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Abstract: 
Den här uppsatsen handlar om elever i skolår 8 och 9, samt elever på gymnasiet. Fokus är på 

deras lärande, deras tankar och språk i uppgiften litteraturläsning och recensionsskrivande. I 

skolan arbetar elever ofta med att läsa litteratur samt skriva recensioner, därför är det 

intressant att utröna vilken lärandepotentialen kan vara i denna uppgift. Till vår hjälp har vi 

tagit en kvalitativ textanalys i ljuset av den fenomenografiska ansatsen för att kunna se den 

variation av uppfattningar som finns. I studien har vi analyserat 38 bokrecensioner av elever i 

skolår 8 och 9 samt gymnasiet. Utöver detta har vi även analyserat de instruktioner eleverna 

arbetat utifrån, då dessa i viss mån ligger till grund för elevernas uppfattning av uppgiften. 

Resultatet kopplas därefter till Ference Martons teori om yt- och djupinriktat lärande, alltså är 

det mot bakgrund av denna teori som lärandepotentialen granskas. 

 
Nyckelord: litteraturläsning, recensionsskrivande, elevtext, lärande, fenomenografi. 
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1.Inledning 
 

Hur ska vi börja denna inledning? Jo, genom att tänka för att sedan skriva ett par ord så att vi 

inte tappar bort oss och kommer allt för långt bort från vårt mål. Sedan läsa det vi skrivit och 

tänka igen kring det vi skrivit och läst. Därefter försöka att utveckla vår tanke och därigenom 

göra den förståelig för er. Kanske vi nu lärt oss något om hur lärande kan gå till. Det vill säga 

att lära genom att göra något, alltså i vårt fall att börja på inledningen till ett examensarbete 

genom att tänka, skriva, samt läsa och tänka kring det vi skrivit. Antagligen har du också lärt 

dig något, då vare sig du vill eller inte, just nu faktiskt läser och förhoppningsvis tänker kring 

det vi skrivit. Huruvida tanken förutsätter ett språk eller vice versa kommer vi inte att 

behandla, utan vi nöjer oss med att konstatera att de är centrala för lärande och det är just 

lärande, tanke och språk som detta examensarbete kommer att handla om. Vidare handlar 

lärande om att möta nya erfarenheter, men även om att tänka igenom tidigare erfarenheter och 

försöka foga samman allt till en ny helhet. Helt kort, livet handlar om lärande och utveckling.  

 

Vårt examensarbete kan ses som ett dokument som bygger på våra erfarenheter av lärande 

och utveckling. Därtill tar det sikte på en framtid där vi båda är yrkesverksamma lärare och 

därmed delvis ansvariga för våra elevers lärande. När vi skriver examensarbetet är vi färgade 

av våra erfarenheter, då särskilt när det gäller valet av ämnesområde. Våra erfarenheter av 

lärande är att det underlättar att ha ett språk att använda sig av för att finna mening i tillvaron, 

men att det även krävs tankar om tillvaron och en möjlighet att reflektera kring denna. Då vi 

började på lärarprogrammet var reflektion en tämligen ny erfarenhet för oss. Visst hade vi 

hört talas om detta tidigare under skoltiden, men sällan fått utrymme att tillämpa det i 

praktiken. Vi har däremot minnen av att ständigt rusa vidare i vårt lärande och slitas ifrån ett 

ämnesinnehåll just när man trängt in i det och det intressanta börjar. Helt kort, lärande handlar 

om att, med hjälp av de ypperliga verktygen reflektion och språk, finna mening i tillvaron. 

 

Högskolestudierna har till stor del lyckats med att förmedla en för oss relativt ny syn på 

lärande, det vill säga, ett lustfyllt lärande förknippat med fria ämnesval, studier av intresse, 

samt tid till att tränga in i ett ämnesområde på djupet. De egna erfarenheterna från åren i 

grundskola och gymnasieskola är alltså centrala för vårt val av ämnesområde, därtill har 

erfarenheter från VFU (verksamhetsförlagd utbildning) bidragit till valet av ämnesområde. 

Frågor om elevers lärande har ofta uppstått ur det sprakande mötet mellan teoretiska 
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kunskaper och praktiska erfarenheter från VFU-perioder. Den insikt vi har om ett kritiskt 

förhållningssätt, samt reflektion som en förutsättning för lärande är för vår del förvärvade 

under våra högskolestudier. Med andra ord, under högskolestudierna har tiden i stor 

utsträckning utnyttjats för genuint lärande. Antagligen utnyttjades inte tiden till reflektion och 

eftertanke under vår tid i grundskola och gymnasieskola, men vårt mål är att tid för reflektion 

skall finnas tillgänglig för våra elever. Visst upplevde vi att det var svårt att verkligen tänka, 

då vi började på lärarutbildningen. Flertalet elever under VFU-perioderna har även de gett 

uttryck för hur jobbigt det kan vara att reflektera, samt att inta ett kritiskt förhållningssätt. De 

säger att det är onödigt och att det tar för lång tid. Vi vet dock att allt detta tänkande skänker 

oss en hel del kunskap. Det går inte att köpslå med det genuina lärandet. Med andra ord, det 

krävs erfarenheter, tid för reflektioner och ett språk att arbeta med.  

 

Meningen med examensarbetet är att förvärva kunskaper om hur forskningsprocessen kan gå 

till, samt att utifrån de förvärvade kunskaperna genomföra en egen studie och redovisa 

studiens resultat. Därtill bör examensarbetet behandla sådant som är relevant för läraryrket 

och på ett eller annat sätt bidra med något nytt till det utbildningsvetenskapliga 

kunskapsfältet. Även om inte forskning om elevers lärande är någon ny företeelse anser vi att 

det verkligen har relevans för läraryrket, samt att det är ack så fängslande. Det finns mängder 

av teorier om lärande, men vår studie utgår från fenomenografin och Ference Martons teori 

om ytinriktning till lärande respektive djupinriktning till lärande.   

 

Vanligtvis används metoden kvalitativ intervju inom fenomenografin, där målet är att 

upptäcka den variation av uppfattningar om något fenomen som den intervjuade eller de 

intervjuade ger uttryck för. I vår studie användes inte kvalitativ intervju vid datainsamlandet, 

eftersom materialet bestående av skriftliga data redan fanns tillgängligt. Det empiriska 

materialet i studien består av 38 bokrecensioner (19 bokrecensioner skrivna av elever i skolår 

8 och 9 och 19 bokrecensioner skrivna av gymnasieelever), samt 2 instruktioner (1 för 

eleverna i skolår 8 och 9 och 1 för gymnasieeleverna). Instruktionerna delar lärarna ut till 

eleverna för att hjälpa dem i deras arbete med uppgiften litteraturläsning och 

recensionsskrivande och därmed borde det vara berättigat att även instruktionerna ingår i 

undersökningen. De 40 texterna har sedan analyserats med hjälp av kvalitativ textanalys för 

att utröna den variation av uppfattningar de uttrycker. Uppfattningarna har sedan tolkats mot 

bakgrund av teorin om ytinriktning till lärande respektive djupinriktning till lärande och 

därigenom kunde en bild av vad eleverna verkligen har att lära sig av uppgiften bli tydlig.  
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Vidare ser vi på skolans styrdokument respektive elevspråksforskningen och den syn på 

elevers lärande som förmedlas där. Vi vill betona att trots att det empiriska materialet är 

hämtat från svenskämnet bör resultatet av vår studie i hög grad även vara gällande för andra 

ämnen i skolan, då det egentligen handlar om elevers lärande. Med andra ord, det empiriska 

materialet är specifikt men vissa delar i resultatet torde vara möjligt att generalisera till övriga 

ämnen i skolan. Till sist måste nämnas att den långa process som det innebär att skriva ett 

examensarbete varit högst lärorik. Det har i sanning varit ett lärande om lärande.   

 

1.1 Centrala begrepp 
 

Innan vi går vidare i detta examensarbete kan det vara bra att stanna upp och förklara några av 

de begrepp som är centrala i uppsatsen. Det bör poängteras att det är våra egna definitioner av 

begreppen, men att vi givetvis inspirerats från olika håll. Den mest centrala inspirationskällan 

är fenomenografin och dess syn på lärande.  

 

Litteraturläsning och recensionsskrivande; innebär att uppgiften ses som en och samma 

uppgift, med andra ord, att läsning och skrivande går hand i hand. Uppgiften är alltså en 

process där läsning och skrivande är länkade samman.  

 

Lärande; uppstår när det sker en förändring hos individen i sättet att uppfatta världen som man 

är en del av. Förändringen hos individen leder dessutom till ett förändrat sätt att handla i 

världen, därtill kan denna handling leda till en förändring av världen som den lärande lever i. 

Lärande sker i alla miljöer och inte bara i skolan, alltså kan lärandet också ske i hemmets 

lugna vrå. Inlärning och undervisning är inte exakt samma som lärande, då inlärning och 

undervisning sker inom en bestämd tid och har ett bestämt innehåll. Eftersom lärandet sker 

hela tiden och överallt, slår vi fast att lärandets innehåll är allt som tänkas kan under hela 

livet. Alltså är lärande att leva eller om man hellre föredrar definitionen att leva är att lära.  

 

Lärandepotential; hänger i detta sammanhang samman med uppgiften litteraturläsning och 

recensionsskrivande. Det går att se en uppgifts lärandepotential utifrån flera olika perspektiv, 

emellertid är det centrala enligt oss kopplingen mellan den lärande, samt världen han eller hon 

erfar och uppgiftens möjlighet att tillgodose denna koppling. Vidare kan lärandepotentialen 
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hos en uppgift granskas utifrån den möjlighet som ges till den lärande att inta någon annans 

perspektiv och därigenom utöka sin kunskap om världen. Uppgiftens kommunikativa villkor 

måste också uppmärksammas, det vill säga, ger uppgiften eleven möjlighet att utveckla det 

egna språket för att påverka och övertyga en mottagare. Till sist menar vi att en uppgifts 

lärandepotential kan betraktas utifrån dess förmåga att få den lärande att möta nya 

erfarenheter och/eller tänka igenom tidigare erfarenheter.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en kvalitativ analys med fenomenografiska 

förtecken, samt de textanalytiska verktygen sändarorienterad tolkningsriktning respektive 

mottagarorienterad tolkningsriktning, ta reda på variationen av elevers uppfattningar av 

uppgiften litteraturläsning och recensionsskrivande. Därtill vill vi försöka gestalta och utröna 

lärandepotentialen rörande denna uppgift. Våra frågeställningar blir därför: 

 

• Vilka olika uppfattningar av litteraturläsning och recensionsskrivande ger eleverna 

uttryck för utifrån vår fenomenografiska analys?  

• Hur stämmer dessa uppfattningar in på Martons teori om yt- och djupinriktat lärande? 

• Vilken är lärandepotentialen hos uppgiften litteraturläsning och recensionsskrivande?    

 

1.3 Teori och litteraturöversikt 
 

Denna del av uppsatsen som består av en form av litteraturgenomgång har som mål att ge 

läsaren en bild av elevers lärande ur olika perspektiv, därtill kan den tillsammans med vår 

egen studie fungera som underlag för vidare diskussion i examensarbetets avslutande del 

Diskussion och sammanfattning. Litteraturöversikten är uppdelad i tre separata delar, men 

gemensamt för samtliga delar är att de på något vis belyser elevers lärande. Till att börja med 

presenteras fenomenografi och lärande, därefter följer en översikt över skolans styrdokument 

och lärande, och avslutningsvis belyses elevspråksforskning och lärande.   

 



 7

1.3.1 Fenomenografi och lärande 

 

Då vår undersökning behandlar uppfattningar ur ett fenomenografiskt perspektiv har vi valt 

att titta på vad som skrivits om detta tidigare. Bland annat fann vi Staffan Larssons bok 

Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi (1986). I sin bok beskriver författaren hur en 

fenomenografisk kvalitativ analys går till. Den fenomenografiska ansatsen beskriver 

uppfattningar och det grundläggande för detta är distinktionen för hur något är och hur något 

uppfattas vara. För att skilja detta tar Larsson hjälp av Marton (1978) som skapat två 

kategorier, första ordningens perspektiv och andra ordningens perspektiv. I den första 

ordningens perspektiv handlar det om fakta – något som kan observeras utifrån. Den andra 

ordningens perspektiv behandlar istället hur någon upplever något. Här talas det inte om vad 

som är sant eller falskt utan frågan är vad som studeras. En sann beskrivning är att någon 

upplever något som riktigt, även om det inte stämmer ur ett första ordningens perspektiv 

(Larsson 1986, s.12). Således är det den andra ordningens perspektiv som är intressant för en 

fenomenograf. 

 

Vidare skriver Larsson att en fenomenografisk studie alltid handlar om att studera ett 

empiriskt material t.ex. vad en grupp människor sagt vid en intervju. Att utgå ifrån sig själv 

för att göra en beskrivning om hur folk uppfattar sin omvärld är istället något som kallas 

fenomenologi. Då blir det en typ av filosofisk analys och det är inte det som fenomenografi 

handlar om (Larsson 1986, s.13). I en kvalitativ fenomenografisk analys bör det empiriska 

materialet kategoriseras, menar Larsson. Dessa kategorier skall vara kvalitativt skilda åt, så att 

de representerar distinkt skilda sätt att t.ex. föreställa sig orsaken till svält (Larsson 1986, 

s.20).  

 

Larsson tar även upp diverse problem och svårigheter vid kvalitativa analyser. Svårigheterna 

med forskning är att upptäcka något intressant, och för att lyckas med det bör man hänge sig 

åt att förstå det problem man fokuserar sig på, och försöka klargöra och upptäcka något. 

Metodvalet ställer ofta till det här för forskaren, så Larsson tipsar om att istället för att göra 

det som vanligtvis är mest lockande; att välja metod först, bör man istället fokusera på 

problemet först och välja metod sen (Larsson 1986, s.41). 

 

Ference Marton, ett av de viktigaste namnen inom fenomenografin, försöker tillsammans med 

Shirley Booth i deras bok Om lärande (2000) svara på vad lärande är. För att få reda på den 



 8

lärandes egen erfarenhet måste man enligt författarna fråga dem hur de erfar något, se på vad 

de gör, observera vad de lär sig och vad som får dem att lära sig. Därefter analyseras vad 

lärande är för dem. Marton menar att man inte ska betrakta genom den externe forskarens 

synvinkel utan istället försöka att ställa frågorna utifrån försökspersonens egen synvinkel, det 

vill säga, forskaren betraktar forskningsobjektet ur andra ordningens perspektiv. Om man gör 

detta finner man en enorm mängd viktiga insikter att erfara som man genom en extern 

utgångspunkt skulle missa (Marton & Booth 2000, s.33). 

 
Marton och Booth slår fast att lärande inte kan komma till stånd utan att det finns något att 

lära, samt att lärande innebär en förändring av förhållandet mellan individ och värld, det vill 

säga, lärande bygger på förändringar i erfarande och medvetande hos den lärande och dennes 

värld (Marton & Booth 2000, s. 151, 260). Marton och Booth ger en tydlig beskrivning av 

deras syn på lärande, det vill säga, en beskrivning vi upplever som svår att göra rättvisa med 

våra egna ord och därför väljer att citera: 

 
Lärandet i fråga betyder att den lärande har utvecklat en förmåga att erfara ett visst 

fenomen när det framträder på ett särskilt sätt i nya situationer (något som går utöver 

de andra sätt som hon tidigare har haft förmågan att erfara fenomenet på), vilket i sin 

tur betyder att relationen mellan den lärande och fenomenet har förändrats. Den 

lärande har fått förmågan att urskilja aspekter av fenomenet som hon inte kunde 

urskilja tidigare, och hon har blivit förmögen att vara samtidigt och fokuserat 

medveten om andra eller fler aspekter av fenomenet än vad som tidigare var fallet 

(Marton & Booth 2000, s.184). 

 

Vidare ser Marton och Booth lärande som en pågående process och därmed att vårt 

utforskande av världen kan betraktas som lärande. Följaktligen är inte lärande begränsat till 

undervisning och utbildning, utan kan lika gärna ske i individens möte med världen i 

arbetslivet eller vardagslivet. Detta innebär även att det aldrig går att vara helt säker på att 

elever i en inlärningssituation lär sig det som det är tänkt att de ska lära sig, eftersom eleverna 

kanske erfar något annat än det som det var tänkt att de skulle erfara (Marton & Booth 2000, 

s.180, 201). Marton och Booth hävdar att lärandets mest kritiska aspekter är de lärandes sätt 

att erfara, samt förstå det de lär sig, därtill också de lärandes tillvägagångssätt då de lär sig. 

Alltså är lärarens eget erfarande av undervisningens ”vad” och ”hur” av avgörande betydelse 

för deras undervisning och hur väl detta landar hos eleverna (Marton & Booth 2000, s.225).  
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Då lärandet handlar om verkligheten innebär det att lärandet måste handla om världen eleven 

lever i, alltså den värld den lärande känner till. Att världen både är en verklig värld och en 

erfaren värld betonas av Marton och Booth, och de tycks mena att individens erfarna värld är 

en ofullständig bild av en verklig värld. Därtill menar de att den lärandes erfarna värld blir 

mer differentierad, men samtidigt mer integrerad, då vi lär oss – alltså då vi erfar världen. 

