Brevvännernas

ÅRSREDOVISNING
2019

©2020 Brevvännerna
Brevvännernas organisationsnummer: 802514-5809
Brevvännernas adress: c/o Tengblad Söder, Saltvägen 10, 123 55 Farsta
Projektledare: Julia Tengblad Söder
Bilder: Canva, Pixabay och Unsplash

Innehåll
Ordförande har ordet

1

Det här är Brevvännerna

2

Tillsammans för en hållbar utveckling

3

Brevmetoden

6

Vision och mål

9

Verksamhet 2019

10

Samarbeten 2019

13

Brevvännerna i media

15

Styrelsen

16

Ekonomi och resultat

16

Revisorns berättelse

18

Ordförande har ordet
2019 var året då Brevvännerna gick från idé och utveckling till verklighet och lansering. Vi
genomförde ett pilotprojekt i Brevmetoden under våren och tog fram allt material under sommaren
och hösten inför release av lärarplattformen i januari 2020.

Vi är mycket glada och stolta över att gå in i 2020 och lansera den lärarplattform
som vi strävat mot sedan starten 2018. Nu erbjuder Brevvännerna en unik och
innovativ plattform som samlar tillgängliga samhällskontakter för skolor över hela
Sverige. Elever och olika samhällsaktörer kan nu enkelt utbyta idéer och diskutera
hur vi med gemensamma krafter kan skapa en hållbar framtid.
Julia Tengblad Söder, ordförande

Det har varit ett lärorikt, givande och grundläggande år där metoden har testats och utvecklats i
dialog med lärare i mellan- och högstadiet. Lärarna är vår primära målgrupp och vi finns till för
dem, så för oss var det en förutsättning att redan från början utveckla materialet utifrån ett nära
utbyte med dem.

Samarbetet med föreningen för Fairtrade Sverige har fortsatt att utvecklas och ett samarbete med
avdelningen för Elkraftteknik på Kungliga Tekniska Högskolan har också etablerats. Tillsammans
med Henrietta Eurenius på Fairtrade samt tre forskare på KTH-avdelningen har sammanlagt åtta
brev och lärarhandledningar tagits fram; fyra för mellanstadiet, och fyra för högstadiet. Vi har tagit
fram en Metodhandbok som går djupare in på Brevmetodens bakgrund, funktion och syfte.

Om detta, och mycket annat, kan du läsa om i Brevvännernas årsredovisning för 2019.
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Det här är Brevvännerna

Med brevet erhåller eleverna en
direktkontakt med en viktig
samhällsaktör samt får insyn i deras
hållbarhetsarbete.
Charleen Fichtner, sekreterare

Brevvännerna

är

en

ideell

förening

som

arbetar

med

att

koppla

samman

skolan

med

samhällsnyttiga organisationer genom brevkontakt. Vårt syfte är att öka elevers kunskaper om
samhället, så att elever kan förstå och agera för en hållbar utveckling i en komplex omvärld. I
vårt arbete vänder vi oss till lärare i grundskolan och till samhällsnyttiga organisationer som
eleverna får kommunicera med.

Den

första

idén

till

Brevvännerna

kom

utifrån

visionen

om

brevet

som

en

tillgänglig

kommunikationsväg mellan organisationer och skolelever över hela landet, redan 2017. Den
pedagogiska metod som vi har utvecklat är grunden i vårt stöd till lärare och i alla våra
samarbeten. Vi har döpt den till Brevmetoden, då den består av brev från personer på en
samarbetsorganisation, som vi sedan förmedlar till lärare och klassrum över hela landet. Metoden
erbjuder lärarna stöd i att arbeta med hållbar utveckling samt studie- och karriärvägledning inom
flera ämnen.

Julia

Tengblad

Söder

är

ordförande

och

Charleen

verksamhetsansvarig och har tidigare arbetat
med

samverkan

inom

ideell

sektor.

