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Sammanfattning   
   Att recensionsskrivande är ett vanligt förekommande inslag i svenskundervisning på alla 

stadier i svensk skola konstateras i flera studier om barns och ungdomars skrivande samt i en 

rapport från Skolinspektionen (2010:5). I tidigare forskning antyds ett antal problem i 

samband med recensionsskrivande, bland annat att begränsade handlingsreferat ofta 

dominerar i elevers recensioner. Sedan hösten 2011 gäller en ny läroplan för grundskolan 

och i kursplanerna för svenskämnet betonas undervisning om olika texttyper, något som 

även tidigare forskning lyft fram som väsentligt och som ligger i linje med den så kallade 

genrepedagogiken.    

   Ytterligare en aspekt av betydelse för föreliggande studie, är den avgörande roll som 

läroböcker kan ha för hur undervisning gestaltas. Denna roll lyfts på olika sätt fram i tidigare 

forskning. 

   Syftet med föreliggande studie är att jämföra tre läroböcker i svenska med avseende på 

vilka möjligheter dessa erbjuder elever i årskurs sex till nio att utveckla 

recensionskompetens.  

   I studien jämförs läroböckerna i en komparativ analys med hjälp av Ivaničs (2004) 

diskursanalytiska ramverk. Även genrepedagogikens cirkelmodell fungerar i studien som ett 

analysinstrument.  

   Studien visar att läroböcker ingår i olika diskursiva praktiker, vilka tycks relatera till olika 

faser i cirkelmodellen. Detta tycks spela en avgörande roll för vilka möjligheter till 

genrekompetens inom recensionsskrivande, i studien benämnt recensionskompetens, som 

erbjuds i respektive lärobok. I studien beskrivs även hur läroböckerna har en tydlig implicit 

lärarröst, som kan tänkas påverka hur undervisningen gestaltas och vilka möjligheter till 

recensionskompetens som erbjuds.  

   I studien framkommer även att nuvarande och tidigare kursplaner för svenskämnet tycks 

ingå i olika diskursiva praktiker och att läroböckerna tycks vara relaterade till styrdokument. 

Även detta ses i studien som en faktor som kan påverka de möjligheter till 

recensionskompetens som elever erbjuds.   
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Inledning  
Att skriva olika slags texter och att på olika sätt förhålla sig till det skrivna ordet, kan på 

många sätt ses som grundläggande förmågor i det samhälle vi lever i idag. Jag skulle vilja 

påstå att ingen kan undgå att dagligen möta olika former av skrift.  

   

I den läroplan som gäller för grundskolan sedan höstterminen 2011, Lgr 11 (Skolverket 

2011), betonas olika slags texter starkare än i föregående läroplan. Eleverna skall under sina 

år i grundskolan både få ta del av och själva utveckla förmågan att skriva exempelvis 

beskrivande, förklarande och argumenterande texter. Här skymtar en influens från den så 

kallade genrepedagogiken (se exempelvis Gibbons 2009, Johansson & Sandell Ring 2010), 

som under de senaste åren fått allt starkare genomslag i Sverige. Ett ökande intresse för 

genrepedagogiken märks kanske inte minst i antalet nya läromedel, som på ett eller annat 

sätt betonar att de har fokus på olika genrer, samt i exempelvis artiklar i fackpress. 

 

En av de genrer, som av både internationell och svensk forskning synliggjorts som vanligt 

förekommande i olika undervisningssammanhang, är recensionen (se exempelvis Christie & 

Derewianka 2008, Ewald 2007 eller Nyström 2000). Recensionen kan därigenom, menar 

jag, ses som ett exempel på en skolgenre, det vill säga en genre som förknippas med 

skolundervisning och som därför kan betraktas som väsentlig att arbeta med i 

undervisningssammanhang.  Även Skolinspektionen konstaterar i en rapport från 2010 

(2010:5, s 21) att det är vanligt att elever får skriva recensioner efter att de har läst ut sina 

”bänkböcker”.  

 

I samband med att jag i egenskap av verksam svensklärare i årskurs sex till nio har tagit 

emot en ny klass, har jag ofta frågat eleverna vad svenska är och vad man gör på 

svensklektionerna. Nästan undantagslöst har eleverna nämnt att man skriver recensioner, 

speciellt om jag frågat vad man gör när man har läst en bok, vilket bekräftar bilden av 

recensionen som en vanligt förekommande skolgenre.  

 

Jag har sett recensionen som en problematisk genre att arbeta med i undervisningen och 

under senare år har jag oftast använt mig av andra sätt att arbeta med och efterbehandla 

elevers läsning. Om och när eleverna skrivit recensioner, något de för övrigt gärna gjort om 

de själva fått välja uppgift, har deras texter ofta blivit långa referat av bokens handling, vilka 

avslutats med ett antal ”bokmärken” eller liknande för att uttrycka vilket betyg de ger boken.  

 

Problematiken, som jag sett i det sätt på vilket elever oftast hanterat recensionsskrivandet, är 

att de inte lyckats utnyttja det jag menar skulle kunna vara genrens fulla potential med 

avseende på att placera den i ett kontextuellt sammanhang, sammanfatta textens innehåll 

utifrån olika aspekter, bland annat innefattande en tolkning, samt bedöma den. Christie och 

Derewianka (2008) lyfter just dessa aspekter som väsentliga i en recension. Jag har funderat 

mycket kring vad detta kan bero på och bland annat misstänkt att eleverna försökt lösa 

uppgiften på ett sätt som de trott stämt överens med genrens konventioner. Jag har också 

funderat en del över hur jag skulle kunna undervisa tydligare om recensionen, för att ge 

eleverna möjlighet att utveckla förmågan att skriva recensioner.  

 

Man skulle mot bakgrund av recensionens vanlighet, liksom möjligen även utifrån dess 

eventuella problematiska drag, kunna förmoda att recensionen och recensionsskrivande är 

ett väsentligt innehåll inte bara i undervisning utan även i läromedel för svenskämnet. 

Läromedel och deras roll i undervisningen tycks idag vara föremål för ett ökande intresse, 

vilket bland annat framgår av att senaste numret av Svensklärarföreningens tidskrift 

Svenskläraren (2012) har läromedel som tema.  
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Många svensklärare brukar hävda att de arbetar ”lärobokslöst”, men min erfarenhet säger 

mig att man ändå ofta inspireras av och hämtar material bland annat från olika läroböcker. 

Därigenom kan läroböcker antas ha ett betydande inflytande på hur undervisningen 

utformas. Att läroböcker spelar stor roll i utformningen av undervisningen har bland annat 

beskrivits av Selander (2008). Jag menar därför, att det kan vara relevant att närmare studera 

läroböcker som används i samband med undervisning om recensionsskrivande.  

 

Jag har tidigare inom ramen för Masterprogrammet i pedagogiskt arbete genomfört en 

mindre studie med fokus på recensionsskrivande. Det är några av tankarna från denna studie, 

bland annat kring genrepedagogiken som en väg att undervisa om recensionsskrivande, som 

lett vidare in i arbetet med min magisteruppsats.  

Syfte   
I föreliggande studie jämförs tre läroböcker i svenska med avseende på vilka möjligheter 

dessa erbjuder elever i årskurs sex till nio att utveckla recensionskompetens. 
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Bakgrund  
I kommande avsnitt definieras först några av studiens begrepp. I studien jämförs tre avsnitt 

ur tre läroböcker, vilka ingår i två läromedelsserier i svenska för grundskolans årskurs sex 

till nio. Begreppet läromedel presenteras och definieras i ett eget avsnitt och i samband med 

denna definition snävas begreppet in och avser i studien endast läroböcker. Därför redogörs i 

avsnittet även för några sätt att se på läroböckers roll i undervisningssammanhang.  

 

Därefter presenteras för min studie relevanta delar av forskning om elevers skrivande och 

som sista del i bakgrunden ges en kortfattad beskrivning av vilken syn på skrivande, som 

uttrycks i nu aktuella styrdokument. 

Begreppsdefinitioner  
I studien är begreppen recension och recensionskompetens centrala, varför dessa begrepp 

förklaras och definieras utifrån hur de används i studien. Begreppet genre kan ses som ett 

överordnat begrepp till dessa och definieras därför inledningsvis.  

Genre 
Begreppet genre är på olika sätt ett problematiskt begrepp, vilket inte minst blir synligt i hur 

man i nuvarande styrdokument väljer att i stort sett undvika att använda begreppet. 

Begreppet har sitt ursprung i litteraturvetenskapen, men har idag vidgats, bland annat genom 

den australiensiska så kallade genreskolan, beskriven av bland andra Rose (2006) och för 

svensk undervisningskontext av bland andra Johansson och Sandell Ring (2010). 

  

Ur genrepedagogisk synvinkel definierar Hedeboe och Polias (2008) genre som ”en social 

process med igenkännbara steg och med ett särskilt syfte” (s 139). En liknande definition ger 

Kuymcu (2004), som utifrån den moderna genreteorin sammanfattar begreppet som 

”identifierbara mönster för språkanvändningen i sociala kontexter, både i tal och i skrift” (s. 

574). Ledin (1996) diskuterar olika aspekter av begreppet genre, varpå han gör en 

avgränsning av begreppet till att koppla texter till ”en återkommande social process där 

människor samhandlar genom texter” (s. 26). Vidare sägs genrebegreppet innefatta olika 

prototypföreställningar om utformningen av texten, vilka kan förändras över tid.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående definieras genre i denna studie som texter med ett eget 

specifikt syfte och specifika särdrag, hemmahörande i en specifik social kontext.  

Recension  
I genrepedagogiska sammanhang definieras genrer utifrån textens syfte, vilket också gäller 

för hur recensionen definieras. Recensionen brukar inom genrepedagogiken placeras i 

gruppen responser (se exempelvis Rose 2006 eller Christie & Derewianka 2008) och dess 

syfte sägs vara att värdera olika kulturyttringar. Hedeboe och Polias (2008) beskriver 

recensionen som en genre, vars syfte är att informera läsaren om ett konstnärligt fenomen, 

samt värdera eller rekommendera detta och de betonar att recensionen är en tolkande genre. 

I en recension kan starka åsikter, positiva som negativa, komma till uttryck. Hedeboe och 

Polias beskriver även recensionens olika steg: information om kontext för det som 

recenseras, beskrivning eller analys av innehåll samt omdöme. Dessa steg synliggörs även 

av Christie och Derewianka (2008) som utmärkande för recensionen.  

 

I föreliggande studie följer jag ovanstående definition av recensionen. 



4 

 

Recensionskompetens 
I studien används begreppet recensionskompetens avseende en genrekompetens, som gäller 

specifikt för recensionen. Detta är inte något vedertaget begrepp, men jag menar att 

begreppet ger möjlighet att synliggöra och diskutera specifika drag, vilka kan ses som 

utmärkande för recensionen. 

 

Genrekompetens har av Hellspong och Ledin (1997) definierats som de intressen, 

förkunskaper och läsvanor som förutsätts av en läsare. Strand (2006) definierar 

genrekompetens som de kunskaper och färdigheter som man som skribent kan behöva för att 

producera en text i enlighet med vissa genrekrav. Exempel på sådana krav är genrens syfte 

och språkliga drag. 

 

I denna studies användande av begreppet recensionskompetens, utgår jag från Strands 

(2006) definition. I studien definieras recensionskompetens som en genrekompetens 

innefattande genrespecifika drag som utmärker recensionen. I begreppet ingår då kunskaper 

och färdigheter som krävs för att man skall nå förmågan att skriva en recension i enlighet 

med de genrekrav som gäller för recensionen.  

Läromedel och läroböcker 
Begreppet läromedel kan innefatta mycket och kan också ses som ett något oklart begrepp. 

Skolverket skriver i en rapport (2006) att läromedel ur ett historiskt perspektiv har varit ”en 

av de styrfaktorer som staten använt för att åstadkomma den likvärdiga eller enhetliga 

skolan” (s. 9) men betonar att detta i och med den målstyrda skolan har förändrats. I 

rapporten definieras läromedel som ”sådant som lärare och elever använder för att eleverna 

ska nå uppställda mål” (s. 9). I denna definition fokuseras måluppfyllelse och läromedel 

skulle alltså kunna vara allt som i undervisningen används med måluppfyllelse som syfte.  

Selander och Kress (2010) menar att det som kännetecknar läromedel är  
 

att de ska passa in i en läroplan och en kursplan, att de idealt sett ska vara 

 kumulativa, det vill säga att elevernas nya kunskap ska bygga på tidigare 

kunskaper och successivt fördjupas samt att det vanligen finns särskilda  

övningsuppgifter och frågor att bearbeta.  (s. 81) 

 

Läroböcker sägs av bland andra Carlson och von Brömssen (2011) spela stor roll för hur 

undervisning gestaltas. De menar att lärare ofta planerar sin undervisning utifrån läroböcker, 

vilka då kan ge såväl struktur som innehåll åt undervisningen. Carlson och von Brömssen 

synliggör också med hänvisning till bland andra Ivanič (2004) att läroböcker kan ingå i olika 

diskursiva praktiker, vilka bland annat kan interagera med det omgivande samhället och vara 

påverkade av exempelvis sociala och politiska faktorer. Ett exempel på en sådan diskursiv 

praktik är den inriktning som Ivanič benämner processdiskursen. Ivanič menar att denna 

diskurs varit vanligt förekommande när det gäller hur skrivundervisning och skrivande 

gestaltats i läroböcker sedan 1980-talet. Fokus har enligt Ivanič då legat på praktiska 

processer i form av bland annat planering, utkast och respons.  

 

Selander (2008) hävdar, att det inte i första hand är läroplaner som styr elevers lärande, utan 

att det i hög grad är texter och arbetssätt, utformade i anslutning till läroplanerna, som avgör 

hur elever arbetar, liksom vad som räknas som kunskap. Till detta bidrar, menar Selander, 

läroböckers design
1
, vilken bidrar med en ram och struktur för lärandet. Selander belyser 

                                                 
1
 Designbegreppet är centralt hos Selander (se exempelvis Selander 2008). Jag ger inte någon närmare 

definition av begreppet här. 
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bland annat hur text och bild samspelar i lärobokstexter och vad som lyfts fram som 

väsentligt, liksom vad som eventuellt hamnar i bakgrunden. Han påtalar att: 
 

 Lärare designar emellertid också sin undervisning genom valet av texter och 

i vilken ordning de olika texterna ska komma, genom att välja var någonstans 

eleverna ska arbeta med dessa texter / … / och hur de ska arbeta med texterna. (s.83) 

 

Att läromedel, bland annat i form av läroböcker, kan erbjuda ramar för en ämnesuppfattning 

och ange ämnets ”centrala begrepp och kärna” betonas även av Selander och Kress (2010, s. 

52). De hävdar att läromedel blir en förebild för hur man som elev skall uttrycka sin 

förståelse av ett visst fenomen. Selander och Kress betonar att läroböcker idag inte förväntas 

innehålla allt som skall bearbetas inom ett ämne, utan att förlag ofta kompletterar med olika 

former av information och uppgifter på internet.    

 

Att läromedel spelar en stor roll för gestaltningen av undervisningen, påtalas även av 

Norlund (2009) som i sin avhandling visar att läromedel deltar i den överflyttningsprocess 

mellan texter och aktiviteter, som äger rum i klassrummet. Hon påtalar läromedlens roll, när 

det gäller hur undervisningen organiseras och när det gäller att både direkt och indirekt peka 

ut vad som kan tänkas vara giltiga kunskaper (s. 63).  

 

I linje med synen på läroböcker, som i hög grad styrande för hur undervisning organiseras, 

är också synen på läroboken som en lärare vid sidan av den verkliga läraren, som Falck-

Ytter (1999) presenterar. Hon kallar detta för en implicit lärarröst, vilken blir tydlig bland 

annat genom sättet att presentera uppgifter.  Hon menar att lärrösten i läroböckerna 

egentligen skall ses som en dold lärarhandledning eftersom den: 
 

 ... liksom-bestemmer  når elevene skal jobbe individuelt og når de skal 

 skal jobbe i grupper, hvor store gruppene skal vaere... (s. 54) 

 

Falck-Ytter ställer sig frågan om inte detta är skenbara instruktioner och betonar att det är 

lärarens roll att leda arbetet i klassrummet. Hon hävdar att den processorienterade 

skrivpedagogiken ledde till en ökande andel sådana inslag i läroböcker i norska för 

grundskolan, med instruktioner i form av uppmaningar till eleverna att utföra olika 

handlingar, vilket kan jämföras med Ivaničs (2004) bild av processdiskursens fokus på 

praktiska processer. 

 

Sammanfattningsvis kan utifrån vad som beskrivits ovan konstateras att läroböcker tycks 

spela stor roll för hur undervisning gestaltas, exempelvis i form av vad som pekas ut som 

giltig kunskap. Läroböcker tycks även kunna ge struktur åt undervisningen, bland annat i 

form av arbetssätt, och då fungera både som en form av lärarhandledning och som en form 

av lärare vid sidan av den undervisande läraren. En förklaring till detta skulle kunna vara att 

läroböcker kan tänkas ingå i olika diskursiva praktiker (Carlson och von Brömssen 2011). 

Detta gör, menar jag, läroböcker till ett angeläget undersökningsområde.  

Tidigare forskning 

I kommande översikt presenteras skrivforskning, som kan ses som relevant för min studie. 

Både forskning om skrivande i grundskolan och forskning om gymnasieskolans skrivande 

berörs, då recensionsskrivande tycks förekomma inom alla stadier. 