Som ett resultat av det nya sättet att se på världen förändras både den lärande, samt världen 

denne erfar. I det vi kallar ”verkligheten” står vår individuella kunskap och vår gemensamma 

kunskap i relation till andra aspekter och delar av världen (Marton & Booth 2000, s.204). 

Ingrid Pramling har under många år arbetat med forskning om barns lärande. Hon betonar att 

fenomenografins icke-dualistiska perspektiv får till följd att det bara finns en värld och att 

denna värld är objektiv och subjektiv samtidigt. Pramling menar att det inte finns en verklig 

objektiv värld som är skild från en subjektiv värld, utan att det är samma existerande värld 

som människor erfar på olika vis (Pramling 1994, s.19).  

 

Vidare talar Marton och Booth om två olika inlärningssätt, ytinriktning och djupinriktning. 

Med ytinriktning menas att den studerande fokuserar på det som ska studeras, t.ex. en text, 

som sådan och på så sätt endast skapar sig en sekventiell förståelse. Alltså, den studerande 

betraktar detta lärande som ett krav, något som ligger utanför dennes erfarna värld. Något som 

skulle göras för att senare kunna kommas ihåg. Djupinriktning å andra sidan kan ses som en 

rak motsats. Här ser den studerande istället på uppgiften som en möjlighet att ta reda på saker 

och ting om omvärlden. Helheten ligger i fokus och texten ses som en öppning mot 

verkligheten. Författarna menar att detta synsätt innebär en hierarkisk typ av förståelse; de 

fenomen som det var meningen att texten skulle berätta om kommer i första rummet hos de 

lärande som använder sig av djupinriktning. Därmed blir deras erfarande av texten mer 

fullständigt (Marton & Booth 2000, s.54-56).  

 

Den stora skillnaden mellan ytinriktat- och djupinriktat lärande, menar Marton och Booth, är 

att den ena gruppen förknippar lärande med något som går ut på att samla in fakta och 

information för att kunna komma ihåg den vid ett annat tillfälle. I den andra gruppen återfinns 

de studerande som söker finna en mening med hjälp av uppgifterna, de ser saker i ett nytt ljus 

som de kan relatera till tidigare erfarenheter och sin omvärld. Enligt Marton och Booth ser de 

lärandet som en faktor till förändring av sig själva (Marton & Booth 2000, s.55). Dessutom tar 

elever med ett djupinriktat lärande pauser för att reflektera över samband mellan delar och 

helhet. En starkt bidragande orsak till denna tudelning, mellan elever som använder sig av 
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ytinriktat- respektive djupinriktat lärande, torde ha att göra med elevernas erfarande av den 

situation de deltar i (Marton & Booth 2000, s.216-217).  

 

Flera studier där det gjorts försök att lotsa de lärande mot djupinriktning i sitt lärande med 

hjälp av frågor eller instruktioner och på så vis förbättra de lärandes lärande har inte gett det 

förväntade resultatet – ett förbättrat lärande – hävdar Marton och Booth. Resultaten i 

studierna visar tydligt att de lärande fokuserar själva frågorna och instruktionerna, alltså 

kommer lärandeakten i förgrunden, medan lärandets objekt hamnar i bakgrunden. Detta 

menar Marton och Booth hämmar lärandet hos eleverna, eftersom variationen av sätt att förstå 

ofta begränsas genom frågor och instruktioner. Med andra ord är djupinriktat lärande något 

som inte är lätt att tvinga fram hos de lärande (Marton & Booth 2000, s.216-219).  

 

Marton och Booth anser att undervisningen måste ha ett för de lärande relevant innehåll, samt 

att ett sätt att nå detta relevanta innehåll kan vara att utgå från de lärandes frågor i 

undervisningen (Marton & Booth 2000, s.231). Avslutningsvis betonar författarna att 

”Konsten att lära alla allt uppkommer med insikten om att det inte existerar en konst för att 

lära alla allt (Marton & Booth 2000, s.261)”. I det följande ser vi närmare på vad som uttrycks 

i skolans styrdokument angående elevers lärande.   

 

1.3.2 Skolans styrdokument och lärande 

 

Då skolans olika styrdokument skall genomsyra utbildningssystemet och den undervisning 

som bedrivs där, anser vi det vara på sin plats att gå igenom ett par av dem, för att se vad de 

uttrycker med avseende på elevers lärande. Vidare menar vi att vårt examensarbete egentligen 

har beröringspunkter med fler ämnen än ämnet svenska, samt att det går att koppla till alla 

skolformer och alla elever. Därför förekommer även tankegångar ur styrdokument som gäller 

för ämnet historia, samt för gymnasiesärskolan och särvux. Förhoppningsvis kan denna korta 

och rapsodiska genomgång ge läsaren en överblick över styrdokumentens syn på lärande, 

tanke och språk.  

 

I Grundskolans kursplaner och betygskriterier (Skolverket 2000) står det att svenskämnets 

syfte och roll i utbildningen är att ge eleven läs- film- och teaterupplevelser och tillfällen att 

utbyta erfarenheter kring dessa. Samhället ställer höga krav på förmågan att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter, därför är det skrivna ordets betydelse av yttersta vikt. 
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Skolans uppgift blir då att med utgångspunkt i elevens egna kulturella skapande låta deras 

upplevelser, åsikter och värderingar mötas, detta i anknytning till de läs-, film- och 

teatererfarenheter eleverna ålagt sig (Skolverket 2000, s.96). 

 

Vidare kan språket och arbetet med detta tillsammans med litteraturen skapar goda 

möjligheter att tillgodose elevernas behov att uttrycka sina tankar och känslor, tillsammans 

ger språket och litteraturen upplevelser som eleverna kan reflektera över. Dessa två är således 

svenskämnets centrala innehåll och är en källa till kunskap om vår omvärld. Eleverna kan på 

så sätt utveckla sina färdigheter genom att använda språket till att läsa, tala, tänka, lyssna och 

skriva (Skolverket 2000, s.98-99). 

 

Reflektion är således en viktig del av arbetet i skolan, det märker man inte minst när man ser 

till betygskriterierna för slutet av det nionde skolåret i ämnet svenska. Där står uttryckligen att 

eleven ska behärska att läsa, reflektera över och kunna sätta in i ett sammanhang några 

skönlitterära verk och författande med betydelse för människors sätt att leva och tänka. 

Eleven ska även kunna reflektera och värdera innehåll och uttrycksmedel i såväl bild och film 

som i teater. Vidare talar kriterierna om att eleven ska preciserat kunna uttrycka sina egna 

åsikter, känslor, kunskaper och idéer varierat och anpassat efter situationen (Skolverket 2000, 

s.100). 

 

Även i ämnet historia spelar reflektion en viktig roll. Här handlar det om att koppla 

historieämnet till elevens egen historia, denna kunskap tillsammans med det som lärs ut i 

skolan skall skapa förståelse mellan människor. Genom att knyta ihop dessa erfarenheter kan 

en djupare kulturell identitet utvecklas. Det står även i kriterierna att eleven ska ha förmågan 

att kunna reflektera över likheter och olikheter mellan skilda historiska epoker (Skolverket 

2000, s.77-79). 

 

Enligt Utbildningsdepartementets Läroplan för det obligatoriska skolväsendet - 

Förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo94 anpassad till att också omfatta förskoleklassen och 

fritidshemmet (1998) så är språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade. Eleven 

ska få möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga genom möjligheter att läsa, skriva 

och samtala. Således blir möjligheten att använda ny kunskap tillsammans med 

studiefärdigheter en viktig ingrediens i receptet för en sund skola (Utbildningsdepartementet 

1998, s.7). 
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Vidare fastslås att kunskap uttrycker sig i olika former – fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – och att dessa förutsätter och samspelar med varandra. Skolan ska genom sitt 

arbete inrikta sig på att ge utrymme åt de olika kunskapsformerna för att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet. Skolans mål att sträva efter är att varje elev ska 

befästa en vana att självständigt kunna formulera sina ståndpunkter. Dessa grundade på såväl 

kunskaper som förnuftiga överväganden (Utbildningsdepartementet 1998, s.8, 11). Christer 

Stensmo, som är docent i pedagogik och verksam som lärarutbildare vid Uppsala universitet, 

menar att de kunskapsformer – fakta, förståelse, färdighet, förtrogenhet – som omtalas i 

skolans läroplaner kan ordnas hierarkiskt. Vidare visar han med hjälp av en figur (se figur 1) 

hur kunskapsformerna förhåller sig i förhållande till varandra. 

 

Figur 1. LPO:s kunskapssyn, enligt Stensmo (1997, s.199). 

 Teorigrundad kunskap Praktikgrundad kunskap 

Högre nivå Förståelse Förtrogenhet 

Lägre nivå Fakta Färdighet 

   

Vi tolkar det som att Stensmo menar att den lägre nivån innebär ett ytinriktat lärande, medan 

den högre nivån innebär ett mer djupinriktat lärande (Stensmo 1997, s.199). 

 

I 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94 – gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna och 

vuxenutbildningen för de utvecklingsstörda (Utbildningsdepartementet 1997) står det att 

skolan skall sträva mot att varje elev i gymnasiet, komvux, SVV samt, så långt som möjligt, i 

gymnasiesärskolan och särvux kan använda sina kunskaper för att reflektera över sina 

erfarenheter och att kritiskt kunna granska och värdera påståenden och förhållanden. 

Dessutom ska skolan sträva efter att varje elev i gymnasieskolans nationella och 

specialutformade program samt den gymnasiala vuxenutbildningen dessutom ökar sin 

förmåga att kunna formulera självständiga ståndpunkter grundade på förnuftiga 

överväganden, kritisk analys och empirisk kunskap. Utöver detta ska gymnasiesärskolan och 

särvux sträva efter att varje elev kan ge uttryck för dennes erfarenheter och tankar 

(Utbildningsdepartementet 1997, s.9-10). 
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Målet för skolan är att varje elev som slutfört ett program ska kunna söka sig till saklitteratur, 

skönlitteratur samt övrigt kulturutbud för vidare kunskap, självinsikt och glädje. Eleven ska 

även ha förmågan att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör eller läser för att 

kunna ta ställning och diskutera olika frågor i livet (Utbildningsdepartementet 1997, s.10-11). 

Genomgången av skolans styrdokument visar på att lärande, tanke och språk är länkade 

samman. Enligt vår tolkning är reflektion, kritisk granskning, samt värderingar och personliga 

ställningstaganden centrala i dokumenten. Slutligen kommer elevers skrivande och lärande i 

skolan att belysas med hjälp av resultat ur forskningsstudier.   

 
1.3.3 Elevspråksforskning och lärande 

 

Catharina Nyström berättar i sin studie av gymnasisters skrivande att elevspråksforskningen 

skiftat fokus från att varit intresserad av texterna i sig till att allt mer uppmärksamma 

skrivprocessen. Vidare förklarar hon att det kan bero på de förändringar som skett inom 

skrivpedagogiken, det vill säga, att gå från ett produktorienterat skrivande till ett mer 

processorienterat skrivande (Nyström 2000, s.17-24). I hennes studie är det emellertid 

texterna och inte processen som lett fram till texterna som är det centrala, då hon undersöker 

vilka olika genrer gymnasieelever skriver i (Nyström 2000, s.51-52). Studien visar att det 

åtminstone finns ett trettiotal genrer som eleverna skriver i, t.ex. berättelse, reflekterande text, 

recension, textanalys, text och kommentar, utredande uppsats, bok-/filmredovisning, 

faktaredovisning, punktsammanfattning, svar på fråga, etc. (Nyström 2000, s.55). 

 

Nyström kommer fram till att skrivandet i gymnasieskolan till stor del handlar om att skriva 

inom genrerna utredande uppsats, faktaredovisning, bokrecension, samt berättelse. Eleverna 

får möjlighet att skriva inom andra genrer, men antagligen sker detta för sällan. Att utveckla 

sitt skrivande genom att klara av att skriva inom många olika och skilda genrer blir lidande. 

Bokrecensionen är en genre som eleverna möter tidigt under sin utbildning, vilket innebär att 

de skrivit inom den genren under många år då de går på gymnasiet (Nyström 2000, s.231-

232). Vidare kan bokrecensionen ses som en diskuterande text och det är just i de 

diskuterande texterna som eleven kan göra sin röst hörd. Det intressanta är, enligt Nyström, 

att den mest frekventa diskuterande texten är just bokrecensionen, som egentligen inte ger 

eleven mycket utrymme för egna åsikter. Det eleven kan ha åsikter om är upplevelsen av 

boken, menar Nyström (Nyström 2000, s.73). Recensionen innehåller alltid ett värdeomdöme 

(Nyström 2000, s.59). 
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Dessutom framhålls att bokrecensionen, bokredovisningen, textanalysen, samt text och 

kommentar samtliga har sin startpunkt i läsningen. Ett kännetecken för genren bokredovisning 

är att det saknas fokus i framställningen, med andra ord, den innehåller element från andra 

skilda genrer (Nyström 2000, s.79). Bokredovisningen förekommer inte utanför skolan, utan 

kan ses som en typisk skolgenre. Vidare innehåller bokredovisningen element från andra 

genrer, t.ex. det typiska värdeomdömet som den lånat från genren recension eller 

källförteckningen som hämtats från textanalysen. Diskuterande inslag i bokredovisningen kan 

förekomma, men den påbörjade diskussionen blommar aldrig fullt ut då det huvudsakliga 

syftet är att redovisa att man läst boken (Nyström 2000, s.62).  

 

I textanalysen är det huvudsakliga syftet att reflektera kring det skrivna, alltså inte bara 

redovisa att man läst boken och/eller ge den ett värdeomdöme. Citat, jämförelser samt 

analyser av den lästa texten är det viktiga i textanalysen. Vanligtvis har den som analyserar 

texten redan från analysens början fokus på något specifik som de söker svar på i texten 

(Nyström 2000, s.57-67). Text och kommentar innebär att eleven läser en text, resonerar 

utifrån sig själv och sina egna tankar kring det lästa, samt slutligen kommenterar texten med 

egna ord (Nyström 2000, s.59, 79). 

 

Även om inte genrerna reflekterande text, respektive svar på fråga är direkt kopplade till 

läsning av en text väljer vi att ta upp Nyströms beskrivning av dessa båda genrer. Genren 

reflekterande text innebär, enligt Nyström, att textens mottagare egentligen är skribenten 

själv. Ofta rör det sig om skribentens tankar om sin situation i livet, eller tankarna hos en 

fiktiv person. Texten bygger inte på att händelser följer på varandra, utan det är tankarna som 

flyter fritt och den skrivandes mål är just att skriva av sig, alltså en form av terapeutiskt 

skrivande (Nyström 2000, s.57, 67). Svar på fråga är en genre som kan innehålla elevens egna 

synpunkter om något, men det mest centrala är att texten klart och tydligt visar att eleven 

utgått från en fråga och levererar ett svar. Nyström hävdar att denna genre är vanlig i skolan 

och att eleverna faktiskt upplever denna genre som text, trots att genren inte uppfyller det 

grundläggande kravet för texter – att vara koherent. Genren svar på fråga fungerar alltså som 

en form av redovisning av att eleven besitter den kunskap som behövs för att svara på 

frågorna (Nyström 2000, s.63, 70). 
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Även om inte Nyström har som mål att beskriva gymnasieelevers skrivprocesser ger 

intervjusvaren henne en bild av hur skrivprocessen kan se ut. Hon hävdar att eleverna 

upplever det som svårt att reflektera kring sitt eget skrivande, samt att elever i större 

utsträckning efterarbetar sina texter än förarbetar dem. Elevers svårigheter att reflektera kring 

sitt eget skrivande kan bero på att genren har underordnad betydelse vid skrivandet, med 

andra ord, att elever arbetar på samma vis även om de skriver i olika genrer. Vidare kan 

svårigheterna bero på just ovana att tänka och tala om sitt skrivande (Nyström 2000, s.101-

103).  

 

Catharina Nyström skriver tillsammans med Maria Ohlsson, i Språk på väg (Garme red. 

2002), att öva kritiskt tänkande är en viktig uppgift för skolan. Detta är en viktig förberedelse 

för livet efter skolan då det leder till en djupare kunskap och förståelse av det man behandlar. 

Det är därför viktigt att eleverna inte bara accepterar all information, alla attityder och 

fenomen som de stöter på både i och utanför skolans värld. Istället bör eleverna vara kritiska 

och kunna granska, jämföra och värdera olika situationer eller händelser, eleven ska även 

kunna analysera konsekvenserna av olika alternativ (Garme 2002, s.22). 