Fichtner

är

sekreterare,

vice

ordförande samt pedagogiskt ansvarig och

Hon

utbildningsvetare

grundade Brevvännerna i början av 2018.

med

erfarenhet

metodutveckling och pedagogik.
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inom

Tillsammans har vi utvecklat Brevmetoden och anpassat den efter samhällets och skolans behov.
Genom studier och kontakt med forskning säkerställer vi ett pedagogiskt förhållningssätt som
engagerar elever att lära sig. I längden hoppas vi kunna sprida olika typer av kunskap som ger
eleverna

möjlighet

utveckling.

att

bli

medvetna

samhällsmedborgare

som

aktivt

agerar

för

en

hållbar

med målet att i längden skapa medvetna samhällsmedborgare som tar ansvar för en

hållbar samhällsutveckling.
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Tillsammans för en hållbar utveckling
För oss på Brevvännerna innebär hållbar utveckling att hela samhället tillsammans arbetar med de
globala målen och FN:s resolution Agenda 2030 för ett samhälle där de mänskliga rättigheterna
och barnkonventionen alltid premieras och prioriteras. Vårt sätt att konkretisera detta är att arbeta
brett. Hållbarhet ska genomsyra hela samhället; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. För att göra
detta relevant för eleverna lyfter vi alltid fram individen i vår Brevmetod – vad kan jag göra för att
påverka? – och sätter den i relation till organisationens verksamhet – vilken är deras roll i detta
och hur är den relevant i den större samhällskontexten? På så vis konkretiserar vi samhället för
eleverna, och gör omvärlden mer begriplig och mindre komplex.
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Våra samarbeten och brev till skolelever utgår från frågan:

HUR KAN VI TILLSAMMANS SKAPA ETT MER
HÅLLBART SAMHÄLLE?

Brevvännerna arbetar med att kombinera kontakt med arbetsmarknaden med undervisning i
hållbar utveckling. Vi har identifierat ett behov, hos både elever, lärare och organisationer, av att i
skolan öka informationen om arbetsmarknaden samt ge eleverna konkreta redskap för att kunna
verka för en hållbar utveckling. Det är vårt sätt att ta ansvar för framtiden. För oss är hållbarhet
alltid högsta prioritet.

Genom att organisationer som representerar
olika sektorer i samhället reflekterar
tillsammans med elever kring aktuella
samhällsfrågor blir eleverna medskapare till en
hållbar utveckling.
Charleen Fichtner, sekreterare och pedagogiskt
ansvarig

Brevvännerna har valt att använda organisation som ett samlingsbegrepp för de som kan skriva
samarbetsavtal med oss. Det viktigaste för oss i ett samarbete är att organisationen har en
verksamhet som på ett socialt, ekonomiskt eller miljömässigt sätt verkar för en hållbar utveckling.

Företag

Landsting och region

Ideell förening

Myndighet

Kommun och offentlig sektor

Universitet, högskola och enskild institution
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Brevmetoden
Brevmetoden

handlar

kommunikationsvägen

om

hur

mellan

vi

sätter

skola

brevet

och

i

centrum.

samhället.

Vi

ser

Samhället

brevet

för

som

den

Brevvännerna

ultimata
är

våra

samarbetspartners såsom ideella organisationer, universitet eller myndigheter som på olika sätt
verkar för och arbetar med hållbar utveckling. Avsikten med Brevmetoden är att skapa ett
autentiskt och verklighetsbaserat material.

Undervisningen ska belysa hur
samhällets funktioner och vårt sätt att
leva och arbeta kan anpassas för att
skapa hållbar utveckling.
Lgr 11, s. 8

Många elever upplever ett större engagemang när de gör uppgifter som är på riktigt, det vill säga
verklighetsorienterade uppgifter som är problembaserade och där det finns en verklig mottagare.
Avsikten med Brevmetoden är att skapa ett autentiskt och verklighetsbaserat material. Många
elever upplever ett större engagemang när de gör uppgifter som är på riktigt, det vill säga
verklighetsorienterade uppgifter som är problembaserade och där det finns en verklig mottagare.
Med brevet vill vi visa att elevernas svar efterfrågas av andra samhällsaktörer som kommer att ha
nytta av elevernas kunskap och tankar. Självklart är kommunikationen ömsesidig och eleverna
kommer alltid att få ett brevsvar från avsändaren. Ofta innehåller även svaret fler frågor för att det
ska gå att fortsätta diskussionerna i klassrummet och fördjupa sig i olika perspektiv.

För att stärka barn och unga i att göra
egna val och agera utifrån dessa vill vi att
de upplever sig själva som nuvarande och
framtida aktörer i samhället.
Brevmetoden är ett enkelt sätt för lärare
och elever att komma i kontakt med en
samhällsnyttig organisation som
engagerar sig för en hållbar utveckling
och som vill involvera eleverna i detta
viktiga arbete.

För lärare underlättar brevet att skapa en naturlig koppling till ”världen utanför klassrummet”
vilket är grundläggande för att främja elevernas förståelse för den större samhällskontexten och ett
aktivt medborgarskap. Vi vill även uppmuntra läraren att lyfta upp rollen som brevets avsändare
har på sin arbetsplats. Vilka olika arbeten finns och vad kan ett aktivt arbete för en hållbar
utveckling innebära? Karriärvägledning behöver inte vara svårt utan kan implementeras med några
korta frågor som inspirerar eleverna i längden.