Recensionsskrivande i undervisningssammanhang 
Tidigare forskning har i olika studier synliggjort recensionen som en ofta förkommande 

genre i undervisningssammanhang. Utöver detta bekräftar forskningen till viss del även min 
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bild av recensionen som en på olika sätt problematisk genre. För en mer detaljerad 

beskrivning av hur recensionsskrivande i grundskolans mellanår har blivit ett mer eller 

mindre rutiniserat inslag i undervisningen hänvisar jag till Ewald (2007, s. 331). Ewald 

konstaterar bland annat att det ”i huvudsak handlar om att redovisa en läst text genom att, 

ofta på en förtryckt blankett, avge ett mycket begränsat handlingsreferat och ett mer eller 

mindre standardiserat värdeomdöme” (s. 332). De elever, som ingår i Ewalds studie, är 

något yngre än de elever som förväntas arbeta med de läromedel jag undersöker, men jag 

tycker mig se att de iakttagelser Ewald gör kan gälla även för något äldre elever. 

 

Ytterligare en studie, som belyser recensionsskrivandets vanlighet, är Nordenfors (2010) 

avhandling om högstadieelevers skriftspråksutveckling. Nordenfors analyserar elevtexter 

inom olika genrer, bland annat deckarrecension och texter skrivna inom ramen för nationella 

prov och nämner deckarrecensionen som ett exempel på hur texter från media ges utrymme i 

undervisningen. Nordenfors konstaterar också att de sakprosatexter som elever skriver, 

exempelvis recensioner, över lag är kortare än de berättande texterna. Detta förklaras med 

texternas 
 

…prototypiska utseende i fråga om funktion och omfång – ett sorts 

 metaregisterfenomen. Ett sådant har förmodligen kommit eleverna till del 

dels genom modelltexterna i den lokala skrivprocessen, dels genom deras 

 övriga (förmodade) läsning av sådana texter.  (s. 103). 

 

Nyström (2000) samlade in ett antal texter, skrivna av gymnasieelever och när eleverna 

själva fick välja texter att sända in, visade sig nästan en tredjedel av eleverna bidra med 

recensioner, vilket jag menar ytterligare bekräftar bilden av att recensionen är en vanligt 

förekommande genre. I likhet med det Ewald (2007) synliggjort för yngre elevers skrivande 

framgår i Nyströms studie att handlingsreferat ofta tar stort utrymme i elevernas recensioner. 

Nyström konstaterar också att recensionen är en av de få genrer som elever själva kan 

benämna, vilket enligt min mening kan ses som ytterligare ett tecken på dess vanlighet.  

 

Det faktum, att recensionen har stor betydelse inom skolskrivande, ser Nyström (2000) som 

en indikation på att det hon kallar tidningsdiskurs spelar en viktig roll i skolan. En möjlig 

förklaring till detta, skulle enligt Nyström kunna vara, att ”eleverna ska ges möjlighet att 

delta i det offentliga samtalets skriftliga kanaler” (s. 232). När det gäller recensionen lyfter 

Nyström fram en i mina ögon viktig aspekt, när hon hävdar att utformningen av de 

recensioner som skrivs i skolan till viss del skiljer sig från tidningarnas recensioner och att 

de inte skulle fungera som recensioner i tidningar, vilket bland annat motiveras med att 

elevtexterna ingår i sammanhang där en läsare kan fylla i mycket själv (s. 121). Liksom 

Nordenfors (2010) påtlar även Nyström recensionens fasta struktur som betydelsefull för 

texternas utformning. 

 

Utifrån en omfattande studie synliggör även Christie och Derewianka (2008) 

recensionsskrivandets betydelse i undervisningssammanhang. De betonar att förmågan att 

reagera på
2
 och uttrycka åsikter om olika texter har haft och fortfarande har en stark 

ställning i det anglosaxiska språkområdet. Christie och Derewianka identifierar och skiljer 

mellan fyra olika slags responser, vilka de kallar personal response, review, character 

analysis och thematic interpretation och de menar att dessa successivt införlivas i elevers 

skrivande och att de är vanligt förekommande inom undervisning. De påtalar att detta 

                                                 
2
 Christie och Derewianka använder med hänvisning till Rothery de engelska uttrycken respond to och 

response genres. Johansson och Ring (2010) använder begreppet responser. Jag följer Johansson och Ring. 



7 

 

åtminstone gäller i Australien, men det ligger i linje med det bland andra Ewald (2007) och 

Nordenfors (2010) synliggjort för svenskt vidkommande vad gäller recensionsskrivande.  

 

Christie och Derewianka (2008) identifierar tre viktiga beståndsdelar i olika typer av 

recensioner: den kontext i vilken ett verk kan inplaceras, en beskrivning av texten, som 

bland annat beskriver karaktärer och några delar av händelserna, samt en bedömning av 

texten. De betonar att recensionens schematiska struktur har fördelen av att ge eleverna stöd 

i hur de skall skriva, vilket de menar visserligen kan gälla även för andra genrer, men att det 

blir extra tydligt i samband med responser.  Ju äldre eleverna blir, desto mer förutsätts de 

enligt Christie och Derewianka kunna abstrahera och generalisera, samt kunna utveckla 

förmågan att tolka texterna. För detta krävs att de behärskar ett antal uttryck för att uttrycka 

en värdering, vilket jag menar kan ses som ett uttryck för behovet av kunskap om genren. 

Genrer och behovet av ett metaspråk  
Forskningen synliggör, att det finns ett antal genrer, som tycks vara vanligare än andra i 

skolsammanhang. Norberg Brorsson (2007) studerar skrivande och skrivkontexter i 

grundskolans år sju och åtta. Hennes avhandling berör visserligen inte specifikt recensionen, 

men eftersom den ger en bild av hur genrer behandlas i undervisningen, kan den ändå bidra 

till förståelse av fältet. Norberg Brorsson betonar att ”någon genomtänkt syn på genrer finns 

inte i svensk skola vilket blir tydligt i kursplaner och läromedel” (s. 35). I detta sammanhang 

finner jag det väsentligt att nämna, att de kursplaner hon hänvisar till, inte längre gäller och 

att de nya styrdokumenten eventuellt skulle kunna innebära en förändring.  Jag återkommer 

till detta i min diskussion.  

 

I skolan förekommer enligt Norberg Brorsson (2007) både det hon kallar imitation av 

genrer, som förekommer i samhällslivet, och genrer som innebär att man tränar vissa 

moment, exempelvis personbeskrivningar. Utöver detta påtalar hon förekomsten av särskilda 

genrer som fyller en funktion i skolsammanhang, exemplifierat med svar på frågor. Hon 

visar, i likhet med bland andra Berge (2005), att fokus i skolskrivandet ligger på ämnen som 

knyter an till elevernas egna erfarenheter. Norberg Brorsson betonar, att ett sådant fokus på 

individen inte leder till ett skrivande som väl förbereder för ett aktivt deltagande i samhället. 

Istället uttrycker hon att en ny syn på genrerna i skolan är önskvärd: ”… en syn som i högre 

grad fokuserar ett skrivande som ger kontakt med de genrer som används i samhället utanför 

skolan, t.ex. instruktioner, rapporter och sammandrag” (s. 38).  

 

Nyström (2000) synliggör att även gymnasieelevers skrivande domineras av ett fåtal genrer, 

utöver bokrecensionen nämner även hon berättelsen samt det hon kallar rena skolgenrer: 

utredande uppsats och faktaredovisning. Hon hävdar, delvis i motsats till Norberg Brorsson 

(2007) att detta skrivande inte är så gångbart utanför skolkontexten.  

 

I ett flertal studier har i samband med skrivande i skolsammanhang synliggjorts, att det ofta 

tycks saknas ett metaspråk för att tala om genrer. Bland andra Hansson (2011) betonar 

utifrån sin studie om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne bristen på ett metaspråk i 

svenskundervisningen: 
 

Något metaspråk som genomgående fungerar som stöd i olika språkdidaktiska 

  sammanhang, exempelvis skrivträning, tycks inte finnas. (s. 18) 

 

Även Nyström Höög (2010), som utifrån provtexter från nationella prov undersöker hur 

elevers skrivförmåga har utvecklats från årskurs fem till nio, konstaterar att det behövs en 

undervisningsmodell och ett metaspråk som kan göra det möjligt för elever att tala om 
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texter. Nyström Höög menar att detta behov kan ses som en förklaring till 

genrepedagogikens genomslag i Sverige. 

 

Till skillnad från Hansson (2010) och Nyström Höög (2010) visar resultatet av den studie 

som Randahl (2011) genomfört, att gymnasieelever idag tycks ha ett metaspråk och kan 

beskriva genrekrav. Detta förklarar Randahl med att det troligtvis ”har skett en förändring i 

skolans praktik där man kan förmoda att samtal om text förs mer explicit” (s. 108). 

Styrdokument    
I detta avsnitt redogörs kortfattat för synen på skrivande och genrer i de båda styrdokument, 

som på olika sätt gäller i förhållande till de läroböcker som analyseras i föreliggande studie. 

Sedan höstterminen 2011 gäller en ny läroplan för grundskolan, Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011), hädanefter kallad Lgr 11. Två av de 

läroböcker som analyseras i studien, skrevs i relation till den tidigare läroplanen, Läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket1998), 

hädanefter kallad Lpo 94, medan den tredje läroboken av förlaget sägs vara skrivet för Lgr 

11. 

  

I kursplanerna till Lpo 94 (Skolverket 2000) betonas språket som ett medel för 

kommunikation och som en väg att stärka den egna identiteten. När det gäller skrivande 

inom ramen för olika genrer, skall eleverna enligt mål att uppnå
3
 för skolår nio kunna 

”skriva olika slags texter (min kursivering) så att innehållet framgår tydligt” (s. 100). I 

denna läroplan preciseras inte vidare vilka texter som det är önskvärt att eleverna behärskar. 

Skolans uppgift sägs vara att ”med utgångspunkt i elevernas egna kulturella skapande och 

med anknytning till deras läs-, film- och teatererfarenheter låta olika upplevelser, åsikter och 

värderingar mötas” (s. 96).  

 

Ett av många mål att sträva mot
4
 i kursplanerna till Lpo 94 (Skolverket 2000) är att eleven 

”genom eget skrivande (min kursivering) fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och 

grammatiska strukturer i språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets 

normer i olika sammanhang” (s. 97). Lärarens roll eller undervisningen nämns kortfattat; 

stor vikt läggs vid att eleverna ges möjlighet att utnyttja sina egna erfarenheter för att 

upptäcka de kunskaper de själva redan har. Elever sägs kunna utveckla sitt språk genom att 

använda det i meningsfulla sammanhang.  

 

I Lgr 11 (Skolverket 2011) stärks både i det centrala innehållet
5
 och i kunskapskraven

6
 

betydelsen av att behärska olika genrer. Begreppet genre förekommer visserligen endast i 

samband med skönlitterära genrer, i övriga sammanhang har man valt att huvudsakligen 

använda uttrycket ”typer av texter”, vilket motiveras med att begreppet genre kan tolkas på 

många olika sätt. Texttyper som lyfts fram är bland annat ”beskrivande, förklarande, 

utredande och argumenterande texter” (s. 226). De olika typer av texter som nämns 

överensstämmer till stor del med det som bland annat Gibbons (2009) synliggör som så 

kallade skolgenrer. Recensionen nämns inte explicit, däremot betonas att elever skall kunna 

urskilja texters budskap, tema och motiv, vilket av Christie och Derewianka (2008) lyfts 

fram som ingående i gruppen responser, till vilken recensionen räknas. Likaså betonas 

                                                 
3
 Mål att uppnå angav i denna läroplan den miniminivå av kunskaper som eleverna förväntades uppnå. 

4
 Mål att sträva mot angav i denna läroplan inriktningen på skolans arbete och angav en önskad 

kvalitetsutveckling. 
5
 Det centrala innehållet är ett obligatoriskt innehåll, indelat i årskurs ett till tre, fyra till sex och sju till nio. När 

jag i denna uppsats refererar till centralt innehåll, avser jag innehållet för årskurs sju till nio. 
6
 Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper inom de olika betygsstegen. 
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”strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag” (Skolverket 2011, s. 225) samt vikten av att kunna tolka texter, vilket 

ligger i linje med beskrivningen av recensionen som en tolkande genre.  

 

Till skillnad mot i kursplanerna till Lpo 94 (Skolverket 2000), betonas i Lgr 11 (Skolverket 

2011), undervisningen när det gäller elevernas språkliga utveckling, att: ”eleverna genom 

undervisningen (min kursivering) ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, 

kommunicera och lära” (s. 222) .  

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån min översikt konstatera, att recensionsskrivande tycks 

förekomma under i princip alla skolår och att det därför är ett fenomen som det kan vara 

angeläget att studera vidare. Tidigare forskning antyder ett antal problem, kopplade till 

recensionsskrivande. Ett sådant problem tycks i enlighet med bland andra Nyström (2000) 

och Ewald (2007) vara att begränsade handlingsreferat ofta dominerar i elevers 

recensionsskrivande. Avsaknaden av ett metaspråk för att tala om genrer, liksom behovet av 

en tydlig undervisningsmodell, är andra problemområden som forskningen lyfter fram men 

där är bilden inte helt entydig.  

 

Bland andra Skjelbred (2003) pekar ut förhållandet mellan läroplan och läromedel samt i 

vilken utsträckning läromedlen förmedlar det ämnesinnehåll som anges i läroplanen (s. 34) 

som ett viktigt undersökningsområde inom läromedelsforskning. Om man ställer detta i 

relation till de krav på genrekompetens inom olika genrer, som synliggörs i nuvarande 

styrdokument, blir det angeläget att undersöka vilka möjligheter att utveckla 

recensionskompetens som elever möter i olika läromedel. Någon sådan studie har så vitt jag 

vet ännu inte presenterats.   
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Teoretisk ram   
I analysarbetet har jag som ett första steg använt mig av Ivaničs (2004) diskursanalytiska 

ramverk för skrivpedagogik. Ramverket skall enligt Ivanič ses som en ”meta-analysis of 

theory and research” (s. 220), vilket innebär att det utgår både från olika teorier om språk 

och litteracitet och från en pedagogisk praktik i form av studier av bland annat undervisning. 

En av de teoretiska grunderna är en diskursiv språkmodell, presenterad av Jones, Fairclough 

och Ivanič (se Ivanič 2004, s. 222), i vilken olika så kallade språklager identifieras. Ivanič 

har vidareutvecklat denna teori om språklager och utarbetat ett diskursanalytiskt ramverk, 

användbart för olika former av data som rör skrivundervisning (se bilaga).  

 

I kommande avsnitt presenterar jag både den teoretiska modellen med språklager och de 

diskurser för skrivande och skrivundervisning som Ivanič (2004) utvecklat. Att jag 

presenterar det diskursanalytiska ramverket här och inte i samband med avsnittet om analys, 

motiverar jag med diskurserna är så nära sammankopplade med språklagren och att ett 

sådant sätt att presentera dem kan möjliggöra en bättre förståelse för det analytiska 

ramverket. 

 

Utöver analys utifrån Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk för skrivpedagogik har jag 

kompletterat min analys av läromedlen med en analys utifrån genrepedagogikens så kallade 

cirkelmodell (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007). Jag presenterar 

därför även genrepedagogiken som en del av mina teoretiska utgångspunkter, något som 

exempelvis också Hansson (2011) gör. I denna presentation ligger tyngdpunkten på 

cirkelmodellen, eftersom läromedlen i analysen relateras till denna. 

Ivaničs ramverk  
I föreliggande studie använder jag Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk för att i ett 

skrivpedagogiskt sammanhang dra slutsatser om vilka möjligheter till recensionskompetens 

som läroböckerna erbjuder.  

Språklager  

Den teoretiska modell Ivanič (2004) presenterar betonar att textuella aspekter skall ses som 

inbäddade i kognitiva och sociala aspekter och inte heller kan skiljas från dessa: 
  

 … a comprehensive view of language treats the textual aspects of language 

 as  embedded within, and inseparable from, mental and social aspects. I am  

 using the metaphor of  ‘layers’ to capture this sense of embeddedness. (s. 222)  

 

För att åskådliggöra detta använder Ivanič följande figur för att illustrera de olika språklager, 

som hon menar är väsentliga och som kan utgöra en grund för att identifiera olika diskurser 

för skrivande och skrivundervisning (se bilaga). Jag använder figuren för att identifiera inom 

vilket lager de olika modelltexterna, förklaringarna och uppgifterna i läromedlen 

huvudsakligen befinner sig.  
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Figur 1: Språklager. Efter Ivanič (2004, s 223). 

 

Det första, innersta språklagret, av Ivanič kallat ”text”, innehåller enbart den lingvistiska 

aspekten på texten, texten i sig.  

 

I det andra språklagret, kognitiva processer, fokuseras det kognitiva, meningsskapandet, 

hos personer involverade i att skapa och förstå språk. Tyngdpunkten i detta lager ligger på 

själva skapandet av språk. Ivanič betonar att de kognitiva processerna ofta studeras 

oberoende av texter men att existensen av texter är underförstådd i studiet av textproduktion 

och förståelse.  

 

Enligt Ivanič inkluderar en mångsidig syn på språk även sociala aspekter på produktion av 

språk och på språkförståelse, vilket hon menar synliggörs i lager tre och fyra. 

