet. Föräldrar känner sig involverade i vad som sker i 

klassrummet då veckobreven kan användas för att informera om både vad som lärs ut i skolan 

och inbjuda föräldrar till närmare samarbete och delaktighet gärna genom att i texten skapa 

möjligheter för feed-back från föräldrarna (Jensen 2006). Veckobrevet kan bjuda in till 

tvåvägskommunikation mellan föräldrar och lärare och elev som en utveckling av 

partnerskapet genom att skapa dialog kring ämnen kopplade till skolan (ibid.). Veckobrevet 

kan inbjuda till kommunikation genom att få hemmet att engagera sig i ämnen som läraren 

kanske inte hinner fördjupa i klassrummet, genom att till exempel inkludera tips på websidor 

och böcker (ibid.). Användandet av veckobrev som en del av undervisningspraktiken är ett 

relativt outforskat område som det inte finns så mycket forskning kring (Merga och Hu 2016).  
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Det är just veckobrevens möjligheter att stimulera till dialog mellan lärare och föräldrar och 

veckobrevens möjlighet i att engagera föräldrar i skolämnen genom aktiviteter och samtal 

med barnet i hemmet som skulle kunna betecknas som en form av tvåvägskommunikation. 

Forsberg (2007) menar att veckobreven kan ses i sin gränsöverskridande funktion i mötet 

mellan lärare och föräldrar, som en fast brygga mellan hem och skola och där föräldrars och 

skolans ansvar för barnen möts. Veckobreven kan också agera kontaktskapande hos 

föräldrarna efter det att de tagit del av något de läst i veckobreven (Nilsson och Sefyrin 2005). 

2.5.1 Veckobrevets innehåll 

Det typiska veckobrevet skickas ut regelbundet vanligen veckovis och är ca en till två sidor i 

längd. Breven skrivs av klassläraren med eller utan hjälp av andra lärare, och är riktade till 

föräldrarna (Forsberg 2007). Veckobreven behandlar i stora drag oftast vad som hänt den 

senaste veckan, vad som kommer i framtiden samt någon form av beskrivning av läxarbete 

eller hemarbete (ibid.). Informationen i veckobrevet skulle kunna klassificeras som bestående 

av till största del envägskommunikation från läraren genom att de innehåller allmän 

information om till exempel kallelser till föräldramöten, utflykter och andra aktiviteter som 

rör klassen. I vissa fall förekommer även information eller en önskan om respons från 

föräldrarna vilket då skulle kunna betecknas som tvåvägskommunikation (Nilsson och Sefyrin 

2005). Breven bjuder in föräldrarna att delta i skolarbetet genom olika vägar. Här kan nämnas 

att föräldrar ombeds att hjälpa till under skolaktiviteter som utflykter eller se över barnens 

glömda kläder i skolan eller andra aktiviteter mer kopplade till klassrumspraktiken så som 

läxläsning (Forsberg 2007). Skillnaden i hur läraren involverar föräldrarna skulle kunna 

separeras på så vis att när det gäller aktiviteter som inte är kopplade direkt till skolämnen eller 

undervisning så ses det som önskvärt att föräldrar deltar men det är inget krav. När det gäller 

läxläsning eller andra liknande aktiviteter så finns en förväntan och en uttalad begäran att 

föräldrar ska engagera sig i skolarbetet. När det gäller hemarbete så som läxläsning så kan det 

också finnas direkta direktiv i hur detta ska gå till i hemmet och att man hjälper barnet på ett 

pedagogiskt korrekt sätt (ibid.). Berger (1996) menar att rätt typ av uppgifter till föräldrar i 

hemmet gällande läxor kan leda till bra interaktion och kommunikation eftersom föräldrar får 

en chans att aktivt delta i barnets undervisning. 

Hur läraren väljer att utforma breven är som tidigare nämnt mycket upp till dem själva. 

Läraren kan ta på sig rollen som utbildningsexpert och föräldrarna får då rollen som 

hjälplärare, men läraren kan också ta på sig olika roller beroende på vilket ämne som 

diskuteras (Forsberg 2007). Breven innehåller nästan uteslutande inga referenser till enskilda 

elever utan breven gäller klassen som helhet. Läraren kan även använda en ton i brevet som är 

ledig och som skriven till en bekant eller släkting vilket kan få föräldrarna att känna som om 

de känner läraren vilket leder till ökat stöd för läraren från föräldrarna (Berger 1996). Det 

händer också att veckobreven är utformade inte bara till föräldrarna utan även till barnen, det 

vill säga ”för det är ju mycket för deras skull man skriver det” (Nilsson 2005, s. 6). 

Inom ramen för ett examensarbete i pedagogik (Sandberg Tasev 2015) diskuteras skolans 

veckobrev utifrån samhällsutvecklingen med ökad användning av andra typer av webbaserad 

information. Det väcks frågor om veckobrevets legitimitet i framtiden, eller veckobrevens 

vara eller icke vara, i ett samhälle där mer och mer information alltid finns tillgänglig på 
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webben. Men det finns också resultat från tidigare forskning om en önskad ökning av 

användning av veckobrevet eftersom veckobrevet tros skapa en medvetenhet i hemmet om 

skolans verksamhet och barnets klassrumsverksamhet (Stafford 2003).  Utvecklingen av 

digitala kommunikationsmodeller fortsätter och det finns ny forskning som visar att föräldrar 

föredrar kommunikation med lärare genom e-post eller andra sociala media. Anledningen är 

den förenklade tillgången till e-post och andra meddelanden från läraren genom användningen 

av smarta telefoner (Thompsson, Mazer och Grady 2015). 

2.6 Mitt bidrag till forskningen 
Forskningen gällande kommunikation mellan hem och skola, särskilt genom veckobrev, 

upplevde jag som något begränsad i min sökning efter litteratur inför detta arbete.  Jag 

upplevde särskilt aktuell forskning gällande veckobrev genomförd de senaste 5 åren som 

mycket begränsad, varför min förhoppning är att min studie även skulle kunna bidra med en 

aktualitet inom forskningsfältet. Med fokus på hur samverkan och relationen mellan lärare 

och föräldrar i grundskolan manifesteras i veckobrevets text, är min förhoppning att min 

studies perspektiv kan utgöra ett bidrag till forskningen genom att skapa en ny medvetenhet 

kring veckobreven och dess potential som en möjlig modell för kommunikation mellan lärare 

och föräldrar.  
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3 Teoretiskt perspektiv  
Följande avsnitt kommer att ge en redogörelse för det teoretiska perspektiv som jag kommer 

att utgå ifrån i den här studien. Jag kommer att redogöra för de begrepp och principer som 

ligger till grund för min undersökning samt studiens analys. Jag har valt att utgå ifrån Lars 

Erikssons (2004) principer om partnerskap och isärhållande. Då dessa principer utarbetats 

som ett verktyg för att förstå relationen mellan hem och skola och de olika sätt som relationen 

kan ta sig uttryck, anser jag principerna även vara ett användbart verktyg att utgå ifrån i min 

studie där relationen och samverkan mellan lärare och föräldrar är i fokus. Principerna 

kommer således även att användas för att förklara samverkan då detta i den här uppsatsen ses 

som en form av uttryck eller handling i relationen mellan lärare och föräldrar. I min studie tar 

jag fasta på föräldrarna som partners där Eriksson (2004) i första hand talar om hemmet. 

Eriksson gör ingen större skillnad på hemmet eller föräldern, utan använder hemmet som ett 

samlande begrepp viket inkluderar föräldern. Principerna tar fasta på ett flertal begrepp som 

jag anser vara tillämpbara även i min studie då de ger uttryck för olika sätt att se på relationen. 

Eftersom mitt syfte är att utveckla kunskap om samverkan, relationen och kommunikation 

mellan lärare och föräldrar så som det tar sig uttryck i veckobrev som text kommer jag att i 

min analys av veckobreven försöka se mönster och tendenser i hur samverkan och relationen 

tar sig uttryck. Jag kommer att göra detta genom att se på innehållet både explicit och implicit 

och tolka innehållet i texten utifrån Erikssons principer. Jag kommer inledningsvis ge en 

kortare överblick över Erikssons utarbetade principer som är fyra till antal. Jag kommer sedan 

att mer ingående definiera de två som ligger till grund för min analys.  

Erikssons (2004) avhandling avser konstruera olika typologier över relationen mellan hem 

och skola. Syftet är att klargöra olika innebörder av den relationen. Eriksson utgår ifrån att 

relationen mellan hem och skola kan se ut på olika sätt och därför också ges olika innebörder. 

