
ÖREBRO UNIVERSITET
HumUS akademien

Vi arbetar mycket med förståelsen

En kvalitativ textanalys av veckobrev
 

Ida Borin
Examensarbete: Svenska språket C för lärare

Lärarprogrammet inriktning svenska, senare år
Höstterminen 2010

Handledare: Björn Bihl



Abstrakt
Jag har i denna uppsats ägnat mer tid åt veckobrev från skolans värld, än vad som skett under min 

utbildning på lärarprogrammet. Uppsatsen kanske kan ses som en hyllning till den tid och energi 

som lärare lägger på att skriva dessa brev. En kvalitativ textanalys av 28 veckobrev har genomförts 

för att se hur genren veckobrev kan beskrivas. Relationen mellan mottagare och skribenten har 

också undersökts genom att analysera hur pronomenet vi används, men även då omtal och tilltal 

analyserats i veckobreven.

Någon tidigare forskning inom detta område finns inte. Därför har veckobreven istället analyserats 

utifrån vad tidigare forskning kring relationen mellan hem och skola och tidigare text- och 

genreanalyser visat. Resultatet visar att genren veckobrev främst har som syfte att informera och 

därmed skiljer sig från veckobrev inom företag. Veckobrevens mottagare är föräldrarna, men 

eleverna är till viss del tilltalade i texterna. Resultatet kan intressera såväl yrkesverksamma lärare 

som lärarstuderande, då det ger en större medvetenhet kring veckobrevens utformning och innehåll. 
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1 Inledning
En torsdagseftermiddag försökte jag få till några rader till föräldrarna vars elever jag var lärare för. 

Ett brev med information om veckan som gått, men också information om den kommande veckan, 

ett så kallat veckobrev. När jag satt där och skrev märkte jag hur mitt skriftspråk förändrades. Jag 

befann mig nu på en nivå, långt ifrån universitetets väggar, långt från skriftspråket i denna uppsats. 

Jag funderade över hur mitt sätt att skriva, med ett förenklat språk, ett språk med barn som 

mottagare snarare än vuxna, uppfattades av mina egentliga mottagare, föräldrarna. Vid de tankarna 

började denna undersökning att ta vid. Det är av den anledningen jag vill fördjupa mig i 

veckobrevens värld. Dessa brev som jag både är mottagare av och skriver, i min dubbla roll som 

förälder och lärare. 

Jag tycker dessutom, liksom Anna-Malin Karlsson (2004:63) att texter som är skrivna i arbetslivet 

är intressanta forskningsobjekt. Resultatet skulle kunna berätta något om vilken läs- och 

skrivkunnighet som finns hos lärare och vilken kompetens som förväntas finnas hos mottagarna av 

veckobreven. Dessutom kommer dessa brev att ge mig en stor insikt i andra verksamheter, vilket 

kan komma att bli en stor inspirationskälla. Denna undersökning kommer ha sin grund i de 

ovannämnda tankar. 

Under min utbildning är inte veckobrev något som det fokuseras mycket på. Jag har egentligen inte 

alls stött på veckobrev i utbildningssammanhang, förutom under VFU-perioderna. Ändå läggs 

väldigt mycket tid och energi på veckobrev i lärarens arbete. Enligt Lpo 94 (Skolverket 2006:14) 

ska läraren ”[...]samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, 

trivsel och kunskapsutveckling”. Även i Grundskoleförordningen befästs skolans och hemmens 

samarbete för att hjälpa och främja elevernas utveckling (Utbildningsdepartementet 1997:1 kap 2§). 

Detta torde ligga till grund för att veckobreven skrivs överhuvudtaget. Dock står det ingenting i 

styrdokumenten om hur veckobreven ska utformas.

I den här undersökningen kommer jag att studera veckobrevens innehåll och försöka urskilja genren 

veckobrev. Jag vill även undersöka huruvida mottagarna pekas ut i texterna. Mina centrala frågor 

och mitt syfte kommer jag att tydliggöra nedan.
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1.1 Syfte och frågeställning
Mitt övergripande syfte med denna undersökning blir således att analysera och problematisera kring 

veckobrev. Jag kommer att göra en genrebeskrivning av veckobrev, utifrån det material jag samlat 

in. I undersökningen kommer jag även att kartlägga om veckobreven skiljer sig åt mellan en skola i 

staden och skola på landet. 

Jag kommer även att undersöka hur pronomenet vi används i veckobreven. Detta för att synliggöra 

relationerna i veckobreven. Jag vill se hur skribenten exkluderar och/eller inkluderar mottagaren i 

veckobreven. För att enklare uppnå mitt syfte väljer jag att formulera ett antal frågeställningar som 

jag i min undersökning avser att besvara:

• Hur kan genren veckobrev beskrivas?

•Hur ser relationen mellan skribent och mottagare ut i veckobreven?

• Hur skiljer sig veckobreven i skolan från veckobrev i andra verksamheter?

Resultatet av min uppsats är tänkt att medvetandegöra mig själv och andra lärare som skriver 

veckobrev om de ”osynliga” budskap texten kan innehålla och vad detta skulle kunna innebära för 

mottagarna. Resultatet skulle även kunna vara av intresse för lärarutbildare i allmänhet och 

följaktligen då även lärarstudenter, som skall ha en adekvat språklig kompetens i förhållande till 

olika genrer. 

1.2 Avgränsningar
Veckobreven berörs av flera aktörer: elever, lärare och föräldrar. Deras roller kommer inte att 

belysas i denna undersökning. I min undersökning kommer jag av avgränsingsskäl enbart att 

fokusera på texten som veckobreven utgör. Jag kommer inte att fokusera på hur mottagarna ser på 

veckobreven och inte heller hur lärarna ser på sin roll som skribenter eller vilka de ser som sina 

mottagare.
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2 Teoretisk bakgrund
För att kunna besvara mina frågor och uppfylla mitt syfte kommer jag att i detta kapitel presentera 

den tidigare forskningen som gjorts och som jag finner relevant för min undersökning. Någon 

tidigare forskning om veckobrev från skolor finns dock inte. Jag väljer därför att här presentera 

tidigare forskning kring förhållandet mellan hem och skolan utifrån Lars Eriksons (2004) 

avhandling Föräldrar och skola. Det kommer även att presenteras tidigare forskning inom 

genreforskningen där Per Ledins (2001) fyra kriterier för vad en genre är, är i fokus. I texten nedan 

kommer det även belysas hur en text anpassas efter mottagaren av texten. Slutligen kommer en 

tidigare analys av veckobrev att presenteras.

2.1 Förhållandet föräldrar och skola
Förhållandet hem och skola problematiserar Lars Erikson (2004) i sin avhandling. Han menar att 

det råder en utbildningspolitisk konsensus om att ge föräldrar ett utökat inflytande kring deras barns 
skolgång. Det handlar då bland annat om att få välja vilken skola föräldrarna vill att barnet skall gå i 

men också ett vidgat eller ett reellt inflytande. Där står en betydelsefull dialog mellan olika parter i 
fokus, vilket enligt författaren i högsta grad kan ses som en strävan i att få föräldrar involverade i 

samtal och diskussioner som rör skolan (Erikson 2004:28-30).