 

Analysen blir därför ett viktigt verktyg att ha med sig både i fortsatta studier samt i ett större 

perspektiv, det kritiska tänkandet är en tillgång inte bara i det framtida yrkeslivet utan även i 

rollen som samhällsmedborgare. Dock upplever läraren många gånger att eleverna läser en 

text och lämnar ett oreflekterat värdeomdöme om texten, detta för att eleverna ofta upplever 

det svårt att motivera sina omdömen. Genom analysövningar kan situationen underlättas för 

eleverna som på så sätt får lära sig att göra iakttagelser, därefter tolka dem för att slutligen 

kunna föra ett resonemang kring dem. Detta kan leda till att eleverna ser nyttan i reflekterande 

och kritiskt tänkande och därför tar till sig detta i högre grad (Garme 2002, s.28-29). 

 

Att budskapet om reflektion och kritiskt tänkande inte alltid når hela vägen fram vittnar 

recensionsskrivandet om. Recensionen är en vanligt förekommande skrivuppgift i skolan och 

eftersom kärnan i en recension är ett värdeomdöme kan det rimligen antas att recensionstexten 

baseras på en analys utav den bok eleven läst. Dessvärre ser det sällan så ut. I de flesta fall 

består recensionen av ett långt handlingsreferat, det vill säga en berättande text, med ett, ofta 

mycket generellt, värdeomdöme på slutet. Den potential som recensionsskrivandet erbjuder 

utnyttjas således inte (Garme 2002, s.32).  
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Angående elevers recensioner hävdar Nyström bestämt att en stor del av de recensioner som 

finns representerade i hennes studie inte skulle fungera i verkliga publiceringskanaler, det vill 

säga, som recensioner i t.ex. en dagstidning. Detta har att göra med att recensionerna inte 

fungerar som en egentexter. Två orsaker till att recensionerna inte kan ses som egentexter är 

att de tydligt visar att det rör sig om en lösning av en given uppgift, samt att de inte vänder sig 

till en läsare. Recensioner som till stor del bygger på de instruktioner som givits till eleverna 

från läraren innehåller ofta elevernas tankar om själva skrivuppgiften, alltså en form av 

uppsamlingsplats. Framställningen får alltså inget direkt sammanhang vilket försvårar för 

läsaren. Nyström anser att det i denna typ av recensioner framgår att det rör sig om en 

skoltext, det vill säga, att recensionerna är bortkopplade från ett verkligt kommunikativt och 

socialt sammanhang. Emellertid betonar Nyström att det finns undantag i studiens material, 

med andra ord, att det förkommer recensioner som kan kategoriseras som egentexter 

(Nyström 2000, s.50-52, 121-122).  

 

1.4 Metod 
 

Fenomenografi handlar om uppfattningar och eftersom vi letar efter olika uttryck för 

uppfattningar i elevernas recensioner har vi valt göra vår analys i ljuset av den 

fenomenografiska ansatsen, med en fenomenografisk analys i fokus. Att göra detta innebär att 

kategorier skapas utifrån de kvalitativt olikt sedda utsagorna i recensionerna, det vill säga, att 

man verkligen ser på det fenomen som erfars (Bernmark-Ottosson 2005, s.103-104). Med 

andra ord kan man säga att det är det är den variation av uppfattningar som eleverna uttrycker 

som ligger till grund för våra olika kategorier.  

 

Enligt Marton och Booth beror den variation i att erfara en situation eller ett fenomen på att vi 

människor faktiskt har en begränsad förmåga att vara medveten om olika aspekter av 

situationer och fenomen på samma gång. De tycks mena att vi människor inte klarar att 

fokusera allt som finns samtidigt, det vill säga, individen fokuserar vissa aspekter men andra 

hamnar utanför fokus (Marton & Booth 2000, s.262). Därtill poängteras att en individs 

erfarande av världen eller ett fenomen är outtömligt, men också verkligheten är outtömlig rent 

erfarenhetsmässigt (Marton & Booth 2000, s.160). Följaktligen kan vi inte ge en fullständig 

bild av elevers uppfattning av litteraturläsning och recensionsskrivande, utan får nöja oss med 

den variation av uppfattningar som uttrycks i det empiriska materialet och vi klarar av att 
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upptäcka. Enligt Marton och Booth har forskaren ett ansvar gentemot det som undersöks, med 

andra ord, att forskaren bör ha stor förförståelse för forskningsobjektet samt vara öppen för 

nya synsätt. Ett sätt att utvidga förförståelsen kan vara en litteraturgenomgång som behandlar 

det som ska undersökas (Marton & Booth 2000, s.168). Vår egen förförståelse av det vi 

studerar bygger dels på litteraturstudier, men även på tidigare erfarenheter och möten med 

uppgiften litteraturläsning och recensionsskrivande, då vi själva varit elever eller som 

undervisande lärare under VFU-perioder.  

 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att med hjälp av textanalys kvalitativt 

analysera elevers recensioner, dels från skolår 8 och 9 och dels från gymnasiet. Att valet föll 

på just recensioner beror på att det är en vanligt förekommande skrivuppgift i grundskolan 

såväl som på gymnasiet. Elevernas skrivande i skolan byggs i stort kring fyra dominerande 

genrer, varav bokrecensionen är en (Nyström 2000, s.231-232). Vidare visar Nyströms studie 

att recensionen är den mest frekventa genren av diskuterande text i skolan, därtill hävdar hon 

att det är just i de diskuterande texterna som eleverna har chans att komma till tals (Nyström 

2000, s.73). Därmed borde valet att analysera elevers recensioner vara berättigat.   

 

För att analysen ska bli möjlig har vi valt att göra en tolkning i två avseenden, dels en 

sändarorienterad tolkning av de instruktioner som eleverna fått av sina lärare när de ska skriva 

recensioner, dels en mottagarorienterad tolkning av elevernas recensioner. Med en 

sändarorienterad tolkning menas att vi vill ha reda på vad den som står för texten velat säga 

med den, i det här fallet vad läraren menar med instruktionen. För att kunna ta reda på detta 

kan följande frågor ställas till texten: Vad menar du egentligen? Har jag fattat dig rätt? Detta 

för att orden ibland inte klarar av att förmedla de tankar som sändaren velat delge mottagaren 

(Hellspong & Ledin 1997, s.221).  

 

Genom denna textanalys hoppas vi kunna se vad läraren har velat säga med instruktionen. Om 

det inte redan har framgått handlar det om en lärare som undervisar i grundskolans senare år, 

samt en lärare som undervisar på gymnasiet. Givetvis är det rimligt att antaga att de två 

lärarnas undervisning ser något olika ut, men att gå in på vad de två lärarna har för någon 

utbildning, samt antal år som verksamma lärare anser vi är onödigt. Studier visar att trots att 

lärare har samma utbildning, lika många tjänsteår, samt undervisar utifrån exakt samma 

kursplan formar de sin undervisning på mycket olika sätt (Marton & Booth 2000, s.227).  
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Något som kan upplevas som en svaghet med detta är att vi inte intervjuat läraren och frågat 

denne om dess uppfattning. Marton & Booth hävdar dock att detta inte utgör något hinder för 

en fenomenografisk analys, då de menar att olika dokument samt artefakter också kan ses som 

uttryck för hur någon uppfattar något (Marton & Booth 2000, s.171). För att få en helt korrekt 

bild av lärarens uppfattning hade vi egentligen behövt både intervjua läraren samt observera 

de signaler som hon sänder ut när hon presenterar uppgiften för eleverna. Men då ett 

examensarbete på C-nivå har sina begränsningar valde vi att koncentrera oss på att enbart 

analysera lärarnas instruktioner. Dock ser vi samtidigt det som en fördel att vi inte intervjuat 

lärarna då de kan ge de svar som de tror förväntas av dem. Däremot ser vi avsaknaden av 

observation som en svaghet då vi i så fall kunde ha kontrollerat både de muntliga instruktioner 

läraren ger samt det arbetssätt som tillämpas under själva läs- och skrivprocessen.  

 

Instruktionerna kommer att analyseras i tre steg. Först kommer vi se till titeln för att se vad 

den ger för signaler, därefter tittar vi på den introducerande text som båda instruktionerna har 

där läraren förklarar vad instruktionsbladet är för något. Slutligen kommer vi att titta på de 

olika punkter som de olika instruktionerna innehåller, hur de framställs och vad läraren kan ha 

för avsikt med dem. Efter att båda instruktioner analyserats kommer vi även göra en kort 

jämförelse mellan de båda för att belysa eventuella skillnader och likheter. 

 

Vid analysen av elevernas recensioner har vi däremot valt att arbeta efter en 

mottagarorienterad tolkning. Med detta menas att vi vill ta reda på hur eleverna har tagit till 

sig instruktionerna och hur detta avspeglas i deras recensioner. För att ta reda på det tar vi 

hjälp av frågan: Hur uppfattades texten av en viss läsargrupp (i vårt fall eleverna)? Således 

tolkar vi någon annans tolkning (Hellspong & Ledin 1997, s.222). Vi undersöker elevernas 

recensioner och därigenom försöker vi se på vad de gör, vilket är ett fenomenografiskt grepp 

för att komma åt elevernas uppfattningar av litteraturläsning och recensionsskrivande (Marton 

& Booth 2000, s.33).  

 

De recensioner vi valt att analysera är 38 till antalet (19 från skolår 8 och 9 och 19 från 

gymnasiet). Gemensamt för samtliga av dessa recensioner är att eleverna själva fått välja 

valfri bok att läsa och sedan recensera. Detta för att vi ville att eleverna skulle ha så stor 

påverkan på sitt recensionsskrivande som möjligt, antagligen är de mer motiverade att skriva 

en recension på en bok de själva valt än en som de tvingats till att läsa av läraren. Att valet 

föll på just dessa recensioner beror dels på vår framtida lärarroll där David inriktar sig mot att 
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undervisa på gymnasiet och Magnus mot att undervisa i grundskolans senare år. Därför 

ansågs det relevant att studera recensioner från olika stadier. De elever vars recensioner som 

analyserats är elever vi bekantat oss med under våra VFU-perioder. Samtliga recensioner från 

gymnasiet kommer från elever som går på det samhällsvetenskapliga programmet med 

inriktning ekonomi. I fallet med eleverna som går i grundskolan förekommer inte denna 

tudelning med avseende på utbildningsprogram och inriktningar. Att det blev 19 recensioner 

från vardera skolan var ett rent sammanträffande. 

 

När vi har analyserat recensionerna har vi inte tagit varje recension i sin helhet utan istället 

kategoriserat olika citat, oberoende vilken elev som skrivit det. Beroende av vilken 

uppfattning citatet ger uttryck för har citatet placerats in i den kategori som tolkats som den 

lämpliga. Detta är inget problem då syftet är att ringa in de olika uppfattningarna, oberoende 

om skillnaderna är variationer mellan individer eller inom individer (Marton & Booth 2000, 

s.162). Alltså, en och samma recension kan innehålla flera olika uppfattningar. Vi har således 

valt att delge citat som visar de olika uppfattningarna oberoende vilken recension de är 

hämtade ur. Vi har inte tagit citat från samtliga recensioner utan istället valt att fokusera på 

dem som tydligt visar de olika uppfattningarna. Dock har vi valt att hålla isär recensioner från 

skolår 8 och 9 med de från gymnasiet, främst på grund av de givna instruktionernas skilda 

upplägg.   

 

Utformandet av kategorier har varit ett tidskrävande uppdrag, då det krävdes åtskilliga 

genomläsningar av samtliga 38 recensioner. Till en början valde vi att dela in recensionerna 

efter deras innehåll i tre olika kategorier, för att få en överblick över materialet. Den första 

kategorin innehöll de recensioner som övervägande bestod av handlingsreferat. I kategori två 

lade vi de recensioner som bestod av ungefär lika mycket handlingsreferat som 

värdeomdömen och i den sista kategorin hamnade de recensioner som till största del bestod av 

värdeomdömen. Därefter gick vi igenom recensionerna igen för att leta efter olika 

uppfattningar och upptäckte fyra olika övergripande uppfattningar. Dessa fyra uppfattningar 

har vi gett namnen; Litteraturläsning och recensionsskrivande som övning, Litteraturläsning 

och recensionsskrivande som att återberätta bokens handling, Litteraturläsning och 

recensionsskrivande som en personlig koppling mellan bok och egna erfarenheter och 

slutligen Litteraturläsning och recensionsskrivande som en kommunikation från sändare till 

mottagare.  
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I den första kategorin hamnar de uppfattningar där det tydligt märks att eleven gör något 

enbart för att det står i uppgiften, de kanske inte anser det vara en viktig del av recensionen 

men eftersom läraren tagit upp det i instruktionen ska det finnas med. Det kan även vara att 

eleven bara svarat på någon av frågorna i instruktionen rakt av. I den andra kategorin hamnar 

de uppfattningar som refererar handlingen i boken utan någon egen reflektion. Den tredje 

kategorin bygger på elevens uppfattning om boken kopplat till egna erfarenheter, nya såväl 

som gamla, eleven visar att uppfattningen av en recension är att reflektera över det denne läst. 

Den sista kategorin är relativt lik kategori tre, men fokus ligger här på att eleven uppfattar 

recensionsskrivande som att man ska nå ut till en mottagare. För att ett citat skall hamna i den 

här kategorin ska det tydligt vända sig till den som läser recensionen. Egna tankar och 

erfarenheter är givetvis fördelaktigt men inget tvång. Visserligen vänder sig alla recensioner 

till en läsare, men vi menar att det finns variationer av i hur hög grad detta tillämpas. 

 

Efter att vi analyserat de båda recensionsgrupperna (skolår 8 och 9 samt gymnasiet) kommer 

vi göra en jämförelse mellan de båda för att se om det går att urskilja några tydliga trender 

inom de båda grupperna. Vi kommer givetvis även att ta instruktionernas inverkan i beaktning 

när vi drar slutsatser om eventuella skillnader.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 
 

Uppsatsen är disponerad så att under avsnitt 2 kommer en sändarorienterad tolkning av de 

instruktioner som eleverna tagit del av vid sitt recensionsskrivande. Avsnittet avslutas med en 

kort jämförelse mellan de båda. I avsnitt 3 kommer en mottagarorienterad tolkning av 

elevernas recensioner där vi redogör för de olika uppfattningarna eleverna har. Även i slutet 

av detta avsnitt kommer en kort jämförelse mellan de olika uppfattningarna för att sedan gå 

över på det avslutade avsnitt 4 som är en diskussion och sammanfattning av uppsatsen där vi 

kommer att besvara våra frågeställningar.  
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2. Den sändarorienterade tolkningen 
 

Innan vi börjar analysera elevernas recensioner har vi valt att titta lite närmare på de 

instruktioner eleverna fått av läraren, dessa ligger givetvis till grund, åtminstone delvis, för 

elevernas uppfattningar av litteraturläsning och recensionsskrivande. Till vår hjälp för att ta 

reda på vad läraren har för intention med instruktionen har vi valt att göra en sändarorienterad 

tolkning. Med andra ord, vi försöker ta reda på vad läraren vill tala om för eleverna med hjälp 

sin instruktion.  

 

Då det rör sig om två ganska skilda instruktioner har vi valt att först analysera dem var för sig 

och sedan göra en jämförelse mellan dem. I samband med denna jämförelse mellan 

instruktionen för skolår 8 och 9, respektive instruktionen för gymnasiet sammanställer vi 

resultatet i en figur. För att göra det hela mer överskådligt för läsaren delas varje instruktion in 

i tre delar; titel, introduktion och punkter.  

 

2.1 Titel 
 

Skolår 8 och 9: Titel 

 

Redan i instruktionens titel finns en märkbar skillnad mellan instruktion för skolår 8 och 9 och 

instruktion för gymnasiet. Instruktionen för skolår 8 och 9 har rubriken ”Berätta om en bok” 

med underrubriken ”Mall för bokrecension för årskurs 8 och årskurs 9”. Sändaren, alltså i det 

här fallet läraren, menar således att eleverna ska berätta om en bok och att eleverna till sin 

hjälp får en mall att använda sig av. ”Berätta om en bok” ger sken av att ge relativt fria tyglar 

åt eleverna i sitt recensionsskrivande. Ordet ”mall” i underrubriken pekar dock mot att det 

finns något som redan är konstruerat och går att använda sig av. Läraren fokuserar på att ge 

eleverna hjälp med hur recensionen ska se ut. Indirekt förmedlar även läraren ett uttalande i 

stil med ”hur ni gör”, det vill säga, använd mallen.  

 

Gymnasiet: Titel 

 

Instruktionen för gymnasiet har rubriken ”Recensionsbedömning”. Just rubriken 

”Recensionsbedömning” berättar att något ska bedömas, i detta fall elevernas recensioner. 
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Bedömning förutsätter givetvis att det finns någon som bedömer och i den här situationen är 

det läraren som bedömer. Läraren vill alltså hjälpa eleverna att skriva sina recensioner så bra 

som möjligt genom att delge eleverna de kriterier recensionerna bedöms utefter. Läraren är 

inte ute efter att berätta för eleverna hur recensionen skall se ut, utan i stället berätta om hur 

recensionerna kommer att bedömas. Fokus är helt klart på läraren, som förmedlar ett ”hur jag 

gör” till eleverna. Styrningen från lärarens sida finns där i titeln, dock endast indirekt eftersom 

hon inte fokuserar eleverna och deras arbete med uppgiften.   