Han gör en klassificering av fyra olika principer för att på så vis skapa en typologi över de 

olika innebörderna av relationen mellan hem och skola. Principerna kallas av Eriksson (2004, 

s. 20) prövande och ”provisoriska kompasser” i det att han menar att principerna kan fungera 

som vägledande och inte som absoluta. De fyra principerna kallas; Partnerskapsprincipen, 

Brukarinflytandeprincipen, Valfrihetsprincipen och Isärhållandets princip.  I korthet går 

principerna ut på följande (Eriksson 2004, s.73); 

Partnerskapsprincipen; betonar likheten mellan hem och skola och att de båda har ett 

gemensamt och delat ansvar för barns utveckling. Ett nära samarbete förespråkas.  

Brukarinflytandeprincipen; handlar om de beslutande organen inom skolans organisation och 

föräldrarnas deltagande där i.  

Valfrihetsprincipen; gäller föräldrars möjligheter att välja skola för sina barn och på så vis 

bestämma över deras utbildning. 

Isärhållandets princip; uppmärksammar skillnaderna och gränsen mellan hem och skola. Här 

uppmärksammas vad som skiljer lärare och föräldrar åt. 

De två principer som ligger till grund för min undersökning är principerna om partnerskap 

och isärhållande och en närmare innehållsbeskrivning följer i nedanstående avsnitt. 
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3.1 Partnerskap 
Partnerskapsprincipen fokuserar på de överlappande intressen som finns mellan hem och 

skola och vad man tillsammans kan åstadkomma (Eriksson 2004). Samverkan med föräldrar, 

gemensam planering och att föräldrarna ses som partners till läraren är en viktig del av den 

här principen. Partnerskapsprincipen är således inkluderande i förhållande till föräldrarna och 

det finns en strävan efter ett närmande mellan hemmet och skolan och att se till de likheter 

som finns mellan parterna. Avsikten att minska avståndet mellan hem och skola och skapa 

starkare kopplingar mellan dessa två parter benämns med uttrycket ”Closing the gap” 

(Eriksson 2004, s. 118).  

Det är det gemensamma ansvaret för barnen som är betydelsefullt. Idén om ett partnerskap 

mellan lärare och föräldrar förespråkar ideal om jämlikhet och effektivitet (Eriksson 2004). 

Jämlikhet på så vis att alla barnen ska ges samma möjligheter till en bra utbildning och där 

inkluderas hemmets möjligheter som partners som en metod att uppnå denna jämlikhet. 

Effektivitet handlar om ett ökat fokus mot lärande och föräldrars möjligheter till att bidra i 

lärprocessen.   

3.2 Isärhållande 
Till skillnad mot parterskapsprincipen fokuserar isärhållandets princip på vad som skiljer de 

två parterna, hem och skola åt. Principen förutsätter att det finns en uttalad eller outtalad 

gräns, mellan skolan och hemmet. Glappet i gränsen mellan hem och skola förenas i uttrycket 

”minding the gap” (Eriksson 2004, s. 200). Isärhållandet fokuserar på vad som skiljer lärare 

och föräldrar åt, och vad som skiljer hemmet och skolan åt samt deras respektive 

ansvarsområden. Isärhållandet är en idé om en relation och samverkan mellan hem och skola 

men en idé som synliggör skillnaderna i stället för likheterna. Isärhållandets princip 

problematiserar således förhållandet mellan läraren och föräldern. Lärare och föräldrar kan 

ges olika roller i samspelet med varandra där läraren kan betraktas som expert och föräldern 

som hjälplärare och en bakgrund till detta kan anses vara den olikhet som finns i hur 

relationen till barnet ser ut. En förälder kan förmodas ha ett större helhetsansvar för det egna 

barnets utveckling och mående (Eriksson 2004).  

En del av isärhållandets pricip är den del som relaterar till lärarprofessionen. Här ses lärarens 

perspektiv på det goda föräldraskapet, på det önskvärda samarbetet. Lärarprofessionen ges en 

framträdande roll och läraren behåller sin position som huvudsaklig utbildare av barnen och 

får en gränssättande funktion. Eriksson (2004) visar på hur de idéer om jämlikhet som delvis 

styrde principen om partnerskap till viss del kan vara hotade av ett utökat jämlikt partnerskap 

mellan lärare och föräldrar. Eriksson argumenterar att det finns en risk i att ge föräldrar och 

hemmet ett ökat utbildningsansvar då de skillnader som finns gällande olika föräldrars 

utbildning och kunskap skulle kunna resultera i en minskad jämlikhet för barnen gällande 

deras utbildningsmöjligheter. På så vis skulle ett visst isärhållande av lärares och föräldrars 

roller och ansvar vara av godo eftersom läraren då återtar det huvudsakliga och primära 

ansvaret för utbildningen inom skolans verksamhet. 

I min analys av veckobreven kommer jag att använda mig av de centrala begrepp som 

figurerar inom respektive princip som jag redogjort för ovan. Med hjälp av dessa centrala 

begrepp kommer jag söka svar på mina forskningsfrågor genom att försöka se på vilket sätt 

relationen mellan lärare och föräldrar gör sig synlig i texten samt försöka se på mönster och 

tendenser i hur relationen och samverkan framställs i breven.  
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4. Metod 
Detta avsnitt inleds med en motivering till den metod jag har valt för min studie och varför jag 

anser att den metoden är bäst lämpad i förhållande till mitt syfte och frågeställning. Jag 

kommer sedan att presentera det urval jag har gjort. Jag kommer också att reflektera över min 

egen förförståelse och hur detta eventuellt kan ha påverkat min studie. Vidare kommer en 

beskrivning av min bearbetning och analys av mitt empiriska material samt en diskussion om 

studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur jag i 

min studie tagit hänsyn till de forskningsetiska övervägandena samt en avslutande reflektion 

om min metod.  

4.1 Metodansats 
I min studie har jag valt en kvalitativ ansats. Enligt Dalen (2007) är ett mål inom kvalitativ 

forskning att nå insikt om fenomen som rör både personer och situationer i deras sociala 

verklighet. Idén om kvalitativ forskning bygger på antagandet att människor skapar och 

konstruerar sin sociala verklighet och på så sätt ger mening åt sina erfarenheter. I en kvalitativ 

ansats kan betoningen ligga på orden och tolkningen av den insamlade empirin (Bryman 

2011). Eftersom jag har valt att studera hur aspekter av samverkan och relationer mellan 

lärare och föräldrar kommer till uttryck i text, finner jag därför den kvalitativa ansatsen 

lämplig.  

4.1.1Textanalys som metod 

Den här undersökningens utgångspunkt är kvalitativ textanalys som metod. Inom 

samhällsvetenskapen är texter av olika slag något som förekommer överallt i samhället. 

Texter påverkar samhället och hjälper till att forma hur människan ser på både relationer och 

samhället i stort. Genom analys av texter kan vi studera människors föreställningar om 

samhället och hur det påverkar relationer och skapar identiteter. Texter kan också studeras 

utifrån deras förmåga att påvisa rådande föreställningar och relationer (Boréus 2012). 

Veckobrevet som text och som kommunikationsmedel ses i den här uppsatsen just i sin 

relationsskapande kapacitet samt som en text i vilken rådande föreställningar om samverkan 

och relationen mellan lärare och föräldrar skulle kunna manifesteras. Texter ska kunna anses 

vara kommunikativa genom att de förmedlar ett budskap mellan textproducenten och 

textkonsumenten (ibid.). I den här uppsatsen är läraren textproducenten och föräldern 

textkonsumenten.  

I den här undersökningen av veckobrev som text kommer jag att använda mig av en kvalitativ 

innehållsanalys. Det innebär att jag kommer att söka efter teman i det material som jag 

analyserar både vad gäller explicita och implicita uttryck (Bergström och Boréus 2012). Det 

explicita innehållet identifieras i det skrivna ordet som det faktiskt uttrycks av läraren och det 

implicita innehållet kommer att identifieras utifrån underliggande meningar och avsikter så 

som jag tolkar lärarens uttryck. Det kan också vara intressant att se även till det som 

exkluderats av läraren i textens innehåll och på så vis i det implicita innehållet finna 

intressanta aspekter av det studerade fenomenet. De teman som jag funnit kommer sedan att 

tolkas utifrån mitt teoretiska perspektiv. Jag kommer således i den här analysen att använda 

mig av en analys av deduktiv karaktär där jag låter mitt teoretiska perspektiv styra min 

tematisering, kategorisering och kodning av materialet (Bryman 2011; Svensson 2015). Den 

deduktiva ansatsen tillåter mig att i den analyserade texten få syn på de delar som härrör till 

min forskningsfråga och tydligheten och kopplingen till mitt syfte för studien tydliggörs. Att 
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använda teorin innebär att vissa aspekter i testen lyfts fram och andra hamnar i bakgrunden 

(Svensson 2015). En induktiv metod hade kunnat ge mig en bredare kunskap om det totala 

innehållet i de texter jag studerat men jag har valt att ha ett tydligare fokus mot 

forskningsfrågorna och låter därför teorin styra min analys så som Bryman (2011) förklarar 

den deduktiva ansatsen. Teman i min analys kommer att belysas med hjälp av valda citat för 

att försöka visa hur jag gått tillväga när jag utvecklat och byggt upp mina teman.  