Att involvera föräldrar i elevernas skolgång är inget nytt fenomen, hävdar Erikson (2004:28ff). 
Enligt honom har det sedan ett halvt sekel tillbaka förväntats att föräldrar på olika sätt skall stötta 

och engagera sig i barnens skolgång. Han menar att föräldrarna mer eller mindre intagit en mer 
framskjuten plats i förhållandet till skolan. Båda parterna har närmat sig varandra och förändringen 

kallas ofta för ett ”partnerskapsförhållande”. Erikson tolkar föräldraengagemanget som ett tecken 
på att relationen hem och skola har blivit tätare. I en rapport från Skolverket, Helheten i 

utbildningen (Skolverket 2000:33-49) betonar man vikten av att ha ett bra förhållande mellan hem 
och skola. Då en bra dialog mellan föräldrar, elever och personal saknas uppstår ofta kriser, menar 

rapportskrivarna. Dock hävdar de att föräldraengagemanget är som störst i de tidigare skolåren, där 
föräldrainflytandet betraktas som en självklarhet. Men ju äldre eleverna blir, desto mindre blir 

föräldrarna delaktiga i skolgången. Orsaken till detta skall, enligt rapportskrivarna, vara att det 
upplevs svårt att finna en bra nivå på relationen. Att hem och skola har en tätare kontakt idag kan 

enligt Erikson (2010:28ff) ses som en utveckling för att staten avsäger sig ett visst ansvar för 
skolan. Hoppet för skolans utveckling kan tänkas stå till föräldrarna, samtidigt som han menar att 

det finns en osäkerhet om vad det utökade föräldrainflytandet ska användas till. 
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Erikson (2004:46f) påpekar att en tät föräldrarelation innebär en mer laddad och komplicerad 

relation. Senare forskning visar, enligt honom, på hur klasskillnader påverkar relationen hem och 

skola. Han (2006:215ff) menar att diskussionen kring föräldrainflytande är något problematisk då 

gruppen föräldrar ofta ses som en homogen grupp. Detta borde ses som en förkastad idé och istället 

bör hänsyn tas till social- och utbildningsbakgrund enligt Erikson. Han anser vidare att föräldrar 

måste ses som en heterogen grupp för att kunna acceptera deras olikheter och för att skapa en bra 

relation parterna emellan. Han säger även att föräldrar intar olika roller i relationen föräldrar och 

skola, vilket vi behöver acceptera. Olika föräldrar har olika förmåga och/eller kunskap för att kunna 

bli delaktiga i sina barns skolgång.

2.2 Genrebegreppet 
”Texter som har särskilda och allmänt erkända syften i en viss verksamhet brukar bilda en 

genre” (Lennart Hellspong & Per Ledin 2001:54). Begreppet genrer hör traditionellt sett hemma 

inom litteraturvetenskapen, men på senare tid har såväl begreppet som användningsområdet av det 

förändrats (Per Ledin 2001:5). Enligt Ledin har forskares syn på genrebegreppet gått från att vara 

något statiskt till att numera ses som något kulturbundet och föränderligt. De texter som finns inom 

samma genre delar drag och ordning för att underlätta förståelsen vid läsning. Begreppet genre är 

dock ett omdiskuterat begrepp. Kjell Lars Berge och Per Ledin (2001:14) menar att uppfattningen 

om vad fenomenet genre är går starkt isär. Dock säger de också att om en ytlig studie av de olika 

forskningsinriktningarna som finns utfördes, skulle forskaren slås av likheterna. 

Genrer är enligt Ledin (2001:14) sociala kategorier och de knyts till bestämda sociala grupper och 

sällan till samhället i stort. Det innebär att genrerna är snedfördelade och att genren inte behärskas 

av alla, istället är det viktigt för oss att få kompetens i olika genrer för att få den gemenskapen. 

Även Berge och Ledin (2001:11) anser att genrekategorisering sker som en social handling. 

Orsaken till att vi genrekategoriserar är enligt Ledin att vi ger texterna en mening genom de tidigare 

erfarenheter vi har. En viss genre ger oss alltså både skrivhjälp och tolkningshjälp (Ledin 2001:5ff). 

Han menar att poängen med att dela in texter i genrer är att vi då får en naturlig anknytning mellan 

olika texter och verksamheter (Ledin 2001:12).
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2.2.1 Genreanalys

Ledin (2001:4) menar att genrer kan ses som en ”möjlig länk mellan textuella och sociala 

förhållanden.” Han säger vidare att genreanalyser fokuserar snarare på texternas helhet än de 

enskilda språkliga dragen. Därmed har genreintresset bidragit till textanalyser där texten blivit ett 

centralt analysobjekt. För att analysera genrer presenterar Ledin (2001:26f) fyra påståenden, vilka 

jag kommer att använda mig av i min undersökning.

1. En genre kopplar texter till en återkommande social process där människor samhandlar 
genom texter [...]

2. En genre innefattar prototypföreställningar om textutformningen [...]
3. En genre är normalt namngiven och på så sätt språkligt och socialt kodifierad [...]

4. En genre är en tradition som tas i bruk i en situation, varför den förändras över tid
(Ledin 2001:26-29)

Ledin (2001:26ff) menar att då genrer är en social process lokaliserar texterna såväl tid som rum. 

De ger även mottagaren ett mål i den sociala processen, mottagaren skall på något sätt agera eller 

reagera utifrån textens innehåll. Mottagarens lässtrategi styrs också av den förförståelse denne har 

för genren. Ledin menar att en given genre har en stark koppling till en given textutformning. Han 

anser att genretillhörighet uppstår då en text kan kopplas till en social process, som i sin tur kopplar 

texten till en viss tid och rum. Textutformningen hänger därmed samman med genren, de språkliga 

och textuella drag som finns visar hur texten är typisk för genren. 

Då genrer är något vi alla är en del av och använder har de enligt Ledin (2001:29f) specifika 

beteckningar, som språkbrukarna också anammar. Därför kan det vid genreanalys vara ett naturligt 

första steg att se vilka beteckningar som finns i omlopp, för att sedan se inom vilken genre en viss 

text passar in i. Dock anser Ledin att det kan finnas problem att enbart se utifrån språkbrukarnas 

beteckningar och sätt att se på genrer. Han menar att genrer inte alltid har en exakt beteckning, utan 

att en text kan genrebetecknas på flera sätt, men även täcka flera olika genrer. Vilken genre som i 

analysen framhålls beror enligt Ledin på vilken typ av social process vi vill framhålla.

Enligt Ledin (2001:29) utgör genre ”en tradition som förser texter med en historia”. Därmed 

kopplas en text inom en viss genre ihop med tidigare texter som använts i liknande situationer. 

Ledin (2001:29) menar därför att genrer kan ses som intertextuella. Texter inom en viss genre 

återkommer i den sociala process de uppstår i och skapar därmed språkliga konventioner och 
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sedermera konventioner. Till följd av detta kommer konventionerna med tiden skapa en mall för hur 

texten skall se ut. Ledin anser att en genre är situationsbunden. Därför, menar han, bär varje ny 

situation på en möjlighet till förändring. Utifrån dessa påståenden och Ledins syn på genre ämnar 

jag att analysera veckobreven i min undersökning.

2.3 Att skriva till en mottagare
Enligt Johanna Ledin och Ulla Moberg (2010:155ff) skapas alla texter ”i en social situation, 

konstrueras utifrån specifika syften av en eller flera skribenter, formas av tidigare texter och riktar 

sig till någon”. De flesta texter riktar sig sedan till en läsare som finns i ett slags kollektiv eller 

målgrupp. Förhoppningen är att alla i målgruppen kan ta till sig texten, men eftersom det enligt 

Ledin och Moberg finns olika läsvägar är det svårt att se till att alla läser på ett visst sätt och förstår 

texten på ett speciellt sätt. Skribentens och mottagarens läsning behöver inte vara lika, utan det är 

snarare så att mottagaren skapar sig en bild utifrån sina referensramar enligt Ledin och Moberg 

(2010:158). Språket som används i texter inom ett visst område kallar Ledin och Moberg 

(2010:163) för en kod. Koden bygger på den sociala gruppen vilken texten finns i. Koden kan vara 

smal eller bred, beroende på hur allmän den är. En smal kod knyter, enligt Ledin och Moberg an till 

det specifika, medan den breda koden vädjar till det gemensamma. 

