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Sammandrag 
När lärare undervisar utgår de från en ämnesplan som innehåller information om de delar 
en kurs omfattar. Lärare tar ofta hjälp av olika läroböcker för att genomföra sin undervis-
ning. Mellan åren 1938 och 1991 granskades läroböcker statligt innan de kom ut på mark-
naden. Efter 1991 sker granskning inte längre statligt utan det är upp till varje lärare att 
avgöra om en lärobok passar till undervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka 
hur presentationen av texttyper från ämnesplanerna för svenska 1, svenska 2 och svenska 
3 i tre serier med tryckta läroböcker överensstämmer med ämnesplanerna. Utgångspunkt-
en är texttyperna argumenterande text, utredande text och text av vetenskaplig karaktär. 
De läroböcker som undersöks är serierna Svenska helt enkelt och Svenska impulser samt 
läroboken Människans texter. Språket. Studiens metod är en kvalitativ innehållsanalys 
som undersöker hur läroböckerna explicit och implicit presenterar innehållet från ämnes-
planerna. Resultatet visar att serien Svenska helt enkelt behandlar allt utvalt innehåll från 
ämnesplanerna medan serien Svenska impulser och läroboken Människans texter. Språket 
inte behandlar allt utvalt innehåll. Studien kommer fram till att läroboken kan användas 
som ett stöd i undervisningen men inte som enskilt underlag då det kan finnas innehåll 
från ämnesplanerna som inte behandlas i läroboken. 
 
Nyckelord: Läroplan, lärobok, läroplansteori, granskning, argumenterande text, utred-
ande text, text av vetenskaplig karaktär, texttyp, svenska på gymnasiet. 

Abstract 
The practice of teaching usually starts with the syllabus which contains information about 
the content that should be taught in a course. Teachers often use textbooks in order to 
fulfill the course. Between the years 1938 and 1991 textbooks were reviewed by the Swe-
dish government before entering the market. After 1991 reviewing textbooks is done by 
the teachers and they decide if the book fits their way of teaching. The purpose of this 
study is to analyze how the presentations of different genres of text in different textbooks 
correspond with the syllabus. The genres in focus are argumentative text, investigative 
text and academic text. The textbooks that are being reviewed are the series Svenska helt 
enkelt and Svenska impulser as well as the textbook Människans texter. Språket. The 
method used is a qualitative text analysis that analyzes how the selected textbooks ex-
plicitly and implicitly present the content from the syllabus. The results of the analysis 
show that the series Svenska helt enkelt treat all content from the syllabus while the series 
Svenska impulser and Människans texter. Språket does not treat all content. The conclu-
sion is that textbooks can be used as support for teaching a course but they cannot be used 
as base for the course since there might be content from the syllabus that is not treated by 
the textbook. 
 
Keywords: Syllabus, textbook, curriculum theory, review, argumentative text, investiga-
tive text, academic text, text genre, Swedish upper secondary school.
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1. Inledning 
Lärare som undervisar inom den svenska skolan idag utgår från en ämnesplan som foku-
serar på de delar en viss kurs ska innehålla. Som hjälp för att genomföra undervisning går 
det att använda läroböcker som innehåller texter och övningar för att underlätta sitt arbete. 
Mellan åren 1938 och 1991 granskades läromedel och läroböcker statligt. Den statliga 
förhandsgranskningen såg till att ett antal olika kriterier uppfylldes. Om dessa krav och 
kriterier inte uppfylldes fick inte läromedlet eller läroboken säljas eller användas i skolan 
(Johnsson Harrie 2009 s. 10). Efter 1991 var det inte längre statens ansvar att se till att 
läroböcker höll en viss sorts kvalitet, utan det var konsumenten och marknadens produ-
center som bedömde kvaliteten på läroböcker (Johnsson Harrie 2009 s. 10). Därför ser vi, 
som blivande lärare och användare av läroböcker, det som ett stort ansvar att granska 
läromedel och läroböcker, då vi kommer att använda läroböcker som hjälpmedel i vårt 
framtida yrke. Anna Johnsson Harrie (2009 s. 16) menar att läroboken kan ses som en 
konkretiserad form av läroplan och ämnesplan: ”Om läroplanen säger hur man borde tala 
om ett ämne, så är det först i läroboken som man faktiskt talar om detta ämne”. Det talar 
för att kvaliteten på läroböcker måste upprätthållas även då de inte längre granskas stat-
ligt. Läroboken är det forum där läro- och ämnesplaner konkretiseras och ges form i tyd-
liga exempel och texter för att sedan användas av lärare för att hjälpa elever att uppnå 
kunskapskraven i den svenska skolan. 

Läroplanen bör inte ses som lag, utan mer som riktlinjer. Man kan även se att det finns 
vissa hierarkier i läroplanen, vissa delar som är viktigare, eller saker man bör följa mer 
noggrant än annat så som mål- och riktlinjer (Gårdemar 2013 s. 50). Läroplanen beskrivs 
även av Sixten Marklund (1987 s. 66) som ett ”föga preciserat mål-, innehålls- och metod-
dokument”. Det som redogörs för i läroplanen beskriver inte vad som sker i skolan, utan 
istället bör det fungera som ett underlag eller riktlinjer (Gårdemar 2013 s. 50). Detta kan 
göra det svårt för författare av läroböcker att veta hur de ska tolka det som står i läroplan 
och ämnesplan. I läroplanen som Skolverket publicerar finns det, till viss del, utrymme 
för fri tolkning. Detta kan ses som en svårighet inte enbart för författaren av läroböcker 
utan även för skolvärlden i allmänhet, vilket även är något som Gårdemar (2013 s. 50) 
påpekar: ”Denna otydlighet i en konstitutionell ram som en läroplan eller en kursplan, 
riskerar, som jag ser det, att tolkningen av dessa styrdokument i skolorna blir allt för 
olikartad för att en likartad utbildning ska kunna ges till alla elever i samma skolform”. 
Det vill säga, otydligheten i ämnesplanen och läroplanen skapar utrymme för fria tolk-
ningar vilket kan skapa olikheter mellan skolor i landet. Dock skapar det även möjligheter 
för kreativt lärande för både läraren i klassrummet och författaren av läroböcker. Vi anser 
att denna studie är högst relevant, då det inte längre görs en statlig granskning av läro-
böcker. Den är även relevant då det finns utrymme för tolkning av läroplan och ämnesplan 
vilket kan skapa olikartade tolkningar (Gårdemar 2013 s. 50). Därför görs även antagan-
det att läroboksförfattare kan göra olikartade tolkningar i jämförelse med det som står i 
läroplan och ämnesplan. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur presentationen av texttyper som nämns i ämnes-
planerna för svenska 1, svenska 2 och svenska 3 i tre serier med tryckta läroböcker över-
ensstämmer med ämnesplanerna. Utgångspunkten är texttyperna argumenterande text, 
utredande text och text av vetenskaplig karaktär som explicit presenteras i ämnesplanerna. 
Fokus ligger även på att undersöka hur de tryckta läroböckerna explicit och implicit be-
handlar kunskapskraven för de nämnda texttyperna och vilka möjligheter de tryckta lär-
oböckerna ger eleverna att nå kunskapskraven. Studien undersöker även hur progres-
sionen uttrycks i ämnesplanen för svenska 1 och 2 och hur det behandlas i de tryckta 
läroböckerna. Följande frågeställningar undersöks i studien: 
 

§ Hur överensstämmer presentationerna av de valda texttyperna, argumenterande 
text, utredande text och text av vetenskaplig karaktär, i de tryckta läroböckerna 
med det centrala innehållet i ämnesplanerna? 
 

§ Vilket stöd och vilka verktyg ges i de tryckta läroböckerna för att eleverna ska 
kunna uppnå kunskapskraven för de valda texttyperna? 
 

§ Hur utvecklas förväntningarna på argumenterande text i progressionen mellan 
svenska 1 och svenska 2 i de tryckta läroböckerna? 

1.2 Uppsatsens disposition  
I kapitel 1 presenteras uppsatsens inledning, syfte och frågeställningar. Kapitel 2 består 
av uppsatsens bakgrund där begreppsdefinitioner, läroplanen och läroböcker redogörs för. 
Granskning av och användandet av läromedel presenteras och även skrivutveckling. Ka-
pitel 3 innehåller tidigare forskning som är relevant i relation till uppsatsens syfte. I ka-
pitel 4 presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt och i kapitel 5 uppsatsens metod, 
material, urval och tillvägagångssätt. Kapitel 6 innehåller uppsatsens resultat och i kapitel 
7 diskuteras resultatet, slutsatser och förslag på vidare forskning formuleras. 
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2. Bakgrund 
I kapitlet presenteras begrepp som ligger till grund för denna studie. Läroplanen och syn-
en på skrivande i läroplanen introduceras, granskning av läroböcker samt lärare och elev-
ers användning av läroböcker redogörs för. Slutligen presenteras modeller för skrivut-
veckling. 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Detta avsnitt innehåller definitioner av begrepp som är relevanta för den här studien. 