Undervisning för hållbar utveckling innebär bland annat ett arbete i demokratiska former samt
utifrån helheter. Med det menas att uppgifter ska spegla verkligheten och vara engagerande samt
skapa

delaktighet

i

såväl

mindre

sammanhang

som

klassrummet,

som

stora

i

samhället.

Hållbarhetsarbetet avser att vi inte fastnar i ett perspektiv utan betraktar komplexa problem utifrån
flera synpunkter.
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Brevet är ett startskott för ett mycket engagerande men också självstyrt lärandeprojekt där läraren
eleverna kan snurra in på många intressanta diskussioner och idéer på konkreta handlingar.

Det övergripande syftet med brevet som läraren väljer är att skapa en kontakt mellan skola och
arbetsliv samt fördjupa sig inom konkret hållbarhetsarbete. Målet är att inspirera eleverna i frågor
kring hållbar utveckling och karriärvägledning samt stärka deras självständiga lärandeprocess.
Brevet kan skapa en ingång till flera diskussioner och arbeten som tar utgångspunkt i verkligheten
och elevernas egna intressen samt erfarenheter.
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Vision och mål
Brevvännernas vision är att alla barn och unga i Sverige ska ha redskap för att
aktivt kunna agera för en hållbar samhällsutveckling. Elever ska ha förståelse
för kopplingen mellan de kunskaper de lär sig i skolan, dess syfte och hur de
verkar och fungerar i relation till det omgivande samhället, både lokalt och
globalt. Vi vill att barn och unga ska känna delaktighet i samhället och att
deras egna handlingar spelar roll. Att agera för en hållbar utveckling ska
därmed vara en naturlig del av skolgången där barn och ungas röster tas på
allvar och deras förslag, tankar och åsikter inkluderas i det som berör dem och
deras framtid.

Socioekonomiska skillnader, boendeort i landet eller kön ska inte resultera i
skillnader i val av yrke och upplevelse om huruvida man känner sig inkluderad
och

delaktig

i

samhällsutvecklingen.

Vi

vill

tillsammans

med

våra

samarbetsorganisationer och genom vår plattform verka för ett jämlikt och
jämställt samhälle där ingenting av detta spelar någon roll för de yrkesval man
gör.

Vårt mål är ett samhälle där företag, ideella föreningar, kommuner och den
offentliga sektorn, landsting och regioner, myndigheter samt universitet och
högskolor ser Brevvännerna som en viktig och innovativ samarbetspartner för
att sprida sitt arbete för en hållbar utveckling till skolelever. Barn och unga ska
bjudas

in

att

tillsammans

bidra

verka

till
för

det
en

interna
stark

utvecklingsarbetet

demokrati

där

för

delaktighet

medborgarskap uppmuntras och främjas i samtliga instanser.
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hållbarhet
och

och

aktivt

Verksamhet 2019
Våren 2019 genomförde vi ett pilotprojekt där Brevmetoden testades av fem lärare runt om i
Sverige. Lärarna såg att Brevvännerna kunde fylla ett behov av samhällskontakt som är svår för
dem att på egen hand skapa i klassrummet. Brevvännerna fungerade som den koordinerande parten
som fyller detta behov och stöttar lärarna i undervisningen. Utifrån ett första samarbete med
Henrietta

Eurenius

på

föreningen

för

Fairtrade

Sverige

utvecklade

vi

ett

brev

anpassat

för

mellanstadiet och ett för högstadiet inom ämnena geografi och samhällskunskap. Utifrån breven
tog vi fram vi ett lektionsupplägg som vi presenterade för lärarna. Lärarna och eleverna arbetade
med brevet i klassrummet och tog fram brevsvar som Henrietta på Fairtrade Sverige sedan glatt
tog emot. Utifrån svaren spelade Henrietta in en videohälsning där hon tackade för elevernas
engagemang och hjälp.