I skriven text förhandlas olika identiteter, och interaktionen deltagare emellan är inte omedelbar 

(Lena Lind Palicki 2010:31). Skribenten skriver ofta till en okänd läsare och då får skribenten enligt 

Ledin och Moberg försöka skapa en relation till en ”idealisk läsare” (Ledin & Moberg 2010:158). 

Det är den idealiska läsaren som skribenten ska försöka berätta någonting för. Vad som sedan 

bygger denna relation är enligt Ledin och Moberg svårt att säga exakt. De menar att texten skall 

efterlikna en dialog, där olika repliker bygger på varandra. Detsamma gäller texter med en grupp 

som mottagare. Dock saknas mottagaren vid textskrivandet och skribenten kan endast föreställa sig 

svaren, och läsaren får försöka förstå och samarbeta kring textens betydelse. Det är enligt Lind 

Palicki (2010:54f) skribenten som väljer vilket perspektiv som texten ska ha och detta kan få 

konsekvenser för hur texten framhålls och skrivs. Mottagaren placeras i en viss position med hjälp 

av språkliga strategier, framförallt vid tilltal och omtal. Men sedan skapar läsaren ”en bild av 

innehållet utifrån sina referensramar” (Ledin & Moberg 2010:153).
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2.3.1 Deiktiska uttryck

Ulf Teleman (2010) beskriver deixis som ett uttryck som ”hänvisar till någon eller något i den 

situation där yttrandet eller texten kommer till”. Hellspong och Ledin (2001:100) menar att 

deiktiska uttryck kan förklaras som personliga uttryck. Enligt Lind Palicki (2010:54ff) kan olika 

typer av deixis beskrivas, men hon använder sig av tre i sin avhandling: rum (här), tid (nu, i dag) 

och person (jag, du). Deixis har, enligt Lind Palicki, traditionellt sett undersökts i det talade språket, 

men hon anser att det finns goda anledningar till att undersöka språkfenomenet även i skriven text. 

Dock menar hon att avgränsningen av det deiktiska rummet många gånger är mer komplicerat i 

skrift än i tal. Detta eftersom skrivna texter riktar sig till många olika läsare. Därför får skribenter 

reducera antalet deiktiska uttryck. 

Även Karlsson (2004:63ff) har studerat hur läsaren kan identifiera sig i texter och erbjuds olika 

roller utifrån dem. I hennes undersökning lyfts hur pronomenet vi används och hon belyser hur vi 

kan vara såväl inkluderande som exkluderande. Detta bygger hon bland annat på Charlotte 

Engbloms (2004) avhandling Samtal, identiteter och positionering. Ungdomars interaktion i en 

mångkulturell miljö, där olika sätt att tolka vi presenteras. Engbloms (2004:65) avhandling 

undersöker hur vi används i samtal och hon menar att där är det inte tillräckligt att bara använda sig 

av inkluderande och exkluderande vi i fyrpartssamtal. Det krävs enligt henne en mer flexibel syn på 

användandet. Karlsson (2004:63f) visar på olika kraft i inkludering och exkludering och menar att 

det finns en stor öppenhet kring hur pronomenet kan tolkas. Hon menar att texterna skall ses som 

”resurser som erbjuder läsaren roller” (Karlsson 2004:63). Rollerna finns endast i texten, men 

Karlsson anser att de blir verkliga då läsaren måste förhålla sig till textens innehåll och göra det 

meningsfullt. För att uppfylla mitt syfte kommer jag att studera, liksom Karlsson (2004), 

inkluderande och exkluderande vi. Detta då jag bedömer att det ger en rimlig bild av hur skribenten 

riktar sig till föräldrarna och eleverna. Dock kommer jag inte använda mig av Engbloms utökade 

vi-analys i min undersökning, då jag analyserar skrivna texter. Av den anledningen väljer jag att inte 

redogöra för den här.
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2.3.2 Omtal och tilltal

Tilltal och omtal handlar enligt Lind Palicki (2010:54) om ”hur relationen mellan deltagare i samtal 

eller texter ser ut på ett mer allmänt plan”. Enligt Ledin och Moberg (2010:157ff) undersöker man 

hur samspelet i texten ser ut. De menar att hur mottagaren omtalas och tilltalas ”handlar om att 

texter har en riktning och förväntar sig något slags respons” (2010:157). Att undersöka detta skulle 

enligt dem besvara frågor som: Hur växlar texten mellan olika språkhandlingar? Vad hänvisar 

texten till? Vad tar den för givet att läsaren vet och förstår? Denna interaktion, menar Ledin och 

Moberg, där samspelet står i fokus, är för att föra texten framåt.  Detta är tydligast i talad text och i 

textanalys får forskaren undersöka frågor som: Vilka kommunicerar i texten? Vilka röster kommer 

till tals? Genom ”att använda olika pronomen i tilltal till läsaren och omtal av andra” (Ledin & 

Moberg 2010:159) används språket som en resurs att bjuda in läsaren till dialog.

2.4 Tidigare analys av veckobrev 
Karlsson (2004) undersöker i sin artikel ”Vad vill vi att kunden ska köpa?” olika texter i ett 

butiksbiträdes vardag. En av de texterna är ett veckobrev. Jag kommer här att presentera hennes 

resultat, då det kan ställas mot min undersökning.

Veckobrevet Karlsson (2004:69) presenterar, inleds med en sammanfattning av hur butikens 

kommersiella läge ser ut, för att sedan övergå till att ge de olika avdelningarna tips på hur de kan 

sälja mer, men även anvisningar till hur de då skall gå till väga. Företagets ledning står bakom 

veckobrevet och det finns ett nytt brev på företagets intranät varje vecka och når alla anställda i hela 

landet. 

Karlsson (2004:72ff) formulerar i sin analys kriterier för hur vi-na kan tolkas. Hon anser att det 

första kriteriet för att vi skall tolkas exkluderande då det förekommer uttryck vilka kan kallas 

”kontrasterande referens, i typfallet ni” (Karlsson 2004:72, författarens kursivering). Ett andra 

kriterium som Karlsson presenterar är då det verb som kopplas till vi uttrycker något vilket 

mottagaren rimligtvis inte kan vara en del av. Det tredje kriteriet Karlsson presenterar är att vi bör 

tolkas som exkluderande då den information som presenteras tillsammans med pronomenet är ny. I 

Karlssons veckobrevsanalys finner hon 29 vi. Detta motsvarar 3,2 vi per 100 ord och hon menar att 

det i jämförelse med andra texter kan ses som en tämligen vi-tät text. I analysen kommer hon fram 

till att tolkningen av pronomenet vi måste ses som relativt öppen. Karlsson tolkar vi som 

exkluderande i ett tiotal fall. Hon menar vidare att mer än hälften av vi i hennes undersökta material 
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kan tolkas som inkluderande, men att butiksbiträdet skulle kunna tolka flera vi som inkluderande. 

Dock säger hon samtidigt att minst lika många vi skulle kunna tolkas exkluderande. 