 

2.2 Introduktion 
 

Då den del av instruktionen som benämns introduktion är förhållandevis kort i de båda 

instruktionerna följer de nedan i sin helhet. Till att börja med analyseras introduktionen för 

skolår 8 och 9.  

 

Skolår 8 och 9, introduktion:  

 
Mallen är tänkt att vägleda dig när du skriver dina bokrecensioner. Du bör följa 

mallen så långt som det är möjligt. Bokrecensionen ska inte bestå av frågorna 

på mallen och dina svar på dessa frågor utan vara en sammanhängande text. 

Mallen ska alltså hjälpa dig med vad som ska vara med i recensionen. Börja 

arbetet med recensionen så fort du börjar läsa din bok. Gör anteckningar efter varje 

kapitel och det blir mycket enklare att klara av uppgiften. 

(bilaga 1) 

 

Här finner vi ett motsägelsefullt påstående. I den första meningen säger läraren att ”mallen är 

tänkt att vägleda...”, för att i nästa mening uttrycka ”Du bör följa mallen så långt som 

möjligt”. Detta får en att undra vad läraren egentligen menar. Ska mallen endast fungera som 

en hjälp vid recensionsskrivandet eller är den helt enkelt en instruktion för hur eleven går 

tillväga och hur recensionen ska se ut? Om vi ser vidare på introduktionen finner vi i texten 

”Mallen ska alltså hjälpa dig med vad som ska vara med i recensionen”. Detta vittnar tydligt 

om att läraren vill att eleverna ska ta upp de olika punkterna som delges i instruktionen i sin 

recension. Hon vill dessutom att recensionen ska bestå av en sammanhängande text. Utöver 

detta ger även läraren klara instruktioner om hur eleven ska lägga upp arbetet och läsningen. 

Läraren klargör att arbetet med recensionen ska starta då eleven börjar läsa boken, det vill 
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säga, litteraturläsning och recensionsskrivande går hand i hand. I följande mening preciserar 

läraren vad hon menar ”Gör anteckningar efter varje kapitel och det blir mycket enklare att 

klara av uppgiften”. Det sista ordet i meningen ger sken av att läraren ser litteraturläsning och 

recensionsskrivande som en uppgift. Låt oss gå vidare till introduktionen i instruktionen för 

gymnasiet.  

 

Gymnasiet, introduktion: 

 
Att bedöma och betygsätta en recension är inte lätt. Det finns egentligen inte något 

som är rätt eller fel, förutom ett par punkter som alltid måste vara med. För att Du 

lättare ska förstå hur jag tänker när jag läser Era recensioner kommer här nedan 

uppräknat det jag brukar kolla extra noga vid recensionsläsning. 

(bilaga 2) 

 

Genom den här korta introduktionen har läraren velat förmedla sin syn på litteraturläsning och 

recensionsskrivande. Hon ger uttryck för hur svårt det är att vara den som har som uppgift att 

bedöma och betygsätta recensioner, vilket förtydligas genom att berätta ”det finns egentligen 

inte något som är rätt eller fel”. Dock kommer ett utlåtande om att det faktiskt finns ett rätt, 

samt ett fel sätt att skriva en recension, det vill säga, för att hon ska uppfatta en recension som 

”rätt” krävs att recensionen innehåller de punkter som alltid måste vara med. Alltså är det 

egentligen recensionens innehåll och inte form som kan förknippas med orden ”rätt” och 

”fel”. Med hjälp av introduktionen förtydligar läraren att recensionerna är elevernas, men att 

det är hon som bedömer dem. Vidare framgår att hon vid läsningen av recensionerna 

fokuserar på ett par saker för att kunna bedöma och betygsätta. Detta blir då ett indirekt råd 

till eleverna om vad som ska vara med. Det inte finns några direkta anvisningar i 

introduktionen om hur recensionen ska se ut, annat än det innehåll som senare preciseras i 

punkterna. Läraren tilldelar sig själv en viss frihet i bedömningen, vilket även ger eleverna en 

viss frihet i skrivandet. Sammanfattningsvis, introduktionen uttrycker hur läraren ser på 

elevernas skrivande, samt sin egen bedömning av deras alster. Vi går nu vidare till analysen 

av punkterna i instruktionerna.   
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2.3 Punkter 

 

Skolår 8 och 9, punkter: 

 

1. Boktitel och författare 

2. Författaren 

3. Genre 

4. Bokens handling 

5. Berättarperspektivet 

6. Komposition 

7. Miljöskildring 

8. Tidsskildring 

9. Personskildring 

10. Språk och stil 

11. Budskap 

12. Omdöme 

 

Dessa punkter skall enligt introduktionen finnas med i recensionen. Läraren beskriver 

kortfattat vad hon menar med samtliga punkter, förutom punkt ett som säger sig själv. 

Punkterna förtydligas främst genom frågor och därigenom hoppas läraren introducera ett för 

eleverna bekant arbetssätt, nämligen ”övning” som fungerar enligt principen läs en fråga och 

ge ett svar. Läraren vill genom detta säga ”känn igen er” och på så vis underlätta för eleverna. 

Varje punkt har en siffra, vilket osökt får en att tänka på rangordning och plats i texten. 

Troligen menar läraren att en recension med fördel skrivs genom att gå från punkt ett till tolv. 

Alltså har läraren velat framhäva att instruktionen verkligen är en hjälp för att lyckas med 

recensionsskrivandet, följaktligen en hjälpande instruktion i form av ett mekaniskt 

tillrättaläggande av hur uppgiften löses av eleverna. Med andra ord, säger läraren ”fokusera på 

en del i taget”.  

 

Med hjälp av punkterna (och förtydligandet med hjälp av frågor) i instruktionen förmedlas en 

del av hennes syn på litteraturläsning och recensionsskrivande. Hon vill hjälpa eleverna och är 

mån om att de har något att utgå ifrån vid skrivandet, nämligen instruktionen och frågorna. 

Vidare vill hon genom instruktionen och elevens recensionsskrivande förankra de olika 
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punkterna, samt deras innebörd hos eleverna. Hon vill förmedla att begreppen är centrala och 

nyttiga att kunna använda sig av vid recensionsskrivandet. Genom punkterna och deras 

innehåll berättar läraren att det är dessa, samt boken och författaren som är det centrala, och 

elevens erfarande av boken hamnar i bakgrunden. Att ”Boktitel och författare” har nummer 

ett är nog ingen slump då det får anses som en av de viktigaste beståndsdelarna av 

recensionen. Att punkten ”Omdöme” först kommer som punkt tolv betyder nog inte att 

omdömet är det som är minst viktigt i recensionen, utan orsaken kan vara att läraren ser 

föregående punkter som en hjälp för att bygga upp omdömet. Allt för att underlätta för 

eleverna. I det följande analyseras punkterna i instruktionen för gymnasiet.  

Gymnasiet, punkter: 

 

• Inledning 

• Citat 

• Egna åsikter 

• Referat-handling 

• Koppling till litterär epok 

• Titel-författare 

• Jämförelse 

• Språk 

• Analys 

• Originalitet 

 

Även i denna instruktion finner vi en rad punkter. Dessa punkter är saker som läraren tittar 

extra noga på när hon bedömer recensionerna. Varje punkt förklaras ingående och läraren ger 

tips om vad varje del kan innehålla. Läraren förklarar vikten av de egna åsikterna både i 

punkten ”Egna åsikter” och ”Analys”. Vidare trycks det på att eleven ska backa upp sina 

ståndpunkter och att det måste framgå att eleven reflekterat över det de läst. Läraren vill i 

första hand framtona eleven i arbetet med litteraturläsning och recensionsskrivande, det vill 

säga, elevens läsupplevelse.  

 

Punkterna har nog ingen inbördes ordning, vilket främst märks på punkten ”Titel-författare” 

som ligger i mitten. Det står även klart att recensionen skall vända sig till en läsare, speciellt 

då läraren säger i den första meningen under punkten ”Inledning” att eleven bör lägga stor 
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vikt vid just inledningen så att den blir iögonfallande och fångar läsarens uppmärksamhet. 

Genom punkten ”Jämförelse” vill läraren få eleverna att koppla recensionen till tidigare 

erfarenheter, detta för att ytterligare stärka sina åsikter, dock är detta inget måste då eleven 

kanske inte alltid har läst eller upplevt något som kan jämföras med boken. Läraren framhåller 

att eleven bör ha en penna tillhands under själva bokläsningen för att kunna välja ut lämpliga 

citat. Hon säger alltså att boken och eleven är det centrala, samt därmed också elevens 

läsupplevelse. Därtill vill läraren säga att litteraturläsning och recensionsskrivande går hand i 

hand.  

 

2.4 Jämförelse och resultatsammanfattning 
 

När vi nu studerat de olika instruktionerna finner vi att det finns en hel del skillnader. En 

markant skillnad är titeln, som för skolår 8 och 9 tyder på att det finns en konstruerad förebild 

för hur recensionen ska se ut, medan titeln för gymnasieinstruktionen tyder på att det 

efterföljande handlar om bedömningen av recensioner. Givetvis indikerar titeln 

”Recensionsbedömning” att det finns en konstruerad förebild hos gymnasieläraren, då en 

bedömning förutsätter en sådan, samt att det är denna förebild instruktionen kommer att 

handla om.  

 

I instruktionernas introduktion bekräftas och befästs denna uppfattning än mer. Det vill säga, 

läraren för skolår 8 och 9 vill hjälpa eleverna att skriva sina recensioner genom att berätta hur 

de ska gå tillväga och hur recensionen ska se ut. Genom att använda fetstilt vill hon framhäva 

att texten inte ska bestå av svaren på frågorna i mallen, samt att texten ska vara 

sammanhängande. Det framgår också tydligt, i introduktionens sista ord, att läraren för skolår 

8 och 9 ser litteraturläsning och recensionsskrivande som en uppgift. Annorlunda förhåller det 

sig med läraren för gymnasiet, eftersom hon i stället vill berätta att det i stort inte finns något 

rätt eller fel, förutom när det gäller innehållet i recensionen. Gymnasieläraren lägger alltså 

mer fokus på innehåll än form när det gäller recensionsskrivandet. I de efterföljande 

punkterna vill hon förklara hur hon tänker vid bedömning av recensioner. Hon trycker även på 

att recensionen är elevens, men att det är hon som bedömer dem. Antagligen förutsätter 

läraren för gymnasiet en sammanhängande text även om det inte står skrivet i introduktionen, 

detta får antas som en självklarhet för gymnasieelever. I såväl instruktionen för skolår 8 och 9 

som i instruktionen för gymnasiet framhålls att litteraturläsning och recensionsskrivande går 
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hand i hand, det vill säga, läsning och skrivande skall inte ses som skilda från varandra. 

Instruktionen för skolår 8 och 9 talar om för eleven att anteckna efter varje läst kapitel. Medan 

instruktionen för gymnasiet förespråkar att eleven läser med penna i hand för att kunna välja 

ut lämpliga citat ur boken.  

 

Även de olika punkterna skiljer sig, i instruktionen för skolår 8 och 9 är varje punkt markerad 

med nummer som förslag på ordning, medan i gymnasiets instruktion saknas all form av 

numrering. Ordningen blir inte alls lika tydlig här, och det märks även på punkternas 

benämning att de inte ska tas i beaktning rakt upp och ner. Läraren för skolår 8 och 9 vill 

underlätta för eleverna att lyckas genomföra uppgiften genom, att visa i vilken ordning de 

griper tag i uppgiften, samt försöka få dem att komma igång genom att använda sig av frågor. 

Även punkten om språk som återfinns i de båda skiljer sig åt. I instruktionen för skolår 8 och 

9 handlar punkten om författarens språk medan det i gymnasieinstruktionen talas om elevens, 

dock behandlas författarens språk under andra punkter i instruktionen för gymnasiet. Genom 

att fokusera elevens eget språk under arbetet med recensionen vill läraren för gymnasiet 

uppmärksamma eleverna på att de riktar sig till en läsare. Det finns åtminstone en läsare, det 

vill säga, läraren som bedömare.  

 

En annan stor skillnad är uppmaningen att om möjligt jämföra med andra böcker eller tidigare 

erfarenheter. Detta är helt obefintligt i skolår 8 och 9s instruktion, medan det uttalas klart och 

tydligt att detta vittnar om beläsenhet i instruktionen för gymnasiet. Lärarna vill alltså ha sagt 

med sina instruktioner att i skolår 8 och 9 är det instruktionen och boken som är i fokus för att 

hjälpa eleverna att få ihop en recension, medan på gymnasiet är det elevens tidigare 

erfarenheter, mottagaren samt boken som är i fokus, men instruktionen finns givetvis där i 

bakgrunden. Gymnasieläraren vill att eleverna ska utgå från sig själva samt att de inte ska 

vara rädda för att ta ut svängarna. I figur 2 nedan visas vad lärarna har velat säga med sina 

instruktioner.  
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Figur 2. Vad läraren för skolår 8 och 9, respektive läraren för gymnasiet velat säga med sin 

instruktion. 

 

 Skolår 8 och 9 Gymnasiet 

Läraren vill säga ... Det är lärarens uppgift att 

hjälpa eleven med vad som 

ska vara med, hur recensionen 

ska se ut, samt hur man går 

tillväga. Det är elevens 

uppgift att öva sina 

färdigheter. 

Det är lärarens uppgift att 

delge eleven hur jag tänker 

vid recensionsbedömning, 

samt senare också bedöma 

recensionerna. Det är 

elevens uppgift att skriva 

recensionen. 

Det centrala för elevens 

recensionsskrivande är ... 

Instruktionen samt bokens 

innehåll. 

Boken, eleven och 

läsupplevelsen.  

Punkterna i instruktionen är 

till för att hjälpa eleven med 

...  

Att förstå vilket innehåll 

läraren tycker att en recension 

bör innehålla, samt i vilken 

ordning eleven kan arbeta. 

Att förstå vilket innehåll 

läraren tycker att en 

recension bör innehålla. 

 

I examensarbetets slutkapitel, Diskussion och sammanfattning, jämför vi det lärarna har velat 

säga med sin instruktion med den variation av uppfattningar som eleverna uttryckt i sina 

bokrecensioner. Det är just variationen av uppfattningar som nästa kapitel kommer att handla 

om, vilket innebär att vi byter perspektiv – från en sändarorienterad tolkning till en 

mottagarorienterad tolkning.  
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3. Den mottagarorienterade tolkningen 
 

I det följande utförs en mottagarorienterad tolkning av elevernas recensioner, vilket innebär 

att fokus läggs på hur eleverna löst sin uppgift, det vill säga, att läsa en bok, samt skriva en 

recension med hjälp av instruktionen de fått av läraren. Genom denna analys belyses den 

variation av uppfattningar av litteraturläsning och recensionsskrivande som förekommer bland 

eleverna, alltså just det som är centralt vid fenomenografiska studier.  

 

De olika uppfattningarna kommer att beskrivas var för sig, samt förtydligas med hjälp av 

typiska citat ur elevernas recensioner. Här kan tilläggas att en och samma recension vanligtvis 

uttrycker flera uppfattningar, eftersom inget hindrar eleven från att byta uppfattning under 

skrivandet. Vad vi vill ha sagt är att elevens fokus skiftar under skrivandet och därmed också 

uppfattningen av litteraturläsning och recensionsskrivande. Detta skapar dock inte några 

problem, då vi vill beskriva den variation av uppfattningar som uttrycks i hela det empiriska 

materialet. Följaktligen är vi inte ute efter att kategorisera elever eller recensioner efter vilken 

uppfattning de uttrycker, även om detta är möjligt då någon uppfattning i de flesta fall väger 

över gentemot någon annan. Ty, det centrala är att finna kvalitativt skilda uppfattningar i det 

empiriska materialet.    

 

I kapitlet presenteras och beskrivs fyra kvalitativt skilda uppfattningar av litteraturläsning och 

recensionsskrivande. Vi menar att det finns ett hierarkiskt förhållande mellan de fyra 

uppfattningarna, med andra ord, att första uppfattningen saknar den komplexitet som de 

följande uppfattningarna har. Det går även att se det som att första uppfattningen till viss del 

är en förutsättning för de följande. Därför beskrivs uppfattningarna i tur och ordning, alltså, 

tar sin början i det enkla för att röra sig mot det allt mer komplexa. I slutet av beskrivningen 

av den fjärde uppfattningen, alltså den i våra ögon mest komplexa uppfattningen, kommer ett 

par fylligare utdrag ur elevernas bokrecensioner att behandlas, då en del av vårt syfte är att 

försöka gestalta och utröna lärandepotentialen hos uppgiften litteraturläsning och 

recensionsskrivande. Kapitlet avslutas med en jämförande resultatsammanställning, där vi 

ställer de kvalitativt skilda uppfattningarna och deras centrala drag mot varandra i en figur. 