4.2 Urval 

Eftersom syftet med min undersökning är att undersöka hur relationen och samverkan mellan 

lärare och föräldrar kan komma till uttryck i texter har jag valt veckobrevet som objekt för 

min textanalys. Veckobrevet används som en vanligt förkommande regelbunden 

kommunikationsform, och eftersom lärare är författare av breven är det primärt lärarens 

skrivna ord som kommer att studeras.  

Urvalet har gjorts utifrån en kombination av bekvämlighetsurval samt slumpmässigt urval 

(Bryman 2011). 45 veckobrev har valts utifrån 4 kriterier; att de måste finnas tillgängliga att 

studera, att de måste vara författade av lärare från årskurs 1-3, att breven måste innehålla 

löptext samt att de ska vara författade under vårterminen 2016. Tillgängligheten bedömdes 

som god eftersom veckobrev är en vanligt förekommande kommunikationsform. De 

veckobrev som jag har valt att använda mig av hittade jag på webben oftast direkt via 

skolornas hemsidor. Skolorna hittades genom att jag genomförde en sökning av veckobrev på 

webben genom sökmotorn Google och skolorna valdes utifrån hur tillgängliga deras 

veckobrev var. På så vis har ett bekvämlighetsurval gjorts. Vissa skolor hade tillgängliga 

veckobrev från samtliga årskurser medan andra skolor endast hade från ett fåtal årskurser. För 

att få en viss geografisk spridning av skolorna har jag valt skolor från både mindre och större 

kommuner från olika delar av Sverige. Veckobreven lästes inte igenom vid urvalet utan 

bedömdes enbart utifrån att de på skolornas hemsidor refereras till som just veckobrev samt 

att de skulle innehålla en löptext och inte enbart ett veckoschema. Löptexten lästes inte 

igenom vid det första urvalet eftersom jag på så vis ville förvissa mig om att veckobreven 

valts enbart utifrån deras egenskap av veckobrev och inte hur väl de textuellt motsvarar mina 

förväntningar att de ska kunna svara på mina frågeställningar. På grundval av detta har ett 

slumpmässigt urval genomförts.  

Förutom tillgängligheten var ett av mina kriterier på veckobreven att de måste vara författade 

av lärare. Samtliga brev som valts ut är författade av åtminstone en lärare och i vissa fall flera 

lärare tillsammans. Samtliga veckobrev som valts ut är från årskurserna 1-3. Detta för att 

veckobrev är en vanligare förekommande kommunikationsform i de lägre årskurserna men 

också för att veckobrevens innehåll på så vis skulle vara mer likartade kontextuellt i min 

undersökning. Av samma anledning har jag enbart valt veckobrev som gäller vårterminen 

2016. Eftersom samtliga veckobrev är producerade mellan januari och april 2016 garanteras 

aktualiteten i deras innehåll.  

Ytterligare ett kriterium för val av veckobrev var att breven måste innehålla en längre löptext. 

Veckobrev som enbart innehöll bilder och enstaka meningar, eller enbart ett veckoschema 

sorterades därför bort. En löptext författade av läraren ansågs nödvändig för att på ett 

tillfredsställande sätt kunna motsvara syftet med min undersökning att se hur relationen och 

samverkan mellan lärare och föräldrar kommer till uttryck.  
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4.3 Genomförande, bearbetning och analys 

Efter det att jag valt ut mina veckobrev skrevs de ut i pappersform. Med utgångspunkt i mitt 

teoretiska perspektiv gällande principer för samverkan och relationen mellan lärare och 

föräldrar samt mina frågeställningar, inledde jag med att läsa alla breven översiktligt och 

samtidigt notera med penna i kanten av det utskrivna dokumenten de första intrycken och 

lösryckta ord som jag fick av texterna. Jag noterade i texterna var uttryck för relationen eller 

samverkan kunde noteras. Som ett andra steg lästes alla veckobrev om igen för att se om jag 

på nytt kunde upptäcka nya detaljer som jag förbisett vid första inläsningen. Jag läste genom 

breven ett antal gånger och för varje gång blev det tydligare i vilken utsträckning mina 

anteckningar representerade det fullständiga textmaterialet. De första intryck jag fått av 

texterna samlade jag under två inledande översiktliga kategorier utifrån de mönster som jag 

kunde upptäcka i materialet, typer av samverkan och relationen. I arbetet med denna första 

kategorisering av materialet fann jag också att den största mängden veckobrev var uppbyggda 

enligt en viss struktur. Det fanns en hälsningsfras, en informationsdel om veckans arbete i 

klassrummet, ett avsnitt om diverse påminnelser och uppmaningar till föräldrar och barn, ett 

veckoschema samt en avslutande hälsningsfras. Det som skiljer breven åt och i många fall 

förenar dem är vilken information som faktiskt redovisas i de respektive delarna och på vilket 

sätt de framställs. 

Under mina två första inledande kategorier, typer av samverkan samt relationen, arbetade jag 

sedan med underkategorier som bildades utifrån mina första anteckningar. I dessa 

underkategorier samlade jag uttryck från de anteckningar som jag fått av texten inledningsvis 

och uttryck som bedömdes inte vara relevanta sorterades bort. Underkategorier som skapades 

under samverkan fick rubrikerna; inbjudan, uppmaningar, påminnelser, hemläxor, skapa 

dialog hemma och instruktioner. Underkategorier som skapades under relationer fick 

rubrikerna; professionen/läraren, klienten/föräldern, det goda föräldraskapet, partnerskap. 

De relationsskapande uttryck som jag funnit inledningsvis i texterna går delvis in i 

kategorierna som gäller samverkan eftersom jag valt att se relationen som något som delvis 

manifesteras genom uttryck för samverkan. Utifrån mina utarbetade kategorier har jag sedan 

bedömt relevansen för mitt studerade fenomen och bildat mina slutliga huvudteman.  

Varje huvudtema har skapats för att skapa en så heltäckande bild av veckobreven så som de 

behandlar samverkan och relationen mellan lärare och föräldrar enligt mitt syfte och 

frågeställningar. Jag gjorde bedömningen att flera av mina kategorier överlappade varandra 

och påverkade varandra varför jag valde att i första hand utgå från de relationsskapande 

uttrycken och som en följd av detta redovisa genom vilka samverkansuttryck som relationen 

manifesteras. Jag skapade följande tema för att tydliggöra förekomsten av det studerade 

fenomenet i textmaterialet; Partnerskap, Professionen/Lärarrollen, Det goda föräldraskapet. 

Respektive huvudtema rymmer sedan ett antal samverkansuttryck som jag funnit 

representativa för min empiri. 

Partnerskap- Temat beskriver de återkommande uttrycken i veckobreven där föräldrarna blir 

delaktiga i undervisningen och där de på olika sätt bjuds in att delta i ett partnerskap med 

läraren. Här innefattas samverkansformer som instruktioner till föräldrarna i samband med 

läxläsning, uttryck som befäster det gemensamma ansvaret och uttryck som gäller 

kommunikation mellan parterna, som till exempel hänvisningar till utvecklingssamtal eller 

uppmaningar till kommunikation med barnet gällande skolarbetet. Här ingår även uttryck för 
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beröm riktat till barnen vilket är vanligt förekommande i breven och därför anses relevant för 

detta tema. Beröm riktat till barnen ses här som att det förstärker det gemensamma ansvaret 

för barnen. En stor del av texterna ger uttryck för liknande uttryck varför temat bedömdes 

som relevant.  

Det är jättebra om ni där hemma under läxläsningen kan påminna barnen att skriva på 

raden, börja med stor bokstav och att avsluta med punkt exempelvis. 

Har ni funderat klart på om ni skulle kunna ta emot oss på ett litet studiebesök? 

[…] de är verkligen fantastiska när man åker iväg någonstans. 

Professionen/Lärarrollen- Temat beskriver återkommande uttryck för läraren som ansvarig 

för utbildning och där läraren är professionell utbildare. Här innefattas uttryck som beskriver 

undervisningens innehåll. Ingående beskrivningar av undervisningen kan ses som ett uttryck 

för att vilja skriva fram lärarens professionalism varför dessa uttryck ingår i det här temat. 

Uttryck gällande olika krav som ställs på föräldrarna ingår också samt vissa uttryck som 

tydligt markerar gränser. 

Föräldrar bör vara medvetna om att de tar ett beslut om att låta sitt barn avstå från 

undervisning […] 

Vi strävar efter att få en snabb huvudräkning […] det kommer att ge barnen en viktig grund 

till att räkna högre tal. 