2.1.1 Lärobok 
I denna studie används benämningen lärobok istället för läromedel, då det material som 
undersöks är tryckta läroböcker. Boel Englund (1999 s. 328) beskriver att läromedel ”kan 
i princip vara vad som helst, i gymnasieskolans naturbruksprogram till exempel en häst”. 
Det innebär att läromedel är allting som används inom undervisningen och därför är läro-
böcker det ord som används i studien. Undersökningen gäller tryckta böcker och inte 
några former av digitala läroböcker. Dock förekommer båda benämningarna i texten men 
studiens egen undersökning är specifikt en undersökning av tryckta läroböcker. 

2.1.2 Texttyper 
Fokus i studien är texttyper och det är således något som vi återkommer till ofta. En 
texttyp skapas genom att texter delas in olika kategorier utifrån olika kriterier. Lennart 
Hellspong och Per Ledin (1997 s. 20–21) skriver att texter kan delas in på utomspråkliga 
grunder och framställningsformer. De utomspråkliga grunderna handlar till exempel om 
vilken mottagare en text har och vilken funktion texten har. Hellspong och Ledin menar 
också att texter kan delas in utifrån vilka språkliga medel som används, det vill säga vil-
ken framställningsform texten har. Hellspong och Ledin presenterar olika framställnings-
former till exempel berättande, beskrivande, argumenterande och utredande. Textens 
framställningsform avgör vilken texttyp texten tillhör. Studien fokuserar på tre olika text-
typer, argumenterande text, utredande text och text av vetenskaplig karaktär, då de nämns 
explicit i det centrala innehållet för de olika svenskkurserna på gymnasiet. 
 Argumenterande text beskrivs enligt Anne Palmér och Eva Östlund-Stjärnegårdh 
(2015 s. 63) som insändare och debattartiklar. I denna studie inkluderas, vid frågeställ-
ningar gällande argumenterande text, insändare, debattartikel och argumenterande text. 
Hellspong och Ledin (1997 s. 23) skriver att utredande text har inslag av andra texttyper 
och kan till exempel ha beskrivande och argumenterande inslag. Texten ska framförallt 
fokusera på orsaksförhållanden. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh (2015 s. 96) påpekar 
att orsaksförhållanden syns språkligt genom uttryck som det vill säga, anledningen till 
och nämligen. Palmér och Östlund-Stjärnegårdh menar även att utredande text bygger på 
frågor och svar. Vidare beskrivs även att en vanlig utredande text i skolsammanhang är 
uppsats. Frågeställningar i studien gällande utredande text inkluderar texter som innefat-
tar faktasökning, analys, objektivitet, tydlig disposition, källhantering och referat, fråge-
ställningar och slutsatser. Studiens frågeställningar som berör texter med vetenskaplig 
karaktär innefattar texter som vetenskapliga artiklar, avhandlingar och pm. Alla texter 
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som ”på något sätt utreder och problematiserar begrepp, teorier, analys och resultat om-
fattas av begreppet vetenskaplig text” (Skolverket 2018 s. 2). 

2.2 Lgy11 
Den läroplan som används i gymnasieskolan idag heter Läroplan, examensmål och gym-
nasiegemenamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Skolverket 2011), Lgy11. Läroplans-
reformer bygger oftast på erfarenheter från tidigare läroplaner. Reformen utgår från inne-
håll i den tidigare läroplanen som fungerat bra och innehåll som inte fungerat bra och hur 
det går att göra skolan bättre (Linde 2012 s. 132). Läroplanen från 1994 var målstyrd, det 
vill säga att varje kurs hade mål som skulle uppnås efter avslutad kurs (Linde 2012 s. 
129). I den nya läroplanen, Lgy 11, är målstyrningen borttagen och utgår istället från 
centrala innehåll och kunskapskrav (Linde 2012 s. 132).  

Varje ämne har ett eget segment som heter ämnesplan. Ämnesplanen börjar med ett 
avsnitt där ämnets syfte beskrivs. Efter det kommer ett avsnitt som benämns Centralt in-
nehåll, som inte formulerar övergripande mål utan preciserar det innehåll som ska finns i 
kursen (Linde 2012 s. 132). Efter det kommer ett avsnitt som behandlar kunskapskrav 
som kopplas till betygsnivåerna. Linde (2012 s. 132) menar att de ska ”delvis betraktas 
som betygskriterier”. Kunskapskraven inriktar sig på elevens förmågor, det vill säga det 
eleven ska kunna utföra. Det finns kvalitativa skillnader mellan de olika kunskapskraven 
vilket innebär att en elev ska kunna genomföra en uppgift på ”ett i huvudsak fungerande 
sätt […], att göra det relativt väl och att göra det väl och med god anpassning” (Linde 
2012 s. 133). Orden som står i kunskapskraven måste tilldelas mening av läraren. Lärarna 
ska ”med eget omdöme konkretisera innebörden av de kvalitativt särskiljande orden” 
(Linde 2012 s. 133). Kunskapskrav finns för betygsnivåerna E, C och A. Betygen D och 
B sätts när elever uppnått övervägande del av målen för ett högre betyg men inte alla mål 
(Skolverket 2016 s. 10). 

2.3 Skrivandet av specifika texttyper i Lgy11 
I detta avsnitt presenteras centrala innehåll och kunskapskrav som ligger till grund för 
frågeställningarna i denna studie. Först presenteras en tabell där valda centrala innehåll 
visas och sedan anges kunskapskraven för var kurs för sig, svenska 1, svenska 2 och 
svenska 3. Därefter ges en sammanfattning där vi mellan var och ett av betygskriterierna 
E, C och A påvisar skillnaderna mellan kraven i varje kurs för sig. 

I avsnitt 2.1.2 har texttyperna argumenterande text, utredande text och text av veten-
skaplig karaktär definierats. I detta avsnitt förklaras det hur dessa begrepp beskrivs i lä-
roplanen, Lgy11. Dessa tre texttyper nämns explicit i det centrala innehållet i de tre 
svenskkurser som förekommer i den svenska gymnasieskolan, svenska 1, svenska 2 och 
svenska 3. Tabell 1 innehåller det centrala innehåll som explicit omtalar dessa texttyper i 
de tre svenskkurserna. 
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Tabell 1. Delar av de centrala innehållen i Lgy11 med koppling till studiens frågeställningar (Skolverket 2011 s. 
163, s. 169, s. 176) 

  Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3 

Centralt 
innehåll 

Argumentationsteknik och skrift-
lig framställning av argument-
erande text 

Uppbyggnad, språk och stil i olika 
typer av texter samt referat och 
kritisk granskning av texter. 
Skriftlig framställning av utred-
ande och argumenterande texter. 
Normer och stildrag som hör till 
dessa texttyper 
  

Viktiga generella drag som rör 
disposition, språk och stil i texter 
av vetenskaplig karaktär. 
 
Skriftlig framställning som ankny-
ter till den vetenskapliga texttypen 
och som behandlar någon aspekt 
av svenskämnet 

 
Dessa delar av det centrala innehållet i läroplanen ligger till grund för frågeställningarna 
i denna studie, eftersom de explicit presenterar olika texttyper. Svenska 1 berör explicit 
texttypen argumenterande text, svenska 2 berör explicit texttyperna utredande text och 
argumenterande text och svenska 3 berör explicit texter av vetenskaplig karaktär. 

När det gäller specifika kunskapskrav framgår det tydligt vilka krav som gäller och 
vad som förväntas av eleven vid skrivande av argumenterande text i svenska 1. I tabell 2 
introduceras de kunskapskrav för argumenterande text i svenska 1 som är relevanta för 
studiens syfte. 
 

Tabell 2. Delar av kunskapskraven för svenska 1 med koppling till studiens frågeställningar (Skolverket 2011 s. 
163–164). Fetstil i original. 

Betygs-
nivå 

E C A 

Sv1 Eleven kan skriva argumenterande 
text och andra typer av texter, som 
är sammanhängande och begrip-
liga samt till viss del anpassade till 
syfte, mottagare och kommunikat-
ionssituation. 
Eleven kan i huvudsak följa skrift-
språkets normer för språkriktighet. 