Denna figur kan sedan fungera som en utgångspunkt i uppsatsens avslutande kapitel, 

Diskussion och sammanfattning.   
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3.1 Litteraturläsning och recensionsskrivande som övning 
 

Litteraturläsning och recensionsskrivande som övning är den första av de fyra kvalitativt 

skilda uppfattningar som analysen av det empiriska materialet från elevernas recensioner 

resulterat i. Det centrala för denna uppfattning är att eleven tar rollen som uppgiftslösare, med 

andra ord, eleven utgår huvudsakligen från frågorna i instruktionerna och skriver svar på 

dessa frågor, varpå han eller hon återvänder till instruktionen för att söka efter en ny fråga att 

svara på. I följande exempel från skolår 8 och 9 är det väldigt tydligt att eleven tar sig an 

uppgiften som just uppgiftslösare.  

 

Skolår 8 och 9: 

 
Genre 

Den här boken är en deckare. 

 

Berättarperspektivet 

Det är huvudpersoner som berättar.  

 

Komposition 

Det är ganska spännande i slutet av vissa kapitel, händelserna kommer i 

kronologisk ordning. 

  

Språk och stil 

Språket var normalt, jag hade inga problem att läsa boken. 

(bilaga 3) 

 

Trots att uppgiftslösaren i ovanstående citat till stor del använder sig av instruktionen under 

arbetet med sin recension har han missat eller inte förstått det fetstilta i introduktionen. Där 

står nämligen följande: ”Bokrecensionen ska inte bestå av frågorna på mallen och dina 

svar på dessa frågor utan vara en sammanhängande text”. Uppfattningen att läsa litteratur 

samt skriva recension som en övning är därmed uppenbar, eftersom frågorna i instruktionen är 

det som fokuseras. I citatet ovan är den korthuggna samt uppräknande framställningsform 

som är typiskt för detta sätt att erfara arbetet med litteraturläsning och recensionsskrivande 

väldigt tydlig. Dock är det inte riktigt lika lätt att upptäcka de fall där instruktionen styr, men 
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recensionen inte bygger på rubrikerna i instruktionen. Emellertid löser många noggranna 

genomläsningar av såväl recension som instruktion problemet och en tolkning är möjlig.  

 

 
Den utspelar sig på Nutiden och språket i boken är lite gammalt av sig på 

vissa ställen. Ibland var det tillochmed svårt att förstå vad dem menar. 

(bilaga 5) 
Jag vet inte riktigt vilken slags bok det är. Men det är nog en ”drama” 

(bilaga 4) 

 

Det första citatet tolkar vi som ett värdeomdöme, det vill säga, eleven värderar boken. 

Värdeomdömet är i det här fallet lite dolt, det vill säga, eleven värderar boken genom att 

berätta att språket var svårt, vilket försvårade läsningen och elevens förståelse av boken blev 

lidande. Genom att vända oss till punkt 8, samt punkt 10 i instruktionen för skolår 8 och 9 

(Bilaga 1) kan vi sluta oss till att citatet är ett uttryck för att erfara litteraturläsning och 

recensionsskrivande som övning. Det är obestridligen frågorna i punkt 8 och punkt 10 som 

besvaras.  

 

Även det andra exemplet utgörs av svar på en fråga, vilket innebär att vi tolkar det som att 

eleven just i detta skede av recensionsskrivandet agerar uppgiftslösare och uppfattar det hela 

som en övning, alltså läs en fråga och ge ett svar. Vi tror inte att eleven skulle ha lyft fram 

denna fråga och givit detta svar om hennes uppfattning av litteraturläsning och 

recensionsskrivande varit någon av de övriga tre uppfattningarna. Nu är fokus på 

instruktionen och i svaret uttrycks en viss osäkerhet. Om eleven stått vid rodret och känt att 

svaret verkligen tillfört recensionen något väsentligt hade svaret varit fylligare och motiverat 

genrevalet. Därtill är svaret ett tydligt uttryck för att eleven uppfattar läraren som textens 

mottagare, därav det något konstiga agerandet att just svara för svarandets skull. 

Uppfattningen litteraturläsning och recensionsskrivande som övning förekommer även hos 

gymnasieelever, vilket vi nu kommer att gå över till.  

 

Det är tydligt att eleverna, också på gymnasiet, behöver något att falla tillbaka på under sitt 

arbete med att skriva recensioner. Då eleverna på gymnasiet i större utsträckning skriver sina 

recensioner som sammanhängande texter är det svårare att direkt upptäcka att det rör sig om 

uttryck för att erfara att läsa litteratur och skriva recensioner som en övning, men som tidigare 
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poängterats, genom noggranna genomläsningar av både instruktion och recension, samt 

eftertanke och tolkning är det möjligt.  

 

Ibland antyder eleven att arbetet med att skriva recensioner inte är något som de själva har 

valt att syssla med, alltså, denna uppfattning har även en tendens att göra läraren till 

uppdragsgivare och eleven till uppdragstagare. Visst förekommer det även exempel från 

gymnasiet där eleven låter instruktionen styra och ger svar på frågor bara för svarandets skull. 

Åter är vi tillbaka till att erfara litteraturläsning och recensionsskrivande som övning. Vi 

avslutar vår behandling av uppfattningen litteraturläsning och recensionsskrivande som 

övning genom att exemplifiera med följande typiska citat hämtade från gymnasieelevers 

bokrecensioner.  

 

Gymnasiet: 

 
Vi har fått i uppdrag att läsa en valfri bok och mitt val föll på boken Döda 

Rummet, en Harry Friberg-deckare författad av Ulla Trenter. 

(bilaga 16) 
 Jag läser inte mycket böcker så jag har svårt att jämföra denna med 

någon annan bok jag läst. Boken ger mig inte något direkt budskap men 

kanske lite att man ska stå på sig och kämpa. 

(bilaga 18) 

 

Det första citatet tyder på att eleven uppfattar sig som uppdragstagare, medan citat två åter ger 

exempel på att svara för svarandets skull. I stort kan denna uppfattning, litteraturläsning och 

recensionsskrivande som övning, beskrivas som just en övning där målet är att skapa ordning 

och struktur i uppgiften. Hjälpen får eleven från instruktionen, som är en anvisning från 

läraren, samt den lästa boken. Vad vi vill ha sagt är, att elevens egna erfarenheter ur livet och 

möjliga jämförelser inte ses som en hjälp under skrivandet. Eleven blir en sorts bifigur och 

instruktionen det centrala, alltså hamnar läsupplevelsen i bakgrunden. Vi går nu vidare till att 

behandla den andra kvalitativt skilda uppfattningen av litteraturläsning och 

recensionsskrivande.  

 



 33

3.2 Litteraturläsning och recensionsskrivande som att återberätta bokens 

handling  
 

I det följande behandlas den andra kvalitativt skilda uppfattningen, nämligen, litteraturläsning 

och recensionsskrivande som att återberätta bokens handling. Instruktionen för skolår 8 och 

9, samt instruktionen för gymnasiet uppmanar eleven att uppmärksamma bokens handling, 

samt att i recensionen redogöra för den. Alltså kommer de förtydligande citaten att bestå av 

handlingsreferat hämtade från elevernas recensioner. Naturligtvis krävs det ett visst 

ställningstagande av eleverna som rör vad de väljer att uppmärksamma och vad de väljer bort, 

då de inte bör återberätta hela boken. Eleven gör alltså mängder av val, vilket troligtvis 

föregås av någon form av reflektion angående bokens handling. Vidare är vår förhoppning att 

citaten visar prov på den komplexitet som börjar synas i elevernas texter.  

 

Det mest påfallande för uppfattningen, litteraturläsning och recensionsskrivande som att 

återberätta bokens handling är just det återberättande elementet. Att återberätta kanske inte 

ter sig så märkvärdigt, men för att ge ett förståeligt handlingsreferat krävs emellertid någon 

form av aktörer, samt någon form av miljö för aktörerna att utföra sina handlingar i. Viktiga 

led i handlingsreferatet är därmed beskrivningen av personer och miljö, något som följande 

citat visar på.      

 

Skolår 8 och 9: 
 

Boken utspelar sig i England på landet på en hästgård med hagar, stall 

och en ridbana. Där ligger ett stort hus där Amy, Lou och deras morfar 

Jack bor. Deras mamma dog i en bilolycka för ungefär ett år sedan. Där 

finns två stallskötare som jobbar med hästarna på gården, Ben och Ty. Ty 

är 18 år och Amy vet inte riktigt om dem är mer än vänner sen kyssen i 

julas. 

(bilaga 6) 

 

I citatet ovan ligger tyngdpunkten på miljö- och personbeskrivning, men eleven berättar också 

vad boken handlar om. I sista meningen övergår eleven i viss mån från att ha varit 

återberättare till att vara uttolkare och skribent, då det sker en glidning mot tolkning, samt att 

vända sig till en läsare. Vi menar alltså att eleven genom den sista meningen indirekt riktar sig 
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till läsaren och försöker väcka intresse. Likväl menar vi att det rör sig om att erfara 

litteraturläsning och recensionsskrivande som att återberätta bokens handling, eftersom de 

återberättande elementen väger över. Eleven ser sig alltså främst som en återberättare och till 

viss del som en uttolkare och skribent, som försöker sända ett budskap (bokens handling) till 

en mottagare. Inom denna uppfattning är det inte möjligt att hitta elevens egna tankar om 

boken, också reflektioner kring sin omvärld eller tidigare erfarenheter lyser med sin frånvaro. 

Då eleven väljer att närma sig en läsare är det främst för att föra vidare bokens handling. Vi 

följer upp med ytterligare ett citat från skolår 8 och 9. Därefter fördjupar vi beskrivningen av 

denna uppfattning.  

 

 
Boken handlar om Sofia och Maria, två systrar som bor i Afrika, i en liten 

by med sin familj. Men en dag kommer banditerna och bränner ner byn 

deras pappa dör, och dom måste vandra till en annan by. Där får dom 

börja skolan m.m, dom arbetar också på majsfälten. Men en dag händer 

det som inte får hända, dom kommer utanför stigen. 

(bilaga 7) 

 

I detta det andra exemplet från skolår 8 och 9, som representerar uppfattningen 

litteraturläsning och recensionsskrivande som att återberätta bokens handling, rör det sig om 

ett handlingsreferat med inslag av miljöbeskrivning. Precis som i föregående citat för skolår 8 

och 9 ger sista meningen sken av eleven som skribent, alltså eleven bygger upp med lite 

spänning för att fånga intresset hos mottagaren. Det är dock berättandet om bokens handling 

som fokuseras och inte elevens tankar kring innehållet i boken eller läsupplevelsen, vilket är 

typiskt för denna uppfattning. Innehållet i vardera av föregående citat, borde väcka en hel del 

tankar och funderingar hos eleverna, men de får inget utrymme. Det kan beskrivas som att 

eleverna genom sina handlingsreferat implicit uttrycker vad de fann fängslande. Intressant är 

att båda eleverna uppmärksammat en förälders död, givetvis beror det på att förälderns död är 

en del av bokens handling, men som tidigare poängterats gör den recensionsskrivande eleven 

ett val av vad de vill ha med i recensionen. En förälders död är något de uppmärksammat och 

funnit intressant. Säkerligen har eleverna tankar kring döden och att mista någon närstående, 

men tankarna kommer inte fram i texten. Ämnet ”kärlek” i första citatet, samt ämnet ”skola” i 

det andra citatet är också sådant som eleverna borde ha erfarenhet av, eller åtminstone tankar 
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kring. Visst går det att ana en funderande människa som genom att återberätta försöker skapa 

mening och sammanhang mellan det lästa och de egna erfarenheterna.  

 

Vi fann det relativt svårt att hitta typiska citat i gymnasieelevernas recensioner, som gav 

uttryck för uppfattningen litteraturläsning och recensionsskrivande som att återberätta 

bokens handling. Förklaringen till detta är helt enkelt att gymnasieelevernas handlingsreferat 

ofta används för att exemplifiera eller förstärka något, samt att detta följs upp av egna tankar 

och ställningstaganden. Men vi slår fast att denna uppfattning också förekommer hos 

gymnasieelever och visar det med följande citat.  

 

Gymnasiet: 

 
När strömmen gick kunde Siv och doktor Löwander inte hitta Marianne 

någonstans. Medan doktorn tog en ficklampa och gav sig iväg för att leta, 

blev den gamla sköterskan ensam kvar i rummet. Då såg hon plötsligt en 

kvinna röra sig nerför trapporna. Kvinnan hade en mörk klänning med en 

vit krage och det blonda håret var uppsatt under vit hätta. Siv blev 

lamslagen av skräck. 

(bilaga 12) 

 

I citatet ovan återberättar eleven relativt detaljerat en del av bokens handling. Det är möjligt 

att tolka citatet som att sändaren, alltså eleven, vänder sig till en läsare för att påverka och 

locka till läsning. Vi tolkar det dock som ett handlingsreferat, då kopplingen till en läsare är 

väldigt svag. Eleven har valt att återberätta denna del ur boken, en del som bygger mycket på 

spänning och skräck, men inga egna tankar och reflektioner kommer fram i citatet. Var är 

elevens läsupplevelse, det vill säga, elevens upplevelse och reaktion under läsandet? 

Uppfattade eleven denna passage i boken spännande, eller hemsk, eller på vad annat sätt? Att 

erfara litteraturläsning och recensionsskrivande som att återberätta bokens handling innebär 

alltså att läsupplevelsen inte uppfattas som något att reflektera kring eller berätta om.  

 

Sammanfattningsvis, att erfara litteraturläsning och recensionsskrivande som att återberätta 

bokens handling kan beskrivas enligt följande: Att med hjälp av boken och det som minns av 

handlingen försöka skapa ordning genom att återberätta. Givetvis finns instruktionen med 

som en hjälp för eleverna men den styr inte lika starkt hur recensionen kommer att se ut. 

Eftersom fokus i denna uppfattning ligger på att återberätta upplevs de övriga punkterna i 
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instruktionerna som mindre centrala, alltså det klart dominerande är att just återberätta bokens 

handling.  

 

3.3 Litteraturläsning och recensionsskrivande som en personlig koppling 

mellan bok och egna erfarenheter  
 

Den tredje uppfattningen, litteraturläsning och recensionsskrivande som en personlig 

koppling mellan bok och egna erfarenheter, lägger fokus just på elevens egna åsikter om 

boken, författaren och sina läsupplevelser. Instruktionerna för skolår 8 och 9 ger inga direkta 

uppmaningar om att eleven ska se till sig själv i sitt skrivande medan instruktionerna för 

gymnasiet uppmuntrar till sådant skrivande. I citaten nedan finner vi värdeomdömen, 

jämförelser, egna tankar men även handlingsreferat, dock ligger inte fokus i dessa referat på 

att återberätta bokens handling utan eleverna kopplar istället handlingen till sin egen värld, 

sina egna reflektioner och tankar. Texten vänder sig inte direkt till läsaren utan upplevs istället 

som en självreflekterande text från elevens sida, det vill säga, som en möjlighet att diskutera 

med sig själv. Åter inleds med citat ur recensioner från skolår 8 och 9.  

 

Skolår 8 och 9: 

 
Jag ville läsa denna bok för att jag gillade tv-serien som gick på TV4. 

Denna bok (mötet) är visserligen den andra boken i Serien som Tomas 

Blom skrev, men det är från denna bok som Tv-serien startar. 

(bilaga 8) 
Den här boken utspelar sig i USA någonstans. Man får vaga känslor av att 

det är regnigt, kallt & fuktigt. Särskilt när man kommer till Buffalo Bill 

(Mördaren i boken). Jag såg filmen efter jag hade läst boken. Den var 

också väldigt bra och det regnade vid de flesta tillfällen. 

 (bilaga 9) 

 

Båda dessa citat kopplar litteraturläsningen och recensionsskrivandet till andra medier. Detta 

vittnar om uppfattningen att det inte bara enbart ska vara en återberättelse av bokens innehåll, 

då instruktionerna inte heller talar om någon jämförelse med tidigare erfarenheter blir elevens 

utvecklade uppfattning uppenbar. I det första citatet finner vi att eleven motiverar sitt bokval 

genom sina tidigare erfarenheter, det vill säga, hon går tillbaka till sin egen värld och kopplar 
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ihop sin uppskattning av tv-serien med en vilja till att läsa boken. Hon förklarar varför hon 

valt just den andra boken i serien, vilket även det är kopplat till hennes erfarenheter av tv-

serien.  

 

Det andra citatet handlar även det om jämförelse och kopplingar till egna erfarenheter. Vi 

märker här att eleven såg filmen emellan det hon läst boken och tiden då hon skrev 

recensionen. Det är först och främst en jämförelse av miljöbeskrivningen i boken och det 

visuella erfarandet av miljön i filmen. Hon skriver inte rakt ut att boken var bra men det är 

underförstått eftersom filmen ”också” var bra. Litteraturläsningen har i det här fallet lett till en 

ny erfarenhet då hon kanske aldrig skulle sett filmen om det inte varit för boken. I båda 

citaten verkar dock fokus för eleverna vara att vilja koppla samman sina olika erfarenheter 

och på så vis för egen del skapa mening med uppgiften. Vi går vidare med ytterligare exempel 

från skolår 8 och 9, som beskriver uppfattningen litteraturläsning och recensionsskrivande 

som en personlig koppling mellan bok och egna erfarenheter. 