 

I det tredje språklagret, ”Event” betonas den omedelbara sociala kontexten, i form av 

exempelvis syfte och deltagare, tid och plats. Ivanič hänvisar till Halliday (se Ivanič 2004, s. 

223), som i detta sammanhang använder begreppet situationskontext. Här är själva 

språkhändelsen, skrivandet, i fokus.  

 

Det yttersta språklagret, sociokulturell och politisk kontext, fokuserar de tillgängliga 

sociokulturella resurserna för kommunikation. I detta yttersta lager ligger fokus utöver det 

rent språkliga och språkanvändningen synliggjort i lager ett till tre, på att försöka identifiera 

varför ”they are the way they are” (Ivanič 2004, s. 224), exempelvis i form av 

maktförhållanden. I det fjärde lagret kan även inrymmas en tanke om skrivande som en väg 

att uppnå förändring. Ivanič hänvisar i samband med beskrivningen av detta lager bland 

annat till Fairclough (se Ivanič 2004, s. 224).  

    

Ju längre ut man hamnar i modellen med språklager, desto mer allsidig kan enligt Ivanič 

(2004) skrivundervisningen sägas vara, eftersom de olika lagren då förutsätts samspela. En 

språksyn, som innefattar alla de språklager som ryms i figur ett, skulle enligt Ivanič kunna 

leda till en bättre skrivundervisning än den som endast inryms inom ett lager. Hon betonar 

att modellen kan ligga till grund för ett mer holistiskt sätt att se på skrivundervisning: 
 

   In such a view of writing, written text, writing processes, the writing 

   event, and the sociopolitical context of writing would be understood 

   to be progressively embedded within one another, and intrinsically 

   interrelated. The multimodal nature of written communication would 

   be recognised in each layer: text, process, event and context. (s. 241) 

4. Sociokulturell och politisk kontext 

3. Social kontext (”Event”) 

2. Kognitiva processer 

     1. Text 
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Diskurser för skrivundervisning  

Med utgångspunkt i de olika språklagren presenterar Ivanič (2004) sex olika diskurser för 

skrivande och skrivundervisning. När det gäller begreppet diskurs finns ingen entydig 

definition av detta, men Ivanič definierar begreppet skrivdiskurs som: 
 

constellations of beliefs about writing, beliefs about learning 

 to write, ways of talking about writing, and the sorts of  

approaches to teaching and assessment which are likely to be  

associated with these beliefs. (s 224).  

 

Jag följer i denna studie Ivaničs definition av diskursbegreppet, eftersom detta ligger till 

grund för min analys av läromedlen.  

 

Olika beliefs om skrivinlärning och skrivundervisning gör sig med Ivaničs (2004) ord 

gällande i de olika skrivdiskurserna, liksom olika beliefs om skrivande. En möjlig 

översättning av uttrycket beliefs, kan i detta sammanhang vara föreställningar om, vilket är 

den översättning jag hädanefter kommer att använda och som även Randahl (2011) 

använder. Ivanič betonar att diskurserna också går att tillämpa på andra delar av 

undervisning, exempelvis det hon kallar ”literacy education” (s. 240), i vilken läsning och 

skrivande integreras. Hon framhåller också att ramverket kan användas även för andra 

former av data, exempelvis läromedel och styrdokument. Detta gör, menar jag, 

diskursmodellen användbar i en analys av vilka möjligheter att utveckla 

recensionskompetens som eleverna möter i läroböcker. Ivanič poängterar, att lärare oftast 

undervisar i enlighet med flera olika diskurser och att undervisningen kan variera, men 

menar att det för det mesta är möjligt att identifiera en dominerande diskurs. Detta har jag 

tagit fasta på i min analys, utifrån ett antagande att det bör kunna gälla även för läroböcker. 

 

De olika diskurser som Ivanič (2004) identifierar är följande, vilka jag först presenterar med 

det engelska namnet, för att därefter ge en översättning och en kortfattad förklaring (se även 

bilaga). I min resultatredovisning använder jag mig av den svenska benämningen på 

diskurserna. Bland andra Randahl (2011) och Magnusson (2011) har på liknande sätt 

sammanfattat Ivaničs diskursanalytiska modell. Randahl fokuserar främst på de delar i 

modellen som går att relatera till skrivutveckling och kopplar även diskurserna till 

styrdokument. Magnusson omvandlar modellen till att gälla det hon kallar designkurser.  

 

1. A skills discourse, färdighetsdiskursen, handlar främst om korrekthet. I denna 

diskurs är det innersta språklagret, själva texten, i fokus. Skrivinlärning handlar 

bland annat om att förstå relationen mellan språkljud och symbol samt om de 

syntaktiska modeller som krävs för att konstruera en text. Explicit skrivundervisning 

och korrekthet är nyckelord.     

 

2. A creative discourse, kreativitetsdiskursen, är en diskurs i vilken skrivinlärning 

förmodas ske genom att man skriver om ämnen som intresserar en. Skrivandet utgår 

från skribentens kreativa förmåga. Diskursen rör sig i det innersta språklagret men 

även i språklager två. Här är textens innehåll i fokus, till skillnad från i den 

föregående diskursen, i vilken textens form fokuseras. I denna diskurs är 

nyckelorden implicit skrivundervisning, intresse och innehåll, samt språkupplevelse. 

Denna diskurs har enligt Ivanič (2004) ofta kommit att kallas skrivprocess, vilket 

hon menar kan vara förvirrande eftersom kreativitetsdiskursen inte fokuserar på de 

praktiska processer som är i fokus i den diskurs, som hon valt att kalla 

processdiskurs. Enligt Randahl (2011) har kreativitetsdiskursen ibland kritiserats för 
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att cementera skillnader i elevers språkliga bakgrund och för att inte förbereda för ett 

skrivande utanför skolkontexten. 

 

3. A process discourse, processdiskursen, fokuserar både på de mentala processer och 

på de praktiska processer som krävs för att skapa en text. Denna diskurs spänner över 

språklager två, kognitiva processer, och språklager tre, själva skrivhändelsen. Det är 

alltså inte längre själva texten som är i fokus utan skrivhändelsen. Enligt Ivanič 

(2004) är ett nyckelord explicit skrivundervisning. Ivanič betonar att denna diskurs 

sedan 1980-talet varit vanlig i läroböcker och styrdokument på många håll i världen. 

Hon framhåller att praktiska processer i form av bland annat planering, utkast och 

respons kommit att stå i fokus. Ivanič menar, att man i processdiskursen ofta skriver 

texter för textens egen skull, utan hänsyn till genrespecifika skillnader eller kontext 

och jämför detta med nästa diskurs, genrediskursen.  

 

4. A genre discourse, genrediskursen, ser skrivinlärning som inlärning av ett antal 

karaktäristiska drag, typiska för olika texttyper med olika syften och användbara i 

olika kontexter. Här fokuseras både det innersta språklagret, text, och det tredje 

lagret, själva språkhändelsen, vilket i den diskursanalytiska modellen (se bilaga) 

illustreras av den streckade pilen. Fokus ligger både på den skrivna produkten och på 

den sociala kontext i vilken denna produkt skapas. Även i denna diskurs förutsätts 

explicit skrivundervisning. Ivanič (2004) framhåller en väsentlig skillnad mellan 

genrediskursen och färdighetsdiskursen, vilka båda fokuserar texten, nämligen att 

skrivandet i genrediskursen inte enbart skall vara språkligt korrekt utan också vara 

anpassat till textens syfte.  

 

5. A social practices discourse, diskursen om sociala praktiker, ser skrivande som en 

aktivitet i ett autentiskt sammanhang och med ett verkligt syfte. Inom denna diskurs 

fokuseras det tredje språklagret, själva språkhändelsen, tydligare än i de två 

föregående diskurserna och behovet att kommunicera är centralt. Skrivande skall 

kopplas till en verklighet utanför skolan. Inom denna diskurs sägs både explicit och 

implicit skrivundervisning kunna förekomma.  

 

6. A sociopolitical discourse, den sociopolitiska diskursen, betonar att skrivinlärning 

även innefattar en förståelse för varför ett visst skrivande ser ut som det gör och att 

också ta ställning bland olika alternativ. Denna diskurs bygger på det yttersta 

språklagret, i vilken sociokulturella och politiska aspekter av skrivandet är centrala. I 

den sociopolitiska diskursen är även frågor om makt och om språkets roll i ett 

identitetsskapande i fokus. Inom denna diskurs förväntas skrivinlärning utveckla ett 

kritiskt förhållningssätt hos eleverna, bland annat med sikte på att de skall kunna 

göra medvetna val i sitt skrivande. Explicit skrivundervisning sägs vara en 

förutsättning. 

 

Ivanič (2004) resonerar utförligt kring de olika diskurserna och menar att de olika 

språklagren från figur 1 i olika hög grad gör sig gällande i respektive diskurs. Språklagren 

kan även ”överlappa” mellan diskurser. Ivanič framhåller att vissa diskurser i olika 

sammanhang tycks kunna kombineras och att vissa kombinationer är vanligare än andra. 

Randahl (2011) finner i sin studie att diskurs 2, 3 och 6 tycks kunna kombineras när det 

gäller hur elever i en undervisningssituation positionerar
7
 sig i förhållande till diskurserna, 

                                                 
7
 Se Randahl (2011) för en omfattande genomgång av begreppet.  
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vilket hon motiverar med att individen är i fokus i dessa diskurser. Hon finner även i likhet 

med Ivanič ett samband mellan diskurs 1 och 4, vilket av Randahl förklaras med att texten är 

i fokus i dessa diskurser. 

 

Ivaničs (2004) ramverk har utvecklats utifrån undervisningen i det anglosaxiska 

språkområdet och Ivanič poängterar att dess giltighet därför möjligen begränsas till liknande 

kontexter. Bland annat Randahl (2011) har dock visat att det också går att använda för 

analys av skrivinlärning och skrivpedagogik i Sverige. I sin studie av gymnasielevers 

skrivande använder sig Randahl av Ivaničs ramverk för att identifiera hur elever positionerar 

sig själva i förhållande till skolans skrivpedagogiska diskurser. Randahl diskuterar bland 

annat lärares val av positionering i förhållande till de olika diskurserna och vilken inverkan 

detta har på hur eleverna ges möjlighet att positionera sig. Hon betonar att det är viktigt att 

lärare är medvetna om betydelsen av de val man gör i klassrummet, liksom på vilka idéer 

ens val kan tänkas vila. En studie utifrån Ivaničs ramverk kan hjälpa till att synliggöra 

sådana idéer. 

 

Även Magnusson (2011) har använt Ivaničs (2004) modell med språklager men använder i 

stället begreppet designlager, eftersom hon menar att modellen kan användas för att 

diskutera ett ”meningsskapande oavsett teckenvärld” (Magnusson 2011, s. 99). Detta ligger i 

linje med Ivaničs förhoppning att ramverket skall kunna fungera som ”a catalyst for those 

working in other countries and contexts to refine, revise or develop the framework to extend 

its scope” (Ivanič 2004, s. 224). 

Genrepedagogik 

Genrepedagogiken (se exempelvis Gibbons 2009) växte fram i Australien och har sitt 

ursprung i andraspråksundervisningen. Successivt har genrepedagogiken även kommit att få 

betydelse inom förstaspråksundervisningen, vilket i Sverige synliggörs bland annat genom 

skrivningarna i Lgr 11 (Skolverket 2011). Inom genrepedagogiken menar man att det som 

utmärker de olika genrerna bör synliggöras för eleverna genom en explicit 

skrivundervisning. I en mer genreorienterad skrivundervisning uppmuntras eleverna att 

”fundera på hur språket används till en rad olika ändamål” (Gibbons 2009, s. 91) och 

lärarens uppgift är, att betona och klargöra olika språkliga aspekter som kan ge eleverna 

förutsättningar att klara detta. 

 

Johansson och Sandell Ring (2010, s. 28-30) betonar att genrepedagogiken vilar på tre 

viktiga grunder. Den första är kopplad till Vygotskys teori om lärande inom vilken 

begreppet scaffolding, stödstrukturer, är centralt. Lärarens roll är mycket betydelsefull för 

att både stötta och utmana eleven i att utvecklas språkligt och kunskapsmässigt. Ytterligare 

en betydelsefull grund för genrepedagogiken är Hallidays systemisk-funktionella teori om 

grammatik, enligt vilken språk lärs i en social kontext. Den tredje viktiga grunden för 

genrepedagogiken är cirkelmodellen för undervisning om genrer.  

 

Genrepedagogiken har ibland kritiserats för att alltför mycket fokusera på form. Herzberg 

(2006) lyfter faran med det hon kallar genreformalism, där textens form står i förgrunden. 

Hon pekar dock på att den moderna genreteorin definierar genre utifrån syfte och 

kommunikationssituationer, snarare än utifrån form, och menar att risken för formalism då 

minskar. Hansson (2011) beskriver hur kritik bland annat riktats mot genrepedagogiken 

utifrån att den skulle inskränka elevernas kreativitet, men poängterar att genrepedagoger i 

stället ser kreativitet som avhängigt av elevernas behärskning av genrer.  
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Cirkelmodellen 

Inom genrepedagogiken används den så kallade cirkelmodellen, som på engelska kallas The 

Curriculum Circle eller The Teaching Learning Cycle. Denna har beskrivits av bland andra 

Gibbons (2009), Hedeboe och Polias (2008) samt Martin och Rose (2007). Enligt Kuyumcu 

(2004) refererar man ofta till cirkelmodellen som ”Martins cirkelmodell för genrebaserad 

litteracitetspedagogik” (s. 584) efter en av dess upphovsmän, den australiensiske lingvisten 

J. R. Martin.  

 

Inom cirkelmodellen använder man sig av fyra faser, utifrån vilka man kan bygga upp en 

explicit undervisning kring en viss genre, i första hand specifika skolgenrer. Syftet med de 

olika faserna är att göra eleverna förtrogna med genren. I merparten av litteraturen om 

cirkelmodellen bygger de olika faserna på varandra i den ordning jag presenterar dem nedan, 

men exempelvis Johansson och Ring (2010) betonar att man som lärare har frihet att välja 

vilka faser som känns betydelsefulla i ett visst undervisningssammanhang. Detta val kan då 

bygga på vilken förförståelse och vilka kunskaper eleverna har. Cirkelmodellens faser är: 

 

1. Bygga upp kunskap inom ämnesområdet, det vill säga skapa förförståelse. 

2. Gemensamt studera texter inom genren för att få förebilder, även kallat modellering 

eller gemensam dekonstruktion. 

3. Skriva en gemensam text, gemensam konstruktion av text. 

4. Skriva en individuell text, självständig konstruktion av text. 
(Efter Gibbons 2009 och Johansson & Sandell Ring 2010) 

 

I den första fasen skall ett tydligt syfte och mål med undervisningsaktiviteten definieras och 

läraren och eleverna utforskar tillsammans ämnet eller genren. Hedeboe och Polias (2008) 

betonar att man, även om syftet är att arbeta med konstruktion av text, inte får glömma bort 

att texterna måste ha ett innehåll och att det därför är viktigt att bygga upp en kunskap om 

fältet. De menar att detta är självklart för texter inom ämnesundervisning, men att det i lika 

hög grad gäller inom modersmålsundervisningen.     

 

I den andra fasen undersöker elever och lärare gemensamt en modelltext inom genren. 

Textens olika delar studeras och meningen är att eleverna skall förstå hur dessa bidrar till att 

texten uppnår ett visst syfte. Man diskuterar textens syfte, struktur och språkliga drag och i 

samband med detta utvecklar man ett metaspråk för att kunna tala om språk, något som 

bland andra Hansson (2011) konstaterar verkar saknas i gymnasiets skrivundervisning.  

 

I den tredje fasen skriver läraren och eleverna en gemensam text inom genren. I denna fas är 

syftet att elevernas kunskap om genren skall förstärkas. Enligt Hedeboe och Polias (2008) 

stöttas eleverna i denna fas i att konstruera texter, som ligger på en något högre nivå än vad 

de annars skulle ha klarat av på egen hand, vilket ligger i linje med tanken om stödstrukturer 

(Bruner 2002). Johansson och Sandell Ring (2010) liknar läraren vid en guide som genom 

att tänka högt kan vägleda eleverna, både vad gäller genrens struktur och språk, vilket 

förutsätter goda kunskaper hos läraren. Grammatiska strukturer tas enligt Gibbons (2009) i 

denna fas, till skillnad från i traditionell undervisning, upp i ett funktionellt sammanhang.  

 

I den fjärde fasen är det dags för eleverna att skriva en egen text, baserad på den kunskap 

man gemensamt byggt upp i de tre första faserna. Här används en form av processinriktat 

skrivande med respons på elevernas utkast. Eleverna har under de tidigare faserna tillägnat 

sig ett metaspråk och en förståelse för exempelvis genretypiska ord, vilket gör det möjligt att 

ge eleverna råd om hur de kan förbättra sina texter. Johansson och Sandell Ring (2008) 

betonar att eleverna i det gemensamma arbetet fått kunskap om genren och om 
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skrivprocessen, samtidigt som de fördjupat sina kunskaper i ett ämne och ett ämnesadekvat 

språk. Likaså betonar Johansson och Sandell Ring kopplingen till olika förmågor, 

exempelvis att sammanfatta och tolka information, vilket ”krävs redan i årskurs 3 för att 

klara nationella proven” (s 36). Här syftas visserligen på nationella prov i anslutning till 

föregående läroplan, men yttrandet kan sannolikt gälla även i relation till Lgr 11 (Skolverket 

2011).  