Eleven kan skriva argumenterande 
text och andra typer av texter, som 
är sammanhängande och begrip-
liga samt anpassade till syfte, mot-
tagare och kommunikationssituat-
ion. Dispositionen i den skriftliga 
framställningen är tydligt ur-
skiljbar. Eleven kan i huvudsak 
följa skriftspråkets normer för 
språkriktighet, och språket är va-
rierat och delvis välformulerat 

Eleven kan skriva argumenterande 
text och andra typer av texter, som 
är sammanhängande, begripliga 
och väldisponerade samt anpas-
sade till syfte, mottagare och kom-
munikationssituation. Disposit-
ionen i den skriftliga framställ-
ningen är tydligt urskiljbar. 
Eleven kan i huvudsak följa skrift-
språkets normer för språkriktighet, 
och språket är varierat och inne-
håller goda formuleringar 

  
I tabell 2 går det att se progressionen mellan betygsnivåerna E och C där eleverna förvän-
tas utveckla sin anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation. På E-nivå 
krävs anpassning endast till viss del, medan C-nivå formulerar krav på att texten ska vara 
anpassad. Dessutom ökar kraven på eleven gällande disposition som på C-nivå ska vara 
tydligt urskiljbar och under E-nivå presenteras inte disposition som ett krav. Ytterligare 
ökar kraven även gällande språket då texten på E-nivå enbart ska följa skriftspråkets nor-
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mer för språkriktighet men på C-nivå ska språket även vara varierat och delvis välformu-
lerat. Tabell 2 introducerar även progressionen mellan betygsnivåerna C och A. För A-
nivå förväntas eleverna producera texter som är väldisponerade och språket i texten ska 
innehålla goda formuleringar. 

I svenska 2 är det två kunskapskrav för var och en av betygsnivåerna E, C och A. I 
tabell 3 introduceras de kunskapskrav för argumenterande text och utredande text i 
svenska 2 som är relevanta för studiens syfte. 
 

Tabell 3. Delar av kunskapskraven för svenska 2 med koppling till studiens frågeställningar (Skolverket 2011 s. 
170–171). Fetstil i original. 

Betygs-
nivå 

E C A 

Sv2 Elever kan med viss säkerhet 
samla, sovra och sammanställa in-
formation från olika källor. Med 
utgångspunkt från detta kan eleven 
skriva utredande och argumente-
rande texter som är sammanhäng-
ande och har tydligt urskiljbar 
disposition. Texterna är till viss 
del anpassade till syfte, mottagare 
och kommunikationssituation. Ele-
ven kan tillämpa regler för citat- 
och referatteknik och följer i hu-
vudsak skriftspråkets normer för 
språkriktighet. Språket är varierat 
och innehåller goda formuleringar. 

Elever kan med viss säkerhet 
samla, sovra och sammanställa in-
formation från olika källor. Med 
utgångspunkt från detta kan eleven 
skriva utredande och argumente-
rande texter som är sammanhäng-
ande, väldisponerade och som 
ger ett nytt perspektiv på det 
lästa. Dessutom resonerar och 
drar eleven slutsatser utifrån 
sina resonemang. Texterna är an-
passade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. Eleven 
kan tillämpa regler för citat- och 
referatteknik och följer i huvudsak 
skriftspråkets normer för språkrik-
tighet. Språket är klart och varie-
rat samt innehåller goda formule-
ringar. 

Elever kan med säkerhet samla, 
sovra och sammanställa informat-
ion från olika källor och kan med 
utgångspunkt från detta skriva ut-
redande och argumenterande texter 
som är sammanhängande och väl-
disponerade. Framställningen 
innehåller såväl belysande exem-
pel som nya och vidgade per-
spektiv på det lästa. Dessutom 
resonerar och drar eleven väl-
grundade och nyanserade slut-
satser utifrån sina resonemang. 
Texterna är anpassade till syfte, 
mottagare och kommunikationssi-
tuation. Eleven kan tillämpa regler 
för citat- och referatteknik och föl-
jer i huvudsak skriftspråkets nor-
mer för språkriktighet. Språket är 
träffsäkert, klart och varierat och 
innehåller goda formuleringar. 

  Eleven kan i skriftlig eller muntlig 
argumentation formulera en tes 
och ge välgrundade argument till 
stöd för den. 

Eleven kan i skriftlig eller muntlig 
argumentation formulera en tes, 
hålla sig konsekvent till den och 
ge välgrundade argument till stöd 
för den. 

Eleven kan i skriftlig eller muntlig 
argumentation formulera en tes, 
hålla sig konsekvent till den och 
ge välgrundade argument till stöd 
för den. Dessutom kan eleven på 
ett relevant sätt bemöta tänkta 
motargument. 

 
I tabell 3 går det att se progressionen mellan betygsnivåerna E, C och A gällande skrivan-
det av utredande och argumenterande text i svenska 2. Till exempel ställs kravet på A-
nivå att eleven samlar och sovrar information med säkerhet medan E- och C-nivå enbart 
ställer kravet med viss säkerhet. Kraven gällande disposition utvecklas mellan E- och C-
nivå, men även mellan C- och A-nivå. E-nivå kräver enbart urskiljbar disposition, C-nivå 
kräver en väldisponerad text med ett nytt perspektiv på det lästa. A-nivå kräver även be-
lysande, nya och vidgade perspektiv på det lästa. C-nivå kräver även att eleven resonerar 
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och skapar slutsatser utifrån sina resonemang, medan A-nivå kräver att eleven drar väl-
grundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. Mellan E- och C-nivån ökar 
även kravet gällande anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation. E-
nivå kräver att texten till viss del är anpassad till syfte, mottagare och kommunikations-
situation, medan C-nivå kräver att texten är anpassad till syfte, mottagare och kommuni-
kationssituation. Kraven på språket ökar mellan vart och ett av betygskriterierna. På E-
nivå krävs att språket följer skriftspråkets normer för språkriktighet, att språket är varierat 
och att språket innehåller goda formuleringar. C-nivå kräver att språket även är klart. A-
nivå kräver att språket är träffsäkert. Slutligen ses även en progression gällande det andra 
kunskapskravet mellan vart och ett av betygskriterierna. På E-nivå krävs det att eleverna 
formulerar en tes och ger välgrundade argument för den och på C-nivå ska eleverna hålla 
sig konsekvent till tesen. På A-nivå ska eleverna dessutom bemöta tänkta motargument 
på ett relevant sätt. 

I svenska 3 är det, likt svenska 1, ett tydligt kunskapskrav för vad som gäller och vad 
som förväntas av eleven vid skrivande av text av vetenskaplig karaktär. I tabell 4 intro-
duceras kunskapskraven för text av vetenskaplig karaktär i svenska 3 som är relevanta för 
studiens syfte. 
 

Tabell 4. Delar av kunskapskraven för svenska 3 med koppling till studiens frågeställningar (Skolverket 2011 s. 
176–178). Fetstil i original. 

Betygs-
nivå 

E C A 

Sv3 Elever kan med viss säkerhet 
samla, sovra och sammanställa 
stora mängder information från 
olika källor och kan med utgångs-
punkt från detta skriva texter av 
vetenskaplig karaktär och andra 
texter. Texterna är sammanhäng-
ande och har tydligt urskiljbar 
disposition. Texterna är dessutom 
till viss del anpassade till syfte, 
mottagare och kommunikationssi-
tuation. Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, tillämpa 
regler för citat- och referatteknik 
samt i huvudsak följa skriftsprå-
kets normer för språkriktighet. Ele-
verna behandlar källorna på ett 
rimligt sätt och drar relevanta slut-
satser utifrån källmaterialet. Språ-
ket är varierat och innehåller goda 
formuleringar. 

Elever kan med viss säkerhet 
samla, sovra och sammanställa 
stora mängder information från 
olika källor och kan med utgångs-
punkt från detta skriva texter av 
vetenskaplig karaktär och andra 
texter. Texterna är sammanhäng-
ande och väldisponerade. Tex-
terna är anpassade till syfte, motta-
gare och kommunikationssituation. 
Eleven kan värdera och granska 
källor kritiskt, tillämpa regler för 
citat- och referatteknik samt i hu-
vudsak följa skriftspråkets normer 
för språkriktighet. Eleverna be-
handlar källorna på ett rimligt sätt 
och drar relevanta slutsatser utifrån 
källmaterialet. Språket är klart 
och varierat samt innehåller goda 
formuleringar. 
  