Jag har i det här kapitlet gått igenom den litteratur jag bedömer är av vikt för min analys och 

tolkning av dess resultat. Relationen mellan hem och skola kan vara en komplex relation, enligt 

Erikson (2004). Han menar att vi behöver se föräldrarna som en heterogen grupp, för att göra 

gruppen rättvisa. För att kunna göra en genreanalys av veckobreven har jag presenterat Ledins 

(2001) syn på genrer och hur han definierar dem. Jag har även presenterat hur andra forskare ser på 

hur texter anpassas för att anpassas till rätt mottagare. Jag kommer nu att redogöra för metoden och 

materialet jag använt för att göra min undersökning.
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3 Metod och material
Jag avser att i detta kapitel berätta hur jag gått till väga för att uppfylla mitt syfte och besvara mina 

frågor. Jag kommer även att presentera den analysmodell jag formulerat utifrån Hellspong och 

Ledin (2001). Därefter kommer jag att presentera det materialval jag gjort i undersökningen. 

3.1 Metod
För att kunna synliggöra mottagaren av veckobreven och besvara de frågor jag presenterat i syftet 

kommer veckobreven att analyseras utifrån Hellspong och Ledins (2001) textanalysmodell. Dock 

kommer jag att anpassa den för att den skall fungera för uppsatsens ändamål. Analysen kan dock 

inte ses som en sanning, utan ”en möjlig läsväg”, som Ledin & Moberg uttrycker det (2010:158). 

Vid analysen delades texten in i meningar, dessa numrerades sedan. Därefter påbörjades själva 

textanalysen utifrån analysmodellen (se 3.1.1 Analysmodell). Utifrån den bedömer jag få en tydlig 

bild av hur genren veckobrev kan beskrivas. Jag började dessutom söka efter pronomenet vi i 

texterna och utifrån textkontexten sökte jag avgöra huruvida vi användes inkluderande eller 

exkluderande. Sedan delades även dessa vi in i olika grupper beroende på vilket vi som det talades 

om, vilka analyserades utifrån Karlssons analys (se 2.3.3). Frekvensen av hur vi används i texterna 

har också undersökts. Jag har valt att beräkna hur ofta vi förekommer per hundra ord. För att 

fullfölja mitt syfte undersökta jag även hur mottagarna tilltalades och omtalades i texterna. 

För att få bakgrundsinformation kring de två skolor vars veckobrev som skall analyseras 

kontaktades veckobrevens skribenter, dels via e-post och dels via telefon. Vid de kontakterna 

undersöktes hur skolorna såg på veckobreven, samt mer information om deras skribenter. 

Information har även hämtats från skolornas hemsidor.
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3.1.1 Analysmodell

Min analysmodell bygger på Hellspong och Ledins analysmodeller i boken Vägar genom texten 

(2001). 

Enligt Hellspong och Ledin (2001:49) kan en textanalys bygga på tanken att ”allt som sägs eller 

skrivs måste ses i ett sammanhang”. Jag delar denna åsikt och kommer därför att analysera 

texternas kontext. Jag bedömer att jag utifrån detta kommer att kunna göra en genrebeskrivning av 

veckobreven. Hellspong och Ledin skiljer på tre olika sammanhang en text kan bedömas utifrån. 

Jag väljer att utgå ifrån situationskontexten, vilket är den sammanhang som texten omedelbart utgår 

ifrån. 

Verksamheten vilken veckobreven befinner sig i är viktig. Enligt Hellspong och Ledin (2001:51) 

säger texten mycket om verksamheten, och verksamhetens tid och plats är central i texten. För att 

texten skall bli meningsfull för mottagarna behöver en viss diskurs användas enligt författarna. 

Denna behöver jag klargöra och belysa för att se hur kontextbunden texten är. Hellspong och Ledin 

menar att det finns olika sätt att definiera diskurser. Jag kommer i min analys snarare belysa textens 

kontext än dess diskurs i andra meningar. 

Jag kommer även att undersöka vilka deltagare som finns i texterna. Skribenten och mottagarna 

kommer här att studeras närmare. Hellspong och Ledin (2001:52f) menar att särskilda mottagare 

har särskilda mottagarroller. De förväntas förhålla sig till texten på ett visst sätt. Förväntningar vilka 

skribenten sätter då texten skrivs. Då texterna har olika mottagare förhåller de sig på olika sätt till 

texten enligt Hellspong och Ledin. Skribentens roll i texten skall också belysas i undersökningen. 

Det skall undersökas vilka relationer som finns i texterna. Hellspong och Ledin menar att en mängd 

relationer i texter präglas av asymmetri (lärare-elev till exempel). Då jag har som syfte att göra en 

genrebeskrivning av veckobreven vill jag även belysa på vilket sätt de kommunicerar. Jag kommer 

då att använda mig av frågorna nedan för att få en tydlig bild av hur kommunikationen i texterna ser 

ut. 

Vilken funktion har texten?[...] Hur ser dess textmönster ut?[...] Vilka språkbruk eller koder 
utnyttjar texten?[...] Hur når texten sina läsare?[...] Är mediet öppet eller slutet - har vem som helst 

eller bara vissa tillgång till det? (Hellspong & Ledin 2001:63)
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År F-2 
Landsortsskolan

År 5-6 
Landsortsskolan

År 1 
Stadsskolan

År 6 
Stadsskolan

Antal tecken 
med 

blanksteg

17 505 12 198 9392 9442

3.2 Material
Veckobreven i undersökningen är från skolor i Mellansverige och södra Sverige, en från en skola i 

en mellanstor stad och en skola i ett mindre samhälle. Veckobreven är insamlade från skolornas 

hemsidor och därmed offentliga och tillgängliga för vem som helst. Hemsidorna har hittats genom 

att använda mig av sökmotorn Google (2010), med sökningar som ”veckobrev”, ”veckobrev år 3” 

och ”veckobrev år 6”. Att det blev just de här två skolorna som jag valde är delvis slumpen, men 

även tack vare att de här skolorna hade störst antal veckobrev tillgängliga på hemsidan. I 

undersökningen kommer skolorna hädanefter kallas ”Stadsskolan” och ”Landsortsskolan”.

Veckobreven är ungefär lika långa, omkring ett A4. Totalt kommer min undersökning att omfatta 

sammanlagt 48 537 tecken med blanksteg, fördelade enligt nedan:

Tabell 1. Omfånget av materialet till undersökningen.

Veckobreven som analyserats har ett snarlikt innehåll. De beskriver verksamheten som de 

representerar och ger en bild av hur den närmaste framtiden inom verksamheten kommer att se ut. 

Veckobreven förutsätter en viss förförståelse för verksamheten de förekommer i. Veckobreven 

kommer av utrymmesskäl inte visas i sin helhet i uppsatsen. Istället har det gjorts ett urval och de 

delar som är relevanta för undersökningen presenteras. Veckobreven i sin helhet finns i att tillgå hos 

författaren av denna uppsats. I de utdrag från veckobreven som presenteras i min undersökning har 

skolorna och personerna som omnämns avidentifierats.
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3.2.1 Materialavgränsning

Jag har valt att begränsa antalet analyserade veckobrev i denna undersökning till sju brev per 

urvalsgrupp. Materialet består således av sju veckobrev från landsortsskolans år F-2, sju från 

landsortsskolans år 5-6, sju från stadsskolans år 1 och sju veckobrev från stadsskolans år 6. 

Sammantaget kommer jag alltså att analysera totalt 28 veckobrev, vilket jag bedömer inalles torde 

vara ett rimligt antal för att ge svar på mina frågor i denna undersökning. Att jag valt hämta 

veckobreven från samma skola kanske kan ses som en snäv avgränsning, men jag har valt att lägga 

min undersökning på detta sätt. Detta för att få en tydlig bild av hur fyra olika skribenter skriver, jag 

ville gå in på djupet hos dessa skribenter och inte få en bredd av veckobrev. 