Skolgenrer     

Inom genrepedagogiken identifieras ett antal genrer förknippade med skolundervisning, 

vilka ofta kommit att kallas skolgenrer. Hedeboe och Polias (2008) betonar att detta innebär 

att elever möter och ges möjlighet att lära sig olika genrer, vilka värdesätts inom 

skolsystemets kulturella kontext. Dessa genrer sägs vara rekontextualiserade, vilket innebär 

att det rör sig om genrer som har förts över från andra kontexter till ett skolsammanhang. Ett 

tydligt exempel på detta kan vara det Nyström (2000) benämner tidningsdiskurs. Gibbons 

(2009) nämner den berättande texten, som en av de vanligaste i skolsammanhang, vilket 

ligger i linje med vad bland andra Berge (2005) och Nordenfors (2011) konstaterar. Andra 

skolgenrer är exempelvis argumenterande och diskuterande texter. Tidigare forskning, bland 

annat Ewalds studie (2007), lyfter även fram recensionen som vanligt förkommande i 

skolsammanhang. 

 

Johansson och Sandell Ring (2010) diskuterar kring utvecklandet av ett skolspråk, kopplat 

till de olika genrerna. Via ett sådant skolspråk ges eleven möjlighet att via språket tillägna 

sig kunskaper inom olika ämnen, kopplat till ämnesspecifika genrer. Detta skolspråk 

utvecklas genom explicit undervisning. Hedeboe och Polias (2008) betonar skolans uppgift 

att utveckla elevers förmåga att delta i olika kontexter, exempelvis i en akademisk miljö med 

de krav på texter som gäller inom denna, och de ser kunskap om genrer som en väg att 

uppnå en sådan förmåga. Kunskap om recensionsskrivande kan, betraktad i ljuset av bland 

annat den bild av de olika steg som exempelvis Christie och Derewianka (2008) identifierar 

för recensionen, tänkas bidra till en sådan förmåga. 

 

Utifrån de teorier och analysverktyg jag har valt, går det att dra slutsatser om vilka 

möjligheter att utveckla recensionskompetens som eleverna erbjuds i läroböckerna. Med 

hjälp av en analys utifrån Ivaničs (2004) modell med språklager, synliggörs vilken 

skrivdiskurs som dominerar. De olika skrivdiskurserna kan antas erbjuda olika möjligheter 

till recensionskompetens. Med utgångspunkt i en analys utifrån cirkelmodellen (se 

exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007) går det att dra slutsatser om vilka av 

cirkelmodellens faser som huvudsakligen finns representerade i läromedlet och vilken 

recensionskompetens detta möjliggör.   
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Metod och genomförande 
I kommande avsnitt redogörs för studiens metod och urval, liksom för dess tillförlitlighet 

och giltighet. Studiens genomförande beskrivs tillsammans med att jag redogör för 

analysförfarandet. En mer ingående beskrivning av de analysinstrument, som använts i 

studien, har presenterats i samband med teoriavsnittet. 

Metod  
De läroboksavsnitt som undersöktes i denna studie handlar om recensionen som genre och 

om recensionsskrivande. I studien jämfördes de aktuella avsnitten med hjälp av komparativ 

textanalys. I analysarbetet använde jag Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk och 

genrepedagogikens cirkelmodell (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007).   

 

En komparativ analys har enligt Hellspong (2001) som syfte att jämföra texter för att 

undersöka likheter, olikheter eller påverkan mellan dem. Man kan även försöka belysa 

relationerna mellan texterna, exempelvis grundat på ursprung eller uppgift. Hellström 

betonar att man får ut mer av en jämförelse om de texter man jämför har någon form av 

samband, exempelvis ingår i samma genre. En sådan analys sägs kunna vara särskilt 

intressant om den ”utgår från samma huvudtyp, som olika slags recensioner” (s 78). I min 

analys jämförde jag olika lärobokstexter, vilka i sin tur behandlar samma genre, recensionen. 

Hellspong menar vidare att det kan vara intressant att jämföra texter med tanke på 

exempelvis deras värde som kunskapskälla, vilket jag menar ytterligare stärker valet av en 

komparativ analys i en studie vars syfte är att jämföra läroböcker. 

 

Hellspong (2001) betonar att en komparativ analys utöver ett teoretiskt värde också har ett 

praktiskt sådant: man kan i en komparativ analys granska texter kritiskt och ställa dem mot 

bättre alternativ. De texter som analyserades i föreliggande studie ingår i ett 

skrivpedagogiskt sammanhang men är skrivna mot bakgrund av olika läroplaner, vilket 

enligt min mening gör att de kan vara intressanta att ställa mot varandra utifrån studiens 

syfte att undersöka vilka möjligheter till recensionskompetens som de erbjuder. 

 

I en komparativ analys skall enligt Hellspong (2001) texter jämföras med avseende på 

sammanhang, språk, innehåll, social ton och stil. Jag menar att dessa punkter går att förena 

med de olika delarna av Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk och med cirkelmodellen 

(se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007).   

 

I analysen använde jag även några verktyg från den strukturella analysen, med avseende på 

läromedlens situationskontext, som en del av min övriga analys. Hellspong (2001) betonar 

att man i en strukturell analys, om den kombineras med andra analyser med avsikt att utgöra 

ett stöd för dessa, kan ta fasta på de punkter som kan vara viktiga för en överordnad analys. 

Syftet med en strukturell analys är att ”ge en mångsidig beskrivning av en texts språkliga, 

innehållsliga och sociala struktur mot bakgrund av dess kontext” (s. 61). Detta innebar att 

analysen även innefattade faktorer som när texten publicerades, vilken funktion texten har 

samt på vilket sätt texten kommunicerar.  

Urval  
I undersökningen jämfördes tre läroböcker i svenska med avseende på vilka möjligheter att 

utveckla recensionskompetens som elever i årskurs sex till nio erbjuds.  

 

För att få en bild av vilka läroböcker, som skulle kunna vara relevanta att undersöka, tog jag 

via mail kontakt med 12 högstadieskolor i en västsvensk kommun. Mailet var riktat till 

svensklärare och frågan var vilket eller vilka läromedel i svenska som huvudsakligen 
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användes hos dem. Svarsfrekvensen var relativt låg, trots påstötning svarade endast fem 

skolor, vilket kan ses som en svaghet i studiens urval. Fyra av skolorna angav att de 

huvudsakligen använde läromedelsserien Magasinet (Alvåker & Boglind 1998), i första 

hand de två delar som kallas Aktiviteter, medan den femte angav två andra titlar: 

Svenskboken och Studio Svenska. Dessa titlar nämndes endast av denna skola.  

 

Serien Magasinet är utgiven på Gleerups förlag och riktar sig till årskurs sex till nio. 

Recensionen beskrivs i Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) som tillsammans med 

Aktiviteter 1 kan ses som läromedlets ”grundböcker”. Recensionen beskrivs även i Medier 

(Boglind & Boglind 1998), samt i den nyare Färdigheter som ersatt Aktiviteter. Till 

läromedelsserien hör ytterligare en del kallad Teman och genrer, i vilken inte ingår något 

avsnitt om recensioner. Varken Färdigheter eller Teman och genrer nämndes av någon av 

de tillfrågade skolorna, varför jag valde att analysera recensionsavsnittet i Aktiviteter 2. 

 

Efter visst övervägande valde jag att också analysera recensionsavsnittet i Medier (Boglind 

& Boglind 1998), vilken genom sin titel synliggör att den delvis rör sig i en tidningsdiskurs 

(Nyström 2000) till vilken recensionen kan sägas höra. Jag menar att detta utöver att den 

kompletterar Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) motiverar valet av denna bok. I 

Aktiviteter 2 beskrivs recensionen på en knapp sida, sidan 47. Avsnittet har placerats i ett 

kapitel med huvudrubriken ”Läsa” och med underrubriken ”När du har läst” och i detta 

kapitel finns även andra avsnitt som kan sägas tangera recensionen, exempelvis ett avsnitt på 

sidan 51 till 53 om att tolka en text. I Medier ägnas sidorna 71 till 73 åt olika former av 

uppgifter och fakta om recensionen och recensionsskrivande.  

 

Många förlag är just nu aktiva i att marknadsföra nya eller reviderade läromedel, anpassade 

till de nya styrdokumenten. Utifrån skrivningarna i Lgr 11 (Skolverket 2011) om texttyper i 

undervisningen, valde jag att analysera ett läromedel som marknadsförs med genrer som 

argument, trots att ingen av de tillfrågade skolorna nämnde något sådant läromedel. Den bok 

som analyseras, Fixa texten! 1 (Sahlin 2009), är utgiven av Natur och Kultur och riktar sig 

till årskurs sju till nio. I samma serie ingår ytterligare en del, Fixa texten! 2. Boken skrevs 

visserligen 2009 men sägs på förlagets hemsida vara ett läromedel för Lgr 11. I förordet till 

boken betonas att eleven får veta ”i vilken genre du skall skriva, men också vad som är 

typiskt för den genren” (Sahlin 2009, s. 3) och ett antal olika genrer presenteras i separata 

kapitel. Ett par av de skolor jag kontaktade uppgav att de använder olika läromedel beroende 

på undervisningsinnehåll. Ett antagande från min sida är med tanke på läroplanens 

skrivningar att ett läromedel som nämner genrer kan bli ett val i undervisningen om 

texttyper. Jag menar att detta motiverar en analys av recensionsavsnittet i Fixa texten! 1. I 

denna bok ägnas sidorna 27 till 37 på olika sätt åt recensionen.  

 

Ingen av de tre analyserade böckerna är tänkt att användas i en viss årskurs. Inte heller kan 

kapitlen sägas bygga vidare på andra kapitel utan i alla tre böckerna lämnas ett relativt stort 

utrymme för lärare att avgöra både när och hur ofta dessa sidor skall bearbetas. 

Tillförlitlighet och giltighet 

När det gäller studiens tillförlitlighet, menar jag att trovärdigheten i den teori och metod jag 

valt för att undersöka läroböckerna stärks av att Ivanič (2004) själv betonar att det 

diskursanalytiska ramverket lämpar sig för analys av läromedel. Även det faktum att andra 

forskare, exempelvis Carlson och von Brömssen (2011), framhåller Ivaničs 

diskursanalytiska ramverk som användbart för läromedelsanalys, anser jag kan stärka dess 

trovärdighet. En svårighet med användandet av Ivaničs diskursanalytiska ramverk (2004) 

skulle kunna vara att detta inbegriper ett antal faktorer, exempelvis bedömning, som inte 
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tydligt synliggörs i läroböcker. Likaså kan en del passager i läromedlen tänkas ge uttryck för 

mer än en föreställning om skrivande eller skrivinlärning, vilket skulle kunna försvåra 

identifieringen av skrivpedagogisk diskurstillhörighet. Jag menar ändå att den noggranna 

analys jag gjorde av språklager inför identifieringen av diskurstillhörighet bidrar till att 

stärka trovärdigheten. 

 

Cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007) är i första hand en 

pedagogisk modell men enligt min mening fungerade den i denna studie väl som ett 

kompletterande analysinstrument, vilket bidrog till att synliggöra vilka möjligheter att 

utveckla recensionskompetens som läroböckerna erbjöd. 

 

Ett viktigt mått på en kvalitativ studies giltighet anses enligt Kihlström (2007) vara dess 

kommunicerbarhet, vilket innebär att de som läser en forskningsrapport skall ges möjlighet 

att förstå dess resultat. Resultaten, såväl som analysen och de teorier och metoder som 

använts, bör vara noggrant beskrivna. Detta ses som ett mått på inre validitet, det vill säga 

att man visar att man i sin studie fångat det man avsett att fånga. I min studie har jag därför 

strävat efter att noga beskriva både Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk, 

cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007) och 

analysprocessen. Likaså har jag strävat efter att ingående beskriva och exemplifiera 

resultatet, för att på så sätt ge ökad möjlighet att förstå detta. 

 

Även triangulering anses vara ett sätt att mäta en kvalitativ studies giltighet. Triangulering 

innebär, att man använder flera olika metoder för att undersöka samma sak. Ofta avses då 

det sätt, på vilket forskningsdata samlas in, exempelvis genom både intervju och 

observation. Eriksson (2007) nämner att triangulering också kan innebära att olika teorier 

används i samband med en studies genomförande. I föreliggande studie har jag i analysen av 

läromedlen använt mig av både Ivaničs (2004) ramverk och av cirkelmodellen (se 

exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007), vilka jag anser kan komplettera 

varandra och att resultatet av studien därigenom förstärks. Detta bidrar enligt min mening 

till att höja giltigheten i studien.  

 

När det gäller kvalitativa studiers generaliserbarhet sägs ett kriterium på detta av bland andra 

Thornberg och Fejes (2009) vara att läsaren känner igen ”resultatets gestaltning i andra 

situationer” (s. 231). Min förhoppning är att studien kan bidra till att lärare bland annat 

känner igen sig i studiens bild av läroböckernas diskurstillhörighet och av en implicit 

lärarröst (se Falck-Ytter 1999). Ytterligare en förhoppning är att svensklärare i samband 

med undervisning om genrer kan känna igen sig i de möjligheter till recensionskompetens 

som läroböckerna erbjuder och att detta möjligen kan generaliseras till att gälla även andra 

genrer. 

Genomförande och analys  

De olika läroboksavsnitten om recensionen analyserades i en komparativ analys (Hellspong 

2001) med utgångspunkt i Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk. Ivanič framhåller själv 

att det kan vara av intresse att identifiera vilka diskurser som är rådande i olika läromedel (s. 

240), något som jag tagit fasta på i mitt val av analysinstrument.  Läromedlen analyserades 

även med hjälp av genrepedagogikens cirkelmodell (se exempelvis Gibbons 2009 eller 

Martin & Rose 2007). Genom att låta de olika analysverktygen samverka, gavs möjlighet att 

dra slutsatser om vilka möjligheter till recensionskompetens som läromedlen erbjuder. 

 

Jag kopierade de olika läroboksavsnitten, för att i samband med analysen kunna anteckna 

allt jag tyckte mig se och började med att läsa igenom läromedelsutdragen ett antal gånger 
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för att bli bekant med dem. Därefter analyserade jag ett läromedel i taget. Som ett första led i 

analysen försökte jag identifiera inom vilket språklager; text, kognitiva processer, social 

kontext eller sociokulturell och politisk kontext (se figur 1), som olika delar av avsnittet i 

första hand tycktes höra hemma. Jag kodade exempelvis fakta och övningar i läromedlen 

med hjälp av färger, vilka fick representera de olika språklagren.  

 

Utifrån denna första analys av språklager, placerade jag sedan in läromedlen i Ivaničs (2004) 

modell med diskurser för skrivundervisning (se bilaga). Jag markerade vilka språklager jag 

identifierat och försökte nu identifiera också vilka föreställningar om skrivande och 

skrivundervisning, som tycktes gälla i läromedlen. På så sätt framträdde en relativt tydlig 

bild av vilken diskurs som dominerade, exempelvis färdighetsdiskursen eller 

genrediskursen, även om det också framgick att läroboksavsnitten kunde ingå i flera 

diskurser.  

 

Som ett sista led i min analys, analyserade jag läromedlen med hjälp av cirkelmodellens 

faser (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007) och försökte relatera 

läromedlens erbjudanden av exempelvis modelltexter och övningar till dessa. Också i detta 

arbete använde jag mig av kodning med hjälp av färger, vilka representerade olika faser. 

Härigenom kunde jag se ett antal exempel på, hur de olika faserna lyftes fram och 

utnyttjades i respektive läromedel. På så sätt blev det möjligt att dra slutsatser om vilka 

möjligheter till recensionskompetens som de olika läromedlen erbjuder, exempelvis genom 

det sätt som uppgifter presenterar genrens språkliga drag. Det blev även möjligt att relatera 

detta till de olika skrivdiskurserna. 

 

Hellspong (2001) betonar att texter kan ställas mot varandra. I min analys jämförde jag de 

båda läromedlen med avseende på språklager och diskurstillhörighet samt relaterat till 

cirkelmodellen, för att hitta likheter och skillnader i läromedlens erbjudanden om 

recensionskompetens. Sammanfattningsvis menar jag att mina val av analysinstrument och 

det sätt som studien genomfördes på ger en god bild av vilken förmåga till 

recensionskompetens som elever ges möjlighet att utveckla. 
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Resultat     
I nedanstående avsnitt presenteras resultatet av den komparativa analysen av de tre 

läroböckernas avsnitt om recensionsskrivande. Resultatet beskrivs först utifrån Ivaničs 

(2004) teoretiska modell med språklager, för att därefter mot bakgrund av denna beskrivas 

utifrån diskurstillhörighet. Därefter sätts läroboksavsnitten in i ett genrepedagogiskt 

sammanhang, där de relateras till cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin 

& Rose 2007). De tre böckerna presenteras tillsammans, för att tydligare möjliggöra en 

jämförelse. På detta sätt blir det möjligt att dra slutsatser om vilka möjligheter elever erbjuds 

att utveckla recensionskompetens.  