Elever kan med säkerhet samla, 
sovra och sammanställa stora 
mängder information från olika 
källor och skriver med utgångs-
punkt från detta texter av veten-
skaplig karaktär och andra texter. 
Texterna är sammanhängande och 
väldisponerade. Texterna är dess-
utom väl anpassade till syfte, mot-
tagare och kommunikationssituat-
ion. Eleven kan värdera och 
granska källor kritiskt, tillämpa 
regler för citat- och referatteknik 
samt i huvudsak följa skriftsprå-
kets normer för språkriktighet. Ele-
verna behandlar källorna på ett 
skickligt sätt och drar relevanta 
slutsatser utifrån källmaterialet. 
Språket är träffsäkert, klart, vari-
erat och över lag välformulerat. 

 
I tabell 4 går det att se en progression mellan vart och ett av betygskriterierna gällande 
skrivandet av text av vetenskaplig karaktär. Till exempel ses en ökning av krav vid sam-
ling och sovring av information mellan betygskriteriet för C- och A-nivå. C-nivå kräver 
att eleven med viss säkerhet samlar information, medan A-nivå ställer kravet att eleven 
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med säkerhet samlar information. Mellan E- och C-nivå utvecklas även kravet på dispo-
sition. E-nivå kräver enbart att texten har en tydligt urskiljbar disposition, medan C-nivå 
kräver en väldisponerad text. Krav på anpassning till syfte, mottagare och kommunika-
tionssituation ökar mellan vart och ett av betygskriterierna. E-nivå kräver till viss del an-
passad, C-nivå en anpassad text och A-nivå kräver en väl anpassad text. Även kravet på 
källor ökar mellan C- och A-nivå där A-nivå kräver att eleven på ett skickligt sätt drar 
relevanta slutsatser utifrån källor. Slutligen ökar även kravet på språket i texten mellan 
vart och ett av betygskriterierna. E-nivå kräver att språket är varierat och innehåller goda 
formuleringar, C-nivå kräver även att språket är klart och A-nivå kräver dessutom ett 
träffsäkert språk och ett språk som över lag är välformulerat. 

2.4 Granskning av läromedel/läroböcker 
Mellan 1938 och 1991 gick läroböcker genom en granskning innan de publicerades. År 
1938 ansåg staten att läroböcker var en politisk angelägenhet och statlig granskning in-
fördes efter ett riksdagsbeslut. Granskningen ändrade form många gånger under 50 år 
innan den avskaffades år 1991. Idag är det upp till lärare själva att bedöma kvaliteten på 
läroböckerna (Johnsson Harrie 2009 s. 10). Att lärare är de som får avgöra vilka läro-
böcker som är användbara har varit en trend i många länder i Europa under de senaste 30 
åren (Johnsson Harrie 2009 s. 11). 

Den statliga läromedelsgranskningen har genomgått många olika ändringar genom 
åren och det går att dela in granskningen i olika delar. Före 1938 fanns ingen statlig för-
handsgranskning. Dock kunde de befintliga böckerna punktvis granskas (Johnsson Harrie 
2009 s. 12). Mellan 1938 och 1974 fanns en obligatorisk förhandsgranskning för alla lä-
roböcker oavsett vilket ämne boken handlade om. Granskningen fokuserade på bokens 
pris, omfång och disposition, överensstämmelse med kursplaner, språk och sakligt inne-
håll (Johnsson Harrie 2009 s. 12–13). Mellan 1974 och 1983 låg förhandsgranskningens 
inriktning på objektivitet i samhällsorienterande ämnen. Det var också krav på att läro-
boken skulle följa läroplanens mål och riktlinjer, dessutom var det krav på saklighet 
(Johnsson Harrie 2009 s. 13). Mellan 1983 och 1991 skulle läromedel inte längre god-
kännas. Istället skrevs ett utlåtande om läromedlet. Dock behölls tidigare kriterier för bas-
läromedel det vill säga läromedel som täcker ett ämne eller ämnesområde (Johnsson Har-
rie 2009 s. 13). Efter 1991 upphörde den statliga granskningen av läromedel. Staten kan 
dock fortfarande göra granskningar av vissa läromedel, något som gjordes exempelvis 
2006 när läromedel för biologi, naturkunskap, historia, religion och samhällskunskap för 
årskurs 7–9 och gymnasiet granskades (Johnsson Harrie 2009 s. 14). 

2.5 Lärare och läromedel/läroböcker 
Det finns olika syn på hur läromedel ska användas och det skiljer sig mellan olika lärares 
pedagogiska grundsyn (Skolverket 2006 s. 14). Enligt Skolverket (2006 s. 14) används 
läromedel mest inom ämnen där ”ämnesstoffet systematiskt bygger på varandra, som 
språk, matematik och naturorienterande ämnen”. Skolverket (2006 s. 20) skriver att den 
tryckta läroboken fortfarande har en stor roll i undervisningen och det är få lärare som 
inte använder sig av läroböcker överhuvudtaget. Katrin Lilja Waltå (2011 s. 16) påpekar 
också att läroböcker har stort inflytande på undervisningen. Hon menar också att lärare 
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inte alltid följer en lärobok strikt utan att läroboken används mer som stöd för planering 
av undervisning. Det kan också handla om att läroböcker används i vissa moment för att 
få tillgång till texter och uppgifter (Lilja Waltå 2011 s. 16). Orsaken till att läroboken har 
en stor del i skolan förklaras av Lilja Waltå (2011 s. 20–21) som att: 

• Läroboken har en kunskapsgaranterande auktoriserande roll. 
• Läroboken har en gemensamhetsskapande sammanhållande roll, både tankemässigt ideo-

logiskt och praktiskt. 
• Läroboken underlättar – genom kombinationen av de två förstnämnda funktionerna ut-

värderingen av eleverna och deras kunskaper för lärarna. 
• Läroboken underlättar i övrigt arbetet och livet först och främst för lärarna, men också 

för eleverna. 
• Läroboken har slutligen en disciplinerande roll.  

Läroböcker är en stor del av skolans värld och många lärare använder läroböcker på något 
sätt i sin undervisning. Eftersom många lärare använder läroböcker är det viktigt att se att 
läroböckerna är anpassade efter det innehåll som ska finnas i kurserna vilket gör att det 
är relevant för den här studien att undersöka hur läroböckers innehåll förhåller sig till 
ämnesplanerna. 

2.6 Elever och läroböcker 
När det gäller elevers syn på läroböcker finns det inte mycket forskning men Johan Nel-
son (2006) redogör för några studier som är inriktade på när elever använder läroboken 
och hur de använder den. Nelson (2006 s. 21) menar att elever oftast använder läroboken 
när de fått speciella anvisningar om att läsa eller för att studera inför prov. I övrigt använ-
der de läroboken endast när de behöver slå upp begrepp och när de behöver svar på frågor. 
Nelson (2006 s. 22) skriver också att det inte verkar som att elever har någon pedagogisk 
strategi när de arbetar med läroboken. En studie som Nelson (2006 s. 22) presenterar visar 
också att få elever anser att de lär sig bäst med lärobokens hjälp. De flesta anser att de lär 
sig bäst med hjälp av läraren eller andra elever och lärarens material. Det är viktigt att 
påpeka att Nelsons arbete fokuserar på naturvetenskapliga ämnen. Elevers åsikter om lär-
oböcker kan vara annorlunda i andra ämnen. 

2.7 Skrivutveckling 
Skrivutveckling kan ske på olika sätt. I detta avsnitt presenteras kort olika arbetssätt för 
skrivutveckling. Siv Strömquist (2010 s. 26) beskriver processorienterat skrivande som 
skrivande som går igenom tre olika stadier, förstadiet, skrivstadiet och efterstadiet. För-
stadiet inkluderar förberedande arbete och stoffinsamling, skrivstadiet hanterar formule-
ring medan efterstadiet inkluderar bearbetning av texten, korrekturläsning och publice-
ring (Strömquist 2010 s. 34–35). Det är viktigt att poängtera att för att skrivprocessen ska 
vara optimal för skrivutveckling och bearbetning av text bör hela processen utnyttjas 
(Strömquist 2010 s. 42). 