Jag har inte tagit hänsyn till vilka lärarna är i denna undersökning, varken kön eller ålder, vilket 

skulle kunna vara intressant vid en annan undersökning. Då skulle man även kunna samla in 

veckobrev från olika skolor istället för samma skolor som i min undersökning.
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4 Undersökning
Här kommer jag att redovisa resultaten från textanalysen. Jag kommer att beskriva skolorna och 

veckobreven. Jag kommer därefter att presentera resultaten från min analys av vi användandet och 

hur om- och tilltalet ser ut i texterna. Detta kommer jag sedan, utifrån syftet och min presentation av 

tidigare forskning, att diskutera tillsammans med genreanalysen i kapitel 5. 

4.1 Skolorna
Landsortsskolan ligger i ett mindre samhälle i södra Sverige. Skolan har under läsåret 2010/2011 

46 elever från år F-6. De veckobrev som jag analyserat är från klass F-2 och 5-6. Breven är skrivna 

av en förskollärare och en lärare för de tidigare åren, båda lärarna är kvinnor. Breven är utformade 

på liknande sätt, med kommunens vapen och med liknande struktur. Lärarna menar att alla brev från 

skolan ska ha kommunvapnet på sig. Strukturen har lärarna tagit till sig efter en utbildning i Pim1. 

Veckobreven skickas varje vecka hem i pappersform till föräldrarna och läggs även upp på skolans 

hemsida.

Stadsskolan ligger i en mellanstor stad i Mellansverige. Det är en friskola där det går 125 elever 

från år F-6. Även på den här skolan är lärarna (vars veckobrev jag analyserat) kvinnor. Lärarna är 

behöriga för de tidigare skolåren. Veckobreven från den här skolan skiljer sig något från varandra 

till utformning, men innehåller många bilder och liknande innehåll i texterna. Diskussioner kring 

hur veckobreven skall utformas har förts på skolan och kontentan blev att varje pedagog själv får 

avgöra hur denne vill att veckobrevet ska se ut. Veckobreven finns på skolans hemsida, men det är 

ett nytt fenomen för skolan. Därför skickas även en del brev hem i pappersformat eller på e-post till 

alla föräldrar.
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4.2 Veckobrevens utformning och innehåll
Jag kommer här att först redogöra för veckobrevens gemensamma drag. Jag kommer därefter att 

belysa de fyra olika skribenternas veckobrev. 

4.2.1 Gemensamma drag

Veckobreven har den gångna veckan som rubrik. Därefter beskrivs den veckan som varit, i såväl 

väderlek som hur det fungerat i klassrummen. Är det något speciellt som hänt på skolan eller 

klassen belyses detta med en särskild rubrik. Breven avslutas med en komihåglista till nästa vecka. 

Innehållet i veckobreven är som jag nämnt tidigare, ganska snarlikt. De är alla skrivna utifrån ett vi 

perspektiv, vilket jag tolkar som ett vi i klassen (jag återkommer till detta i 4.3). Breven beskriver 

vad vi har gjort eller ska göra. Breven växlar mellan att berätta om ett vi till att prata om ett de och 

vi-na i texten kan vara olika, vilket jag återkommer till nedan. Någon hälsningsfras där mottagaren 

tilltalas finns inte i texterna. Skribenten pekar dock ut mottagare på andra sätt i veckobreven, både 

genom direkt och indirekt tilltal och uppmaningar (se kapitel 4.4). Breven innehåller bilder på 

verksamheten, vilka många gånger förstärker textens innehåll. Dock ingår dessa inte i analysen. 

Alla brev undertecknas klassföreståndarna, vilket torde innebära att de är skribenterna bakom 

breven.

4.2.2 Landsortsskolan

Landsortsskolan har, som jag nämnt tidigare, en brevmall med kommunens vapen tryckt på brevet. 

Där finns också olika kontaktuppgifter till skolan. Breven har därmed en mindre personlig prägel 

och verkar mer symbolisera den institution som skolans verksamhet är. Skolan har en tydlig 

gemensam linje kring hur veckobreven skall utformas. De påminner om en tidningsartikel, med 

ingress som en sammanfattande inledning av veckan som gått. Dock är deras textinnehåll väldigt 

kontextbundet och kan inte alls jämföras med en text som skall nå utomstående mottagare. 

Mottagargruppen torde vara tydlig med tanke på innehållet, trots att utseendet säger någonting 

annat.

4.2.3 Stadsskolan

 Stadsskolans veckobrev skiljer sig mycket från varann. Det märks att de inte har en tydlig brevmall 

i skolan, och att det istället är lärarnas engagemang och intresse som styr utformningen. Kanske är 

detta på grund av att det är en friskola, de har inte kommunen som huvudman och ansvarig för 

skolan. Trots att utseendet skiljer sig så kraftigt åt, är innehållet väldigt lika. 
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4.3 Vi i texterna
Vi förekommer i genomsnitt 2,8 gånger i mina texter, vilket innebär att de är relativt vi-täta texter. 

Det finns det ett par veckobrev där vi är mer frekvent. Diagrammet nedan visar frekvensen av vi per 

100 ord i de analyserade texterna.

Diagram 1. Frekvensen av antal vi per 100 ord i veckobreven.

Förekomsten av vi är ganska jämn, med undantag för ett veckobrev, där vi förekommer 16,1 gånger 

per 100 ord. Jag kommer nu att beskriva hur vi används i texterna. 

Utifrån analysen kan tre olika typer av vi urskiljas i texterna. Vi i klassen, (både elever och lärare) 

vilket är det flitigaste sättet att använda vi. De andra två sätten att tolka de inkluderande

vi-na på är vi lärare och vi vuxna. Dessa två är ungefär lika (o)vanligt förekommande i de 

analyserade texterna. Således kan det sägas att vi används näst intill uteslutande exkluderande. 

Inkluderande vi (där både skribenten och mottagaren ingår) i detta fall blir då det i texten talas om 

vi vuxna. De inkluderande vi-na förekommer nästintill enbart då veckobreven beskriver 

föräldramöte eller utvecklingssamtal, då föräldrar till viss del är inkluderande i verksamheten. 
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I exempel 1 förekommer även kontrasterande ni och er (understruket) där det syftas på de föräldrar 

som var frånvarande. I exemplet växlas det även från ett inkluderande vi till ett exkluderande vi, där 

det presenteras ny information och det syftar då till verksamheten där de vuxna inte är med.

(1) I tisdags kväll träffades vi för föräldramöte. Tack till alla som kom. Ni var mycket tålmodiga 

lyssnare! Till er som inte kunde vara med pratade vi bl a om vad vi gör i ettan, målen i matematik och 
svenska, TIL och åtgärdsprogram. (Stad år 1)

Även i exempel 2 växlar skribenten i texten från ett exkluderande vi till ett inkluderande vi. I det 

första vi-et är lärarna, som inbjuder till utvecklingssamtalet, medan det andra och tredje vi-et 

inkluderar såväl andra vuxna som andra elever.

(2)  Vi hoppas på trevliga och bra möten där vi tillsammans utvärderar terminen och även bestämmer 

hur vi jobbar vidare. (Stad år 6)

Totalt finner jag sju inkluderande vi i texterna. De förekommer i alla klasserna vars veckobrev jag 

analyserat, utom en, landsortsskolans år 5-6. Det kan bero på att jag inte har med något veckobrev 

där föräldramöte eller utvecklingssamtal nämns. Att de inkluderande vi-na förekommer så pass 

sällan eller inte alls kan indikera på att texterna inte skall fungera som en text där mottagaren skall 

identifiera sig med texten. Skulle mottagaren istället vara eleven kanske fler 

identifikationsmöjligheter och inkluderande vi finnas.