Komparativ analys av Aktiviteter 2, Medier och Fixa texten! 1  
Inför nedanstående jämförelse av läroböckerna, kan det vara väsentligt att återigen slå fast 

att det finns en tydlig skillnad i omfång när det gäller recensionsavsnitten. I Aktiviteter 2 

(Alvåker & Boglind 1998) ägnas en knapp sida åt recensionen och endast bokrecensionen 

nämns. Medier (Boglind & Boglind 1998) ägnar tre sidor åt recensionen och olika slags 

recensioner nämns, exempelvis film- och konsertrecensioner. I den nyare Fixa texten! 1 

(Sahlin 2009) ägnas sammanlagt 11 sidor på olika sätt åt recensionen. Av dessa sidor upptas 

ungefär två sidor av bilder. Jag gör inte någon närmare analys av dessa bilder, men de ingår 

som en del av den övergripande analysen, på så sätt att de i samverkan med exempelvis 

faktatext, modelltext eller övningar kan tänkas bidra till recensionskompetens. I Fixa texten! 

1 nämns olika typer av recensioner och modelltexten är en filmrecension. 

 

I nedanstående presentation av resultatet används endast läroböckernas titlar för att 

underlätta läsningen av avsnittet.  

Språklager 
Att identifiera vilka språklager, som huvudsakligen fokuseras i de olika läroböckernas 

avsnitt om recensionen, ingår som en viktig del i att identifiera vilken av Ivaničs (2004) 

skrivpedagogiska diskurser (se bilaga) som dominerar i läroboken.  

Språklager 1: text 
I Fixa texten! 1 finns ett flertal exempel på att detta läromedel går att placera i det innersta 

språklagret, text, vilket kan exemplifieras med följande citat: 
 

 I en bokrecension tittar kritikern närmare på författarens språk. Hur är 

 personer och miljöer beskrivna? Finns det flera berättare? Hur kan man  

 beskriva författarens stil? (Sahlin 2009, s. 31) 

 

Ytterligare fördjupning i själva texten sker exempelvis genom att boken synliggör att en 

recension ofta är skriven i presens samt att den innehåller både värdeladdade och 

beskrivande ord: 
 

 Kritikern använder beskrivande ord för att läsarna ska få en tydlig bild  

 av det som recenseras. (Sahlin 2009, s. 33) 

 

Ovanstående förklaring till varför beskrivande ord används i en recension följs av ett 

exempel, vilket är ett utdrag ur den modelltext som boken erbjuder: 
 

 En av filmens starkaste scener, när Jenna till slut släpper ut all sin sorg, är så 

 avskalad och naken att man måste ha ett hjärta av sten om man inte blir berörd.  

(Sahlin 2009, s. 33) 
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Här förklaras inte ytterligare vilka de beskrivande orden är, men i nästa avsnitt av boken ges 

en uppgift, i vilken eleverna uppmanas att identifiera de beskrivande orden i ett annat 

exempel från samma recension:  
 

 Regissören Lisa Siwe lotsar oss med säker hand genom denna underbara, 

 skrämmande, tragiska och hoppfulla film. (Sahlin 2009, s. 34) 

 

I ovanstående textutdrag erbjuds möjlighet till recensionskompetens genom exempel på 

genretypiska uttryck, men ingen närmare förklaring ges till vilka dessa uttryck är. 

Ovanstående citat kan man också se som ett exempel på hur boken rör sig mellan de båda 

innersta språklagren, både text och kognitiva processer, vilket jag återkommer till i nästa 

avsnitt. 

 

Även recensionens struktur synliggörs i boken; en recension sägs behöva en rubrik och en 

inledning, som skall sammanfatta handlingen samt var handlingen utspelas liksom vilka 

personer som är betydelsefulla. Därefter beskrivs hur recensenten går vidare i det som kallas 

fördjupning och bedömning, där recensentens uppgift sägs vara att ”berätta mer om vad han 

eller hon tycker är bra och mindre bra med verket” (s. 31) och recensionens språk fokuseras 

som i exemplen ovan. Det sätt som recensionens struktur presenteras i läromedlet, 

överensstämmer i stort med det som Christie och Derewianka (2008) synliggör som 

utmärkande för recensionen. 

 

Genretypiska ord och begrepp berörs även i Medier genom att eleven uppmanas att läsa en 

recension och i denna leta upp och stryka under ord och meningar som uttrycker 

recensentens värderingar. I denna bok erbjuds inte något exempel på värderande ord eller 

någon ytterligare förklaring till vad detta är. I boken finns även ännu en uppgift, som kan 

placeras i det innersta språklagret, nämligen att träna på att skriva positivt och negativt: 
  

 Träna dig på att skriva positivt och negativt. Ta en film du just har sett 

 och skriv två varianter: en helt positiv och en helt negativ recension.  

(Boglind & Boglind 1998, s. 73)    

   

Eleven erbjuds inte heller i samband med denna uppgift någon förklaring till vilka ord som 

kan vara positivt eller negativt laddade ord eller något exempel på sådana ord. När det gäller 

recensionens struktur, sägs endast att recensioner kan vara ”hur långa eller korta som helst” 

(Boglind & Boglind 1998, s. 71).  

 

I Aktiviteter 2 presenteras det ordval man som recensent kan använda för att beskriva 

författarens språk, på följande sätt: 
 

 Hur har författaren skrivit, t. ex. humoristiskt, mycket dialog, svåra eller  

 lätta ord. (Alvåker & Boglind 1998, s. 47) 

 

I denna lärobok ges inte någon ytterligare exemplifiering eller övning i att använda eller 

identifiera genretypiska uttryck, men trots detta kan man möjligen ändå hävda att också 

denna bok genom exemplet ovan till viss del rör sig i det innersta språklagret. Också 

meningen ”Detta är grundmodellen för en recension” (Alvåker & Boglind 1998, s. 47) kan 

delvis sägas sätta texten som sådan i centrum.  

Språklager 2: kognitiva processer 
Vid en jämförelse mellan de tre läroböckerna visar det sig vara skillnad i antalet uppgifter, 

som uppmanar eleverna att motivera, identifiera eller på annat sätt ägna sig åt olika former 

av kognitiva processer.  
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I Fixa texten! 1 synliggörs språklager två huvudsakligen genom olika former av uppgifter i 

anslutning till bokens faktadel. Exempelvis uppmanas eleverna att identifiera värdeladdade 

ord och uttryck i denna mening: 
 

 Där det lätt kunde bli smetigt och sentimentalt väljer hon i stället att   

 berätta rakt på, utan några försköningar. (Sahlin 2009, s. 34) 

 

I detta exempel, liksom i ett av de tidigare exemplen ur boken, kombineras språklager ett 

och två. Uttrycket förklara förekommer i samband med flera uppgifter; ungefär en sida 

ägnas åt uppgifter, i vilka eleven skall identifiera eller förklara olika genretypiska ord och 

uttryck hämtade från modelltexten. Återigen kombineras alltså språklager ett och två i 

läromedlet.  

 

Läromedlet rör sig även i den avslutande uppgiften i det andra språklagret. Eleven skall 

skriva en egen recension, enligt en arbetsgång som knyter an till bokens faktadel. I denna 

uppgift uppmanas eleven att i sin bedömning motivera sina åsikter: 
 

 … du ska bedöma. Det betyder att du ska bestämma dig för hur bra eller dåligt 

 verket är. Fundera på vad du tycker är bra eller mindre bra med verket. Tänk på 

 att motivera dina åsikter. (Sahlin 2009, s. 37) 

 

Även i Medier uppmanas eleven att motivera, vilket tyder på att också denna bok rör sig 

inom språklager två: 
 

 Det räcker inte med att skriva att en film är jättebra. Du måste  

 också skriva varför den är bra. (Boglind & Boglind 1998, s. 71) 

 

Att man skall motivera sina åsikter med exempel från boken betonas också i Aktiviteter 2, 

vilket innebär att även denna bok kan placeras i det andra språklagret. I boken berörs även 

skrivandets kognitiva processer genom att eleven uppmanas att fundera kring tre frågor om 

boken, nämligen vad boken handlar om, hur författaren har skrivit och varför. Den sista 

frågan, varför, uppmanar eleven att fundera över textens eventuella budskap. För en 

förklaring till begreppet budskap hänvisas eleverna till ett annat avsnitt i boken. Författarna 

använder sig i sitt resonemang om de olika delarna i recensionen av uttryck som ”är den 

lättaste delen av recensionen” och ”den svåraste frågan att besvara” (Alvåker & Boglind 

1998, s. 47), vilket också kan ses som tecken på att man rör sig inom det andra språklagret.  

Språklager 3: social kontext 
Det visar sig att alla tre läroböckerna kan placeras i det tredje språklagret, den sociala 

kontext, i vilken recensionen ingår. I Fixa texten! 1 sägs syftet vara att ”tipsa andra” (Sahlin 

2009, s. 27) och syftet sägs i Aktiviteter 2, utöver att vara en länk mellan författare och 

framtida läsare, vara att locka till läsning. I Medier är kontexten i form av ett betonande av 

recensionens syfte inte lika tydlig, men denna lärobok placerar sig genom andra typer av 

uppgifter ändå i det tredje språklagret. 

 

I Fixa texten 1 synliggörs språkhändelsen i form av skrivandet både i faktadelen och i 

uppgifterna. Faktadelen inleds med en presentation av genren recension: 
 

 I en recension berättar en person vad han eller hon tycker om ett  

 verk. Ett verk kan till exempel vara en bok, en film eller ett album.  

 Recensioner finns att läsa i tidningar och på internet. (Sahlin 2009, s. 30) 

 

Motsvarande presentation i Aktiviteter 2 lyder: 
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 En recension är en länk mellan författaren och en framtida läsare. Den ska 

 innehålla både fakta och åsikter. (Alvåker & Boglind 1998, s. 47)  
 

I Medier sägs att 
 En recension är en sorts betygsättning. Recensenten ser till exempel 

 en film och skriver sedan vad han eller hon tycker om den och lite om 

 filmen i övrigt. (Boglind & Boglind 1998, s. 71) 

 

Ifråga om uppgifter till eleven, vilka skulle kunna bidra till recensionskompetens, formuleras 

i Aktiviteter 2 ingen konkret sådan, annat än i formuleringar som ”du ska inleda med titel” 

eller ”Nu ska du skriva vad du tycker om boken” (Alvåker & Boglind 1998, s. 47). I och 

med att avsnittet om recensionen har placerats under rubriken ”När du har läst”, kan det 

ändå utifrån en allmän förståelse av recensionen som genre och utifrån bland andra Selander 

och Kress (2010), som betonar läromedels funktion att skapa kunskap och innehålla 

övningsuppgifter, tolkas som underförstått att avsnittet går ut på att elevens uppgift är att 

skriva en recension. I introduktionen till avsnittet ”När du har läst” sägs också att man ger 

förslag på hur efterarbetet till läsningen kan varieras, motiverat men att det annars kan bli 

trist. Aktiviteter 2 nämner läraren eller kamrater via en skoltidning, som möjliga mottagare 

av recensionen, vilket ytterligare synliggör att uppgiften är att skriva en recension. 

 

I Fixa texten! 1 erbjuds eleven vid två tillfällen uppgiften att skriva en recension, dels 

tillsammans med en kamrat, dels på egen hand. I detta arbete fokuseras visserligen flera 

språklager, men själva skrivhandlingen är central. Mottagare för de recensioner man 

uppmanas att skriva är i likhet med i Aktiviteter 2 klasskamrater. Skrivhandlingen som sådan 

placeras därigenom i båda dessa böcker endast i en skolkontext.  

 

I Medier finns till skillnad mot i de båda andra böckerna ett antal uppgifter, där eleven dels 

uppmanas att skriva recensioner, dels uppmanas att läsa recensioner. Möjligheten att 

publicera sin recension nämns och denna bok rör sig utanför skolkontexten genom att föreslå 

att eleven skall publicera sin recension på Internet: man tipsar om sidan Boktoppen. Även i 

uppgifter som uppmanar eleven att kontakta författare och också ger förslag på hur man kan 

göra, rör sig boken utanför skolkontexten. 

Språklager 4: sociokulturell och politisk kontext 
Det fjärde språklagret i Ivaničs (2004) modell har starkare fokus på yttre faktorer som kan 

påverka språkanvändningen, i form av den sociokulturella och politiska kontext i vilken 

språkhändelsen ingår. 
 

Diskutera i klassen varför det är bra eller dåligt att läsa recensioner. 

Hur mycket påverkar en recension dig? Finns det några kritiker som 

du litar mer eller mindre på?  

(Sahlin 2009, s. 35)  

 

Genom en uppgift som den i citatet ovan synliggörs att Fixa texten! 1 även kan placeras i det 

fjärde språklagret. I uppgiften antyds att det kan finnas en yttre sociokulturell kontext, som 

kan påverka vilka kritiker man litar mer eller mindre på, liksom att recensionens värde som 

kunskapskälla om ett verk inte alltid är självklar för alla.  
 

Likaså kan man utifrån beskrivningar av hur kritiker använder sig av olika symboler och 

siffror för att sätta betyg på olika företeelser placera både Fixa texten! 1 och Medier i det 

fjärde språklagret:  
 

 För att göra omdömet tydligt har många tidningar och program en  
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 egen betygsskala, där man kan få max fem solar eller något liknande.  

 (Boglind & Boglind 1998, s. 71) 

 

 I många recensioner sätter kritikern betyg på verket. De flesta tidningar  

 har egna symboler. 

 (Sahlin 2009, s. 32) 

  

Dessa beskrivningar och förklaringar till varför man sätter betyg och använder symboler för 

att illustrera ett visst betyg, följs i båda böckerna av uppmaningar till eleven att hitta på en 

egen symbol. I Medier uppmanas eleverna att låna en för dem obekant CD-skiva, ta reda på 

mer om artisten eller gruppen samt lyssna noga på skivan. Uppgiften lyder: 
 

 …skriv en recension av den. När gjordes den? Har gruppen släppt fler skivor? 

 Vad är bra och vad är dåligt? Hur många smultron, getingar eller solar får den av dig?  

(Boglind & Boglind 1998, s. 72)  

 

I Fixa texten är motsvarande uppgift formulerad på följande sätt: 
 

 Nu har du samlat massor av information och tankar. Skriv din recension. 

 Ge verket ett betyg när du är klar med din text. Hitta gärna på en egen symbol. 

 (Sahlin 2009, s. 37) 

 

Den typ av symboler, som här beskrivs, kan sägas ingå i en samtidskontext, inom vilken 

detta sätt att bedöma och betygsätta olika företeelser ges stort utrymme. I Medier blir denna 

typ av kortfattad bedömning med fokus på symboler även exemplifierad med hjälp av fyra 

korta sammanfattningar av recensioner, hämtade från tidningen Nöjesguiden, där betyget i 

form av ett slags tärningar framträder tydligt. Detta synliggör recensionen som en del av det 

Nyström (2000) benämner tidningsdiskurs. 

  

I Medier uppmanas eleven vid ett par tillfällen att ta kontakt med personer, vars verk blivit 

recenserade och fråga hur detta har känts. Denna typ av uppgifter kan möjligen också tänkas 

höra hemma i en form av sociokulturell och politisk kontext, inom vilken det är viktigt att 

röra sig utanför skolkontexten och förankra skolans vardag i det som av många kallas 

verkligheten.  

 

Sammanfattningsvis kan man, när det gäller läroböckernas placering i Ivaničs (2004) modell 

med olika språklager, se både likheter och skillnader mellan läromedlen med avseende på 

vilka möjligheter att utveckla recensionskompetens som eleverna erbjuds. I Ivaničs modell 

beskrivs lagren som inbäddade i varandra men de tycks ändå fokuseras i olika hög grad i de 

olika läromedlen, något som även Ivanič framhåller vad gäller modellen. I det äldre 

läromedlets båda böcker, Aktiviteter 2 och Medier, fokuseras huvudsakligen språklager tre, 

själva skrivhändelsen. I Fixa texten 1 framstår de olika språklagren som mer inbäddade i 

varandra när det gäller det sätt på vilket exempelvis fakta om recensionen och uppgifter 

presenteras.  

 

I figur två illustreras läroböckernas placering i Ivaničs (2004) modell med språklager.  
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Figur 2: Språklager i de undersökta läroböckerna. Efter Ivanič (2004, s. 223). Titlar i fetstil anger att 

språklagret tydligt fokuseras i boken, parentes anger att boken endast i liten utsträckning placerar sig i detta 

språklager. 

Diskurser för skrivundervisning   
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang om vilka språklager som dominerar eller 

samverkar i läroböckerna, blir det möjligt att placera dessa i någon av de sex diskurser, som 

Ivanič (2004) presenterar i sitt diskursanalytiska ramverk (se bilaga): färdighetsdiskursen, 

kreativitetsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen, diskursen om sociala praktiker eller 

den sociopolitiska diskursen. Ramverket ger möjlighet att analysera vilken syn på skrivande 

och skrivundervisning som tycks dominera i böckernas avsnitt om recensionsskrivande.  

 

Analysen utifrån språklager placerade huvudsakligen Aktiviteter 2 och Medier i språklager 

tre, språkhändelsen, men även språklager två gick att identifiera. Båda dessa språklager 

ingår i processdiskursen. I Aktiviteter 2 betonas att recensionen skall vara en länk mellan 

författaren och läsaren. Möjligheten att publicera sin recension nämns: 
 

 …du ska tänka  på för vem du skriver. Har du fått i uppgift att lämna in en  

 recension till läraren eller skriver du till dina kamrater, kanske i skoltidningen?  