Det goda föräldraskapet- Temat omfattar de uttryck jag funnit gällande förväntningar på 

föräldrarna och vissa typer av samverkan. Dessa förväntningar görs ibland genom 

omskrivningar där det inte riktas ett direkt krav utan förväntningar uttrycks mindre direkt. Här 

inkluderas även uttryck för beröm och andra positiva förstärkningar riktat till föräldrarna. 

Temat har bedömts som relevant då flera av texterna inkluderar uttryck av detta slag.  

Det kan vara gott med något varmt att dricka och kanske någon extra macka till 

förmiddagsfika. 

Vi vill påminna er om att skaffa ett föräldrakonto […] 

Det tyder på att våra elever har rätt kläder för blött väder. Toppen! 

I min analys och mitt resultat har jag att redovisat de teman som jag menar visar mönster och 

tendenser av det studerade fenomenet i både det explicita och implicita innehållet i texterna. 

Det innebär att även uttryck som förekommer mindre frekvent, i ett fåtal av texterna, kommer 

att redovisas i den mån de kan anses relevanta för temat eftersom jag bedömer att mönster och 

tendenser kan skönjas även i de uttryck som exkluderas i texterna. Analysen är grundad i mitt 

teoretiska verktyg som är Erikssons (2004) principer om partnerskap och isärhållande. 

Resultat och analys kommer att presenteras i ett gemensamt avsnitt.   

4.4 Trovärdighet, tillförlitlighet och pålitlighet 
I kvantitativa studier är begreppen validitet och reliabilitet ett uttryck för att mäta resultaten 

av en undersökning. I kvalitativa studier används med fördel andra begrepp så som 

trovärdighet, tillförlitlighet och pålitlighet vilka syftar till att bedöma kvaliteten på en 

undersökning och om man har undersökt det jag avsett att undersöka (Bryman 2011). I min 

studie har jag haft som ansats att studera samverkan och relationen mellan lärare och 

föräldrar, så som det ges uttryck i veckobrevets text. Jag har använt mig av en kvalitativ 

innehållsanalys där jag i den analys och tematisering som genomförts utgått från min teori, 
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den tidigare forskningen samt mina forskningsfrågor. Detta har gjorts med förhoppning om att 

studiens giltighet och trovärdighet skulle ökas då det finns en tydlig koppling i de begrepp 

som används. 

Med trovärdighet menas också att studien i sin beskrivning av den verklighet som undersöks 

ska kunna anses pålitlig. I andras ögon måste studien kunna visa på en trovärdighet i 

resultaten för att försäkra att studien genomförts enligt gällande regler (Bryman 2011).  

Forskningstextens transparens inverkar på studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Genom att 

försöka vara tydlig i min redogörelse av min undersökning underlättar jag för andra att ta del 

av mitt resonemang och mina tankar kring mitt metodval samtidigt som kvaliteten på mitt 

arbete stärks (Ahrne och Svensson 2015). Jag har haft som mål att på ett uttömligt sätt 

beskriva urvalsprocessen samt analysprocessen av datamaterialet. Den tematisering och 

kategorisering som gjorts i analysen belyses av citat ur min empiri. Jag har dessutom under 

hela arbetets gång haft studiens syfte och frågeställningar i fokus och en röd tråd genom hela 

studien för att möjliggöra för andra att på ett enkelt sätt följa min tankegång samt de val jag 

gjort löpande under mitt arbete. Ytterligare ett sätt att öka en studies trovärdighet är att se till 

möjligheten att generalisera resultaten från undersökningen (Ahrne och Svensson 2015).  

4.4.1 Generaliserbarhet 

Möjligheten att generalisera resultaten av kvalitativa undersökningar lyfts ofta fram som en 

svaghet i den kvalitativa metoden. Generalisering innebär att den aktuella studien ska kunna 

säga någonting om andra grupper eller situationer än i den aktuella undersökningen. 

Resultaten från undersökningen bör kunna överföras till att gälla även andra grupper än den 

studerade (Bryman 2011). I fallet med kvalitativa studier där urvalet ofta inte är slumpmässigt 

eller av stor kvantitet kan man väldig sällan hävda att resultatet är generaliserbart eller 

överförbart utifrån de data som använts. I stället bör man mäta generaliserbarheten utifrån 

teorin och kvaliteten på de slutsatser som man kan dra utifrån teorin genom en transparens i 

tillvägagångssättet. I min studie har jag försökt möta kravet på transparens i och med att jag 

redovisat hur jag gått tillväga i urvalet av de texter som utgör min undersökning. Jag har 

också försökt vara tydlig i hur min analys av den insamlade empirin gått till, genom att 

redovisa tematisering och tillvägagångssätt. Urvalet av de texter som utgör mina analyserade 

data är gjort för att öka möjligheten till viss överförbarhet, men då urvalet ändå är relativt litet 

i förhållande till hur många veckobrev som skrivs är det svårt att hävda att övriga veckobrev 

exakt liknar de som utgör mina data och att mitt urval nödvändigtvis är representativt för alla 

lärares veckobrev. 

Kvalitativa studier undersöker oftast ett specifikt fenomen eller situation där syftet är att 

erhålla en djupare kunskap om upplevelser och känslor, och det är därför överförbarheten är 

begränsad (Bryman 2011). Resultatet från kvalitativa studier skulle däremot kunna vara 

överförbara att gälla liknande situationer med liknande förutsättningar i dess kontextuella 

förståelse (ibid.). ”Generalization through context similarity” och ”transferability” är också 

begrepp som på samma sätt tar fasta på andra sätt att öka generaliseringen av kvalitativa 

studier genom liknande kontexter (Larsson 2009, s. 32). Med kontext menas här 

beskrivningen av den fysiska omgivningen, människors handlingar men också med ett vidare 

begrepp, människors kultur. Problem med att bedöma möjligheten till generalisering genom 

likhet i kontext har att göra med hur den bedömningen ska gå till samt hur man kan förutsätta 

att alla människor i en viss kontext alltid handlar lika. Ett problem med att generalisera 

resultat på grund av kontextuell likhet är just att man inte kan anta att alla människor handlar 
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likadant i liknande kontexter.  Larsson (2009) hävdar i stället att det i kvalitativa studier 

åtminstone måste finns en kapacitet för generalisering i och med igenkänning av mönster och 

processer som görs synliga snarare än genom likhet i kontext.  

Min avsikt är inte att kunna generalisera mina resultat utan min avsikt är att visa på mönster 

och tendenser som de studerade breven uppvisar och som skulle kunna användas till att öka 

förståelsen för användningen av veckobrev som en modell för kommunikation mellan lärare 

och föräldrar; särskilt i texternas uttryck vad gäller relationen och samverkan lärare och 

föräldrar emellan. De mönster gällande detta och som min analys tagit fasta på skulle 

emellertid kunna användas för att öka förståelsen gällande veckobrev även för andra grupper 

av lärare eller andra professioner med liknande uppdrag och relationer genom vad Larsson 

(2009, s. 32) kallar ”generalization through context similarity”. 

4.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har krav på fyra forskningsetiska principer som humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning bör följa och utgå ifrån. De fyra principerna är 

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. I min 

studie har jag genomfört textanalyser av veckobrev som finns publicerade av skolorna och 

lärarna på webben och därmed anses vara offentliga. Jag menar därför att ovanstående 

principer inte fullt ut måste tas hänsyn till i den här studien. Jag har gjort ett medvetet val att 

inte kontakta skolorna för att få deras samtycke. Jag har däremot ändå gjort ett val att 

behandla veckobreven på så vis att varken producenten av breven eller eventuella namngivna 

personer eller skolor för den delen skulle kunna identifieras. Eventuella namn på kommuner, 

skolor eller personer har därför anonymiserats genom att de fått fiktiva namn eller ett 

nummer. Jag har eftersträvat att behandla texterna respektfullt i syfte att undvika att någon av 

lärarna som skrivit breven skulle kunna känna sig utpekade eller på annat sätt drabbade på ett 

negativt sätt. Det är heller inte min mening att på något sätt kritisera eller favorisera någon 

särskild lärare eller skola. I forskning måste man alltid väga nyttan med forskningen mot 

kravet att skydda individer mot att ta skada och ha en medvetenhet i att forskning påverkar 

individer som är en del av forskningen eller individer som tar del av forskningen. Det gäller 

att hitta en balans, men att också ibland inse att vinsten av forskningen i dess samhällsnytta 

eller potential att driva samhällets utveckling, ibland måste stå i förgrunden (Vetenskapsrådet 

2011). Min avsikt är enbart att genom det textmaterial som veckobreven utgör kunna visa på 

mönster och tendenser gällande hur relationen och samverkan mellan lärare och föräldrar kan 

manifesteras och därmed bidra med ökad kunskap om detta fenomen.  