Birgitta Bommarco och Suzanne Parmenius Swärd (2012) redogör för stöd som kan 
inkluderas i elevernas arbete med skrivprocessen. Stödet inkluderar språkhjälp, ämnes-
hjälp, processhjälp, mottagarhjälp, hjälp med grundkänsla, hjälp med vad som gör en text 
läsvärd och läsbar, formell hjälp och bedömningshjälp (Bommarco & Parmenius Swärd 
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2012 s. 115–116). Ett exempel på hur man som lärare kan arbeta för att underlätta skriv-
processen för eleven är att låta elever själva analysera sitt skrivande för att se vad de 
behöver hjälp med, vad som fungerat bra och mindre bra och vad som skulle kunna ut-
vecklas ytterligare (Bommarco & Parmenius Swärd 2012 s. 116). 

Bommarco och Parmenius Swärd (2012 s. 31–32) beskriver även kortfattat en modell 
som kallas genrepedagogik. Denna modell kan beskrivas som att man konkretiserar teo-
rier om språket, texten och kommunikationen för den specifika texttypen som ska skrivas. 
Anledningen till att man konkretiserar dessa teorier är att man vill skapa en medvetenhet 
och synliggöra texten och dess genre så att man förstår dess uppbyggnad och dess sam-
manhang. Detta exemplifierar Bommarco och Parmenius Swärd även genom att beskriva 
funktionen av ett brev, genom att analysera texten och dess funktioner kan man hitta flera 
olika genretypiska drag. Till exempel kan brevet vara berättande genom att det finns en 
kronologisk ordning som kan identifieras genom formuleringar som först, sedan och när. 
Men brevet kan även ha utredande drag genom att det innehåller orsakssammanhang som 
kan formuleras med hjälp av eftersom, för att och därför. I Parmenius Swärds avhandling 
Skrivande som handling och möte: gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och be-
dömning i svenskämnet (2008 s. 48) beskrivs genrepedagogiken som att man vill explicit-
göra de obligatoriska textstrukturerna och de språkdrag som används. Vidare beskrivs det 
även att ”[g]enrepedagogiken har som mål att just skapa medvetenhet om olika genrer 
och hur man i undervisningen etablerar kunskap om genrer för att utveckla skrivför-
mågan”. Det beskrivs att det är att vikt att alla ämnen i skolan medvetet arbetar med att 
ge eleverna kunskap om ämnesområdets genrer. Parmenius Swärd (2008 s. 41) skriver att 
om eleven ska utveckla sin skrivförmåga krävs det att läraren beskriver syftet med texten, 
textens struktur och språk.  

Pernilla Andersson Vargas skriver i sin avhandling Skrivundervisning på gymnasiet 
(2014 s. 32) att elever på både yrkes- och studieförberedande program är medvetna om 
vikten av att behärska språk och de vill även utveckla sitt skriftspråk. Detta tolkar vi som 
att elever är medvetna om sitt skrivande och att det är något de vill fortsätta att utveckla. 
Eleverna i samma studie uttrycker även misstro och missnöje med skrivande i allmänhet 
i svenskämnet. Eleverna fick uppgifter som var för styrda så att de inte fick uttrycka egna 
tankar och de visade även missnöje eftersom uppgifterna var ointressanta. Det kan sam-
mankopplas med det som Bommarco och Parmenius Swärd (2012 s. 117) skriver om att 
svenskläraren bör ha som motivation att skapa ”uppgifter och frågor som inte har ett förut-
bestämt svar utan bygger på autentiska frågor som går att resonera om”. Det skapar ut-
rymme för eleverna att resonera kring de ämnen som väljs för skrivande. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras relevanta studier. Dessa studier är utvalda eftersom de har lik-
nande syften som denna uppsats, eller har kommit fram till resultat som är relevanta för 
denna uppsats syfte. 

3.1 Användandet av läroböcker 
Ann-Christine Svensson (2011) presenterar två studier där hon undersöker hur läroboken 
används i skolan. Hon skriver att läroböcker tillsammans med digitala läromedel ofta 
finns tillgängliga på olika ställen i skolan. De går att hitta på skolbiblioteken, på ämnes-
institutionerna och de är digitalt tillgängliga (Svensson 2011, s. 296). Svensson (2011 s. 
297) presenterar en studie där hon undersöker hur lärare väljer läroböcker. Studien utförs 
genom intervjuer med skolledare och ämnesansvariga lärare. Målet med studien är att se 
hur det går till när gymnasieskolor väljer vilka böcker som ska användas i undervisningen. 
Svensson skriver att resultatet visar att det är de ämnesansvariga lärarna som ansvarar för 
inköp av läroböcker. Svensson (2011 s. 299–300) skriver att oavsett hur skolan är orga-
niserad är valet av läroböcker ett kollegialt beslut som sker på ämneskonferenserna. Vi-
dare skriver Svensson att anledningen till att en gemensam bok väljs för alla lärare är att 
det blir en stabilitet som underlättar organisationen av undervisningen, till exempel är det 
lättare för elever med frånvaro att komma ikapp. Svensson (2011 s. 300) menar att efter-
som det är ett majoritetsbeslut mellan ämnets alla lärare passar valet av bok inte alltid in 
på varje enskild lärares grundsyn. Det innebär att valet av bok påverkas av skolans ge-
mensamma pedagogik och syn på lärande. Vidare menar Svensson att den enskilda lära-
ren gör sina val efter att läroboken har valts. Det innebär att den enskilda läraren väljer 
vilken roll läroboken ska spela i klassrummet. 

Svensson (2011 s. 302–303) presenterar även en annan studie där hon undersöker hur 
läroboken används i undervisningen. Studien genomförs med hjälp av tre klassrumsobser-
vationer i olika ämnen för att se hur lärare använder sig av läroböcker. Svensson påpekar 
att studien är för liten för att ge några generella drag över hur lärare använder läroböcker. 
Svensson (2011 s. 303–304) presenterar sina iakttagelser och skriver att den första läraren 
undervisar i ämnet samhällskunskap på en stor skola med stora klasser. Observation av 
fyra lektioner genomfördes och resultatet visar att läraren inte använde boken under lek-
tionerna men att eleverna hade med sig den. Den andra läraren undervisar i engelska på 
en stor skola med varierande storlek på klasser. Observation av tio lektioner genomfördes 
och resultatet visar att läraren använder boken som grund för undervisningen och om 
eleverna inte har boken med sig uppmanas de att hämta den. Den tredje läraren undervisar 
i svenska på en liten skola med små klasser. Observation av tre lektioner genomfördes 
och resultatet visar att undervisningen utgår från läroboken och att boken är grunden för 
planeringen av kursen. Elever får även tillgång till andra texter de kan arbeta med som 
inte är en del av läroboken. 

Svensson (2011 s. 305) redogör för hur användandet av läroboken ses i olika ämnen. 
Hon skriver att läroboken ofta ses som ett hjälpmedel för eleverna och något de kan tillgå 
före och efter lektionerna. Svensson skriver vidare att läroböcker används mer i ämnen 
som engelska och matematik än vad de gör i samhällskunskap. Slutligen skriver Svensson 
(2011 s. 313) att lärares undervisningsstil har betydelse för hur läroboken används i 
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undervisningen. Lärare vill att läroboken ska vara flexibel så att det går att välja bort eller 
komplettera med andra källor. 

De ovan nämnda studierna är relevanta för denna uppsats eftersom de redogör för hur 
läroböcker väljs och hur de används inom undervisningen. Det gör att vårt resultat kan 
sättas in i ett sammanhang. 

3.2 Läroböcker i relation till läroplan 
Gällande forskning som behandlar tolkning av läroplanen i relation till läroböcker pre-
senteras här två avhandlingar. Dessa avhandlingar har olika syften men i båda undersöks 
hur läromedel behandlar och realiserar det innehåll och de riktlinjer som finns i olika 
läroplaner. Avhandlingarna som presenteras är Katrin Lilja Waltås Äger du en skruvmej-
sel? (2016) och Anna L.V. Lundbergs Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymna-
siematematiken (2011). 

Lilja Waltås (2016 s. 17) avhandling har som syfte att undersöka vilka förväntningar 
som finns i läromedel gällande läsning och behandling av litteratur. Undersökningen har 
även ett historiskt perspektiv genom att den undersöker hur läromedel, läroböcker, har 
förändrats och reviderats i relation till hur läroplanen reviderats, med ett fokus på för-
ändringen mellan Lpf94, Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, och Lgy11. Av-
handlingen är därför relevant för resonemangen i vår uppsats om hur läroböcker väljer att 
tolka det som skrivs i läroplanerna och den ger konkreta exempel på skillnader mellan 
den tidigare läroplanen och den aktuella läroplanen Lgy11. 