Jag tolkar det som att vi i klassen förekommer över hälften av alla gånger som vi nämns. Trots att 

veckobreven inte har så många inkluderande vi-n, anser jag att de är skrivna utifrån ett vi i klassen. 

Texterna beskriver hur lärare och elever arbetat och fungerat i veckan och vad de skall göra. 

(3)  Den här veckan har vi försökt jobba klart men vi har också jobbat med matteboken, sifferboken          

    och arbetsschemat i svenska. (Stad år 1)

(4)  De senaste veckorna har vi arbetat med ljud. (Land år f-2)

(5)  Nästa vecka ska vi börja jobba med ett tema om FN. (Stad år 6)

(6)  Vi har pratat om den amerikanska traditionen, dess ursprung och hur man firar den. (Land år 5-6)
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Exempel 3-6 är tydliga exempel på en exkluderad mottagare. Meningarna beskriver ny information 

för mottagaren och skall således analyseras som exkluderande vi. Istället beskriver de ett vi i 

klassen och inkluderar därmed eleverna i texten. Jag kommer nedan att visa exempel där vi-na i 

texten skulle kunna tolkas som exkluderande för mottagaren, men eventuellt inkluderar eleverna. 

Exempel 7-10 visar tydligt att min tolkning mycket väl kan skilja sig från hur mottagarna av 

texterna tolkar innehållet.

(7)  Så har vi då avverkat ett skönt, välbehövligt höstlov och börjar nedräkningen inför jul. 

(Stad år 1)

(8)  Vi fortsätter arbeta för att få ihop gruppen. (Land år f-2)

(9)   Vi arbetar mycket med förståelsen. (Land år f-2)

(10) Får vi vara olika? Hur behandlar vi varandra? (Stad år 6)

Exempel 7 skulle kunna tolkas som att det är lärarna som är vi, men likväl skulle såväl elever som 

en del föräldrar kunna inkluderas. De som haft ledigt från skolans verksamhet inkluderas, medan 

andra exkluderas. I exempel 8 skulle vi-et tolkas som att det är lärarna som jobbar ihop gruppen, 

men eleverna är en del av gruppen och därmed en del av arbetet. Detsamma gäller med exempel 9, 

där det förmodligen är lärarna som arbetar för att eleverna ska förstå, men eleverna har del även i 

det arbetet. Exempel 10 är två retoriska frågor från Stadsskolan år 6 veckobrev. Frågorna syftar till 

ett tema klassen haft kring hur eleverna är mot varandra. Då det är retoriska frågor skulle alla 

(lärare, vuxna mottagare och elever) kunna inkluderas i vi-na, men det skulle även kunna tolkas som 

att det bara berör de i klassen. Slutligen kommer jag att visa exempel där vi-na är tydligt 

exkluderande, där det finns ett kontrasterande ni eller de.

(11) Vi avslutar veckan med en stjärnfest som belöning för de stjärnor de samlat ihop. (Stad år 1)

(12) Vi saknar fortfarande er representant till föräldrarådet. (Stad år 1)

(13) Vore ju superkul, tycker i alla fall vi fröknar! (Stad år 6)

(14) Vi är tacksamma om ni lämnar in lapparna så fort som möjligt. (Land år f-2)

Exempel 11 ger oss ett vi där eleverna skulle kunna vara inkluderande, men då det är ett de 

(understruket) i meningen torde vi-et vara lärarna. I exempel 12-14 markeras vi-na tydligt genom att 

vi saknar något från er (understruket) och ett tydligt vi fröknar. Detsamma gäller alltså även 

exempel 14 där vi står i kontrast till ni (understruket). Sammanfattningsvis kan jag konstatera att 
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analysen av hur pronomenet vi används i dessa veckobrev enbart kan ses som en tolkning och att 

det i flertalet fall kan tolkas annorlunda. Läsarens intention och behov av att inkluderas styr 

tolkningens riktning.

4.4 Tilltal i texterna
Jag kommer här att visa hur mottagarna tilltalas i veckobreven. Jag kommer att ge exempel och 

diskutera dessa. I nästintill alla veckobrev förekommer ett ni-tilltal, där jag tolkar det som att 

lärarna tilltalar mottagarna. I en del fall kan det tolkas som att föräldrarna är mottagare av 

veckobreven och att det är de som tilltalas, men jag kommer även visa andra exempel. Jag kommer 

även att visa exempel där tilltalet finns, men inte är så tydligt. 

Exempel 15-17 visar tydligt på tilltal, där mottagarna tilltalas med ett ni. I exempel 18 tilltalas 

mottagaren också med ett ni, men informationen i texten riktar sig till två parter: föräldrar och elev, 

vilket skulle kunna tyda på en dubbel mottagare av veckobreven.

(15) I morgon får ni åter igen hem elevernas veckobrev. (Land år f-2)

(16) Ni får med en inbjudan till en föreläsning om internet. (Land år 5-6)

(17) Ni vet väl att ni kan läsa veckobrevet på Stadsskolans hemsida? (Stad år 1)

(18) Påminner om att läxor alltid ska göras, även om lärare är sjuka. Så länge ni inte hör något annat 

alltså! (Stad år 6)

I alla veckobrev förekommer en komihåglista, där tilltalet inte är lika tydligt och direkt som i 

exempel 15-18. Där berättar skribenterna, dag för dag, vad som skall göras i veckan och vad 

mottagarna, här kanske såväl föräldrar som elever, behöver komma ihåg till nästa vecka. Hela 

denna lista tolkar jag som ett direkt tilltal till mottagarna. Meningarna där detta förekommer är mer 

eller mindre uppmaningar (se exempel 19-20). Detta förekommer även utanför komihåglistan, 

vilket exempel 21-22 visar. 

(19) Boklån, glöm inte att lämna tillbaka de gamla böckerna. (Land år f-2)

(20) Kolla kläderna i korridoren! (Stad år 1)

(21) Vi märker att en del elever är trötta redan på morgonen eller blir det under skoldagen - tänk 

på att komma i säng på kvällen och ta med frukt på rasten. (Stad år 6)

(22) Apropå det där med väder så vill jag påminna om att ta med lämpliga kläder. (Land år 5-6)
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De här exemplen visar på ett tilltal, uppmaningar, där mottagaren inte är tydlig. Det är oklart vem 

som står som mottagare i skribentens ögon och kanske är mottagaren dubbel här, beroende på vilket 

skolår eleven går i. Denna typ av tilltal är vanligt förekommande i veckobreven. Uppmaningar 

förekommer, men mottagaren av dessa uppmaningar är oklar. Relationen i texterna är ganska 

ojämn, då skribenten har den information som mottagaren önskar få och det är skribenten som 

kommer med uppmaningar och tilltal till mottagaren. För att ha full förståelse för texten behöver 

mottagaren dessutom vara ganska införstådd med verksamheten som veckobreven beskriver. 

4.5 Omtal i texterna
Jag kommer avslutningsvis i kapitel 4 att beskriva hur omtalet ser ut i texterna. Jag kommer inte 

enbart att visa hur mottagarna omtalas, utan även hur andra människor omtalas i veckobreven. Jag 

tolkar det som att då andra personer förekommer i veckobreven omtalas de på olika sätt, beroende 

på hur pass kända de är. Vid de tillfällen då annan personal omtalas nämns bara deras förnamn och 

ingen mer presentation behövs. Det här visar tydligt på den förförståelse av verksamheten som 

krävs av mottagaren. Intressant här är att rektorn får lite mer information än Fredrik (exempel 

23-24).