4.6 Reflektion över metoden 
Jag har hela tiden under arbetet med undersökningen varit medveten om den begränsade 

tidsaspekt som undersökningen ska genomföras inom. Detta har medfört att jag varit tvungen 

att göra vissa val i min undersökning och i urvalsförfarandet som påverkat att undersökningen 

skulle vara genomförbar givet tidsramarna. När jag valde att studera samverkan och relationen 

mellan lärare och föräldrar föll valet på att studera det utifrån det skrivna ordet. Jag inriktade 

mig på en av de vanligast förekommande formerna för kommunikation mellan lärare och 

föräldrar; veckobrevet. I och med det val jag gjorde blev det också därför lärarens, och inte 

mottagarens, texter som var i fokus. Valet föll också på veckobrev som redan fanns 

publicerade på webben. En annan ansats hade kunnat vara att begära in veckobrev direkt från 

lärare eller föräldrar men genom att jag valde redan publicerade brev så hade jag möjlighet att 
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själv utarbeta vissa kriterier för urvalet samt att mitt val hade en tidsbesparande aspekt. 

Veckobrevet hade också kunnat studeras tillsammans med annan webbaserad information så 

som klassbloggar, eller annan klasspecifik information på webben, för att få en mer 

heltäckande bild av det studerade fenomenet. Att enbart studera veckobreven ger inte någon 

komplett bild av kommunikationen mellan lärare och föräldrar.  

Jag fann det däremot intressant att undersöka om veckobrevet som kommunikationsmedel 

visade på några mönster och tendenser vad gäller den samverkan och relation som lärare och 

föräldrar har och skapar i den skriftliga kommunikationen. Samverkan och relationer mellan 

parter skulle mycket väl kunna undersökas genom andra metoder så som kvalitativa 

intervjuer, eller genom kvantitativa metoder som enkätundersökningar. På så vis hade både 

lärare och föräldrars upplevelser av samverkan och relationen dem emellan kunnat undersökas 

eller så hade jag genom en kvantitativ metod kunnat inkludera ett större antal lärare och/eller 

föräldrar. Detta var däremot inte mitt syfte med den här undersökningen. Genom att välja en 

av parterna, och dennes skrivna texter, möjliggjordes för mig att hitta uttryck för det 

undersökta fenomenet genom analys av det skrivna ordet. Olika aktörers upplevelser av 

fenomenet var inte det som jag eftersökte. Inte heller bedömde jag kvantiteten som viktig 

eftersom jag ansåg att mönster och tendenser kunde urskiljas även från en mindre mängd 

kvalitativ data.   

Den metod jag har valt att använda är kvalitativ innehållsanalys. Tolkningen av texten i 

veckobrevet är mer djupgående och innefattar även det implicita, ej direkt uttryckta, 

innehållet. Eftersom det är forskaren som tolkar innehållet finns alltid ett visst mått av 

subjektivitet. Forskarens egen roll i arbetet att tolka data påverkas av forskarens förförståelse 

av till exempel språkliga uttryck, utbildning och kunskap om genren (Bergström och Boréus 

2012). Det är därför möjligt att en annan forskare med annan förförståelse än jag, hade kunnat 

tolka innehållet annorlunda. Jag har därför försökt att så tydligt som möjligt beskriva mitt 

tillvägagångssätt och vara transparent i min undersökning. Jag har även valt en deduktiv 

ansats i metoden och således låtit teorin styra min tematisering av innehållet. En annan ansats 

hade varit att använda en mer induktiv metod eller abduktiv metod, som är en kombination av 

induktiv och deduktiv metod, och på så sätt få en kanske mer heltäckande bild av det totala 

innehållet i texterna. Eftersom mitt intresse låg i att undersöka om uttryck för relationen och 

samverkan mellan lärare och föräldrar manifesterade sig i texten, ansåg jag emellertid en 

deduktiv ansats som lämplig. 
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5. Resultat och analys 
I det här avsnittet kommer resultatet av undersökningen att redovisas. Jag kommer att 

redovisa materialet som kommit ur min tolkning och analys av veckobreven. Analysen 

grundar sig på det teoretiska perspektiv som jag presenterat i föregående kapitel och resultatet 

kommer att redovisas, med hjälp av citat, utifrån mina huvudteman som skapats med hänsyn 

till mina frågeställningar och min teori. Mina huvudtema är; Partnerskap, 

Professionen/Lärarrollen, Det goda föräldraskapet. 

5.1 Partnerskap 
I veckobreven förekommer ett flertal uttryck för partnerskap och samverkansformer som i 

min analys befäster föräldern som partner till läraren.  De mest framträdande av dessa 

kommer att presenteras nedan. 

5.1.1 Läxor 

Vanligt förkommande i de flesta veckobreven är instruktioner från läraren till föräldern om 

barnets läxor. Ofta bara i form av ett veckoschema där läxdagar är markerade men också i 

löptexten; 

Det är mycket viktigt att alla elever läser hemma minst 15 minuter varje dag. 

I matteboken ska alla vara klara med sidorna […] till måndag v 19. 

Ibland ges också detaljerade pedagogiska beskrivningar om hur läxorna ska genomföras i 

hemmet. Enligt Erikssons (2004) princip om partnerskap skulle detta kunna ses som att det 

ges en möjlighet till föräldrarna att delta i lärprocessen. Att föräldrar ges möjligheten att delta 

i den pedagogiska processen skulle kunna ses som en del av målet mot en ökad effektivitet. 

Det faktum att flera av de analyserade texterna ger pedagogiska anvisningar hur läxorna ska 

genomföras skulle också kunna ses som ett sätt att möjliggöra för fler föräldrar att med hjälp 

av ett pedagogiskt verktyg hjälpa sina barn med läxorna hemma. Detta skulle kunna tolkas 

som ett medel och en väg mot ökad jämlikhet för alla barn oavsett föräldrars utbildning att 

uppnå bra studieresultat. 

Det kan vara ganska svårt. Öva gärna hemma med att fråga t. ex. ”Vad är klockan om 20 

minuter?” eller ”Vad var klockan för en kvart sedan?”  

Eleverna har fått med sig en instruktionslapp till sin läsning. Hjälp dem gärna. 

Rätt typ av information till föräldrar angående barnens läxor leder också till en ökad 

möjlighet till kommunikation och dialog gällande skolarbetet enligt Berger (1996). I 

enlighet med detta skulle de texter som innehåller den här typen av utförlig 

information kunna tolkas inom ramen för ett ökat partnerskap i deras 

kommunikationsskapande funktion. 

5.1.2 Inbjudan, deltagande och samtal 

I några av de analyserade texterna förekommer samverkan i direkta inbjudningar till 

föräldrarna att komma till skolan eller delta i aktiviteter.  

Ni är alltid välkomna att besöka oss i verksamheten! 

[…] eller om ni ville komma hit och berätta lite om ert yrke […] 
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Den typen av direkta inbjudningar förkom dock endast i ett mindre antal brev. En stor andel 

av veckobreven innehöll däremot information om utvecklingssamtal, påminnelser om 

utvecklingssamtal samt andra referenser till utvecklingssamtal. Inbjudningar och samtal 

analyseras som samverkansformer som tar sig uttryck i texterna enligt Erikssons (2004) 

princip om partnerskap. Principen ska verka inkluderande för föräldrarna och ses som ett sätt 

att skapa närmare kopplingar mellan hem och skola. Inbjudningar, deltagande samt samtal 

tolkas som en del i detta närmande av parterna. Enligt partnerskapsprincipen skulle detta 

kunna härledas till termen ”closing the gap” (ibid.) Genom att skapa gemensamma 

mötespunkter och öppna upp för gemensamma kontaktytor mellan parterna skulle dessa 

samverkansformer kunna verka brobyggande.   

Förekommande, dock inte så ofta, i texterna som undersöks är också att lärarna skriver ut 

kontaktinformation till sig själva eller i enstaka fall uttrycker önskemål om återkoppling i 

olika ärenden, vilket visas av följande två citat, 

Hör gärna av er om ni har några funderingar. 

Hör jättegärna av er till oss! 

Liknande uttryck tolkas som en önskan om kommunikation eller en inbjudan till samtal 

mellan lärare och föräldrar. Enligt Erikssons (2004) partnerskapsprincip skulle detta kunna 

anses ses som ett medvetet närmande av hem och skola genom att föräldrar inkluderas i 

textens innehåll. Ytterligare en tolkning av den här inbjudan till kommunikation mellan lärare 

och föräldrar är att det kan tolkas som tvåvägskommunikation i enlighet med tidigare 

rapporter om kommunikation mellan lärare och föräldrar (Nilsson och Sefyrin 2005). Den 

största delen i textens innehåll kännetecknas dock av annan typ av information riktad till 

föräldrar och ibland barnen men utan någon direkt referens om återkoppling. 