(Alvåker & Boglind 1998, s. 47) 

 

Även diskursen om sociala praktiker rör sig i språklager tre och likt processdiskursen 

fokuserar denna diskurs själva skrivhändelsen, men den innehåller en starkare betoning av 

behovet att kommunicera. Ovanstående citat visar, att skrivandet i Aktiviteter 2 

huvudsakligen förväntas ske i en skolkontext, vilket innebär att eleven visserligen skriver för 

en mottagare men att den skrivna produkten, stannar inom skolans väggar. Ivanič (2004) 

lyfter fram att man i diskursen om sociala praktiker rör sig utanför skolan och att kopplingen 

till ”real life contexts”(s 225) är tydlig, vilket inte är fallet i Aktiviteter 2. Däremot visar sig 

Medier utöver processdiskursen ha ett tydligare drag av diskursen om sociala praktiker, 

eftersom eleven både uppmanas att publicera sin recension på internet och att ta kontakt med 

olika personer som recenserats. 

 

Fokus tycks i det äldre läromedlet ligga på de praktiska processer, som involveras i 

skrivandet, vilka i framförallt Aktiviteter 2 utgör större delen av avsnitten om recensionen. 

Fakta om recensionen presenteras i denna bok ytterst kortfattat och instruktionerna inför ett 

eget skrivande är i korfattade: 
 

 Vad handlar boken om? Detta är den lättaste delen av recensionen, men 

4.  Medier, Fixa texten! 1 

3. Fixa texten! 1, Medier, Aktiviteter 2 

2. Fixa texten! 1  

 

 

 

 

Aktiviteter 2 (Medier)                                   

1. Fixa texten!  

(Akt., Medier) 
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 den får inte ta större del än halva recensionen. Naturligtvis får du inte  

 heller avslöja för mycket av innehållet, utan i stället locka till läsning.  

(Alvåker & Boglind 1998, s. 47) 

 

Ovanstående ligger i linje med Ivanič (2004), som påtalar att de praktiska processerna 

kommit att stå i centrum i processdiskursen. Hon betonar att denna även bygger på de 

kognitiva processer som ryms inom språklager två, vilka kan antas vara en förutsättning för 

skrivandet. Dessa kognitiva processer kan vara underliggande och synliggörs inte heller 

tydligt i någon av det äldre läromedlets båda böcker, tydligast är de när eleverna uppmanas 

att motivera sina åsikter.  

 

I Aktiviteter 2 och i Medier tycks inte någon undervisande lärare vara närvarande. Det sätt, 

på vilket recensionsskrivandet presenteras, förutsätter en god förförståelse vad gäller 

recensionens syfte, språk och struktur. I böckerna finns du-tilltal, en enskild elev är i fokus, 

och i Aktiviteter 2 synliggörs endast enskilt arbete. Även i Medier ligger fokus på enskilt 

arbete, men vid ett tillfälle uppmanas eleven att diskutera med en annan läsare. I 

processdiskursen förväntas skrivundervisning enligt Ivanič (2004) vara explicit. Implicit 

skrivundervisning sägs däremot vara utmärkande för kreativitetsdiskursen, vilket antyder att 

dessa båda böcker även har drag av kreativitetsdiskursen.  
 

I kreativitetsdiskursen förväntas skrivinlärning ske ge genom att man skriver om ämnen som 

intresserar en. Detta blir framträdande i Medier bland annat genom formuleringar som 
 

 Skriv en recension av den sämsta videofilm du någonsin sett.  

Eller den bästa. Motivera ordentligt.  

(Boglind & Boglind 1998, s. 73) 

 

Också i Aktiviteter 2 förutsätts, om än underförstått, att eleven skriver av intresse: man skall 

locka andra att läsa en bok. Även den introduktion som ges till det övergripande avsnittets 

olika uppgifter, där variation betonas för att det annars blir tråkigt, kan sägas placera 

Aktiviteter 2 i kreativitetsdiskursen.  

 

Det nyare läromedlet, Fixa texten! 1 visade sig i modellen med språklager huvudsakligen 

röra sig mellan de båda lagren text och social kontext, vilket placerar detta läromedel i 

genrediskursen. Ivanič (2004) synliggör med hjälp av en streckad pil mellan de båda 

språklagren (se bilaga) hur dessa samverkar i genrediskursen. I Fixa texten! 1 fokuserades 

även språklager två, kognitiva processer, vilket bland annat sker genom att eleverna 

uppmanas att motivera sina åsikter och att jämföra olika aspekter av recensioner: 
  

 Läs och jämför era texter. Vad har de flesta skrivit recensioner om? Finns det  

 någon recension som sticker ut från mängden? Varför gör den det? 

 (Sahlin 2009, s. 37) 

 

De kognitiva processerna ingår som en del av både kreativitetsdiskursen och 

processdiskursen, men kan enligt Ivanič även ingå i genrediskursen. 

 

En viktig del av genrediskursen är enligt Ivanič (2004) explicit skrivundervisning, vilket 

också framhålls av genrepedagoger (se exempelvis Gibbons 2009). I Fixa texten! 1 möter 

eleverna ett relativt varierat utbud av möjligheter till recensionskompetens. Eleverna erbjuds 

dels en omfattande faktadel:  
 

 I fördjupningen kan kritikern också tolka verket, alltså försöka förstå 

 vad, till exempel filmen eller boken vill säga. Vill den roa eller uppröra? 

 Vill den lära ut något? Ibland jämförs verket med liknande verk, som  
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 kritikern har läst eller sett. (Sahlin 2009, s. 32) 

dels ett antal uppgifter, huvudsakligen riktade till en enskild elev genom ett du-tilltal: 
 

 I fördjupningen berättar du mer ingående vad verket handlar om och  

försöker göra dina egna tolkningar. I tolkningen kan du komma fram till om  

verket har något budskap, alltså om verket vill säga eller lära ut något till dig.  

(Sahlin 2009, s. 37) 

 

Denna lärobok tycks i hög grad ta rollen av en implicit lärarröst (se Falck-Ytter 1999) vid 

sidan om den verklige läraren.  

 

Ivanič (2004) betonar att diskurser kan förekomma tillsammans och hon kopplar samman 

diskurs ett, färdighetsdiskursen, med diskurs fyra, genrediskursen. Detta tycks delvis gälla 

även i Fixa texten! 1 eftersom många av de exempel och övningar, som eleverna möter i 

detta läromedel, befinner sig i det innersta språklagret, text. Detta språklager är starkast 

sammankopplat med färdighetsdiskursen. Lärobokens faktadel fokuserar på det som kan 

anses vara en korrekt skriven recension, bland annat genom ett antal exempel på hur 

recensioner skrivs i enlighet med genrekonventioner, även om detta begrepp inte nämns. 

Exempelvis betonas att en recension för det mesta skrivs i presens: 
 

 När mamma blir sämre flyttar de hem till mormor,   

 eller ”senilkärringen” som Jenna kallar henne.  

(Sahlin 2009, s.33) 

 

Detta är enda gången som genretypiska drag tydligt synliggörs för eleven med hjälp av 

understrykningar.  I bokens uppgifter betonas inte tydligt något krav på korrekthet, vilket 

enligt Ivanič (2004) är ett bedömningskriterium inom färdighetsdiskursen. Detta innebär att 

färdighetsdiskursen inte kan identifieras som dominerande i denna läroboks avsnitt om 

recensionsskrivande. 

 

Sammanfattningsvis blir det vid en analys med hjälp av Ivaničs (2004) diskursanalytiska 

ramverk tydligt, att läroböckerna ingår i olika diskursiva praktiker. I avsnitten om 

recensionsskrivande rör sig visserligen böckerna mellan olika diskurser men en diskurs 

tycks ändå dominera, vilket också Ivanič synliggör som vanligt förekommande när det gäller 

exempelvis lärares diskurstillhörighet. Även om Aktiviteter 2 och Medier i första hand kan 

placeras i processdiskursen, visar de sig även röra sig i kreativitetsdiskursen och vad gäller 

Medier till viss del i diskursen om sociala praktiker. Att dessa diskurser kan förekomma 

tillsammans, visar också Randahl (2011) i sin studie. Fixa texten! 1 kan främst placeras i 

genrediskursen, men placerar sig också relativt tydligt i färdighetsdiskursen. Värt att notera 

är att varken Medier eller Fixa texten! 1, trots att båda till viss del visade sig ingå i 

språklager fyra, kan sägas ingå i den sociopolitiska diskursen.  

 

I följande tabell illustreras de viktigaste aspekterna av läroböckernas placering i Ivaničs 

(2004) diskursanalytiska ramverk (jämför bilaga). Aktiviteter 2 och Medier redovisas 

tillsammans, då de ingår i samma läromedelsserie. 
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Lärobok: 

 
Språk- 

lager 

(tydligast): 

Föreställningar 

om skrivande: 

 

Föreställningar  

om skriv- 

inlärning: 

 

Inställning 

till skriv- 

undervisning: 

 

Diskurs som 

tycks 

dominera: 

Aktiviteter 

 

 

 

 

Medier 

3  (2) 

 

 

 

 

3  (2)  (4) 

Det praktiska 

iscensättandet 

av (mentala) 

processer. 

 

Till viss del 

även social 

kontext. 

Användande av 

praktiska 

processer. 

Skolkontext. 

 

Till viss del 

även ”real-life 

contexts”. 

 

Läroboken 

som implicit 

lärarröst (du-

tilltal). 

Erbjuder: 

(fakta), 

instruktioner 

inför 

skrivande, 

(modelltexter, 

övningar). 

Process-

diskurs 

Fixa texten!  1  (2) 3  (4) 

 

Olika typer av 

text (här 

recensionen) 

skapas i sociala 

kontexter.  

 

Det finns vissa 

språkliga och 

stilistiska drag 

som utmärker 

olika typer av 

text. 

Inlärning och 

användning av 

genre-typiska 

drag, vilka 

fyller ett 

specifikt syfte i 

specifika 

kontexter.  

 

Läroboken 

som implicit 

lärarröst (du-

tilltal). 

Erbjuder:  

modelltext, 

bilder, fakta, 

exempel på 

genretypiska 

uttryck, 

övningar 

Genre-

diskurs 

Figur 3: Huvudsaklig diskurstillhörighet för läroböckerna i studien. Tabell inspirerad av Ivanic (2004).  

Genrepedagogiskt perspektiv     
Trots att inte genrediskursen identifierades som dominerande i det äldre läromedlets båda 

böcker, Aktiviteter 2 och Medier, valde jag att analysera dessa även med hjälp av 

cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007). Detta motiverar 

jag med att läromedlet fortfarande används och med att kunskap om olika genrer skrivs fram 

tydligt i den nya läroplanen för grundskolan, även om man där väljer att tala om typer av 

texter. Det nyare läromedlet, Fixa texten! 1 sägs fokusera på genrer och vara anpassat till 

Lgr 11 och i detta läromedel identifierades också genrediskursen som dominerande. Då blir 

det, menar jag, av värde att studera hur de olika uppgifterna relaterar till cirkelmodellen, 

vars faser inom genrepedagogiken utgör grunden för undervisning om genrer och bidrar till 

att utveckla elevers genrekompetens. 

 

Centralt i cirkelmodellens första fas (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 

2007) är möjligheten att gemensamt skapa förförståelse inför skrivandet och skapa kunskap 

om genren. I Medier presenteras recensionen på följande sätt:  
 

 En recension ska innehålla både åsikter och fakta. Förutom vad du tycker om 

 filmen kan du skriva lite om vem det är som har gjort den, vad  det är för film 

 (skräck, komedi…) hur filmen är gjord, om regissören och skådespelarna har  

 gjort andra filmer osv. I en recension kan du vara väldigt personlig och skriva 

 nästan vad som helst. (Boglind & Boglind 1998, s. 71) 

 

Utöver ovanstående citat erbjuds ytterligare några rader med fakta. Andra möjligheter att 

skapa förförståelse skulle i denna bok kunna vara uppgifter som går ut på att man skall läsa 

olika recensioner, liksom en bild på en filmaffisch.  
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Det visar sig att även Aktiviteter 2 erbjuder begränsad fakta om genren. När det gäller 

recensionens struktur och språk betonas i denna bok, att den del av recensionen som berättar 

vad boken handlar om, inte får ta större del än halva recensionen och att man inte får avslöja 

för mycket utan bör locka till läsning. Boken närmar sig en beskrivning av recensionens 

utmärkande språkliga drag genom formuleringen ”t ex humoristiskt, mycket dialog, svåra 

eller lätta ord” (Alvåker & Boglind 1998, s. 47). Svårast i en recension sägs vara att besvara 

frågan varför, vad man tror att ”författaren vill med sin text, vad finns det för budskap?” (s. 

47). Det handlar i detta avsnitt alltså snarare om varför författaren har skrivit boken man 

recenserar, än om att förstå varför man skriver en recension.  

 

Fixa texten! 1 visar sig tillhandahålla viss möjlighet att gemensamt skapa förförståelse. 

Detta kan tänkas ske med hjälp av fakta, bilder och övningar som boken erbjuder. Elevens 

förförståelse utmanas i inledningstexten genom formuleringen:  
 

Tittar du mycket på film? I så fall har du säkert en hel del åsikter om  

filmer du har sett. Ibland kanske du till och med har tänkt att du skulle  

vilja tipsa andra om en bra film. Då hade du kunnat skriva en recension 

och berätta vad du tyckte var bra med filmen.   

 (Sahlin 2009, s. 27) 

 

I boken finns en bild på ett filmomslag, som skulle kunna användas i ett samtal för att skapa 

förförståelse, men denna möjlighet nämns inte i boken. När det gäller att skapa kunskap, 

beskrivs genrens typiska drag på fyra sidor i ett avsnitt som till skillnad från resten av 

recensionskapitlet inte riktar sig till en enskild elev med ett du-tilltal utan i stället är skrivet 

som en faktatext. Den kunskap som erbjuds i avsnittet, förutsätter att eleven har studerat 

bokens modelltext, eftersom förklaringarna refererar till denna. Här finns ett underlag för 

enskilt arbete såväl som för gemensamt arbete med texten, även om det gemensamma 

arbetet inte heller här betonas.  

 

I cirkelmodellens andra fas är tanken att man gemensamt skall studera en modelltext inom 

genren och dekonstruera denna. På så sätt får man också förebilder inför sitt skrivande (se 

exempelvis Hedeboe & Polias 2008). I Aktiviteter 2 erbjuds inte någon modelltext. I Medier 

finns fyra korta recensioner, vilka skulle kunna fungera som en form av modelltexter, men 

någon uppgift med syfte att dekonstruera dessa modelltexter erbjuds inte. I Fixa texten!1 

möter eleven däremot en recension av filmen I taket lyser stjärnorna. Denna recension kan 

eleven läsa på egen hand, men den skulle även kunna vara en resurs för ett gemensamt 

arbete. Recensionen dekonstrueras i faktaavsnittet och i uppgifterna till detta. De första 

uppgifterna omfattar knappt två sidor och på dessa sidor vänder sig läromedlet till en enskild 

elev med uppgifter som utgår från modelltexten. Uppgifterna är dels rena innehållsfrågor, 

dels frågor om recensionens språk, vilka kan bidra till att bygga genrekompetens: 
 

 I recensionen finns ordet debut med flera gånger. Men vad betyder ordet? 

 Här nedanför finns fyra röster. Vilken röst hör bäst ihop med ordet debut, 

 tycker du? Förklara hur du tänker.   

(Sahlin 2009, s. 35) 

 

I ovanstående citat exemplifieras hur eleverna ges möjlighet till dekonstruktion, med avsikt 

att identifiera och förklara ett genretypiskt begrepp. 

 

Den nyare läroboken visar sig även erbjuda uppgifter som kan relatera till cirkelmodellens 

tredje fas, att gemensamt skriva en text i enlighet med de kunskaper man byggt upp om 

genren. Eleven uppmanas att tillsammans med en kamrat recensera ett av lärobokens kapitel. 

Denna recension skall sedan redovisas muntligt eller skriftligt inför klassen. Däremot 
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synliggörs inte att läraren skulle kunna ha en viktig del i ett gemensamt skrivande. I det 

äldre läromedlet båda böcker erbjuds inte någon uppgift som inbjuder till gemensamt 

skrivande. 

 

Både Aktiviteter 2 och Medier visar sig huvudsakligen gå att relatera till cirkelmodellens 

fjärde fas: att skriva en egen recension. Även Fixa texten! 1 erbjuder möjlighet till arbete i 

enlighet med denna fas. Kapitlet om recensionen avslutas med uppgiften att skriva en egen 

recension och instruktionerna inför detta skrivande omfattar drygt en sida, vilket kan 

jämföras med Aktiviteter 2 vars hela recensionsavsnitt omfattar en sida. I instruktionerna 

tycks man i Fixa texten! 1 förutsätta att eleven har inhämtat viss kunskap om recensioner, 

men samtidigt återkopplas till faktadelen och används delvis samma rubriker. Processen 

synliggörs genom att eleven först uppmanas att samla fakta om verket och på andra sätt 

samla sina tankar, för att därefter skriva recensionen.  

 

Det visar sig sammanfattningsvis vid en analys utifrån cirkelmodellen, att Fixa texten! 1 på 

olika sätt relaterar till modellens fyra faser, men att lärarens roll i en explicit 

undervisningssituation inte synliggörs. Däremot kan läroboken sägas ha det Falck-Ytter 

(1999) benämnt en ”implisitt laererstemme” (s. 54). Det äldre läromedlets båda böcker 

Aktiviteter 2 och Medier visar sig främst relatera till cirkelmodellens fjärde fas och har också 

vissa drag av implicit lärarröst.  