Lilja Waltå (2016 s. 167) kommer till exempel fram till resultatet att läroböckerna visar 
en medvetenhet genom att hänvisa till delar av läroplanen och då även det centrala inne-
hållet som berörs i svenska 1. Lilja Waltå (2016 s. 220) påvisar även att det inte finns 
några större förändringar i läroböckerna avsedda för Lpf94 respektive Lgy11 gällande 
uppgiftsformuleringar. Lilja Waltå (2016 s. 213) menar dock att det finns en viss för-
ändring som visar att läroböcker anpassade för Lgy11 har en större medvetenhet om gen-
rer och texttyper. Denna studie är relevant för oss som uppsatsförfattare och denna upp-
sats syfte eftersom den beskriver exempel på hur läroböcker och läroplaner är samman-
kopplade. 

Anna L. V. Lundbergs (2011 s. 3) avhandling har som syfte att undersöka hur ett mate-
matiskt begrepp, proportionalitet, hanteras i den svenska gymnasieskolan. Lundberg un-
dersöker hur ”skolans styrdokument realiseras i läromedel och nationella prov” (Lund-
berg 2011 s. 3). Denna studie är relevant för vår uppsats eftersom den innebär en analys 
av hur läromedel, läroböcker, tolkar det som beskrivs i styrdokument. 

Resultatet i Lundbergs (2011 s. 108–109) avhandling visar att varken läroplanen Lpf94 
eller Gy2000 behandlar begreppet proportionalitet. Dock berörs begreppet i läroböcker 
skrivna för läroplanerna Lpf94 och Gy2000 i form av ett kapitel, vilket kan bero på att 
tidigare läroplaner, Lgy70 och Lgy65, behandlar begreppet. Både Lundberg och Lilja 
Waltå behandlar hur läroböcker tolkar läroplanen och realiserar det som står i läroplanen, 
men resultaten skiljer sig delvis. Lilja Waltås (2016) resultat visar en medvetenhet och en 
relation mellan läroplan och lärobok, medan Lundbergs (2011) resultat visar hur relat-
ionen brister i fråga om begreppet proportionalitet som inte redogörs för i läroplanen men 
som förekommer i form av ett kapitel i de analyserade läroböckerna. 
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3.3 Skrivuppgifter i läroböcker 
Allison Lamonna Escher (2015 s. 1–4) presenterar sin forskning där hon undersöker 
skrivuppgifter i två läroböcker anpassade för engelska i årskurs 11 på high school i USA. 
Hon menar att elever i USA inte tar studenten med den kunskap de behöver för att skriva 
inom högre studier. Hon skriver att år 2010 tillämpade de olika staterna i USA olika rikt-
linjer för hur skrivande inom skolan ska gå till, dessa kallas Common Core State Stan-
dards (CCSS). Författare av läroböcker har applicerat riktlinjerna för CCSS i de böcker 
som de ger ut för förstaspråksengelska. Lamonna Escher skriver även att det är relevant 
att analysera skrivande i läroböcker och jämföra med kraven från CCSS eftersom det inte 
sker någon granskning av hur läroboksförfattarna applicerar CCSS i böckerna. Hon menar 
vidare att analys av läroböcker är viktigt eftersom läroboken har en stor roll i undervis-
ningen av engelska. 

Lamonna Escher (2015 s. 6) analyserar två läroböcker och undersöker vilka texttyper 
eleverna fick skriva, textmängd, skrivuppgifternas autenticitet, det vill säga om uppgif-
terna även finns utanför skolan, och svårighetsgraden på uppgifterna. Målet med studien 
är att undersöka hur elever utvecklar sitt skrivande med utgångspunkt i olika perspektiv, 
argumentation och resonemang. Studien fokuserar också på den kunskap som elever får 
genom att skriva. Lamonna Escher (2015 s. 10) påpekar att när elever skriver utgår de 
ofta från olika källor och hon menar att elever kan utveckla sin kunskap i skrivande men 
att de också utvecklar kunskap om innehållet de skriver om. 

Lamonna Escher (2015 s. 133–135) presenterar forskning som visar att elever på high 
school inte genomför skrivuppgifter som kräver att de resonerar och diskuterar. Hon men-
ar vidare att elever inte får den möjlighet de behöver för att utveckla sitt skrivande till att 
nå den nivå som de förväntas behärska när de börjar med högre studier. Hon skriver att 
resultatet av hennes forskning visar att elever får möjlighet att skriva många olika text-
typer som ställer olika krav. Ungefär hälften av skrivuppgifterna visar sig vara autentiska 
vilket innebär att skrivuppgiften var en typ av text som eleverna inte bara stöter på inom 
skolan. Hon menar också att en tredjedel av skrivuppgifterna uppmanar eleverna till olika 
diskussioner som hade en vetenskaplig utgångspunkt vilket skapar en bättre förståelse av 
det vetenskapliga skrivandet. Dock är vissa uppgifter skapade på ett sätt som gör att elever 
inte får utveckla sina egna tankar eftersom de är begränsade av det valda materialet. 

Den här forskningen är relevant för vår studie eftersom den undersöker läroböcker med 
utgångspunkt i skrivuppgifter. Forskningen jämför också hur läroböckerna skapar möjlig-
heter för elevers skrivutveckling och hur de blir förberedda för vetenskapligt skrivande. 
Den kopplar också läroböckernas innehåll till CCSS vilket liknar det vi gör då vi jämför 
läroböcker med de olika ämnesplanerna. Lamonna Escher undersöker läroböcker i eng-
elska för årskurs 11 på high school vilket ungefär motsvarar andra året på gymnasiet i 
Sverige. Fokus ligger också på läroböcker i ett förstaspråk vilket innebär att det utgör en 
parallell till svenskan i Sverige. Det går dock inte att göra direkta jämförelser av innehåll 
eller mål eftersom uppbyggnaden av kurser och skolsystem skiljer sig åt. 

3.4 Skrivande i läromedel och ämnesplan 
Catharina Nyström (1996) presenterar sin forskning där hon undersöker hur skrivpeda-
gogik ser ut i olika läromedel för gymnasieskolan. Fokus ligger också på hur läromedlen 
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överensstämmer med läroplanen Lpf94, vilket är den läroplan som användes fram till och 
med att Lgy11 trädde i kraft. Nyström (1996 s. 6) skriver att utgångspunkten ligger i hur 
läromedlen arbetar med processorienterad skrivundervisning. Fokus ligger huvudsak-
ligen på att undersöka läromedel från 1990 till 1995 men Nyström (1996 s. 7) skriver att 
hon också undersöker läromedel och läroplan från 1970 och 1980 för att ha något att 
jämföra med. Studien fokuserar mest på läromedlen från 1990-talet och därför presenterar 
vi endast det resultatet. 

Nyström (1996 s. 17) redogör för resultatet av forskningen och delar upp de analyse-
rade läromedlen i två kategorier de som är anpassade för yrkesförberedande program och 
de som är anpassade för studieförberedande program. Hon menar att det är en betydande 
skillnad mellan de två kategorierna och att det därför är relevant att presentera resultatet 
i två delar. Nyström studerar sex läromedel anpassade för studieförberedande program 
och hon skriver att böckerna enbart behandlar den språkliga delen av svenskämnet. Vi-
dare skriver Nyström att det finns en ambition från författarna att lära ut kunskap om 
skrivande och att det finns en koppling till en skrivprocessmodell. Hon skriver också att 
respons är en del som tar stor plats och som anses viktig. Enligt Nyström (1996 s. 18) 
finns det i läromedlen för studieförberedande program koppling till läroplanen eftersom 
eleverna förväntas ta ansvar för sin personliga utveckling. Eleverna förväntas arbeta med 
sin egen språkutveckling även när de lämnat skolan vilket enligt Nyström innebär att elev-
erna borde arbeta med vuxenlivets skrivande. Nyström (1996 s. 18) skriver att eleverna 
får ta del av skrivande som inte är traditionella skolgenrer och att alla måste skriva efter 
skoltiden, inte bara författare. 

Nyström (1996 s. 18–19) undersöker nio böcker anpassade för yrkesförberedande pro-
gram. Två böcker fokuserar enbart på den språkliga sidan av svenskämnet. Resterande 
böcker ser på ämnet som en helhet till skillnad från böckerna anpassade för studieför-
beredande program som enbart fokuserar på språk. Resultatet som presenteras av Ny-
ström (1996 s. 18) visar att alla böcker hanterar skrivandet som en process men att respons 
inte får lika stor del i de här böckerna. Den koppling till läroplanen som fanns i de studie-
förberedande böckerna finns inte i de yrkesförberedande utan de fokuserar mer på klas-
siska gymnasiegenrer som utredande och argumenterande text (Nyström 1996 s. 20–23). 