5.1.3 Inkludering, beröm och dialog 

De analyserade texterna innehåller flera olika former av hälsningsord av typen; Hej på er!, 

Hej alla föräldrar!, Hej alla barn och föräldrar! Hej allihop! Den här typen av inledning till 

breven hittades i nästan samtliga texter. Här riktas breven inte bara till föräldern utan inte 

sällan också till barnen. Kännetecknande för innehållet i flera av texterna är att barnen i 

många fall inkluderas som mottagare av breven. Även innehållet i övrigt riktas i några fall 

direkt till barnen vilket skulle kunna uppfattas som lite otydligt vem texternas mottagare är. 

Min tolkning är att breven genom att inkludera barnen i både tilltal och innehåll kan ses som 

relationsskapande. I och med den vardagliga inkluderande ton som breven ofta har i sin stil 

kan det tolkas som att föräldrar kan utveckla en känsla av närhet och trygghet i relationen med 

läraren och gränsen mellan hemmet och skolan blir mer otydlig i enlighet med principen om 

partnerskap.  

Flertalet av texterna innehåller också flera termer eller uttryck med referenser gällande 

barnens positiva egenskaper. Här tilltalas barnen i texterna som studerats som grupp och 

aldrig som individer. 

Alla elever skrev och gjorde sitt bästa. De är duktiga! 

Det är god stämning och glada barn i gruppen. 

[…] era fantastiska barn. 
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Uttryck som dessa tolkas inom ramen för Erikssons (2004) princip om partnerskap då de här 

ses som relationsskapande uttryck i den meningen att de ger uttryck för det gemensamma 

ansvaret och den gemensamma relationen till barnen.  

Några av texterna som analyserats innehåller en uttryckt önskan om dialog mellan barn och 

förälder. Utmärkande för den typen av uppmaning till dialog var att den i samtliga fall 

sammanföll med berättelser om undervisningen vilket visas i tre exempel nedan. 

 

[…], fråga gärna ert barn om vårt experiment! 

Eleverna får en ledtråd dagen innan, så fråga gärna vad som var dagens ledtråd. 

Låt gärna ditt barn berätta vad vi upptäckte. 

Detta stämmer in med vad Jensen (2006) påtalade om att bjuda in föräldrar i verksamheten 

genom att skapa en känsla av delaktighet i skolans arbete. Den här typen av inbjudan till 

dialog mellan barn och förälder skulle också kunna tolkas som en samverkansform som banar 

väg mot ökad närhet och ett partnerskap mellan läraren och förälder, då föräldern förstärker 

skolans ställning i hemmet genom positiva samtal kring skolans verksamhet.  

Värt att notera är att några få veckobrev som analyserats använder denna 

kommunikationsform för att ta upp diskussioner eller situationer som förekommit mellan en 

särskild förälder och läraren, eller andra händelser som rör endast ett fåtal elever eller 

föräldrar men innehållet i beskrivningen av det som inträffat riktar sig till föräldragruppen 

som helhet. I dessa fall utgör beskrivningarna av det som inträffat en stor del av det totala 

innehållet i brevet. Detta tolkas som att de situationer som tas upp i brevet förutsätts kunna 

vara angeläget för hela föräldragruppen. Enligt Erikssons (2004) princip om partnerskap är en 

möjlig tolkning av detta att situationer som potentiellt ses som konflikskapande ges stort 

utrymme i texterna och på så sätt värnas om partnerskapet och relationen mellan läraren och 

föräldrarna.   

5.2 Professionen/Lärarrollen 
Enligt Erikssons (2004) princip om isärhållande och partnerskap framhålls de skilda rollerna 

som lärare och föräldrar tar i relationen i samspel med varandra. I de studerade veckobreven 

förekommer uttryck och sätt att förklara verksamheten som kan tolkas i förhållande till dessa 

principer. De mest framträdande av dessa kommer att presenteras här. 

5.2.1 Beskrivning av undervisningen   

Samtliga veckobrev som studerats innehåller beskrivningar av undervisningen. Antingen 

mycket detaljerat presenterat ämnesvis, eller i mer allmänna beskrivningar av vad som pågår i 

undervisningen under veckorna som breven avser. Ibland även med referenser till kommande 

veckor. Undervisningens innehåll kan förstås ha ett rent informativt syfte men i ett flertal brev 

förklaras syftet med undervisningen vilket återges i breven enligt följande;   

Målet är att eleverna ska kunna stava vanligt förekommande ord […] 

[…] det är ett bra sätt att hitta områden som var och en behöver arbeta vidare med/utveckla. 

[…] men innan vi gör det vill vi att eleverna ska förstå vad som händer när de adderar […] 



 
 
 

28 
 

Både de rent informativa uttrycken samt de mer syftesåtergivande uttrycken skulle kunna 

förstås som ett sätt att skriva fram betydelsen av klassrumspraktiken och samtidigt framhålla 

lärarens professionalism och ställning som utbildare. Enligt Erikssons (2004) princip om 

isärhållande skulle ovan citat kunna tolkas som att det är rollen med läraren som expert som 

framträder i texten för att markera gränser i relationen till föräldrarna. En annan tolkning 

skulle kunna vara att information om klassrumspraktiken i texterna, riktat till föräldrarna, 

samtidigt ökar föräldrarnas förståelse av vad som sker i skolan och på sätt skulle texten kunna 

förstås i termer av ett stärkt partnerskap.  

Värt att notera bland de brev som undersöktes var att en del brev enbart bestod av dessa 

beskrivningar om undervisningen, i dessa fall ofta presenterade ämnesvis. Avsaknaden av 

annan information skulle kunna ses som en del i ett avståndstagande från föräldrarna då de 

inte inkluderas på något sätt i veckobrevets innehåll förutom i hälsningsfrasen. 

5.2.2 Markera gränser 

Vanligt förekommande i de texter som jag studerat är användandet av olika pronomen för att 

markera vem som säger något eller vem som texten riktar sig mot; Vi, Ni, Era barn, ni 

föräldrar. Vi förekommer vanligen när läraren och eleverna avses i text som behandlar 

undervisningen. Vi används sällan avseende läraren och föräldern. Användandet av 

pronomenet vi skulle kunna förstås som gränssättande mot föräldrarna enligt principen om 

isärhållande. I de studerade breven förekommer också information riktad till föräldrarna som 

avser att föräldrarna på något sätt förutsätts hjälpa sina barn med något och oftast avses arbete 

med läxor eller undervisningen i någon annan del. 

När barnen får hem boken är det jätteviktigt att den kommer tillbaka till skolan senast […] 

Det är viktigt att ni hjälper era barn att redan nu få in bra rutiner kring läxarbete. 

Liknande uttryck tolkas här som krav riktade mot föräldern. Ord som viktigt förekommer ofta 

i dessa sammanhang. Det tolkas som ett gränssättande mot föräldern där läraren kan ta en 

professionell roll och föräldern intar en stödjande roll. Detta kan förstås enligt Erikssons 

(2004) princip om isärhållande där föräldern inte i första hand får en roll i ett partnerskap utan 

får rollen som stödjande mot läraren. ”Minding the gap” är ett uttryck enligt samma princip 

som avser viljan att särskilja hem och skola och se till just det som vidhåller glappet i 

relationen mellan läraren och föräldern i stället för att se till vad som förenar parterna.   

5.3 Det goda föräldraskapet 
Innehållet i veckobreven kännetecknas också av uttryck gällande förväntningar av olika slag 

på föräldrarna och vissa typer av samverkan som förekommer i texten gällande detta. De mest 

framträdande av dessa kommer att presenteras i följande avsnitt.   

5.3.1 Påminnelser, uppmaningar och förväntningar 

En vanligt förekommande samverkansform som jag hittar i samtliga brev som studerats är 

påminnelser av olika slag riktade till föräldrarna. Påminnelserna, uppmaningarna och 

förväntningarna är utformade på så vis att de kräver en motreaktion av föräldrarna varför de 

räknas som samverkansformer; 

Vi vill påminna er om att skaffa ett föräldrakonto 

Försök att hjälpa ert barn att stoppa ner pappret i väskan. 

Tänk på att sjukanmäla ert barn innan kl. 8:00. 
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Slutligen vill vi även påminna om hjälmar vid madrassåkning, det är ett krav […] 

Uttryck som detta tolkas inom ramen för Erikssons (2004) principer som en del av det av 

läraren önskvärda samarbetet, och vad som kan anses vara det goda föräldraskapet. Det goda 

föräldraskapet kan i sin tur förstås som en del i det isärhållande av lärarens och förälderns 

ansvarområden som manifesteras i texterna. Det goda föräldraskapet tolkas som ett uttryck för 

den tillskrivna rollen som just förälder och inte partner i samverkan och relationen med 

läraren.  