(23) Det kommer att vara fotboll med Fredrik båda lektionerna och de ska vara ute oavsett väder, 

så på med vantar och mössa. (Stad år 6)

(24) Rektor Katrin kom och informerade om skolans plan mot kränkande behandling (som 

kommer att finnas på hemsidan) och om högstadiumet som snart kommer börja byggas. (Stad år 1)

Då andra personer än de som förväntas vara i klassen presenteras, har de ofta en utförligare 

presentation. I exempel 25, tolkar jag det som att det är en helt ny person som kommer till klassen 

och att hon därför får en tydlig presentation. Exempel 26, där rektorn presenteras, torde inte vara ny 

information för mottagarna. Ändå presenteras hon med för- och efternamn och även med titel.

(25) I måndags fick förskoleklassen träffa Carina Winther. Hon arbetar som talspecialpedagog i 

Kommunen och hon träffar alla sexåringar på det västra skolområdet. (Land år f-2)

(26) I torsdags kom Lisa Krohn, vår rektor, och informerade om att det hade tagits ett beslut om 

var Landsortsskolans elever ska placeras i år 7. (Land år 5-6)
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Då föräldrar finns med i veckobreven omtalas de just som föräldrar. De har inga efternamn, utan de 

presenteras ytterligare genom vilket barn de ”representerar”. Föräldrar omtalas annars som grupp, 

även om alla föräldrar inte är representerade i den gruppen (exempel 28-29).

(27) Pia, Peters mamma, vill vara klassförälder men vill gärna ha någon till att hitta på roliga 

saker för barnen med. (Stad år 1)

(28) Tack alla föräldrar som hjälpte till på skogsdagen. (Land år 5-6)

(29) Tack alla föräldrar för hjälpen ute i skogen, utan er skulle vi inte kunna genomföra den här 

 dagen. (Land år f-2)
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5 Diskussion
Utifrån min undersökning och min forskningsbakgrund kommer jag här att föra två diskussioner: 

Vem som kan ses som mottagare av veckobreven och veckobrev som genre. Vid genreanalysen 

kommer jag att ställa Ledins (2001) fyra kriterier för vad en genre är mot de analyserade 

veckobreven. Först kommer jag dock att diskutera hur relationerna ser ut i veckobreven och vem 

som kan ses som mottagaren av veckobreven. Jag kommer sedan att sammanföra dessa i en 

slutdiskussion. 

5.1 Vem är mottagaren?
Min analys av hur mottagarna tilltalas visar på att dubbla mottagare kan vara en rimlig tolkning. 

Flera tilltal skulle rimligen kunna tolkas vara riktade till eleverna, vilket då skulle innebära att hela 

veckobrevet har eleverna som tänkta mottagare av breven. Jag ser det som väldigt ojämn 

maktfördelning mellan läsare och skribent om föräldrarna skall mottaga de påminnelser och den 

information som egentligen är tilltänkta till eleverna. Även hur personer omtalas i texten skulle 

kunna visa på att mottagarna kan tänkas vara elever. Dock kan detta inte denna tanke stärkas då 

åldern på de elever som i så fall skulle vara mottagare av breven är 6 år. 

Utifrån min analys anser jag att föräldrarna borde vara mottagaren av veckobreven. Dock kan de 

äldre eleverna ha en liten del av mottagarrollen, då även de tilltalas i breven. Jag anser även att 

föräldrar borde ses som den primära då Lpo 94 (Skolverket 2006) trycker på ett samarbete mellan 

hem och skola. Även Erikson (2004) beskriver viljan att ha en tät relation mellan hem och skola och 

att den skall ses som viktig för verksamheten, vilket Skolverkets (2000) text också pekar på. Utifrån 

dessa texter drar jag slutsatsen att föräldrarna är den enda mottagaren och även att de är 

förpliktigade att läsa veckobreven.

I jämförelse med Karlssons (2004:72) undersökning av vi i veckobrev, är vi-na i mina veckobrev 

ungefär lika vanligt förekommande. Några identifikationsmöjligheter, som hennes texter i artikeln 

erbjuder, saknas i de veckobrev som analyserats här. Vi-na i texterna är nästintill endast 

exkluderande gentemot mottagarna. De enstaka gånger som vi används som inkluderande syftar det 

på något som de vuxna förmodligen varit en del av, men det är inte uteslutet att en del vuxna ändå 

exkluderas. Texterna kan därmed sägas inte ha som syfte att ge mottagarna 

identifikationsmöjligheter, vilket Karlssons analyserade texter har. Texterna som jag analyserat har 
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inte som syfte att samspela, de är informerande texter, vilket även kan förklara varför relationen ser 

ut som den gör. Den ”idealiske läsaren” som Ledin och Moberg (2010:158) hävdar att skribenten 

har som mottagare är utifrån min analys, en förälder som är relativt insatt i skolan.

5.2 Veckobrev som genre
Tidigare presenterade jag Ledins (2001:26-29) fyra kriterier (se kap 2.2.1) som skall uppfyllas om 

en text skall kallas för genre. Utifrån de kriterierna och de analyserade veckobreven kan jag slå fast 

att veckobreven bildar en genre. Veckobreven är ett led i en social process där människor samspelar 

genom texter. Lärarna för information från skolan till hemmet. Om det är till föräldrar eller inte 

spelar här ingen roll. Genren veckobrev har en likartad textutformning, med utgångspunkt av de 

veckobrev jag analyserat. Även om de skiljer sig något från varandra har de en gemensam stomme, 

en gemensam grund, vilket gör att de är enkla att placera i genren veckobrev. Då jag nu namngivit 

genren, vilket den sedan tidigare egentligen är, uppfyller veckobreven Ledins tredje kriterie för vad 

en genre är. Även det fjärde kriteriet uppfylls då genren veckobrev tas i bruk (i detta fall) i skolans 

tradition som ett led i kommunikation med föräldrarna. Att veckobrevens utformning förändras 

beror förmodligen på lärarens intresse. Veckobreven jag analyserat innehåller såväl text som bild, 

vilket kanske kan ses som en utveckling av genren. 

Hur skulle då veckobreven som genre kunna beskrivas utifrån de veckobrev jag tagit del av och 

analyserat? Utifrån genreanalysen jag gjort med hjälp av Ledins (2001) genreanalysmodell kan jag 

säga att texterna är direkt knutna till sin verksamhet och kontexten är av stor betydelse. Dess syfte 

är att förmedla, men även att påminna och ge information från skolan. Att veckobreven når sin 

mottagare måste således ses som något viktigt. Skolans kommunikation till föräldrar verkar primärt 

ske genom veckobreven, vilket gör dem otroligt viktiga. Då veckobreven skildrar veckan som gått 

är tiden central i breven. Händelser som nyligen inträffat eller som snart kommer att ske presenteras 

i texterna, vilket ytterligare stärker textens kontextbundenhet. Flera uttryck förstärker tidens vikt i 

texterna, såsom ”igår”, ”i tisdags”, ”nästa vecka” etc. Vidare används många ord och uttryck som är 

direkt kopplade till den klass som veckobreven handlar om. Texterna innehåller inte något svårt 

språk, men förutsätter att läsaren har en viss förförståelse kring skolan och klassens aktiviteter. Att 

förmedla information har även Karlssons (2004) veckobrev som funktion, men sedan tar likheterna 

slut.
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Deltagarna i genren veckobrev borde vara en begränsad grupp. Då breven innehåller information om 

en viss klass i en viss skola, borde det rimligen vara föga intressant för någon utanför denna krets. 