Citat från lärare som deltog i
pilotprojektet

Frågor kring hållbar utveckling ingår i skolans
övergripande ansvar men finns också i varierad
omfattning i respektive ämnes kursplan. Att hitta
realistiska och verklighetsnära uppgifter kopplat till
detta är därför av största betydelse vid planerandet av
undervisningen. Brevmetoden blir här ett sätt att
kreativt och verklighetsnära arbeta med dessa frågor.
Lärare, mellanstadiet
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Att vara utvald till att hjälpa till att söka svar på frågor
och ge exempel på agerande skapar snabbt en
motivation och engagemang hos eleverna. Brevet
upplevdes vara direkt skrivet till elevgruppen vilket
gjorde att eleverna snabbt tog sig an uppgiften.
Lärare, mellanstadiet

Jag tror att det ger mycket för
elever att få möjligheten att
känna att det de gör i skolan
kan vara till nytta för andra i
”verkliga” livet!

Arbetssättet har engagerat
både elever, pedagoger
och föräldrar.
Lärare, mellanstadiet

Lärare, mellanstadiet

Jag rekommenderar andra lärare att testa Brevmetoden.
Eleverna får autentiska mottagare för sina uppgifter, vilket
skapar engagemang och lust att lära. Det är bra och nyttigt att
arbeta med problembaserade uppgifter (PBL) där eleverna
får söka information, ta ställning m.m. och läraren mer
fungerar som en coach eller handledare.
Verklighetsbaserade uppgifter som har en autenticitet är
också nyttiga och motivationshöjande att arbeta med i
klassrummet.
Lärare, högstadiet
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Under

hösten

2019

tog

vi

fram

en

Metodhandbok

där

bakgrunden

till

Brevmetoden

finns

beskriven. Vi har även kopplat den samman med de behov vi ser i samhället och de utmaningar
som barn och unga upplever i avsaknad av samhällskontakt både i vardagen och undervisningen. I
Metodhandboken har vi även gått in på djupet i den didaktiska forskning som vi ser knyter an till
Brevmetoden. Under året har även Charleen Fichtner, sekreterare och pedagogiskt ansvarig, inom
sina masterstudier i pedagogik undersökt och applicerat Brevmetoden i flertalet uppsatser och även
bollat

idéer,

utmaningar

och

tankar

med

kurskamrater

samt

med

professorer

och

lärare

på

institutionen på Uppsala Universitet.

Genom Brevvännernas metodhandbok får
läraren hjälp att lyfta in ämnesövergripande och
autentiska samhällsfrågor in i klassrummet
samtidigt som eleverna får utveckla sitt språk
och sin språkliga förmåga. Metodhandboken
kopplar på ett naturligt sätt samman aktuell
didaktisk forskning med undervisning och
lärande för hållbar utveckling i praktiken.
Läraren får med andra ord hjälp att ta upp
verkliga frågor i sin undervisning genom
kontakter utanför skolan och eleverna blir
aktörer för en hållbar utveckling här och nu.
Daniel Olsson, lektor och forskare inom utbildning för
hållbar utveckling, Karlstads universitet
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Samarbeten 2019
Föreningen för Fairtrade Sverige
Sedan slutet av 2018 har vi ett samarbete med föreningen för Fairtrade Sverige där vi tillsammans
med Henrietta Eurenius, projektledare inom engagemang har utvecklat brev som handlar om att
Henrietta efterfrågar hjälp från eleverna att komma på nya idéer på hur man kan sprida enkelt och
tydlig information om Fairtrade. Genom uppgiften lär sig eleverna, förutom om Fairtrade, även
mer om rättvis handel generellt, konsumentmakt och handelns påverkan lokalt och globalt.
Tillsammans med Henrietta Eurenius har vi utvecklat ett brev för mellanstadiet och ett brev för
högstadiet inom ämnena geografi och samhällskunskap.

Brevvännerna utvecklat ett nytt och spännande sätt att öka kunskapen
om världen och dess utmaningar bland svenska elever. Men ännu
viktigare så möjliggör de via sin metodik för unga att inte bara förstå
dagens utmaningar utan även lära sig hur de kan utveckla lösningar på
dem, samt hur de kan bidra i sin vardag. Vi på Fairtrade ser att ett väl
utvecklat samarbete på samhällets alla nivåer är grunden som
möjliggör för oss att skapa en värld fri från fattigdom för alla. Vi ser att
unga är en viktig resurs – om inte den viktigaste, för att nå de globala
målen i Agenda 2030. Dagens unga är i en unik position då de dels är
den sista generationen som kan råda bot på klimatutmaningarna –
samtidigt som de är den första generationen som kan bekämpa
fattigdomen i världen. Så vi ser det som vårt ansvar att backa upp, dela
vår kunskap och stärka såväl unga som de förebilder (lärare) som de
har i sin vardag i deras engagemang för en bättre värld.
Henrietta Eurenius, projektledare engagemang, föreningen för Fairtrade Sverige
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Kungliga Teknikska Högskolan, Avdelningen för
Elkraftteknik
Efter sommaren 2019 blev även vårt samarbete med KTH och Avdelningen för elkraftteknik klart.
Tillsammans