I flertalet veckobrev hittar jag även ett flertal utryck så som följande; 

Tänk på att ha bra skor och kläder så att alla håller sig varma och torra hela dagen. 

Tänk på att det är väldigt kul att hoppa i snödrivorna. Det blir mycket snö i stövlarna […] 

Det är också bra om de har med sig en frukt som är smidig att ta med i fickan. 

Min tolkning av detta är att liknande uttryck kan ses som förväntningar som lärarna har på 

föräldrarna att se till att barnen har bra kläder eller är rätt förberedda för skoldagen. Dessa 

förväntningar ligger inom principen för isärhållande då det kan anses att föräldern tillskrivs en 

roll där läraren tar ansvaret och föräldern har en stödjande funktion. Värt att notera i samband 

med dessa typer av uttryckta förväntningar är att de ofta är indirekt formulerade till skillnad 

mot de tolkade kraven som förekommer i texterna som också fungerade som gränssättande. 

En tolkning av detta skulle kunna vara att de mer indirekt utformade förväntningarna inte 

gäller utbildningen utan ofta hänvisar till andra aktiviteter inom skolans regi vilket innebär att 

behovet av isärhållande minskar. 

5.3.2 Beröm riktat till föräldrarna 

Förekommande i texterna, dock endast i ett fåtal, som studerats är också olika typer av beröm 

riktat till föräldrarna som grupp. Inga enskilda föräldrar pekades ut, utan det var snarare hela 

föräldragruppen som avsågs i texten.  

[…] det märks att ni jobbar med läsläxan hemma. 

Bra initiativ! 

Beröm som på liknande sätt riktas till föräldrarna tolkas som ett sätt att försöka förstärka 

relationen mellan lärare och föräldrar. I linje med principen för partnerskap kan det förstås 

som att föräldern aktivt inkluderas i texten i positiva sammanhang vilket skulle kunna stärka 

relationen och därigenom också partnerskapet. 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Undersökningen har som avsikt att svara på två forskningsfrågor. 1. På vilket sätt synliggörs 

relationen mellan lärare och föräldrar? 2. Vad kännetecknar innehållet i veckobreven när det 

gäller samverkan mellan lärare och föräldrar? För att synliggöra uttryck för relationen och 

samverkan i texterna använder jag mig av Erikssons (2004) principer om partnerskap och 

isärhållande. Jag hittar främst uttryck för partnerskap genom att de manifesteras i de olika 

samverkansformerna som påvisas i texterna. Därav mitt val att benämna ett av mina teman; 

Partnerskap.  Uttryck som påvisar isärhållandet finner jag i både samverkansformer men 

också i andra delar av de löpande texterna. Isärhållandet manifesteras främst i två olika roller 

som tilldelas lärarna och föräldrarna; Professionen/Lärarrollen och Det goda föräldraskapet. 
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Därav mitt val av mina två följande teman. Jag kommer här att presentera en sammanfattning 

av de mest framträdande relationsskapande eller relationsbärande uttrycken i texterna samt 

redogöra för hur samverkan mellan lärare och föräldrar skrivs fram i veckobreven. 

5.4.1. Synliggörande av relationen 

Veckobreven har i min undersökning visat sig innehålla flera olika former av 

relationsskapande och relationsbärande uttryck. Det huvudsakliga innehållet i veckobreven 

genomsyras av uttryck för ett gemensamt ansvar för barnen och ett partnerskap mellan 

föräldrar och lärare i kombination med uttryck där föräldrars och lärares skilda 

ansvarsområden gör sig synliga. Jag har funnit att relationen alltså tar sig flera olika uttryck i 

veckobreven ofta beroende på i vilket sammanhang uttrycken förekommer. 

Partnerskapsrelationen kommer oftast till uttryck i undervisningssammanhang där föräldrar 

görs delaktiga i utbildningsansvaret, vid exempelvis läxläsning eller dialogskapande uttryck 

gällande skolarbetet, men också genom referenser till barnen och beröm riktade till barnen 

vilket förekommer i flertalet av breven. I några fall inkluderades även föräldrarna i uttryck för 

beröm. I de sammanhang som inte rör undervisningen visade de studerade veckobreven att 

lärare och föräldrars roller i relationen kan ta andra uttryck som kan kopplas till principen om 

isärhållande. Det gäller främst i uttryck gällande krav eller förväntningar riktade mot 

föräldrarna som grupp. I de sammanhangen blir skillnaden i lärarens och förälderns roll mer 

synlig och texten ger uttryck för en tydligare professionell lärarroll. Mina resultat gällande de 

gränssättande roller som jag funnit tillskrivs lärare och föräldrar anser jag inte ska tolkas som 

någonting negativt i sig. Isärhållande kan uppfattas som negativt men termen reflekterar bara 

ett sätt att se på relationen utifrån det perspektiv som jag har valt. Det kan finnas vinster i ett 

gränssättande i och med att läraren uppfattas som professionell vilket i sin tur skulle kunna 

leda till ökad respekt för läraren och det arbete som genomförs i skolorna. De olika roller som 

beskrivs är ett förhållningssätt i texterna som jag uppmärksammat men som jag inte tillskrivit 

någon negativ eller positiv värdering i sig.  

5.4.2 Samverkan i veckobrevet 

Jag har funnit att veckobreven kännetecknas av att de innehåller referenser till flertalet olika 

former av uttryck för samverkan. Jag har identifierat några av de mest framträdande av dessa; 

Läxor, Inbjudningar, samtal, önskemål om dialog, krav, påminnelser och förväntningar. 

Samtliga förekommer men i olika utsträckning. Vanligast förekommande är samverkan kring 

läxor, referenser om utvecklingssamtal, påminnelser och förväntningar vilka påträffats i 

nästan samtliga studerade veckobrev. Uttryck för önskemål om dialog och inbjudningar var 

mindre frekvent förekommande i texterna liksom krav riktade mot föräldrarna. Sammantaget 

gör jag bedömningen att de studerade veckobreven i många aspekter vid en första anblick 

förefaller likna varandra i uppbyggnad samt innehåll. Men det förekommer variationer i sättet 

som föräldrar involveras i innehållet och i hur de olika formerna för samverkan får utrymme i 

veckobreven. De resultat jag funnit tyder på att de möjligheter som finns att använda texten i 

kommunikationen mellan hem och skola i olika grad utnyttjas och att få av veckobreven 

innehåller referenser till samverkansformer som stimulerar ett mer påtagligt samarbete.  
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6. Diskussion 
Avsnittet inleds med en diskussion där min studies resultat sätts i relation till den tidigare 

forskningen inom området. Likheter och eventuella olikheter med tidigare forskning kommer 

att uppmärksammas. Detta följs sedan av en diskussion gällande studiens resultat och dess 

implikationer, studiens metod och begränsningar. Avslutningsvis följer en diskussion gällande 

fortsatt framtida forskning inom området.  

6.1 Roller i samverkan och avsaknad av riktlinjer 
I inledningen till den här studien förklarades att kommunikation är en viktig komponent i 

syfte att skapa bra relationer mellan lärare och föräldrar i dagens skola. Ett bra samarbete 

mellan parterna anses nödvändigt för att uppnå bra studieresultat samtidigt som ett samarbete 

mellan parterna tillåter föräldrar att stötta läraren i skolans arbete. Inledningsvis förklarades 

också veckobrevet som en kommunikativ modell vilken var vanligt förekommande men som 

saknade regelverk eller policys kring hur den utformades (Forsberg 2007; Hornby och Witte 

2008). De resultat som jag funnit i min undersökning visar både på likheter och olikheter i hur 

veckobreven utformats vilket skulle kunna förklaras i avsaknaden av gemensamma riktlinjer 

för hur kontakten med föräldrar ska skötas.  

Syftet med den här studien var att utveckla kunskap om samverkan och skriftlig 

kommunikation mellan lärare och föräldrar. Med anledning av detta har jag också tittat på hur 

relationen mellan de båda parterna kan ta sig uttryck i de studerade texterna eftersom jag 

funnit att relationen till stor del synliggörs i och med vilken form av samverkan som 

diskuteras. Tidigare forskning gällande veckobrev i skolan utgörs av en mindre mängd 

forskningslitteratur varför det inte finns mycket tidigare forskning att jämföra mina resultat 

med gällande just veckobreven. Däremot finns gedigen forskning kring lärares och föräldrars 

samarbete och relation varför diskussionen kring mina resultat till viss del kommer att föras i 

relation till den forskningen.  