Den här forskningen är relevant för vår studie eftersom den undersöker skrivande i 
läroböcker och hur det kopplas till läroplanen. Dock är forskningen över 20 år gammal 
och ger möjligen en mer historisk syn på hur skrivande arbetas med i läroböcker. 
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4. Teori 
I detta kapitel presenteras läroplansteori vilket är denna studies teoretiska utgångspunkt. 

4.1 Läroplansteori 
Grundare av läroplanen anses vara Platon och Aristoteles som formulerade något som 
kan ses som läroplansfilosofi. Vidare utvecklade Locke, Kant och Rousseau tankarna till 
det vi har i dagens samhälle (Linde 2012 s. 11). Läroplansteori handlar enligt Linde (2012 
s. 100) om ”vad som väljs ut som giltig kunskap att lära i skolan och vilka mekanismer 
som verkar på skilda nivåer i systemet för att vissa innehåll lyfts fram”. Läroplansteori 
handlar således om vilket kunskapsinnehåll som ska läras ut och hur man har kommit 
fram till att det ska läras ut. Ulf Lundgren (1979 s. 231) menar att en ”läroplan utgör 
samhällets krav på uppfostran och utbildning”. Det innebär att en läroplan är ett dokument 
som innehåller de krav som ställs på utbildningen utifrån samhällets perspektiv. Sam-
hällets krav är det som skolpolitikerna anser ska vara med inom utbildningen. Lundgren 
(1979 s. 231) menar vidare att det finns tre frågor som läroplansteorier riktar in sig på att 
besvara. Dessa frågor handlar om hur mål formuleras för utbildning, hur utbildningens 
innehåll väljs och hur innehållet organiseras. Läroplanen kan enligt Lundgren (1979 s. 
231–232) delas in i tre olika nivåer. Den första nivån handlar om hur värderingar och 
kunskap organiseras och väljs ut. Andra nivån handlar om styrandet av en utbildning vil-
ket innebär hur läroplanen utvecklas konkret. Tredje nivån handlar om hur läroplaner och 
läromedel styr undervisningen och hur läroplaner överförs till ett undervisningsmoment. 
Det innebär att den tredje nivån är den som är mest relevant för vår studie. 

När det handlar om att överföra läroplanen till undervisningsmoment har det sett olika 
ut genom de olika läroplansreformerna. Läroplanerna från 1994 innebar stor frihet för 
kommunerna när det gäller innehåll (Linde 2012 s. 8). Med den nya läroplanen som in-
fördes 2011 togs lite av friheten bort då föreskrivna innehåll återinfördes (Linde 2012 s. 
8). Det innebär till viss del att lärare tolkar innehållet på olika sätt. Lärare har friheten att 
konstruera sina undervisningsmoment utifrån tolkning av kunskapskraven (Linde 2012 s. 
8). Det ger lärare möjlighet att skapa sina egna undervisningsmoment och hitta rätt vägar 
för eleverna att uppnå kunskapskraven. Det gör att lärare har ett stort ansvar för att ut-
bildningen och kursen utförs enligt läroplanen. 

Realisering av läroplanen handlar om att läroplanen sätts in i ett undervisningssam-
manhang. Linde (2012 s. 73) förklarar att i ”centrum för realiseringen står kommunikat-
ionen och aktiviteten i klassrummet. Till aktiviteten hör också elevernas mentala proces-
ser i tillägnandet av stoffet”. Det som händer i klassrummet och hur elever arbetar med 
och hanterar stoffet i läroplanen är det som realisering av läroplanen innefattar. Läraren 
har relativt stor frihet i tolkningen och realiseringen av läroplanen men det skiljer sig 
mellan vilka ämnen läraren undervisar i. Vissa ämnen lämnar inte speciellt stort utrymme 
för tolkning som till exempel matematik och naturvetenskapliga ämnen (Linde 2012 s. 
58). Ämnen som samhällskunskap och svenska ges mer utrymme för att tolka innehållet 
och skapa en egen undervisning (Linde 2012 s. 58). Processen som sker i undervisningen 
påverkar innehållet och formar hur innehållet lärs ut. Lärare utgår ifrån läroplanen och 
skapar ett önskat undervisningsförlopp. Eleverna har också vissa synpunkter även om 
deras synpunkter mer handlar om huruvida det läraren säger är värt att lyssna på eller inte 



 

 
 

16 

(Linde 2012 s. 80). Lärare skapar en planering av kursen och ändrar den planeringen 
endast om det inte accepteras på ett bra sätt av eleverna (Linde 2012 s. 80). Lärarens mål 
är att eleverna ska ta del av det innehåll och den kunskap som uttrycks i läroplanen. Inne-
hållet är realiserat när eleverna har uppfattat undervisningen. Att läroplanen har reali-
serats beskrivs av Linde (2012 s. 84) som att ”ett visst stoffurval faktiskt har behandlats 
och att en viss klassrumsinteraktion faktiskt inträffat”. Det innebär att läraren överfört 
läroplanens innehåll till undervisning och att det behandlats av eleverna. 

Läroplansteorin ligger som grund i den analys som genomförs i denna studie eftersom 
innehållet i olika läroböcker kopplas till det innehåll som finns i läroplanen. När en läro-
bok skrivs realiseras läroplanen till undervisning. Läroplanen kan också tolkas olika av 
olika lärare och det innebär även att olika läroboksförfattare kan tolka läroplanen på olika 
sätt.  
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5. Metod och material 
I detta kapitel beskrivs den kvalitativa textanalysen som är metoden för denna studie. 
Sedan beskrivs tillvägagångssättet, det vill säga hur metoden används och appliceras i 
denna studie. Materialet och urvalet av materialet för studien presenteras och kapitlet av-
slutas med ett kritiskt resonemang kring metoden. 

5.1 Kvalitativ textanalys 
Textanalys handlar, enligt Pär Widén (2015 s. 178), om att ”välja ut och förhålla sig till 
olika typer av texter och dess innehåll och skapa kunskap om texternas innebörder utifrån 
ett väl avgränsat undersökningsproblem”. Widén (2015 s. 176) menar att kvalitativa text-
analyser är ett bra verktyg när skriftliga dokument eller texter ska undersökas och att det 
kan vara många olika sorters texter som bloggar, partiprogram, tidningar och formella 
handlingar. Widén (2015 s. 178) beskriver även hur textanalysen går att koppla samman 
med hermeneutiken som är en teori och analysmetod där man försöker förstå och skapa 
mening ur texter man läser, med ett fokus antingen på författarens avsikt eller på läsarens 
tolkning. 

Widén (2015 s. 178) beskriver en modell som är uppdelad i tre dimensioner, där den 
första dimensionen analyserar upphovsmannen, textförfattaren eller den sammanstäl-
lande redaktören till texten som analyseras. Den andra dimensionen analyserar formen, 
innehållet, språket eller innebörden av innehållet. Den tredje dimensionen tolkar inne-
hållet i förhållandet till sammanhanget, till exempel ”textens betydelse i förhållande till 
det omgivande samhället” (Widén 2015 s. 178). Widén påpekar att det är viktigt att stu-
dier som använder kvalitativ textanalys klargör vilken, eller vilka, av dimensionerna som 
studien baseras på. 

Den första dimensionen beskrivs mer utförligt genom att Widén (2015 s. 179) ger ex-
emplet att det är en god dimension att välja om man vill analysera vilken syn lärare har 
på betyg och bedömning, eftersom man kan ställa frågor till exempelvis lärartidskrifter. I 
lärartidskrifter kan texter som till exempel artiklar finnas, där författarens egna åsikter 
kan skina igenom. Det går även att i till exempel debattartiklar se vad författaren har för 
utgångspunkt (Widén 2015 s. 179). 

Den andra dimensionen behandlar inte författarens intentioner eller bakomliggande 
tankar, istället fokuserar den på att försöka hitta bakomliggande tankar i språket. Ett ex-
empel som beskrivs är att se över vilka formuleringar som används, men även vilka for-
muleringar som inte används för att studera ”vilka ideologier eller åsiktslinjer som fram-
träder i debatter” (Widén 2015 s. 179). Istället för att ställa frågorna till författaren genom 
textanalys, ställs frågorna till de bokstavliga formuleringarna i texten. 