 

 
Boken var lättläst och rolig. Den var rolig för att man fick tänka och klura 

lite. 

 

Jag tyckte jättemycket om boken för det var spännande att lista ut vem 

Mysterio var. I slutet av boken, ungefär bland dom fem sista sidorna hade 

jag fortfarande ingen aning om vem det var. Den var lätt att komma in i 

och man kunde lätt tänka sig in i det som hände. 

(bilaga 10) 

 

Fokus i dessa två citat ligger på att eleven får tänka själv under själva läsningen. Det första 

citatet är ganska kort, men ändock koncist. Eleven lyckas här förmedla att boken var rolig, 

dessutom motiverar hon varför hon upplevde det så. I det följande citatet utvecklar samma 

elev sitt omdöme ytterligare. Här blir det än tydligare att hon uppskattar boken. 

Läsupplevelsen är det som gör boken bra, författaren får indirekt beröm då hon påpekar att 

hon fortfarande inte kunde ana vem Mysterio var när boken endast hade ett fåtal sidor kvar. 

Hon sätter här sig själv i fokus och talar om sina läsupplevelser. Vidare så ger hon ett 

värdeomdöme till när hon skriver att det var lätt att komma in i boken och hon lätt kunde 

tänka sig in i det som skedde i boken. Detta tyder på att hon kunnat koppla bokens handling 

till något hon erfarit i sin omvärld eller tänkt på tidigare. Denna uppfattning är inte så vanligt 
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förekommande för skolår 8 och 9, men som vi snart ska se, vanligare i det material som 

representerar gymnasiet.  

 

Gymnasiet: 

 
Jag tror att Fredrik Lindström (författaren) har lyckats med sin bok därför 

att Han beskriver som man själv har tänkt någon gång vilket jag också 

känner igen mig själv på något sätt vilket gör boken extra bra. 

 

Ett kapitel som jag verkligen gillade i boken hette ”kärringarna på 

Åhléns” Och det handlade om en kille som trodde att all personal var 

tvungna att vara Vara sura, otrevliga och kunna tjata hål i huvudet på en 

kund. Och det stämmer ju en hel del, all personal på Åhléns är ju tjuriga. 

Det var verkligen kul att läsa det kapitlet tyckte jag. 

(bilaga 15) 

 

Här finner vi två mycket intressanta citat. Eleven sätter verkligen in sig själv i boken, han 

beskriver sin läsupplevelse i det första citatet och relaterar det till sin egen värld. Vi tolkar 

läsupplevelsen som ett värdeomdöme och boken blir extra bra just för att han kan tyckas se 

sig själv i den. I citat nummer två kommer återigen igenkänningsfaktorn in i texten, här 

refererar han handlingen från boken samtidigt som han redogör för att han håller med 

författaren, med andra ord, att han själv upplevt det som beskrivs i boken. Detta tolkar vi som 

uppbyggande inför det värdeomdöme han sedan delger. Den typ av koppling till sig själv som 

eleven gör i dessa citat är inte ovanliga på gymnasiet, definitivt mer vanligt förekommande än 

i de recensioner från skolår 8 och 9 som vi tagit del av. Visserligen talar 

gymnasieinstruktionen om att om möjligt gärna göra en jämförelse med något annat man läst 

eller upplevt, men det sätt som jämförelsen är framställd på tolkar vi inte som något som 

instruktionen tvingat fram utan snarare som en naturlig reaktion från eleven när han läste 

boken. Ytterligare en sådan jämförelse finner vi i citatet nedan.   
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”Populär musik från Vittula” är Mikael Niemis debutroman och jag 

tycker att han lyckats väldigt väl, ångrar bara att det tog så lång tid förrän 

jag läste den. Att växa upp i en liten stad som Pajala högt uppe i norr 

under 60-70-talet skiljer sig mycket från att växa upp i söder idag som jag 

själv. Detta märks tydligt på människors värderingar och tankar. 

(bilaga 19) 

 

Även den här elevens uppfattning av litteraturläsning och recensionsskrivande är att boken 

skall kopplas till sina egna tankar, vilket hon tydligt visar i citatet ovan. Här sätter hon 

personernas uppväxt i boken i relation till sin egen. Vidare ger hon ett värdeomdöme gällande 

författaren genom att hon tycker att han lyckats med boken. Att hon skriver att hon ångrar att 

hon inte läst den innan tolkar vi som ett sätt att förstärka värdeomdömet. Dock ligger fokus i 

citatet på tankarna om skillnaderna, både i tid och rum, mellan hennes uppväxt och den som 

boken berättar om. Ett annat citat som även det berör detta återges nedan.  

 

 
Den här boken är inte rolig, vilket inte många av Gardells böcker är. Inte 

rolig alls. Den är tragisk och hemsk och den är troligen sann. Inte bara för 

Jonas Gardell utan för många andra barn och ungdomar i skolor över hela 

Sverige. Det finns alltid någon som inte passar in, någon som bara är fel 

helt enkelt. 

(bilaga 14) 

 

Här har en annan elev dragit paralleller mellan bokens värld och den ”verkliga” världen. Han 

ger även sken av att uppfatta boken som verklighetstrogen, vilket han kopplar till sitt eget 

erfarande av omvärlden. För honom är det som står i boken en spegling av den värld han lever 

i. Vi har tolkat detta citat som ett värdeomdöme trots att han egentligen inte uttryckligen säger 

att boken är bra eller dålig, möjligtvis är två olika tolkningar möjliga. I den första tolkningen 

gillar inte eleven boken eftersom den inte är rolig, utan tragisk och hemsk. Å andra sidan är en 

annan tolkning möjlig, nämligen, att eleven värderar författarens beskrivning och finner 

denna verklighetstrogen.  

 

Vidare verkar det som om boken har lett till den reflekterande tankegång han påvisat genom 

sitt uttalande ”Det finns alltid någon som inte passar in, någon som bara är fel helt enkelt”, 
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även detta är typiskt för många recensioner från gymnasiet.  I det följande citatet kopplar han 

bokens titelsida till sin egen värld, för att stärka sin ståndpunkt tar han även in erfarenheter 

från en annan person (i detta fallet hans far). Uppfattningen av litteraturläsning och 

recensionsskrivande för denna elev blir således att med hjälp av boken, egna tankar och 

erfarenheter prestera en text som har en mening, som uttrycker en åsikt med eftertanke och 

som kan ge en eventuell läsare upplysning.  

 

 
Jag tittar på mina egna skolkort – där finns det några överstrukna 

personer. Och jag tittade häromdagen på min fars skolkort. Där var små, 

svaga blyertsstreck över många av hans klasskamrater och även på 

lärarna. Historien upprepar sig. 

(bilaga 14) 

 

En annan elev uttrycker starka känslor för den bok hon läst. I de två följande citat som återges 

här nedanför erfar vi två elever som lever sig in i boken. Det framgår tydligt att den senare är 

personligt engagerad i det ämne boken behandlar. Hon medger att hon varit i ungefär samma 

situation som personen i boken och att ingen ska behöva erfara det hon varit med om. Hennes 

uppfattning om litteraturläsning och recensionsskrivande vittnar om mycket egna tankar, samt 

att med hjälp av dessa bygga upp sina argument och förankra dem i verkligheten. Citaten 

säger inte så mycket om vad hon tycker om boken, men indirekt kan tydas att hon uppskattat 

den.  

 

 
Man blir både lite ledsen, men ändå road när man läser boken. Boken får 

en att tänka efter lite, på hur det kan vara att inte ha någon. Att inte ha 

någon som bryr sig någon som inte heller sätter några regler, men ändå 

skönt att läsa om att en människas mål i livet inte är att vara alla till lags... 

(bilaga 20) 
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Eftersom jag själv varit med om liknande saker blir boken mera 

betydelsefull och stark, men det gör fortfarande mycket ont att läsa om 

det. En flicka som ständigt behöver vara rädd för att gå till skolan och 

som alltid måste gömma sig för att slippa bli slagen, retad och 

trakasserad. Det ska ingen behöva vara med om. 

(bilaga 17) 

 

Vi avslutar beskrivningen av den här uppfattningen, litteraturläsning och recensionsskrivande 

som en personlig koppling mellan bok och egna erfarenheter, genom att delge ett citat från 

samma flicka som i de två citaten ovan. Citatet vittnar om uppfattningen av vikten av de egna 

”tänket” vid recensionsskrivning. Skillnader förekommer mellan de recensioner från skolår 8 

och 9, samt de recensioner från gymnasiet som har analyserats. Instruktionernas påverkan 

spelar troligen in då gymnasieinstruktionen vid ett flertal tillfällen trycker på att eleven ska ”ta 

ut svängarna”, det vill säga, de ska inte vara rädda att frångå det som instruktionen 

föreskriver, och gärna blanda in sina erfarenheter för att göra recensionen mer levande, vilket 

vi anser att denna elev lyckats med.  

 

 
När jag läste den här boken funderade jag väldigt mycket på just 

mobbning och kompisar. Det är tydligt att författaren vill att man ska 

tänka till och det gör man verkligen när man läser om en sådan hemsk 

historia. En liten tjejs liv förstörs av personer som är omogna och dumma. 

De som inte vet hur man ska uppföra sig och agera. Detta gör ju att man 

själv tänker tillbaka på sin egen skoltid och visst är mycket sig likt. Det är 

svårt att komma ifrån mobbning och jag har själv varit med om det och 

därför blev boken extra speciell för mig. 

(bilaga 17) 

 

Slutligen, uppfattningen litteraturläsning och recensionsskrivande som en personlig koppling 

mellan bok och egna erfarenheter  kan beskrivas som ett försök att söka mening i tillvaron. 

Det vill säga, eleven söker efter mening i tillvaron genom att ta hjälp av boken, men framför 

allt genom tidigare erfarenheter, reflektion och jämförelser. Följaktligen, är det framför allt de 

egna tankarna kring hur eleven upplever sin värld som fokuseras, samt att det kommunikativa 

syftet är att föra en diskussion med sig själv. Det är just det kommunikativa syftet som skiljer 

denna uppfattning från den som behandlas i det följande.  
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3.4 Litteraturläsning och recensionsskrivande som en kommunikation från 

sändare till mottagare 
 

Den fjärde och sista uppfattningen, litteraturläsning och recensionsskrivande som en 

kommunikation från sändare till mottagare, bygger på att det centrala är att vända sig till en 

mottagare. Citatet kan till exempel vara en uppmaning till läsaren eller ett handlingsreferat 

uppmålat på ett speciellt sätt för att fånga läsarens intresse. Egna tankar, reflektioner och 

koppling till egna erfarenheter kan förekomma i citaten men är inte av avgörande natur för hur 

väl lämpat citatet är för att representera denna uppfattning, utan det är just att citatet riktar sig 

till en läsare på ett eller annat sätt som fäller avgörandet. I slutet av beskrivningen av denna 

uppfattning används fylliga utdrag ur elevernas bokrecensioner i ett försök att gestalta och 

utröna uppgiftens lärandepotential.  

 

Efter denna korta inledning går vi vidare till att fördjupa beskrivningen av att erfara 

litteraturläsning och recensionsskrivande som en kommunikation från sändare till mottagare, 

med hjälp av citat ur vårt empiriska material. Precis som vid tidigare beskrivningar av 

uppfattningar startar vi med exempel från skolår 8 och 9.  

 

Skolår 8 och 9:  

 
Dem rymmer ut på Dartmoorheden i dimman. Nu är det fara för Robots 

liv! Mika rider efter, men orkar hon hela vägen? Hittar hon i dimman? 

(bilaga 11) 

 

Ovanstående handlingsreferat glider mot en personlig tolkning från elevens sida, då hon 

berättar att ”det är fara för Robots liv!”, vilket bygger upp spänning. De efterföljande frågorna 

fungerar även de som element för att bygga upp spänning, därtill är de markörer för att eleven 

vänder sig till en läsare. Eleven ser obestridligen recensionen som ett instrument för att kunna 

nå ut och om möjligt få mottagaren att utföra en handling, det vill säga, läsa den recenserade 

boken.  

 

  

 



 43

Boken var jätte spännande och bra! Man kunde knappt släppa i från sig 

den! Jag rekommenderar den verkligen. Boken får 7 stjärnor av 10 

(bilaga 9) 
Läs boken och du kommer inte bli besviken! Jag ger boken 9 ½ av 10 

poäng! 

(bilaga 11) 

 

De två ovanstående citaten har vi tolkat som värdeomdömen, men det centrala är att de 

verkligen vänder sig till den som skall läsa recensionen. Annorlunda förhåller det sig med de 

värdeomdömen som återfinns som exempel för de tre övriga uppfattningarna, där eleven inte 

vänder sig till en mottagare lika direkt och uttalat. I det första citatet ger eleven ett 

värdeomdöme och berättar kortfattat om sin läsupplevelse, det vill säga, svårigheten att släppa 

boken ifrån sig då den var spännande. Meningen ”Jag rekommenderar den verkligen.” är 

viktig för tolkningen, eftersom den tyder på att det finns en läsare som eleven riktar sig till. 

Vad vi vill ha sagt är att det krävs en sändare som rekommenderar, likaså att det finns något 

att rekommendera och till slut en mottagare som tar emot rekommendationen. Det avslutande 

betyget kan uppfattas som ett kort och sammanfattande värdeomdöme. I citat två vänder sig 

eleven direkt till läsaren genom en uppmaning till handling (att läsa boken) samt det 

förmodade resultatet av denna handling. Återigen kommer ett avslutande värdeomdöme i 

form av ett betyg.  

 

Under analysarbetet uppmärksammades att det endast var i recensioner från skolår 8 och 9, 

som den typ av värdeomdömen som innefattar en form av sifferbetyg förekom. 

Gymnasieeleverna använder helt enkelt andra medel för att förmedla vad de tycker om 

böckerna de läst. Eftersom denna studien är kvalitativ väljer vi att inte lägga fram några 

kvantitativa utlåtanden om hur vanligt förekommande värdeomdömen i form av betyg är för 

skolår 8 och 9. Vi nöjer oss med iakttagelsen av att värdeomdömen i form av betyg 

förekommer i recensionerna från skolår 8 och 9, men inte i recensionerna från gymnasiet. En 

utläggning om varifrån eleverna fått idén att betygsätta böckerna de läst skulle bli alldeles för 

lång och osäker. Ett är dock säkert och det är att instruktionen inte omnämner att eleverna 

skall sätta betyg på böckerna de läst. Alltså, idén kommer från annat håll. Detta bör 

obestridligen ses som ett tecken på att eleverna använder den kunskap och erfarenhet de redan 

har för att lösa en del av recensionsuppgiften.  
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I det följande beskrivs och belyses uppfattningen, litteraturläsning och recensionsskrivande 

som en kommunikation från sändare till mottagare, med hjälp av citat från gymnasieelevernas 

recensioner. Vårt första exempel är ett innehållsrikt och komplext värdeomdöme som vänder 

sig till läsaren. 

 

Gymnasiet: 

 
Min upplevelse utav boken var att man lätt kan tänka sig in i personerna i 

boken väldigt lätt, och i deras situationer. Jag gillade verkligen den här 

boken och kan verkligen rekommendera den till andra både stormläsare 

och sådana som inte gillar att läsa. Detta är en lättläst och rolig bok som 

man vill att den aldrig ska ta slut. 

(bilaga 15) 

 

I citatet ovan inleder eleven med att berätta om sin läsupplevelse, det vill säga att det var lätt 

att tänka sig in i personerna, samt de situationer de befinner sig i. Kanske kan det beskrivas 

som att eleven tog steget in i boken under läsningen och fick möjlighet att leva sig in personer 

och handling. Vidare förstärker eleven sitt värdeomdöme genom att använda ordet 

”verkligen”, samt lägger till en rekommendation till läsaren. Skribenten tycker att boken är så 

bra att den borde passa alla läsare, ty vare sig textens mottagare uppskattar att läsa böcker 

eller inte bör boken läsas. Att det är en utmärkt bok även för den ovana läsaren förstärks 

genom att boken beskrivs som ”rolig” och därtill används ett lätt språk. I slutet av citatet går 

eleven tillbaka till lässituationen och förklarar att boken är just så bra att den aldrig borde ta 

slut. Vår tolkning är att skribenten har som mål att nå ut med texten till en mottagare, samt 

påverka denna mottagare till den grad att hon eller han läser boken. Vi går vidare med ännu 

ett intressant citat för att belysa uppfattningen litteraturläsning och recensionsskrivande som 

en kommunikation från sändare till mottagare.  

 
Jag skulle rekommendera att läsa denna boken även om det tar lite tid att 

komma in i den, eller det gjorde det i alla fall för mig. Många tror nog att 

detta är en typisk killbok men den är även rolig för tjejer att läsa, även om 

huvudpersonen är en kille. Själv tycker jag att det bara var bra att man fick 

se det från en killes perspektiv, eftersom man som tjej oftast läser böcker 

som är skrivna ur en tjejs perspektiv. 