 

I följande figur synliggörs hur de olika möjligheter till recensionskompetens, som 

läroböckerna erbjuder, kan relateras till cirkelmodellens fyra faser. 

 

 
Figur 4: Möjligheter att utveckla recensionskompetens, relaterat till cirkelmodellen. 

 

 

 

 

 

•Modelltext: Fixa 
texten! 1 (Medier) 

•Övningar kopplade 
till modelltext: Fixa 
texten! 1 

 

•Övning - recensera 
tillsammans med 
kamrat: Fixa texten! 1 

•Fakta: Fixa texten!  
(Aktiviteter 2, 
Medier) 

•Bilder: Fixa texten! , 
Medier 

•Övningar: Fixa 
texten! 1 (Medier) 

•Uppgift - skriva egen 
text: Fixa texten!  1, 
Aktiviteter 2, 
Medier 

•Du-tilltal: Fixa 
texten!  1, 
Aktiviteter 2, 
Medier 

Fas 4: 
Självständig 
konstruktion 

Fas 1: 
Förförståelse 

Fas 2: 
Gemensam 

de-
konstruktion 

Fas 3: 
Gemensam  

konstruktion 
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Diskussion   
I kommande avsnitt diskuteras inledningsvis den metod jag valt för min studie. Därefter 

följer en diskussion kring studiens resultat samt slutsats och förslag till fortsatt forskning.  

Metoddiskussion 

Jag är medveten om att jag som svensklärare verksam inom det fält, vars läromedel jag 

undersöker, kan bära med mig en viss förförståelse som skulle kunna påverka mitt resultat. 

Jag menar dock att jag genom mitt val av analysverktyg har lyckats skapa distans till 

materialet och på så sätt undvikit att påverkas av en eventuell förförståelse.  

 

I studien användes dels Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk, dels cirkelmodellen (se 

exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007) som analysinstrument. Det sätt jag i 

denna studie använder begreppet diskurs, bygger på den definition som Ivanič gett av 

begreppet. Detta innebär att jag inte gör någon regelrätt diskursanalys, som den exempelvis 

beskrivits av Bolander och Fejes (2009). Bolander och Fejes poängterar dock att 

diskursanalys inte är någon enhetlig metod, utan att det finns många definitioner. 

Diskursanalys sägs vara en analysmetod som kan användas för att visa ”vad som tas för 

givet respektive vad som osynliggörs, genom de sätt som olika företeelser beskrivs i texter 

och tal” (s 81). Detta är en del av det jag anser mig göra med hjälp av Ivaničs 

diskursanalytiska ramverk.  

  

Trots att det inte visade sig helt enkelt att identifiera till vilka språklager olika delar av 

läromedlen kunde relateras, menar jag att Ivaničs (2004) modell med språklager gav 

möjlighet att fånga var fokus ligger i läroböckernas erbjudanden av exempelvis uppgifter 

och kunskap om genretypiska begrepp. Genom att konstatera att olika delar av det som kan 

innefattas i begreppet recensionskompetens i varierande grad fokuseras i de olika 

läroböckerna och att även sättet att presentera recensionen skiljer sig åt, blev det möjligt att 

dra slutsatser om läromedlens huvudsakliga diskurstillhörighet utifrån de skrivpedagogiska 

diskurser som Ivanič beskriver.  

 

Genom att låta Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk samverka med cirkelmodellen (se 

exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007) möjliggjordes en fördjupad förståelse 

av materialet. Det blev möjligt att konstatera att vissa moment eller faser, som utifrån 

genrepedagogiken (se exempelvis Gibbons 2009) kan anses betydelsefulla i utvecklandet av 

recensionskompetens, fokuserades i olika grad eller helt saknades i respektive läromedel. 

Med Bolander och Fejes (2009) kunde konstateras att vissa delar av genrekompetensen 

tycktes osynliggjord.  

 

Förhoppningsvis kan min beskrivning av analysen samt av resultatet bidra till att synliggöra 

det som var studiens syfte: att jämföra tre läroböcker i svenska med avseende på vilka 

möjligheter elever i årskurs sex till nio erbjuds att utveckla recensionskompetens. Jag menar, 

att jag i mitt val av exempel givit en rättvisande bild av läroböckerna, med avseende på vilka 

möjligheter till genrekompetens de erbjuder. Att det kan finnas svårigheter i att relatera 

läroöckernas placering i diskursmodellen till vilka förmågor elever faktiskt ges möjlighet att 

utveckla, kan ses som ett problem i studien. Detta är något som även Randahl (2011) tagit 

upp i samband med lärares och elevers positioneringar i modellen. Kombinationen av 

Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk och cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 

eller Martin & Rose 2007) bidrog enligt min mening till att tydligare synliggöra vilka 

möjligheter elever erbjuds för att utveckla recensionskompetens.  
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Mitt val av läromedel i studien föregicks av ett antal överväganden. De böcker jag slutligen 

valde är skrivna utifrån delvis olika synsätt på skrivande, med Ivaničs (2004) ord ingår de i 

olika skrivpedagogiska diskurser vilka synliggörs i bland annat styrdokument. Att välja ett 

relativt gammalt läromedel och jämföra det med ett nyare, kan möjligen tyckas tveksamt, 

men jag motiverar detta val med att det är ett läromedel som fortfarande används. Jag menar 

att det då också blir relevant att undersöka. Jag motiverar valet av det nyare läromedlet med 

att det tydligt fokuserar på genrer. Det finns givetvis en mängd andra läromedel, vilka skulle 

kunna ingå i en fortsatt och fördjupad läromedelsanalys.  

 

Skjelbred (2003) pekar ut läromedels multimodalitet i form av samverkan mellan 

exempelvis text och bild som ett viktigt undersökningsområde. I min studie gör jag inte 

någon djupare analys av bilderna, men de ingår som en del av läroböckernas design (se 

exempelvis Selander 2008) och därigenom även som en del av de möjligheter till 

recensionskompetens som erbjuds. 

Resultatdiskussion 

I kommande avsnitt diskuteras studiens resultat mot bakgrund av diskurstillhörighet (Ivanič 

2004) och cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007). Syftet 

med undersökningen var att jämföra tre läroböcker i svenska med avseende på vilka 

möjligheter elever i årskurs sex till nio erbjuds att utveckla recensionskompetens. Detta 

kommer jag att diskutera under rubrikerna recensionskompetens. Ett tydligt resultat i min 

studie var, att de tre läroböckerna nästan genomgående tycktes använda en ”implisitt 

laererstemme” (Falck-Ytter 1999), innebärande att läroboken kan ses som en lärare vid sidan 

av den verkliga läraren, varför lärarens roll diskuteras under en egen rubrik. Jag kommer 

vidare att relatera läroböckerna till styrdokumentens syn på skrivande under rubriken 

anpassning till läroplan.  

 

Jag kopplar i diskussionen tillbaka till några av de problem, som jag nämnde inledningsvis 

och som jag menar att tidigare forskning (bland andra Nyström 2000, Ewald 2007 och 

Nyström-Höög 2010) synliggjort vad gäller recensionen: att skolskrivandets recensioner ofta 

domineras av begränsade handlingsreferat och att det tycks finnas en avsaknad av en tydlig 

undervisningsmodell och möjligen också av ett metaspråk för att tala om genrer.  

 

Att utveckla genrekompetens, i form av kunskaper och färdigheter som man som skribent 

kan behöva för att nå förmågan att skriva en text i enlighet med vissa genrekrav, betonas i 

Lgr 11 (Skolverket 2011). I denna studie har recensionen varit i fokus, varför endast 

utvecklandet av genrekompetens avseende recension, i studien definierad som 

recensionskompetens, diskuteras.  

Recensionskompetens 
Min studie synliggjorde både likheter och skillnader mellan läroböckerna, vad gäller vilka 

möjligheter till recensionskompetens som eleverna erbjuds. I detta sammanhang skall 

återigen konstateras, att det är en påtaglig skillnad i hur många sidor som i respektive 

läromedel ägnas åt recensionen och recensionsskrivande. Självklart får detta konsekvenser 

för hur ingående recensionen beskrivs liksom för antalet uppgifter som elever erbjuds för att 

utveckla genrekompetens. Värt att notera i sammanhanget är dock att det är dessa sidor som 

elever kan tänkas möta i en undervisningssituation. 

Diskurser för skrivundervisning 
Studien visade att läroböckernas recensionsavsnitt gick att placera i olika skrivpedagogiska 

diskurser i Ivaničs (2004) diskursanalytiska ramverk för skrivundervisning; 
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processdiskursen respektive genrediskursen, inom vilka olika föreställningar om skrivande 

och skrivinlärning gör sig gällande. Detta får, menar jag, konsekvenser för elevers möjlighet 

att utveckla förmåga till recensionskompetens.  

 

Genom att läroböckerna visade sig att ingå i olika skrivdiskurser uppvisade de skilda sätt att 

förhålla sig till recensionen som genre och till recensionsskrivande, både vad gäller hur 

recensionen presenteras och vilken typ av övningar som erbjuds. Detta synliggör hur 

läromedel kan tänkas peka ut giltig kunskap, något som bland andra Norlund (2009) och 

Selander (2008) påtalat. Böckerna betonade delvis skilda aspekter av recensionsskrivandet 

och de utelämnade då andra aspekter. Därigenom pekas enligt min mening vad som kan 

tolkas som giltig kunskap ut, både för elever och för lärare.  

 

Bland andra Carlson och von Brömssen (2011) betonar att lärare ofta planerar sin 

undervisning utifrån läroböcker och Selander (2008) går så långt som till att säga att 

läroböcker i högre grad än läroplaner styr elevers lärande. Detta innebär, menar jag, att de 

undersökta läroböckernas skilda sätt att förhålla sig till recensionen kan komma att få stort 

inflytande på elevers möjligheter till recensionskompetens och i förlängningen på 

möjligheterna att klara kunskapskraven i Lgr 11 (2011).  

 

Studien visade att Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) ingick i genrediskursen. I boken 

presenterades fakta och ett antal övningar med vars hjälp genretypiska drag synliggjordes, 

bland annat recensionens språk i form av till exempel värdeladdade ord. I boken framgick 

även att det kan finnas vissa andra språkliga drag, som man som elev behöver förhålla sig 

till, exempelvis recensionens tempus. Jag menar att denna bok därigenom vid ett flertal 

tillfällen kan sägas peka ut giltig kunskap och styra undervisningen och lärandet. Bland 

annat synliggjordes i studien att det endast var i samband med att tempus presenterades, som 

bokens exempel också tydligt med hjälp av understrykningar förklarade vad som avsågs. 

Någon liknande förklaring erbjöds exempelvis inte i samband med att beskrivande ord 

exemplifierades eller skulle tränas i en övning. Jag är övertygad om att detta kan utgöra ett 

hinder för många elever att uppnå genrekompetens. Jag hävdar att begrepp som beskrivande 

eller värdeladdade ord inte kan ses som självklara för alla elever, varför sådana begrepp 

behöver förklaras. I bokens övningar ingick även att förstå ordet debut. Detta är givetvis ett 

relevant ord i samband med recensionsskrivande, men valet av ord innebär eventuellt att 

andra relevanta begrepp kommer i skymundan.  

 

I en fullgod recensionskompetens kan med hänvisning till bland andra Christie och 

Derewianka (2008) sägas ingå både att kunna sammanfatta en handling och att tolka och 

bedöma ett verk, liksom att utifrån genrens konventioner skriva en egen recension. Studien 

visade att Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) erbjuder möjlighet till en sådan genrekompetens, 

bland annat genom att förklara vad det innebär att tolka en text. Ingen av dessa förmågor 

synliggjordes tydligt i de andra böckernas avsnitt om recensionsskrivande även om 

Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) hänvisade till ett annat avsnitt i boken.   

 

I studien framkom också att varken Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) eller Medier 

(Boglind & Boglind 1998) betonade recensionens språkliga drag, vilket jag menar är en 

naturlig konsekvens av att dessa böcker i första hand placerade sig i processdiskursen. I 

denna betonas enligt Ivanič (2004) den praktiska processen, det centrala är själva skrivandet. 

I studien var formuleringar som ”…kan du skriva lite om…” (Boglind & Boglind 1998, s. 

71) och ” ... skriva nästan vad som helst” (s. 71) exempel på detta.  Jag hävdar att elever 

genom dessa och liknade formuleringar ges stor frihet att utforma recensioner lite som de 

vill, möjligen grundat på en eventuell förförståelse om det Nordenfors (2010) kallar genrens 
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prototypiska utseende. En sådan förförståelse kan enlig min mening förstärkas genom de 

mycket korta modelltexter som Medier erbjuder och även genom den vikt som läggs vid 

olika former av symboler för att uttrycka ett betyg. Enligt Ewald (2007) har 

recensionsskrivande blivit ett mer eller mindre rutinmässigt inslag i undervisning och ofta 

handlar recensionsskrivande enligt henne om begränsade handlingsreferat och 

standardiserade värdeomdömen. Detta faktum, liksom Nordenfors konstaterande att 

recensioner som elever skriver ofta är relativt korta, menar jag också skulle kunna förstås 

utifrån modelltexterna i denna bok. Enligt min mening lämnar Aktiviteter2 och Medier ett 

alltför stort ansvar till eleven vad gäller att skriva en recension enligt genrekonventionerna, 

oberoende av om det gäller textens innehåll, struktur eller språk.  

 

Studien visade även att både Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) och Medier (Boglind & 

Boglind 1998) förutom i processdiskursen också ingick i kreativitetsdiskursen. Denna 

diskurs utgår från att skrivinlärning sker genom att man skriver om sådant som intresserar en 

och diskursen har enligt Randahl (2011) bland annat kritiserats för att cementera skillnader i 

elevers språkliga bakgrund. En sådan skillnad skulle i relation till föreliggande studie kunna 

vara hur förtrogen man som elev är med recensionen som genre och dess språk. I båda dessa 

böcker förmedlas, menar jag, en bild av att en recension i princip inte behöver följa några 

regler utan att eleven kan skriva lite som hon vill. Selander (2010) hävdar att läroböckers 

arbetssätt och texter avgör hur elever arbetar, liksom vad som räknas som kunskap. Den 

kunskap om genren, som med hjälp av bland annat övningar synliggörs, är i främst 

Aktiviteter 2 men även i Medier begränsad och kortfattad. Ett läromedel, som inte tydligt 

presenterar genrens utmärkande drag ger enligt min mening en elev som saknar förtrogenhet 

med genren sämre möjlighet att uppnå recensionskompetens. Då blir vinnaren den elev, som 

redan behärskar genren och som därigenom har bättre förutsättningar att kasta sig direkt in i 

cirkelmodellens fas fyra, det vill säga skrivandet av en egen text.  

Cirkelmodellen  
Studien visade även att läromedlens diskurstillhörighet tycktes påverka hur de relaterade till 

cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007), studiens andra 

analysverktyg. Cirkelmodellen är i första hand en pedagogisk modell, med vars hjälp det blir 

möjligt att bedriva en tydlig undervisning om genrer. Vilka av cirkelmodellens faser, som 

fanns representerade i böckerna, kan enligt min mening ses som avgörande för vilka 

möjligheter till recensionskompetens som läromedlen erbjuder, bland annat i form av 

stödstrukturer (Bruner 2002) och i form av ett metaspråk. Bland annat Norberg Brorsson 

(2007) har påtalat behovet av ett metaspråk för att kunna tala om genrer och enligt 

exempelvis Johansson och Sandell Ring (2008) är cirkelmodellen en väg att utveckla ett 

sådant metaspråk. 

 

När läromedlen relaterades till cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & 

Rose 2007) kunde Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) och Medier (Boglind & Boglind 

1998) huvudsakligen sägas relatera till cirkelmodellens fjärde fas: att skriva en egen text. En 

konsekvens som jag ser av detta är att ett användande av detta läromedel kan innebära att 

elever skriver recensioner utan annat än ytlig kunskap om genren, eventuellt förvärvad på 

egen hand. Min studie visade att varken Aktiviteter 2 eller Medier annat än ytterst sällan 

använde något metaspråk för att synliggöra recensionens genretypiska drag. I de fall det 

förekom erbjöds inga exempel eller förklaringar, vilka hade kunnat utgöra stödstrukturer i 

ett gemensamt arbete. 

 

Studien visade att Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) kunde relateras till cirkelmodellens samtliga 

fyra faser. Jag vill dock betona att inte heller detta läromedel tydligt synliggör det som inom 
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genrepedagogiken ses som väsentligt; explicit undervisning och gemensamt arbete (se 

exempelvis Gibbons 2009). Falck-Ytter (1999) menar att läroböcker idag ofta har tagit över 

en del av lärarens roll och hon menar även att de kan fungera som dolda lärarhandledningar. 

Konsekvenserna av detta skulle kunna bli att eleven också med denna lärobok i praktiken 

lämnas ensam i sitt arbete med att nå recensionskompetens, utom i två uppgifter som 

förutsätter samarbete med klasskamrater. Jag är inte övertygad om att denna bok då ger en 

verklig möjlighet att bygga upp recensionskompetens, hur tydlig arbetsgång den än erbjuder. 

Däremot är enligt min mening förutsättningarna bättre än med någon av det andra 

läromedlets båda böcker. Detta grundar jag på att denna bok erbjuder både en modelltext, en 

omfattande faktadel som bearbetas genom olika uppgifter, samt instruktioner för skrivande 

kopplade till både fakta och modelltext.  