Veckobreven är kontextbundna och textens kod är smal och riktar sig således till en mindre grupp, 

enligt Ledin och Moberg (2010). Ändå finns veckobreven på skolornas hemsidor och finns 

tillgängliga för alla. Huruvida någon utanför den förmodade målgruppen tar del av veckobrevens 

innehåll kan jag omöjligt svara på, men jag hittade dem. 

Mottagarna (se 5.1) kan ändå ses som en sluten grupp, med ett begränsat antal deltagare. 

Mottagarna kan dock ha stora olikheter. Som jag nämnt tidigare skall föräldragruppen ses som en 

heterogen grupp. Erikson (2004) visar i sin avhandling hur olika föräldrar klarar av att hantera 

skolan på olika sätt. Veckobreven tar inte hänsyn till eventuella svårigheter eller oförmåga att ta sig 

till texternas innehåll. Veckobrevens uppbyggnad med mycket information och hänvisningar kan 

förmodligen ses som en svår text att ta till sig för en del mottagare. Mottagare och skribenter har 

ganska jämna roller i texterna, även om skribenternas påminnelser snarare kan ses som pikar till 

eleverna, så finns en relativt jämn maktnivå i veckobreven.

Textens skribenter eller producenter är klassföreståndarna i den klass veckobreven skildrar. Av de 

analyserade veckobreven finns en klassföreståndare som avsändare av breven, med ett undantag där 

de är två klassföreståndare. Klassföreståndarna representerar dock en skola, vilket är en del av 

kommunen och i sin tur staten, så texterna förmedlar information från en samhällelig institution och 

borde kanske därmed ha en mer strikt och allmän text snarare än den otroligt kontextbundna text 

som de är. Det kan ses som en viss likhet med Karlssons (2004) veckobrevsanalys, där veckobreven  

inom företaget representerar en företagsledning och är därmed ganska formella. Landsortsskolan 

använder sig av kommunens brevmall till sina veckobrev och har en starkare institutionell prägel än 

stadsskolan. Dock är texten i veckobreven mycket kontextbunden. 
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I min textanalys av veckobreven har jag även skildrat textens kommunikationssätt. Veckobrevens 

primära syfte, vilket jag tidigare nämnt, är att kommunicera med hemmen och informera dem om 

skolans och klassens aktiviteter. Innehållet är centralt för verksamheten och fungerar förmodligen 

som en påminnelse till föräldrarna, vilket gör att funktionen av veckobreven förmodligen är av stor 

vikt. Gemensamt för de veckobrev som jag analyserat är att de finns på internet. De når således ett 

stort antal mottagare, bara de vet var de skall hitta det, till skillnad från Karlssons (2004) veckobrev. 

Trots det skickas breven hem såväl i pappersformat med eleverna som genom e-post. Därmed borde 

ingen missa den information som veckobreven innehåller. 

5.3 Reflektioner kring undersökningen
Jag har nu presenterat min analys av veckobrevens mottagare och hur genren veckobrev ser ut. Jag 

skall nu sammanföra dessa diskussioner i en slutdiskussion. Veckobrevens mottagare kan å ena 

sidan sägas vara dubbel, men å andra sidan kan knappast en elev i förskoleklass ses som en 

mottagare av dessa brev. Rimligen är det föräldrarna som är förpliktigad att läsa veckobreven och 

därmed de enda mottagarna av dem.

Att barnens perspektiv lyser igenom i texterna kan ha sin förklaring i att det är barnens verksamhet 

som beskrivs och att språket gör verksamheten levande. Det kan även ha sin förklaring i att 

veckobreven även har eleverna har en liten roll som mottagare. Veckobrevens mottagare är en 

heterogen grupp med olika förmågor att ta till sig texter och skolan till exempel. Det kan innebära 

att veckobrevens text är på en nivå för att tilltala alla, oavsett förmågor. 

Avslutningsvis vill jag diskutera två intressanta iakttagelser under min analys. Av någon anledning 

läggs de analyserade veckobreven ut på internet. Hur detta kommer sig, har jag svårt att förstå. 

Veckobreven innehåller information om elevernas verksamhet där innehållet är helt bundet till 

verksamheten och texterna torde vara relativt meningslösa för utomstående. Veckobreven blir dock 

lättillgängliga och kan enkelt tas fram ifall ytterligare en påminnelse skulle krävas. Att veckobreven 

skall vara så lättillgängliga kan tolkas som ytterligare ett tecken på att deras innehåll är av stor vikt 

för dess verksamhet. Saknar föräldrarna den insyn som veckobreven ger kan verksamheten bli 

haltande.
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Den andra intressanta iakttagelsen handlar om veckobrevens likheter, såväl till utseende som 

innehåll. Någon större skillnad mellan de två skolornas veckobrev bedömer jag inte. Innehållet i 

texterna är väldigt lika och detta trots att inga styrdokument beskriver hur veckobrev skall se ut, inte 

ens deras existens styrs av styrdokumenten. Veckobreven i skolan lever kanske kvar i en tradition, 

eller kanske ett behov från föräldrarna. Skolans veckobrev skiljer sig från veckobreven i Karlssons 

(2004) analys, men att de har olika syften kan jag dra som slutsats efter min analys. Därmed 

erbjuder inte skolans veckobrev identifikationsmöjligheter, utan information. Föräldrar är den 

rimliga mottagaren av informationen, då de ansvarar för barnens skolgång. Skolans veckobrev som 

genre kan i korthet slutligen beskrivas som en väldigt kontextbunden text, där förförståelse är av 

stor vikt. 

Jag har i denna uppsats sökt att beskriva genren veckobrev och se vem som kan tänkas vara 

mottagaren. Mitt resultat visar att mottagarna är föräldrarna och de är även förpliktigade att läsa 

veckobreven. Veckobreven som skolor står bakom skiljer sig åt från veckobrev inom företag. Då de 

senare mer syftar till att skapa en vi-känsla, en sammanhållning. Skolans veckobrev vill förmedla 

information, vilket genomsyrar de analyserade breven. Jag anser att mer forskning skulle krävas för 

att ge en tydligare och mer generell beskrivning av veckobrev som genre. Detta skulle även ge ett 

tydligare svar på frågan om vilken läs- och skrivkunnighet som finns hos lärare och vilken 

kompetens som förväntas finnas hos mottagarna av veckobreven, en fråga som jag inledningsvis 

presenterade. Resultatet kan ändå intressera både yrkesverksamma lärare och lärarstuderande, då 

denna uppsats ger insyn i veckobrevens värld, vilken inte är vanligt förekommande annars i 

lärarutbildningen.

För att få ytterligare en dimension av veckobrevens betydelse skulle en undersökning av lärarnas 

och föräldrarnas syn på veckobreven vara lämplig. Det överlämnar jag dock till framtida forskning. 

Min undersökning ger inte ett svar på denna fråga. Dock krävs en viss kompetens av verksamheten 

veckobreven speglar. För frågan är väl vems förståelse som det arbetas med: Föräldrarnas eller 

elevernas?

Jag har i denna uppsats ägnat mer tid åt veckobrev från skolans värld, än vad som skett under min 

utbildning på lärarprogrammet. Det kanske kan ses som en hyllning till den tid och energi som 

läggs på veckobrevens skrivande av alla lärare.
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