(bilaga 19) 
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Eleven inleder med att rekommendera boken till läsaren, dessutom ges en antydan om elevens 

läsupplevelse, det vill säga, att boken upplevdes som lite svår att komma in i. Vidare trycker 

recensenten på att boken faktiskt har en hel del att ge såväl killar som tjejer, alltså att boken 

inte bör uppfattas som endast riktad till killar. Eleven ser boken och läsningen av den som en 

möjlighet att byta från en tjejs perspektiv till en killes perspektiv. Följaktligen anser hon att 

boken med fördel kan läsas av tjejer, samt att perspektivskiftet kan leda till nya erfarenheter 

och insikt. Det hela fungerar som ett värdeomdöme av boken och eleven vill verkligen nå ut 

till läsaren med sitt budskap, nämligen att boken är bra och inte bara en killbok. Målet för 

recensenten är att läsaren efter att ha läst recensionen börjar läsa boken som recenseras.  

 

Att erfara litteraturläsning och recensionsskrivande som en kommunikation från sändare till 

mottagare anser vi som den mest komplexa uppfattningen av litteraturläsning och 

recensionsskrivande. Därför ger vi oss i kast med ett par längre utdrag ur elevernas 

bokrecensioner. Målet är att ge dig som läsare en bild av hur komplexa recensionerna kan 

vara, samt försöka illustrera den lärandepotential litteraturläsning och recensionsskrivande 

besitter. Samtliga utdrag är hämtade ur gymnasieelevers recensioner.  

 
De mörkt brinnande ögonen fångade henne som en stormvind den där 

gnistrande nyårsnatten. Färgerna lyste upp den glittertindra snön. Det 

blixtrade som före en knall vid ett åskväder. Hastigt och oförutsett 

träffades hon av den. ”Att leva med en man som slår är att leva med 

döden”. /.../ Bilden av en lycklig familj dog snart i och med att han blev 

allt mer våldsam. Barnet kom att bära med sig psykiskt allvarliga skador. 

Maria insåg efter många om och men att det inte längre kunde fortsätta. 

Nu stod även Emmas liv på spel, det fanns ingen återvändo. Självklart 

skulle Maria varit mer uppmärksam och agerat mycket tidigare. Men det 

var svårt då mannen liksom hans kompisar hade de mest välorienterande 

ögon och ett rykande temperament, så som den flammande lavan väller 

med enorm kraft ur vulkanens brinnande källa. /.../ Konstigt nog är 

berättelsen verklighetsbaserad, vilket gjorde mig arg. Är det så här 

samhället löser allvarliga problem, genom att fly verkligheten? /.../ Att 

följa tiden då de hölls gömda runt om i landet, fick så småningom en viss 

uttråkande och upprepande effekt på mig. /.../ Familjens sista utväg var att 

fly, denna gång från Sverige. ”En sak har jag lärt mig: Ingenting är för 

evigt”. Vårt liv, en värld av ständigt nya upptäcktsresor. Allt förändras 

med tiden, såväl naturen som individen. Folk skiljer sig hipp som happ, 
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avsaknaden av den livslånga evighetsmaskin’ i kärleksstrategin. Man 

måste ta vara på nuet och låta tiden ha sin gång. Förhasta saker och ting 

kan oftast kännas som ett tvång. 

 

(bilaga 21) 

 

I det ovanstående utdraget vänder sig eleven till en tänkt läsare redan i inledningen av 

recensionen, bland annat, genom att tolka handlingen och återberätta med ett språk som 

bygger upp stämning. Syftet är att locka läsaren till att läsa vidare. Att eleven är medveten om 

sitt eget språk och dess förmåga att locka läsaren är tydligt, då språket till större delen 

framträder i en utsmyckad språkdräkt. I meningen som inleds med orden ”Självklart skulle 

Maria varit ...” blir det tydligt att eleven tar ställning och i den följande meningen uttrycks en 

förståelse för hur svårt detta kunde vara. Eleven visar att hon kan sätta sig in i Marias 

situation, samt att hon förstår vilket problemet var.  

 

Vidare berättar eleven om sin läsupplevelse, det vill säga, att hon blev arg. Därefter vänder 

hon sig till läsaren med en fråga om hur samhället löser allvarliga problem. När eleven 

kritiserar bokens handling anser vi att det är ett värdeomdöme, som används för att förtydliga 

vilka bristerna var. Hon förmedlar sina egna tankar angående bokens budskap och använder 

sig av ett passande citat. Det är detta citat som sedan byggs vidare på, det vill säga, då hon 

vänder sig till läsaren med hjälp av  rim, samt tankar att begrunda. Med hjälp av tankarna 

presenterar hon sin egen uppfattning av livet och sin omvärld. Att använda sig av rim är 

antagligen en metod som flickan medvetet använder sig av för att försöka nå läsaren. Flickan 

begriper vilken kraft som egentligen finns i språket och ser uppgiften som klart 

kommunikativ. Att nå ut till läsaren är målet.  
Fanny är ensam, men stark (vår kursiv).  

 

Ensam för att ingen ser henne. I Johanna Nilssons bok försöker Fanny 

förtvivlat hitta en plats och en roll i livet där hon blir uppskattad och 

bekräftad för den hon är. /.../ Den här boken rekommenderar jag varmt, 

det tar inte lång tid innan den är utläst. /.../ Fanny är väldigt smart, hon 

tänker mycket men säger lite. Hon vill inte att någon ska komma innanför 

hennes skal. ”Jag behöver ingen och ingen behöver mig. Det är bara 

svaga människor som behöver någon och behöver vara behövd av någon”  

 

Det är så Fanny lever... (vår kursiv) 
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(bilaga 20) 

 

Här inleder eleven med att beskriva huvudpersonen, samt vad boken handlar om. Ordet 

”ensam” används i både första och andra meningen och får på så vis en sammanlänkande 

funktion och extra kraft. Det är tydligt att eleven riktar sig till en läsare och målet är att fånga 

läsaren, samt hålla kvar denna läsare. I värdeomdömet blir det åter tydligt att eleven vänder 

sig till en läsare, då hon rekommenderar boken. Det framgår också att rekommendationen är 

hennes egen, vilket tydliggörs genom det personliga pronomenet ”jag”. Genom att berätta 

”det tar inte lång tid innan den är utläst” ger hon läsaren en uppfattning av hennes personliga 

läsupplevelse. Eleven binder samman sin egen tolkning av huvudpersonen med ett relevant 

citat.  

 

Vidare har eleven lyckats väldigt bra med utformningen av sin recension, det vill säga, fått 

många av recensionens delar att samspela med varandra och utgöra en helhet. Att inledning 

och avslutning knyts samman är ett bra exempel på just detta och fungerar som en mycket 

kort sammanfattning av bokens handling. Det visar att eleven tänkt till och försöker att nå ut 

till en mottagare, samt om möjligt påverka mottagaren att handla.  

 
Det är väldigt lätt att komma in i boken från början och författaren är 

väldigt skicklig. Hon beskriver målande och noggrant hennes tankar och 

känslor vilket gör att man känner med personen på ett annat sätt. Hennes 

egna tankar från dårhuset gör också att man förstår mer hur illa det tagit 

på henne under dessa år och det gör också boken mycket mer spännande. 

/.../ Det är svårt att komma ifrån mobbning och jag har själv varit med om 

det och därför blev boken extra speciell för mig. Att det kan gå så illa för 

en person är skrämmande och jag hoppas att många personer läser den 

här boken och verkligen tänker till. Sluta mobba och se ner på folk för 

man vet aldrig vilka förödande konsekvenser det kan få. /.../ Det var 

längesen jag läste en sådan bra bok som denna. Johanna Nilsson har 

skrivit fler böcker i nästan exakt samma genre men det var denna som 

berörde mig mest. Med en bra handling, lätt språk och med hennes 

skakande skildring av denna flicka fick den mig till tårar flera gånger. Läs 

den och få en annan syn på livet för man vet aldrig hur länge det varar. 

(bilaga 17) 
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I utdraget ovan vänder sig eleven till en läsare med tankar och erfarenheter som är hämtade 

från såväl boken som elevens eget liv. Flickan berättar om sin läsupplevelse, samt ger för 

författaren beröm för dennes beskrivning, följaktligen fungerar det som ett värdeomdöme.  

Hon berättar att boken blev extra speciell för henne då hon har erfarenhet av mobbning, 

dessutom förstärker den egna erfarenheten bokens innehåll. Vidare uttrycks en förhoppning 

om att många personer läser boken, samt att personerna tänker till angående innehållet i 

boken.  

 

I slutet vänder sig eleven än mer direkt till läsaren (framför allt osympatiska personer som 

behandlar människor illa) och påpekar att mobbning kan vara förödande. Vidare använder 

eleven sig av jämförelser med andra böcker som författaren skrivit inom samma genre. 

Hennes läsupplevelse förtydligas ytterligare genom att hon förmedlar vad som var bra (bra 

handling och lätt språk), därtill berättas om en reaktion som läsningen resulterade i , det vill 

säga, att läsningen fick henne till tårar. Eleven avslutar med att uppmana recensionens läsare 

att läsa boken och ”få en annan syn på livet ...”. Flickan har absolut något att berätta och visst 

når hon ut till recensionens läsare med såväl sina egna tankar kring mobbning som sitt 

värdeomdöme om boken.  

 
En känslostorm i bokform – så kan man beskriva Lasse Lindroths bok, 

”Tequila till frukost”. Boken är skriven på ett enkelt sätt, med enkla ord. 

Det är inte orden man bör koncentrera sig utan snarare innebörden av 

dem. Gör man det, är denna boken en guldgruva. /.../ Den ena heter 

Benjamin, kommer från norra Sverige, är ensam och därtill påstås han 

vara psykiskt sjuk. Han ger sig ut på en resa runt om i världen för att 

finna svaren på sina frågor, frågorna om livet. Den andre mannen heter 

Martin, bor i Stockholm, jobbar som stå-upp komiker, har många vänner, 

flickvänner också för den delen. Men, han söker också svar inom sig 

själv. Han vill veta vem han är och hur allting kan vara som det är. Han 

vill finna svaren på sina frågor, frågorna om livet. Man kan se kopplingen 

mellan dem, eller hur? /.../ (citat ur boken) Hela boken är skriven på detta 

sätt, vilket känns väldigt modernt. Svordomar letar sig in i texten titt som 

tätt och dialogen är knivskarp. Det är mestadels tankar i boken, dialogen 

tar inte så stor del, men som sagt den är strålande. /.../  



 49

Vad jag tror att Lasse Lindroth vill med den här boken är att få läsaren att 

stanna upp och tänka själv. Många episoder i boken är igenkännbara för 

de flesta och därför intressanta att reflektera över. Med sina enkla ord och 

beskrivningar tränger han verkligen in i själen på läsaren – och stannar 

där.  

(bilaga 13) 

 

I det ovanstående utdraget vänder sig eleven till en mottagare och ibland innefattar ordet 

”man” inte bara henne själv utan även den tänkta läsaren. Hon tycker att boken är skriven ”på 

ett enkelt sätt, med enkla ord”, samt det är ordens innebörd läsaren bör vara uppmärksam på. 

Gör läsaren detta är boken enligt henne mycket bra. Eleven fortsätter med att beskriva vad 

boken handlar om och vänder sig till läsaren med en fråga inne i handlingsreferatet. Vidare 

använder eleven ett citat ur boken för att göra läsaren uppmärksam på språket som författaren 

använder sig av i boken. Det är tydligt att eleven verkligen gillar författarens sätt att hantera 

språket och ger ett flertal värdeomdömen som berör just detta.  

 

Att det är elevens egen tolkning av författarens budskap framgår genom att eleven använder 

det personliga pronomenet ”jag” och på så vis framträder hon klarare som textens sändare. 

Likaså, blir recensionens mottagare tydligare i recensionens slutskede (mottagaren är bokens 

tänkta läsare). I utdragets sista mening faller eleven tillbaka på sin läsupplevelse och riktar sig 

till läsaren, som får det förklarat för sig att resultatet av läsningen blir något bestående.  

 

Låt oss till slut sammanfatta vad det innebär att erfara litteraturläsning och 

recensionsskrivande som en kommunikation från sändare till mottagare. Den kvalitativa 

skillnaden gentemot de övriga uppfattningarna är att sändaren på ett tydligt vis riktar sig till 

en mottagare. Sändaren har ett budskap, alltså något att förmedla och nå ut med till textens 

mottagare. Vi uppfattar det som att eleverna söker efter mening i sin tillvaro, men även att de 

går ett steg längre genom att försöka skapa mening för oss alla. Med andra ord, deras 

recensioner med allt vad de innehåller är tänkta som en hjälp för mottagaren att finna mening 

i sin tillvaro. Det är deras tankar, reflektioner, erfarenheter och jämförelser som är starka nog 

att påverka läsaren och leda till handling. Metoderna för att verkligen nå ut till läsaren kan 

vara många och olika, vilket utdragen ur recensionerna förhoppningsvis påvisar. Dock är det 

mest centrala för uppfattningen, litteraturläsning och recensionsskrivande som en 

kommunikation från sändare till mottagare, just att vända sig till en läsare.  
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3.5 Jämförande resultatsammanställning 
 

I det följande ges en jämförande resultatsammanställning av de fyra kvalitativt skilda 

uppfattningarna av litteraturläsning och recensionsskrivande. För att om möjligt underlätta för 

läsaren presenteras resultatet i figur 3 nedan. Förhoppningsvis kan denna sammanställning 

fungera som en repetition inför uppsatsens avslutande kapitel, Diskussion och 

sammanfattning, där vi försöker få alla bitarna kring elevers lärande, samt litteraturläsning 

och recensionsskrivande att falla på plats.  

 

Figur 3. Jämförande resultatsammanställning av de fyra kvalitativt skilda uppfattningarna av 

litteraturläsning och recensionsskrivande.  

 
 Litteraturläsning och 

recensionsskrivande 

som övning 

Litteraturläsning och 

recensionsskrivande 

som att återberätta 

bokens handling 

Litteraturläsning och 

recensionsskrivande 

som en personlig 

koppling mellan bok 

och egna 

erfarenheter 

Litteraturläsning och 

recensionsskrivande 

som en kommunikation 

från sändare till 

mottagare 

Eleven tar rollen som 

... 

Uppgiftslösare Återberättare av 

bokens innehåll, alltså 

den verkliga sändaren 

är bokens författare 

Reflektör  Sändare  

Eleven fokuserar på ... Instruktionens 

punkter och frågor, 

men även boken 

Punkten ”handling” i 

instruktionen, bok och 

vad de minns av 

handlingen 

Sitt erfarande av 

världen, samt bokens 

innehåll 

Att nå ut till en 

mottagare 

Elevens mål är ... Skapa ordning och 

struktur med hjälp av 

instruktion och bok 

Skapa ordning genom 

att återberätta, med 

hjälp av boken, samt 

vad de minns av 

handlingen 

Söka mening i den 

egna tillvaron med 

hjälp av bokens 

innehåll, men 

framför allt genom 

tidigare erfarenheter, 

reflektion och 

jämförelser 

Söka mening för oss 

alla med hjälp av 

boken och/eller tidigare 

erfarenheter, reflektion 

och jämförelser. 

Framför allt nå en 

mottagare för att kunna 

påverka.  
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4. Diskussion och sammanfattning  

 

Vad har vi då kommit fram till efter att ha analyserat elevrecensionerna? Det finns fyra 

distinkta och kvalitativt skilda uppfattningar rörande recensionsskrivande, den första 

uppfattningen är att eleven ser recensionsskrivandet som en övning. Med detta menar vi att 

eleven ser en uppgift som han eller hon måste lösa, för att göra detta tar eleven hjälp av den 

instruktion som läraren delgivit honom eller henne. Eleven svarar på de frågor/punkter som 

instruktionen innehåller genom att ta boken till sin hjälp, i vissa fall är svaret på någon fråga 

överflödigt men eleven är av uppfattningen att allt ska besvaras. I ett försök att skapa ordning 

låter eleven instruktionen styra skrivprocessen istället för att själv ta kommandot. Därav 

märks avsaknaden av jämförelser med egna erfarenheter eller egna reflekterande tankar. 

 

I den andra uppfattningen finner vi att eleven ser återberättandet av boken som det 

huvudsakliga i recensionen. Alltså ligger tyngdpunkten här på att återge bokens handling utan 

några egna åsikter eller tankar. Instruktionen gör sig även här påmind men inte alls lika 

framträdande som i den förra uppfattningen, det är som sagt främst den punkt som berör 

bokens handling som pockar på uppmärksamhet. Genom att återberätta vill eleven nå ut till en 

mottagare för att genom handlingen locka till läsning.  

 

Den tredje uppfattningen handlar då om att eleven ser sig själv som reflektör. Här gäller det 

att sätta läsupplevelsen och bokens innehåll i koppling till sin egen omvärld. Egna tankar och 

jämförelser är det som dominerar den här uppfattningen. Eleven söker en mening i tillvaron 

med hjälp av boken och sina tidigare erfarenheter. Instruktionens roll är inte alls lika tydlig i 

denna uppfattning utan eleven tar ut svängarna och går utanför mallen. Dock vänder sig 

eleven inte till någon direkt mottagare utan vänder sig snarare mot sig själv med sina tankar 

och frågor. 