En allsidig språksyn som möjlighet till recensionskompetens 
I analysen av hur läromedlen kunde placeras i modellen med språklager Ivanič (2004) 

konstaterades att den nyare läroboken, Fixa texten! 1 (Sahlin 2009), huvudsakligen rörde sig 

mellan två språklager; text och social kontext, men att även det andra och det fjärde 

språklagret fanns representerade.  De båda andra böckerna visade sig inte lika tydligt kunna 

placeras i flera språklager. Ett läromedel som inbegriper flera språklager erbjuder enligt 

Ivanič en mer allsidig språksyn, vilket jag menar även kan innebära en ökad möjlighet att 

utveckla recensionskompetens. Recensionen som genre kan, menar jag, förväntas röra sig 

mellan alla fyra språklagren. Detta skulle, i enlighet med Ivanic, kunna tyda på att Fixa 

texten! 1 erbjuder en mer allsidig syn på recensionen och recensionsskrivande och 

därigenom erbjuder en mer allsidig recensionskompetens, vilket även till viss del bekräftas i 

min studie. 

 

Inom genrepedagogiken urskiljs ett antal så kallade skolgenrer, bland annat argumenterande 

och diskuterande texter (se exempelvis Gibbons 2009) och jag menar med hänvisning till 

bland andra Ewald (2007) att även recensionen har sin plats som tydlig skolgenre. Att 

utveckla genrekompetens med avseende på skolgenrer, ser jag som väsentligt då flera av 

dessa är genrer som kan ge tillgång till ett språk som premieras i högre studier (se bland 

andra Norberg Brorsson 2007). Jag menar att det också är möjligt att relatera en sådan 

genrekompetens till Ivaničs (2004) fjärde språklager, sociokulturell och politisk diskurs. 

Inget av de undersökta läromedlen placerade sig tydligt i detta språklager. Studien pekade 

inte heller ut något läromedel som ingående i den sociopolitiska diskursen, inom vilken man 

bland annat tänker sig att man som elev kan nå förmågan att göra medvetna val av olika 

former av språk. Frågan blir då, om något av läromedlen kan sägas ge fullgott stöd för en 

allsidig språksyn, med avseende på de möjligheter till recensionskompetens som de erbjuder 

elever. 

 

Studien visade alltså att de olika läromedlen tycktes erbjuda olika förutsättningar att 

utveckla recensionskompetens. Att läromedlen visade sig ingå i olika skrivdiskurser är enligt 

min mening väsentligt för förståelsen av hur exempelvis fakta presenterades och vilka 

övningar eleven erbjöds, samt vad som fokuserades i dessa övningar.  

Lärarens roll 
Eftersom läromedel sägs spela stor roll vid utformning av undervisning (se exempelvis 

Selander 2008 och Norlund 2009), har det varit väsentligt att studera vilka möjligheter de 

båda läromedlen ger för utvecklande av recensionskompetens. Ett mycket tydligt resultat i 

jämförelsen av de tre läroböckerna var frånvaron av en konkret undervisningssituation med 

en undervisande lärare, eller att en sådan undervisningssituation i alla fall inte tydligt 

presenterades som en möjlighet.  
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Jag menar, bland annat i enlighet med genrepedagogiken (se exempelvis Gibbons 2009) att 

explicit undervisning är betydelsefull och att det därför utifrån studiens resultat blir 

väsentligt att också relatera läromedlen till den roll läraren har eller kan förväntas ta i 

samband med respektive läromedel.  

 

I studiens tre analyserade läroböcker var en implicit lärarröst (se Falck-Ytter 1999) påtaglig. 

Ett tydligt tecken på en sådan implicit lärarröst är enligt min mening det direkta du-tilltalet 

till eleverna, vilket tycks utesluta en närvarande lärare och därigenom också en explicit 

undervisning om recensionen. I främst Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) kan anvisningarna till 

eleven delvis också ses som en form av handledning till läraren, exempelvis när man pekar 

ut en arbetsgång inför recensionsskrivandet. Detta resultat bekräftar Falcks-Ytters bild av 

läroboken som dold lärarhandledning, i form av olika instruktioner som hon hävdar 

egentligen kan ses som riktade till läraren. Den enda gång, som boken avviker från du-

tilltalet är när fakta om recensionen presenteras, vilket möjligen kan tolkas som en dold 

handledning till läraren. 

 

Studien visade att Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) erbjöd ett flertal möjligheter till 

genrekompetens i form av exempelvis modelltext, fakta och uppgifter, vars syfte bland annat 

kan antas vara att träna förståelsen av vissa genretypiska begrepp. Med hänvisning till 

Selander och Kress (2010) kan man hävda att detta läromedel blir en förebild för hur man 

som elev kan uttrycka sin förståelse av recensionen och recensionsskrivandet. Jag menar att 

det faktum att Fixa texten! 1 har en så tydlig lärarröst kan ses som lite av en paradox, utifrån 

genrepedagogikens betoning av explicit undervisning (se bland andra Gibbons 2009). Ett 

som jag ser det rimligt antagande kan vara att man från författares och förlags sida har tänkt 

sig att elever skall kunna arbeta med boken på egen hand. Man kan då anta, att man i linje 

med genrepedagogiken har velat anpassa boken till cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 

2009 eller Martin & Rose 2007) och dess faser, men frågan är vilken roll man tänkt sig att 

läraren skall ha. 

 

Jag menar att den tydliga anpassningen till cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 

eller Martin & Rose 2007) i Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) kan leda till att man som lärare 

låter läromedlet styra i så hög grad, att eleverna lämnas att arbeta med avsnittet på egen 

hand. Det blir då endast de ord och uttryck, de förslag på uppgifter och de exempel som 

boken erbjuder, som ses som relevanta och som då också utgör de möjligheter till 

genrekompetens som elever erbjuds. I och med att avsnittet är omfattande och att det har en 

tydlig lärarröst tycks läraren till stor del ha gjorts överflödig. Om man i stället för att låta 

boken ensam stå för lärarrösten följer Falck-Ytter (1999) och ser anvisningarna som en form 

av lärarhandledning, skulle detta läromedel använt av en lärare i en tydlig 

undervisningskontext kunna ge utmärkta förutsättningar till recensionskompetens.  

 

Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) och Medier (Boglind & Boglind 1998) kunde i 

studien främst placeras i processdiskursen. Falck-Ytter (1999) relaterar i första hand till 

processdiskursen i sin diskussion om att lärare görs överflödiga och att läromedlen blir en 

implicit lärarröst. Dessa båda läroböcker visade sig erbjuda kortfattad fakta och få övningar. 

Även om också dessa böcker har en implicit lärarröst, genom exempelvis du-tilltalet till 

eleven, synliggörs inte en lika tydlig arbetsgång som i Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) och det 

är inte lika lätt att se böckernas elevinstruktioner som en dold lärarhandledning. Jag menar 

därför att lärare för att följa intentionerna i Lgr 11 (Skolverket 2011) behöver komplettera 

läromedlet med en mycket explicit undervisning och att man då också i högre grad ”tvingas” 

att styra undervisningen. Detta skall i så fall inte ses som någon nackdel, tvärtom menar jag 
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att det kan ge möjlighet utveckla recensionskompetens. Läromedlet kan i en sådan 

undervisningskontext utgöra en av flera källor till kunskap om recensionen, men det 

fungerar enligt min mening inte på egen hand.  

Anpassning till läroplan 
Skjelbred (2003) synliggör vikten av att undersöka läromedel i relation till styrdokument, 

främst med avseende på huruvida läromedlen förmedlar det innehåll som läroplanen anger 

(s. 34). Jag menar att min studie har synliggjort hur de olika läromedlen kan ses som 

anpassade till styrdokument, samt på vilket sätt de kommunicerar dessas inriktning.  

 

Selander (2008) menar att läromedlens erbjudanden av exempelvis arbetssätt styr 

undervisningen i högre grad än vad styrdokumenten gör. När det gäller detta påstående 

skulle jag vilja hävda att det i nuläget, då grundskolan befinner sig i en fas av byte till ny 

läroplan, kanske inte fullt ut förhåller sig så. Jag är dock övertygad om att läroböcker har 

och fortsatt kommer att ha en väsentlig påverkan på hur undervisning utformas. Aktiviteter 2 

(Alvåker & Boglind 1998) och Medier (Boglind & Boglind 1998) skrevs visserligen inte 

utifrån Lgr 11 (Skolverket 2011) men eftersom dessa böcker fortfarande används och kan 

tänkas ingå som en del av undervisningen om recensionen, menar jag att det är relevant att 

diskutera även i relation till Lgr 11, speciellt utifrån Selanders bild av läromedlens styrande 

funktion. 

 

I studien framkom att Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) på flera sätt kan sägas vara anpassat till 

Lgr 11 (Skolverket 2011) utifrån skrivningarna i det centrala innehållet och i 

kunskapskraven. Kress och Selander (2010) betonar att läromedel skall ”passa in i en 

läroplan och kursplan” (s. 81), vilket Fixa texten! 1 enligt studien tycks göra. Möjligen kan 

man hävda att den bild av en implicit lärarröst (se Falck-Ytter 1999), som jag presenterat, 

inte fullt ut passar in i skrivningarna i Lgr 11 (2011) om att elevernas skrivande utvecklas 

genom undervisning.  

 

Elever sägs i Lgr 11 (Skolverket 2011) behöva ”strategier för att skriva olika typer av texter 

med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag” (s. 225), vilket jag menar 

skall ses i ljuset av genrepedagogiken och det inflytande som denna haft under de senaste 

åren. I Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) kan enligt min mening recensionsavsnittets längd liksom 

det faktum att cirkelmodellens fyra faser (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 

2007) finns representerade ses som en tydlig anpassning till de nya styrdokumenten. Fixa 

texten! 1 visade sig också ingå i genrediskursen.  

 

Norberg Brorsson (2007) hävdar att det tycks saknas en genomtänkt syn på genrer, men jag 

menar att även detta till viss del kan vara på väg att förändras i och med att Lgr 11 

(Skolverket 2011) betonar olika typer av texter och att Fixa texten! 1 (Sahlin 2009) och 

liknande läroböcker kan ses som ett tecken på en sådan förändring. I Fixa texten! 1 

presenteras recensionen i stort sett enligt cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller 

Martin & Rose 2007), vilken jag menar ger möjlighet till en genomtänkt syn på genrer. 

Även möjligheten till ett metaspråk erbjuds i boken.  

 

Varken Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) eller Medier (Boglind & Boglind 1998) kan 

sägas passa in i nuvarande styrdokument. Dessa böcker skrevs under en tid, då enligt Ivanič 

(2004) processdiskursen var vanligt förekommande i läroböcker och styrdokument. Ivaničs 

bild av att man i denna diskurs ofta skriver texter för textens egen skull utan hänsyn till 

genrespecifika skillnader eller kontext bekräftas, menar jag, i dessa böcker. Betraktade i 

ljuset av processdiskursen blir de möjligheter till recensionskompetens som erbjuds 
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relevanta, utifrån den syn på skrivande och skrivinlärning som då dominerade. Det äldre 

läromedlet tycks alltså vara anpassat till de kursplaner som gällde då detta skrevs: Lpo94 

(Skolverket 2000). 

 

I kursplanerna till Lpo 94 (Skolverket 2000) betonas att elevernas skrivande utvecklas 

genom eget skrivande. Likaså betonas elevernas egna erfarenheter, exempelvis i form av läs- 

och filmerfarenheter, som en utgångspunkt utifrån vilken man kan låta elevernas åsikter och 

värderingar mötas. Att detta varit en utgångspunkt för uppgifternas formuleringar i Medier 

(Boglind & Boglind 1998) framstår för mig som självklart. I denna läroboks 

recensionsavsnitt erbjuds egentligen endast en väg att utveckla recensionskompetens: att på 

egen hand skriva recensioner.  

 

Vi ser idag en tydlig förskjutning i både styrdokument och i ett antal nyare läromedel mot 

genrediskursen. Om Aktiviteter 2 (Alvåker & Boglind 1998) och Medier (Boglind & 

Boglind 1998) skall användas i ett skrivpedagogiskt sammanhang med fokus på genrer, 

behöver de enligt min mening kompletteras med explicit undervisning. Annars erbjuds 

alltför få möjligheter att utveckla recensionskompetens i linje med Lgr 11 (Skolverket 

2011). Jag menar att även Fixa texten! 1 (Sahlin 2009), som visserligen tydligt tycks 

anpassad till Lgr 11, kräver en explicit undervisning av en närvarande lärare för att ge 

verklig möjlighet att utveckla recensionskompetens. 

Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Det resultat som diskuterats i denna studie, gäller i första hand för de tre läroböcker, vars 

avsnitt om recensionsskrivande har jämförts i studien. Möjligen kan dock vissa generella 

slutsatser dras när det gäller läroböckers erbjudanden av möjligheter att utveckla 

genrekompetens, både inom recensionsskrivande och inom andra genrer.  

 

En slutsats jag menar att studien kan leda fram till är att läroböcker kan ingå i olika 

skrivdiskurser och att detta kan ha en avsevärd påverkan på vilka möjligheter till 

recensionskompetens som de erbjuder. Innehållet i läroböckerna, liksom sättet som detta 

innehåll presenteras på, tycks avhängigt av diskurstillhörighet, vilket jag menar ställer höga 

krav på lärare i valet av läromedel och undervisningsform.  

 

Diskurstillhörigheten i läromedlen tycks även nära relaterad till hur läromedlen förhåller sig 

till cirkelmodellen (se exempelvis Gibbons 2009 eller Martin & Rose 2007) när det gäller 

vilka av dess faser som erbjuds. Detta leder fram till slutsatsen att diskurstillhörigheten i 

läromedlen kan spela en avgörande roll för vilket lärande elever erbjuds, i och med att 

cirkelmodellen erbjuder en tydlig arbetsgång för att uppnå genrekompetens, i denna studie 

recensionskompetens. 

 

Ytterligare en slutsats av studiens resultat är att läromedlen anpassats till styrdokument, 

vilka i likhet med läromedlen kan relateras till Ivaničs (2004) skrivpedagogiska diskurser. 

Även detta visar på vikten av att lärare är medvetna om hur läroböcker kan ingå i olika 

diskurser och utifrån detta väljer läromedel och undervisningsform. Utifrån Selanders (2008) 

resonemang om att läromedel i högre grad än styrdokument kan tänkas påverka 

undervisningens innehåll, kan detta ses som väsentligt.  

 

Inledningsvis beskrevs ett antal problem som tidigare forskning antytt i samband med 

recensionsskrivande i undervisningssammanhang: att begränsade handlingsreferat ofta 

dominerar samt en eventuell avsaknad av en tydlig undervisningsmodell och ett metaspråk 
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för att tala om genrer. En slutsats som jag menar kan dras av studien är att inget av 

läromedlen ensamt kan sägas erbjuda recensionskompetens med avseende på detta, men att 

främst det nyare läromedlet erbjuder möjligheter som kan tas till vara i en 

undervisningssituation. 

 

I uppsatsens titel finns ett frågetecken. Mitt svar på den antydda frågan blir utifrån studiens 

resultat att recensionskompetens med hjälp av läromedel är möjlig, men att det finns ett 

behov av explicit undervisning. En sådan explicit undervisning menar jag krävs även för 

läromedel som har en tydlig implicit lärarröst (se Falck-Ytter 1999), eftersom det annars kan 

föreligga en risk att endast vissa delar av recensionens genretypiska drag synliggörs. 

 

I samband med studiens genomförande väcktes ytterligare frågor och tankar hos mig 

angående möjligheter att utveckla recensionskompetens. Utifrån vad som konstaterats om 

recensionens vanlighet (se exempelvis Ewald 2007) skulle ett intressant 

undersökningsområde vara, hur lärare på olika stadier undervisar om recensionsskrivande 

och hur de ser på recensionen som genre. Det skulle vidare vara intressant att fortsatt 

undersöka hur lärare använder olika läromedel i undervisningen om recensioner. Ett som jag 

ser det angeläget undersökningsområde är att framöver relatera både läroplanens skrivningar 

och läromedel till hur recensionskompetens och även övrig genrekompetens prövas i 

nationella prov.  

 

I studien var endast läroböcker i fokus. Idag finns även olika resurser för lärande att tillgå på 

Internet, något som bland andra Selander och Kress (2010) framhåller. Det skulle 

fortsättningsvis också vara intressant att studera vilka sådana möjligheter till 

recensionskompetens som erbjuds, samt om och hur dessa används i genreundervisning.  

 

Min förhoppning är att studien kan inspirera till liknande läromedelsanalyser utifrån Ivaničs 

(2004) diskursanalytiska ramverk och att den kan utgöra en utgångspunkt för fortsatta 

studier av såväl recensionskompetens som genrekompetens inom andra genrer. 
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Tack 
Att skriva en magisteruppsats visade sig vara både spännande och lärorikt, ibland också 

frustrerande. För stort stöd i denna process vill jag rikta ett varmt tack till min handledare 

Anita Norlund, som under arbetets gång bistått med inspiration, goda råd och, inte minst, 

konstruktiv kritik som tvingat mig att vända och vrida ytterligare ett varv sådant jag trodde 

att jag förstått eller skrivit färdigt. 

 

Jag vill även tacka mina kollegor, som stått ut med en viss frånvaro från min sida, både 

fysiskt och mentalt. Ni har tålmodigt lyssnat på mina tankar, ofta i samband med att vi 

egentligen talat om något helt annat än läromedel eller recensioner. 

 

Sist men inte minst vill jag tacka min familj för uppmuntran och stöd – ni är guld värda! 
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