Resultatet av undersökningen visar att relationen mellan lärare och föräldrar till viss del 

synliggörs i innehållet i breven främst genom de olika samverkansformer som förekommer i 

texterna samt de roller parterna tar i denna samverkan. De fyra roller som identifierats i de 

studerade veckobreven är läraren i sin professionella roll och läraren som partner till 

föräldern, samt föräldern som partner eller som stödjande förälder gentemot läraren. Att lärare 

och föräldrar tar dessa olika roller i samspelet med varandra i andra sammanhang än genom 

text bekräftas även av tidigare forskning (Johansson och Wahlberg Orving 1998; Eriksson 

2004; Katyal och Evers 2007). Resultatet från min undersökning visade att vilken roll som 

kunde tillskrivas läraren eller föräldern var beroende av sammanhanget i texterna. Jag fann att 

de olika rollerna som manifesterades i texterna agerade växelvis genom hela texterna varför 

resultatet blir att samtliga roller i relationen synliggörs i texten och därför kan anses 

komplettera varandra. Detta bekräftas även av Forsberg (2007) som hävdar just att relationen 

tar sig uttryck på olika sätt beroende av kontexten.   

De resultat jag funnit i min undersökning gällande olika samverkansformer och de olika 

rollerna hos lärare eller föräldrar som manifesteras i texterna bekräftas som nämnt till stor del 

av tidigare forskning (Forsberg 2007; Jensen 2007) Det som däremot blev tydligt var att de 

veckobrev som nu studerats skiljer sig åt i hur den här informationen presenteras och i vilken 
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grad föräldrarna involverades i innehållet. Inga av de studerade veckobreven innehöll uttryck 

gällande alla påvisade samverkansformer, en del innehöll endast ett fåtal medan andra i större 

utsträckning utnyttjade de olika formerna som påvisats. Som jag påtalade inledningsvis skulle 

detta kunna härledas till att det saknas riktlinjer gällande hur veckobrev utformas. Tidigare 

forskning presenterar resultat gällande vilka former av samverkan som finns och möjliga 

tolkningar av relationen, men jag har inte funnit att tidigare forskning för en diskussion och 

problematiserar gällande den stora skillnaden i utformningen av veckobreven som jag funnit. 

Det som är märkbart enligt de resultat som jag kommit fram till är att potentialen i breven, 

som relationsskapande och som ett medel för att öka samverkan, skulle kunna uppfattas som 

underutnyttjat.  

6.2 En underutnyttjad potential? 
De resultat jag funnit i min undersökning visar att endast ett fåtal av breven utnyttjar 

möjligheten att bjuda in föräldrar till ett närmare samarbete. Flertalet texter var rent 

informativa med bara få inslag där föräldrarna erbjuds att ta en mer aktiv partnerskapsroll. 

Jensen (2006) påtalar att för att skapa närmare samverkan och delaktighet så kan veckobreven 

användas för att skapa möjligheter till feedback från föräldrarna samt användas för att skapa 

en dialog hemma om skalans arbete. Mina resultat pekar mot att detta inte är det huvudsakliga 

innehållet i veckobreven varför jag menar att potentialen för breven är underutnyttjat. En av 

de vanligast förekommande uttryck för samverkan jag funnit var den som behandlade 

läxläsningen. Tidigare forskning pekar mot att detta är en vanligt förekommande 

samverkansform men för att skapa ett bra samarbete kring läxor krävs inte bara information 

om läxan i allmänhet utan det krävs också bra instruktioner i hur läxan ska genomföras 

hemma, med pedagogiska anvisningar till hemmet (Reilly 2008). Eftersom mina resultat 

pekar mot att det finns ett mönster i att läxläsning påtalas i de flesta breven men att endast 

några få ger närmare anvisningar om hur läxorna ska göras så tyder det på att det finns en 

underutnyttjad potential även detta sammanhang. Även om mina resultat visade att den största 

delen av information som återfinns i breven är rent informativ så kan de ändå räknas som en 

väg mot ökat partnerskap. Tidigare forskning fäster också stor vikt vid idén om ett 

partnerskap och likt Epstein (2001) som är en stark förespråkare för ett sådant partnerskap 

mellan lärare och föräldrar, så är ökad kommunikation en av vägarna dit. Veckobrevet är en 

kommunikationsform som används och även om innehållet främst är informativt så visar 

tidigare forskning också att relationen till föräldrarna skapas och byggs upp genom just 

löpande information (Holden och Cullingford 2003). De resultat som jag funnit i 

undersökningen av veckobrev som jag tolkat som isärhållande uttryck är de som främst 

fokuserar på skillnader i ansvar och markering av gränser i relationen. Enligt Eriksson (2004) 

är förekomsten av principen om isärhållande, med markerade gränser inte nödvändigtvis 

något negativt i sig men det ger en indikation att partnerskapet kan anses bristfälligt.  

6.2 Resultat och metoddiskussion 
Den här studien har skapat en ökad förståelse för hur veckobreven kan användas i ett 

relationsskapande syfte och som en kommunikativ praktik genom vilken samverkan mellan 

lärare och föräldrar kan stärkas. Jag har avsett att bidra till en utveckling av den kunskap som 

funnits gällande veckobrevets användning. Resultatet av min undersökning ämnar att visa på 

mönster och tendenser i hur samverkan och relationen mellan lärare och föräldrar framställs i 

veckobreven varför jag valde textanalys som metod för min undersökning. Avsikten har 

därför heller inte varit att visa på i vilket syfte som texten är skriven eftersom jag genom 
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enbart textanalys inte på något sätt kan uttala mig om i vilket syfte texten skrivits. För att 

kunna uttala mig om detta hade undersökningen behövt genomföras genom till exempel 

intervjuer med lärarna som är författare av texterna. Genom den textanalys som genomförts 

och de resultat som kommit av studien kan det ändå tänkas att resultaten kan vara av intresse 

för till exempel lärare eller studenter inom lärarutbildningen i syfte att öka medvetenheten 

över hur veckobreven författas och vilken information som omfattas. Min studie skulle kunna 

inspirera till utveckling av den vardagliga kommunikationen mellan lärare och föräldrar 

genom att se textens möjligheter för ett utvecklat samarbete och en väg att involvera föräldrar 

i undervisningen.  

Genom att jag valt att studera veckobreven genom Erikssons (2004) principer om partnerskap 

och isärhållande har det möjliggjort för mig att i texterna fokusera på delar av texten som 

förmedlar roller i relationen. Min egen förförståelse av fenomenet som kommit av att jag satt 

mig in i tidigare forskning, hjälpte mig också att se på materialet och finna intressanta 

aspekter. Genom att välja andra principer eller teorier hade resultatet möjligen kunnat se 

annorlunda ut. De roller som jag tilldelat lärare och föräldrar skulle möjligen kunna utvecklas 

genom att se på empirin med andra glasögon där till exempel kön eller ålder skulle kunna vara 

en extra dimension att ta hänsyn till.   

Det urval som jag gjort av veckobreven representerar endast en liten del av alla veckobrev 

som skrivs varför möjligheten till generalisering av mitt resultat är begränsat. Som jag påtalat 

tidigare så är inte min ambition att generalisera utan visa på en möjlig tolkning av 

veckobreven och möjligheter i användandet av veckobrev. I syfte att se tendenser och mönster 

kan min studie trots det mindre urvalet ge ett bidrag till forskning kring veckobrev som en 

viss typ av kommunikation mellan lärare och föräldrar. 

6.3  Framtida forskning 

Eftersom mitt resultat pekar mot att veckobreven trots stora likheter ändå visar skillnader i 

innehållet är det fullt möjligt att vidare forskning inom samma område fast med större urval 

skulle kunna identifiera fler former för samverkan eller roller manifesterade i samverkan än 

min studie lyckats med. Som framtida forskning inom kommunikation mellan lärare och 

föräldrar skulle det också vara intressant att studera lärares tankar om veckobrevet som 

relationsskapande och som en väg mot ökad samverkan och se om det finns en medvetenhet i 

hur lärare väljer innehållet i sina brev. Finns det en tanke bakom hur man väljer att formulera 

sig? På samma sätt skulle det vara intressant att undersöka hur veckobreven mottas av 

föräldrarna. Hur uppfattas innehållet och känner föräldrar sig mer delaktiga som en följd av 

den information som ges dem? Detta är perspektiv som ej kunnat undersökas inom ramen för 

det här arbetet men som skulle kunna ge värdefulla kompletterande insikter. Samverkan 

mellan hem och skola har en framträdande roll i både forskningen och i dagens skola. 

Styrdokumenten påtalar vikten av ett bra samarbete mellan lärare och föräldrar men samtidigt 

finns inga styrdokument som reglerar kontaktformerna enligt vad jag har erfarit. Det är som 

sagt upp till varje skola eller varje lärare att ta initiativ till ökad samverkan. Frågan är om 

veckobrevet har säkrat en given plats i den vardagliga kommunikationen mellan hem och 

skola bland lärarkåren?  
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