 

Den fjärde och sista uppfattningen är den som vi anser som den mest fullkomliga. Här sätter 

eleven sin roll som sändare i fokus. Det finns något att berätta för någon. Eleven reflekterar 

precis som i den tidigare uppfattningen men vänder sig samtidigt till en potentiell läsare. 

Målet för eleven är att genom sin recension med starka jämförelser, egna tankar och 

reflektioner försöka nå ut till läsaren och på så sätt påverka denne till läsning. Denna 
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uppfattning är den uppfattning som stämmer bäst överens med en recension utanför skolans 

värld. 

 

Vid en närmare granskning av dessa fyra uppfattningar har vi kommit fram till att det finns en 

klar skillnad mellan recensioner från skolår 8 och 9 och de recensioner från gymnasiet. Då 

recensionerna från skolår 8 och 9 i större utsträckning oftast rör sig kring uppfattning ett och 

två tenderar gymnasisternas recensioner falla in under uppfattning tre och fyra. Givetvis finns 

det undantag som vi även påvisat i resultat- och analysdelen. Anledningarna till att det 

föreligger på det här viset kan vara de instruktioner som eleverna fått ta del av. Då 

instruktionen för skolår 8 och 9 är tämligen restriktiv och inte alls uppmanar eleverna att ta ut 

svängarna på samma sätt som instruktionen för gymnasiet gör är det dock inte så märkligt att 

det ser ut som det gör. Det råder inga tvivel om att instruktionen för skolår 8 och 9 till större 

delen ger uttryck för litteraturläsning och recensionsskrivande som övning, respektive 

litteraturläsning och recensionsskrivande som återberättande av bokens handling, alltså 

uppfattning 1 och 2. För gymnasieinstruktionen ser det dock annorlunda ut, eftersom uttryck 

för att uppfatta litteraturläsning och recensionsskrivande som en personlig koppling mellan 

bok och egna erfarenheter samt litteraturläsning och recensionsskrivande som en 

kommunikation från sändare till mottagare väger över.  

 

Det går även att koppla dessa fyra uppfattningar till Ference Martons teori om yt- och 

djupinriktat lärande. Marton menar att måste ha en djupinriktning på sitt lärande för att kunna 

ta till sig texten och koppla samman den med tidigare erfarenheter och sin egen verklighet, 

igenkännande av sig själv i texten vittnar även det om djupinriktat lärande (Marton & Booth 

2000, s.45). Med detta i åtanke går det att dra slutsatsen att uppfattning tre och fyra tyder på 

tendenser av djupinriktat lärande. Dessa två uppfattningar bygger ju huvudsakligen på just att 

koppla bokens innehåll till sin egen värld med hjälp av tankar, reflektion samt att lägga fram 

sina åsikter på ett sätt att någon ”därute” ska bli lockad till läsning.  

 

Inte så oväntat går det då att se kopplingen mellan vårat resultat av uppfattning ett och två och 

Martons teori om ytinriktat lärande. I ytinriktat lärande ligger fokus på det som studeras, i vårt 

fall blir det boken eleven läst. En ren studie av texten utan reflektion eller koppling till sig 

själv eller sin omvärld stämmer mycket väl in på de två första uppfattningarna. Enligt Marton 

ska den som har ett ytinriktat lärande inte se uppgiftens relevans för den lärandes egen 

situation (Marton & Booth 2000, s.45). Även detta stämmer väl in på uppfattning ett då denna 
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främst ser recensionsskrivandet som enbart en uppgift som skall lösas. Inte som en chans till 

nya erfarenheter, erhålla nya upplevelser eller att få möjlighet att förmedla en ståndpunkt. 

Även uppfattning två hamnar i detta fack då det här främst handlar om att återge bokens 

innehåll vilket även det är tydligt för ytinriktning. Man lär för att kunna återberätta vid ett 

senare tillfälle. 

 

Även förmågan att kunna vända sig till en läsare vittnar om en god lärarpotential. Det är här 

den verkliga styrkan i uppfattning fyra kommer till sin rätt. Att kunna fånga någons intresse 

med det skrivna ordets makt är en oumbärlig egenskap som kan ha stor betydelse i ens 

framtida liv. Det är inte omöjligt att således dra paralleller mellan recensionsskrivande och 

t.ex. en jobbansökan. Båda två handlar om att bedöma och värdera något (i det senare fallet 

sig själv). Återigen ser vi parallellen med Martons teori om djupinkriktat lärande, för att 

kunna lära sig något måste man se till helheten. I det här fallet blir det att förstå vad en 

recension innebär, det vill säga, för att kunna vända sig mot en läsare måste man inse att målet 

med recensionen är att påverkar mottagaren. Detta är även nära besläktat med som står i 

kursplanen för svenska i grundskolan, att litteraturen ska ge perspektiv på det nära och 

vardagliga, för att kunna bidra till gemensamma utbytet av individuella erfarenheterna för att 

på så sätt kunna ge svar på de stora livsfrågorna (Skolverket 2000, s.99). Om detta ska lyckas 

krävs det att eleverna har ett djupinriktat lärande och kan dra in sin egen värld i 

litteraturläsningen och recensionsskrivandet. 

 

Nyström hävdar att de åsikter eleverna har i en recension enbart består av upplevelsen av 

boken (Nyström 2000, s.73). Vårat resultat visar dock annorlunda, vi finner att eleverna bakar 

in såväl kritik mot samhället som tankar om sig själva, vilka egentligen inte har så stor 

betydelse för recensionen. Då recensionen är en diskuterande text tolkar vi det som att 

eleverna ser detta som en chans att förmedla sina åsikter. Detta kan ses som ett tveeggat svärd 

då eleverna säkerligen lär sig något genom att diskutera och uttrycka sina åsikter i text och på 

så sätt utvecklar sitt skrivande, men samtidigt blir deras lärande om recensionsskrivande 

lidande eftersom de egentligen går utanför den, enligt Nyström, snäva genren. 

 

Om vi ser till kursplanen för svenskämnet i grundskolan så står där att en central del av 

innehållet skall tillgodose elevens behov att uttrycka sina känslor och tankar och att språket 

tillsammans med litteraturen ska ge eleven möjlighet till reflektion (Skolverket 2000, s.98-

99). Hur kommer det sig då att så få elever tar till sig detta? Några säkra svar kan dessvärre 
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inte ges i denna uppsats, men tänkbart kan vara att instruktionerna hämmar det kreativa 

tänkandet. Eleverna vågar kanske inte gå ifrån mallen (speciellt inte när läraren skriver att 

mallen bör följas så långt som möjligt), med risk att få ett lägre betyg. Det kan även vara så att 

eleverna inte har den typ av djupinriktat lärande att detta faller sig naturligt för dem. Utöver 

det kan det även vara svårigheten att tänka sig in i den fiktiva situation som en elevrecension 

faktiskt är. Det finns sällan någon mottagare, utom möjligen läraren, i skolmiljön vilket kan 

försvåra för eleven.  

 

Med avseende på vårt resultat i denna studie bör den verksamma läraren vara uppmärksam på 

de instruktioner som ges till eleverna. Det är viktigt att hjälpa eleverna i sitt lärande, dock bör 

det inte gå till överdrift så att eleverna bara utgår från det som instruktionen anger. Vi anser, 

precis som lärarna ger uttryck för i instruktionerna, att litteraturläsning och 

recensionsskrivande bör gå hand i hand. Möjligen är arbetssättet som förespråkas i 

instruktionen för gymnasiet att föredra, eftersom eleven då utgår från boken och sin egen 

läsupplevelse. Troligen är det lättare för eleven att anteckna sina tankar om det sker parallellt 

med läsningen än att vänta till en markerad brytpunkt då risken finns att tanken försakats. Det 

är även viktigt att man i skolan arbetar mer och mer processorienterat. Alltså 

recensionsskrivandet bör föregås av någon form av anteckningsstadie där eleven utgår från sin 

individuella läsupplevelse. Dessa anteckningar kan sedan utgöra grunden för en recension. 

Utbildningsdepartementet (1998) trycker obestridligen på att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sina studiefärdigheter samt tillägna sig arbetsmetoder för ett fortsatt lärande och 

kunskapsinhämtande (Utbildningsdepartementet 1998, s.7).  

 

Efter vår analys av elevernas recensioner har vi kommit fram till att den bild av 

elevrecensioner som målas upp i Garme (2002), om att recensionerna oftast består av ett långt 

handlingsreferat med ett kort generellt värdeomdöme på slutet, vanligen stämmer för skolår 8 

och 9, men desto mer sällan påträffas bland gymnasierecensionerna. Vi delar Nyströms 

(2000) antagande till varför det kan te sig så. Hon menar att eleverna är ovana att reflektera 

över sina arbeten och att det kan leda till att det därför ofta uteblir från skrivandet. Som 

blivande lärare inser vi vikten av att vara lyhörd för det som förväntas av eleverna vid en 

övergång från grundskolan till gymnasiet. Det är viktigt att se elevers lärande i ett långsiktigt 

tidsperspektiv. Alltså är det av vikt att samtliga lärare har samma mål med sin undervisning, 

det vill säga, strävan mot ett för eleverna djupinriktat lärande från första till sista skoldag. 
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Avslutningsvis vill vi knyta ihop kunskapens fyra former – fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet, dels med Martons yt- och djupinriktade lärandeteori och dels med våra fyra 

uppfattningar. Fakta och färdighet kan liknas vid ytinriktning då det handlar om att 

reproducera t.ex. en text, förståelse och förtrogenhet däremot strävar snäppet högre med att 

bearbeta och värdera insamlat källmaterial. Härifrån är det inte svårt att se kopplingen till de 

uppfattningar som fanns i de recensioner vi analyserat. Uppfattning ett och två kan med lätthet 

kopplas till fakta och färdighet medan uppfattning tre och fyra strävar mot förståelse och 

förtrogenhet. Om skolan ska kunna uppnå de senare kunskapsformerna krävs det således ett 

djupinriktat lärande i skolan som inte nöjer sig med att stanna vid fakta och färdighet. 

 

4.1 Yrkesrelevans 
 

Eftersom bokrecension är en vanligt förekommande skrivuppgift i skolan är det relevant för 

vår framtida lärarroll att försöka utröna vilka olika uppfattningar eleverna har av detta. 

Resultatet ger en upplysning till lärare vad som börs ha i åtanke när uppgiften utövas. 

Relevant för läraryrket är även det vår studie visat att det inte går att tvinga fram djupinriktat 

lärande med frågor. Precis som Marton och Booth skriver fokuserar då eleverna mer på att 

besvara frågorna, det vill säga läsningen blir mekanisk istället för reflekterande (Marton & 

Booth 2000, s.216-217). I förhoppning att hjälpa eleverna ger lärarna en rad frågor, vilket kan 

ha effekt på elevernas skrivande i form av korta oreflekterade svar på frågorna. Med detta i 

beaktning bör man kanske tänka sig för och inte tillhandahålla eleverna alltför många smala 

och riktade frågor, utan istället fokusera på ett fåtal mer öppna frågor.   

 

Ska vi se till lärandepotentialen hos uppgiften litteraturläsning och recensionsskrivande finner 

vi goda exempel på elever som påvisar detta. Tydligast visas detta i uppfattning fyra, men 

även i uppfattning tre, där vi möts av dessa tecken på flera sätt. Vi finner tydliga tecken på ett 

avancerat språkbruk i flera av recensionerna, om detta är en sedan länge erfaren färdighet hos 

skribenterna är svårt att avgöra då vi inte tagit del av tidigare material, men det går även att se 

att genom instruktionens uppmaning att ha ett variationsrikt språk. Men det finns även andra 

tecken. Om man utnyttjar litteraturläsning och recensionsskrivande på rätt sätt är det en enorm 

tillgång för att öka sitt lärande. Vi har tidigare nämnt förmågan att reflektera, sätta sig in i 

texten och jämföra med sina egna erfarenheter, men det är värt att nämnas igen. Just dessa 
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faktorer är ypperliga egenskaper som kan komma att utvecklas genom litteraturläsning och 

recensionsskrivande.   

 

4.2 Kritik mot studien 
 

Om vi ska se till svagheter med uppsatsen anser vi att det faktum att vi inte intervjuat lärarna 

eller observerat själva läs- och skrivprocessen för att på så sätt kunna få en helhetssyn på 

litteraturläsningen och recensionsskrivandet får betraktas som en svaghet. Våra tolkningar 

saknar därmed den fulla uppbackning som de annars skulle ha med hjälp av kompletterande 

intervjuer och observationer. Vidare består våra tolkningar av tolkningar av ett material som i 

sin tur består av någon annans tolkning. Detta kan ses som en svaghet, att vi kommer längre 

och längre från själva kärnan. Men det är inte nödvändigtvis en svaghet, ett av mål med 

studien var att se vilka uppfattningar eleverna ger uttryck för, och detta syns i deras tolkningar 

av uppgiften. En annan svaghet med den här studien är den inte går att generalisera. Det vill 

säga, det resultat vi kommit fram till berör endast vårt empiriska material. Skulle studien 

göras om med andra recensioner skulle resultatet kunna skilja sig från vårt. Men detta är 

egentligen inget hinder då det är en fenomenografisk studie och således aldrig strävat efter att 

vara ett definitivt system (Marton & Booth 2000, s.163). 

     

4.3 Framtida forskning 
 

För framtida studier skulle publikationsmöjligheterna för elevernas recensionsskrivande 

kunna förbättras genom att man t.ex. tog hjälp av Internet eller skolans intranät och 

publicerade dem där. Vår studie precis som tidigare forskning tyder på problem med de 

kommunikativa villkoren (det saknas verklig mottagare) och det skulle vara intressant att se 

ifall ökade publikationsmöjligheter förbättrar situationen. Annan forskning skulle kunna göras 

där man delar in eleverna i grupper om två, varav den ena får ta del av instruktioner vid 

recensionsskrivande medan den andra inte får några riktlinjer alls. Det skulle vara intressant 

att se till vilken grad instruktionerna spelar in för elevernas skrivande, om den dolda 

läroplanen gör sig gällande, det vill säga, eleverna svarar på uppgiften på det sätt de tror att 

läraren vill att de ska svara. Det skulle även vara spännande att ta reda på elevens egen syn på 

sin skrivförmåga och läsning av litteratur. Ser eleven författaren som en skrivgud eller ser de 
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författaren som sig själva? Känner sig eleverna alienerade från författaren och därigenom från 

läsningen om de inte känner sig på samma nivå som författaren?   

 

Till slut vill vi avsluta med några rader som finns citerade i Torbjörn Nilsson och Stefan 

Thylins bok Mot nya mål (1998). Ibland stöter man som läsare på något som verkligen får en 

att förundras. Kanske även du kommer att förundras då du läser och begrundar det Sven 

Lönnborg, en lärare vid Göteborgs Högre Samskola, skrev redan 1911.  

 
Jag menar, att undervisningens uppgift är att lära barnet fråga – eller 

rättare, barnets naturliga böjelse att fråga ska tagas om hand, så att det 

aldrig vänjer sig av med att i allt som möter det se problem som kräver 

undersökning. Det är ej resultaten, som äro det värdefulla. Det värdefulla 

är ej att kunna facit utan att räkna talen, att ha förmåga och vana att själv 

iakttaga och av sina iakttagelser draga slutsatser. Det är denna förmåga 

skolundervisningen skall avse att fostra. Underlåter man detta och ger 

blott resultaten, åstadkommer man möjligen ett konservationslexikon, en 

eftersägare. Men målet är att skapa en självständigt tänkande människa, 

och för att detta skall kunna ske måste barnet vänjas vid självverksamhet, 

vid att själv iakttaga och draga slutsatser. 

 

En undervisning, som ej förstår detta utan söker på nyssnämnda sätt åt 

barnen bevara ’fädrens kulturarv’, gör ungefär som en vilde, vilken av 

omtanke för sina barn hela sitt liv sysslade med att tillverka vapen och 

redskap åt dem, men glömde att lära dem hur de själva skola bära sig åt 

att tillverka dem. De är ej ett förråd av vapen de behöva, det är förmågan 

att själva göra sina egna vapen, som är det oundgängliga.  

 

Jag tror att man kan säga att det är i denna punkt, som vår 

skolundervisning mest syndat och syndar. Det finnes nog mången, som 

erinrar sig, hur han som barn funderade på och frågade om allt. Men i 

skolan fick han vänja sig vid färdiga omdömen, och när han var student, 

existerade icke längre några problem på vetandets område. De voro alla 

lösta. Med andras ord. Och det var kanske först, när han började sina 

akademiska studier, som han så småningom om igen lärde sig den konst, 

han kunde som barn, men som skolan hade vant honom att lägga bort: 

konsten att fråga och se problem (Nilsson & Thylin 1998, s.22). 
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