med

Lina

Bertling

Tjernberg,

professor,

Mats

Leksell,

forskningsingenjör

och

Mikael Amelin, lektor, så har vi utvecklat sex stycken brev, ett vardera för mellan- och högstadiet.
Brevet från Lina handlar om hur hon ber eleverna om hjälp för att räkna på hur möjligheterna ser
ut för utbyggnad av solpaneler- och vindkraft i elevernas närområde. Brevet riktar sig främst till
lärare i matematik. Brevet från Mats handlar om transportsektorn där Mats ber eleverna om hjälp
att fundera kring hur vi kan transportera oss mer hållbart i framtiden samt elbilar och elvägars
utveckling, inom ämnena teknik och fysik. Brevet från Mikael handlar om att han är intresserad av
elevernas åsikter kring förnybar energi och riktar sig till lärare inom ämnena fysik, teknik, kemi
och geografi.

Vi valde att samarbeta med Brevvännerna av två skäl. Dels för
att väcka intresse för teknik och särskilt intresse kring el och
energi bland skolungdomar. Dessutom så vill vi visa att det
finns många möjliga lösningar på de utmaningar gällande
klimatet som vi översköljs av i media. De tekniska lösningar
som vi jobbar med är lösningen på problemet, och vi vill att
ungdomar ska få syn på detta tidigt både för att väcka intresse
men även optimism inför framtiden!
Lars Nordström, Professor och avdelningschef på Avdelningen för
elkraftteknik på KTH

14

Brevvännerna i media
Under 2019 har Brevvännerna varit aktiva på Instagram och Facebook
där vi sprider information om metoden och vårt arbete samt uppmuntrar
till engagemang från lärare och andra intresserade. På Facebook har vi
nått ut till lärare i lärargrupper och bett dem att anmäla intresse på brev
från KTH och Fairtrade. Under hösten fick vi sammanlagt in 179
stycken intresseanmälningar, som vi använder oss av som kontaktbas
inför lanseringen av lärarplattformen.

Julia Tengblad Söder blev intervjuad av tidningen Mitt i Farsta den 17
september 2019 ”Julia från Hökarängen introducerar hållbarhet i skolor:
https://mitti.se/nyheter/hokarangen-introducerar-hallbarhet/?
omrade=farstaskondal

Tidningen Skolporten skrev också om Brevmetoden inför lanseringen
av lärarplattformen den 13 december 2019, ”Brevväxla med en
forskare” löd rubriken: https://www.skolporten.se/fou/brevvaxla-meden-forskare/
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Styrelsen
Styrelsen består av sex personer:

Ordförande: Julia Tengblad Söder

Ersättare: Joakim Söder

Sekreterare: Charleen Fichtner

Ersättare: Kathrin Aleite

Ordinarie ledamot: Marlene Wåhlstedt

Ersättare: Milton Bancalari

Ordförande och sekreterare är drivande i verksamhetens uppbyggnad och utveckling och sköter
både det administrativa och det ekonomiska i föreningen. Ledamot och ersättare finns som stöd för
utveckling, men är inte aktiva i det dagliga arbetet.

Ekonomi och resultat
Intäkter och kostnader. De totala intäkterna för Brevvännerna under 2019 uppgick till 28 375 SEK.
De samlade kostnaderna uppgick till 28 375 SEK, varav 7 290 SEK är direkta kostnader, och
21 085 SEK är upplupna kostnader som avser arvode för ordförande och sekreterare under 2019
som kommer att betalas ut under 2020.

Utgående balans 2018: 0 SEK
Ingående balans 2019: 0 SEK

Intäkter 2019:
Kungliga Tekniska Högskolan, Avdelningen för Elkraftteknik: 8 375 SEK (betalning 1 av 3, 2 av
3 samt 3 av 3 betalas ut under 2020)
Föreningen för Fairtrade Sverige: 20 000 SEK
Totalt: 28 375 SEK

Utgifter 2019:
Moms: 5 440 SEK
Kostnader för Visma E-Ekonomi: 1 175 SEK
Bankkostnader Swedbank: 675 SEK
Arvode: 21 085 SEK
Totalt: 28 375 SEK

Resultat: 0 SEK, flyttas över till 2020.

Balanserat resultat: 0 kr.
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Skicka gärna dina frågor till:
info@brevvannerna.se
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