Den tredje dimensionen beskriver Widén som att ha syfte att analysera texten för att 
skapa förståelse, eller att försöka skapa en bild av det omgivande samhället, till exempel 
av ”dess kulturella värderingar, historia [...] samhällsinstitutioner och politiska makt-
strukturer som uttrycks genom texterna” (Widén 2015 s. 180). Vid användning av den 
tredje dimensionen av textanalys vill man därför analysera texten för att skapa förståelse, 
en bild, av hur samhället ser ut genom texten. 

Eftersom textanalys är den valda metoden för denna studie måste det göras tydligt 
vilken, eller vilka, av dimensionerna som studien baseras på. För studien används två av 
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dessa dimensioner, dock av oss tolkade i ett nytt perspektiv. De två dimensioner som 
ligger till grund för studien är den första och den andra. Den första dimensionen innebär 
en analys av det implicita, det vill säga vad som kan läsas mellan raderna, hur man mellan 
raderna i en text kan se vad författaren har för åsikt och i denna specifika studies fall, hur 
man genom kvalitativ textanalys kan se implicit, mellan raderna, hur författaren har tolkat 
ämnesplanerna. Den andra dimensionen innebär en explicit textanalys; man ser hur för-
fattaren, i texten, ordagrant har tolkat de innehåll som berörs i ämnesplanen. Dessa två 
dimensioner kombinerade skapar en modell av kvalitativ textanalys som fokuserar på 
både det explicita och det implicita i texten. Det resulterar i en analys som ställer frågor 
både till författarens tolkning av ämnesplanen och till hur författaren har valt att formulera 
sin tolkning av ämnesplanen. 

5.2 Tillvägagångssätt  
I avsnitt 5.1 Kvalitativ textanalys beskrivs den metod som används i denna studie, en 
kvalitativ textanalys som kombinerar två dimensioner som formulerats av Widén (2015). 
Widéns modell har anpassats till denna studies syfte och frågeställningar. 

Den första frågeställningen, gällande hur läroböckernas presentation av de valda text-
typerna överensstämmer med det centrala innehållet i ämnesplanerna, undersöktes genom 
att vi gick igenom det valda centrala innehållet som presenterats i avsnitt 2.3 i tabell 1. 
Det resulterade i en explicit textanalys av det valda materialet där fokus låg på att i de 
tryckta läroböckerna för svenska 1 hitta presentationer av argumentationsteknik och 
skriftlig framställning av argumenterande text. I de tryckta läroböckerna för svenska 2 
sökte vi efter presentationer av referat och kritisk granskning av text. Men även presen-
tationer av skriftlig framställning av utredande respektive argumenterande text med in-
riktning på uppbyggnad, språk och stil och normer och stildrag. I svenska 3 sökte vi efter 
presentation av skriftlig framställning, disposition samt språk och stil i vetenskaplig text 
och även behandling av någon aspekt av svenskämnet i text av vetenskaplig karaktär. Då 
den första frågeställningen sökte efter explicit presentation användes i analysen den andra 
dimensionen av kvalitativ textanalys som är beskriven i avsnitt 5.1. 

Den andra frågeställningen, gällande vilka stöd och verktyg läroböckerna innehåller 
för att göra det möjligt att uppnå kunskapskraven, undersöktes genom att de tryckta läro-
böckerna analyserades för att hitta både explicita och implicita presentationer som över-
ensstämde med de valda kunskapskraven för de tre svenskkurserna, svenska 1, svenska 2 
och svenska 3. Kunskapskraven introducerades i avsnitt 2.3 där svenska 1 presenteras i 
tabell 2, svenska 2 i tabell 3 och svenska 3 i tabell 4. Då den andra frågeställningen sökte 
efter både explicit och implicit presentation användes både den första dimensionen och 
den andra dimensionen av kvalitativ textanalys som är beskriven i avsnitt 5.1 

Den tredje frågeställningen som behandlar utvecklingen av förväntningarna som läro-
böckerna ställer på argumenterande text mellan kurserna svenska 1 och svenska 2 under-
söktes genom att de tryckta läroböckerna för svenska 1 och svenska 2 analyserades för 
att hitta explicita och implicita presentationer som visar progression av förväntningarna 
på skrivandet av argumenterande text. Analysen av progression gjordes för var och en av 
de läroböcker som är avsedda för kurserna svenska 1 och svenska 2 (se avsnitt 5.3). Ana-
lysen undersökte explicita och implicita presentationer och beskrivningar rörande argu-
menterande text, men även uppgifter, övningar och slutuppgifter analyserades. Då den 



 

 
 

19 

tredje frågeställningen sökte efter både explicit och implicit presentation användes både 
den första dimensionen och den andra dimensionen av kvalitativ textanalys som beskrivs 
i avsnitt 5.1. 
 För att ytterligare beskriva tillvägagångsättet kan ett exempel på en explicit presen-
tation tas från läroboken Svenska 2 helt enkelt där det står som följande:  
 

Varierat. Det innebär att du varierar ordval och hur du inleder meningar men också att du försöker 
variera mellan längre och kortare meningar (Nilsson & Winqvist 2016 s.105) 

 
Det förklaras ordagrant vad eleven ska tänka på för att skapa ett varierat språk. Detta är 
något som vi anser är en explicit presentation av en del av ämnesplanen. 
 När det söks efter implicita presentationer kan dessa exemplifieras med detta exempel 
från läroboken Svenska impulser 1 där eleverna får en övning där de ska producera en 
insändare. Uppgiften ser ut såhär:  
 

Skriv en insändare om ett ämne som engagerar dig. Du kan också välja att bemöta en insändare i din 
lokala dagstidning. Leta i så fall efter en insändare där du inte alls håller med skribenten och skriv ett 
svar. Kom ihåg att förse din insändare med en rubrik. Avsluta med att skriva under med ditt namn 
(Markstedt & Eriksson 2015 s. 113) 

 
I uppgiften påpekas det inte explicit varför eleverna ska skriva en insändare, men implicit 
är det ett tillfälle att öva på att behandla anpassning till syfte i form av att skriva ett svar 
på en insändare där du har en annan åsikt. Mottagare är skribenten av insändaren där 
eleven producerar ett svar. Kommunikationssituationen är en insändare i en lokal dags-
tidning.  

5.3 Material 
I det här avsnittet introduceras de läroböcker som utgör materialet i denna studie. I studien 
används sju tryckta läroböcker. Av de sju böckerna är sex böcker indelade i två olika 
serier och en är en del av en serie. De två första serierna, Svenska helt enkelt och Svenska 
impulser, består av tre böcker där varje bok innehåller förklaringar om vilken svenskkurs 
boken är ämnad för. Den sista boken, Människans texter. Språket, är en del av en serie 
där boken behandlar alla kurser i svenska men innehåller enbart språkdelarna. Alla läro-
böcker utom Svenska impulser 1 är allmänna läroböcker som inte inriktar sig speciellt för 
något gymnasieprogram. Svenska impulser 1 finns med en inriktning för yrkesförbere-
dande program men den version som används i denna studie är inriktad på studieförbere-
dande program. I tabell 5 presenteras de valda läroböckerna, författarna av läroböckerna 
och externa författare som skrivit enstaka delar av läroboken. Även utgivare, utgivnings-
ort, publiceringsår och vilken kurs boken är avsedd för presenteras i tabell 5. 
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Tabell 5. Presentation av de läroböcker som analyseras i studien. 
Titel Författare Externa förfat-

tare 
Utgivare och ort År Kurs Sid–

antal 

Svenska 1 helt 
enkelt 

Lena Winqvist & An-
nika Nilsson 

- Na förlag i Lund 2014 Svenska 1 272 

Svenska 2 helt 
enkelt 

Annika Nilsson & 
Lena Winqvist 

- Na förlag i Lund 2016 Svenska 2 451 

Svenska 3 helt 
enkelt 

Annika Nilsson & 
Lena Winqvist 

- Na förlag i Lund 2015 Svenska 3 303 

Svenska im-
pulser 1 

Carl-Johan Markstedt 
& Sven Eriksson 

- Sanoma utbildning 
AB i Stockholm 

2015 Svenska 1  284 

Svenska im-
pulser 2 

Carl-Johan Markstedt 
& Sven Eriksson 

Lisa Eriksson, 
Annika Leibig & 
Andreas Sann-
evig 

Sanoma utbildning 
AB i Stockholm 

2012 Svenska 2  483 

Svenska im-
pulser 3 

Carl-Johan Markstedt 
& Sven Eriksson 

Susanne Haugen 
& Lisa Eriksson 

Sanoma utbildning 
AB i Stockholm 

2013 Svenska 3  348 

Människans 
texter. Språ-
ket 

Bengt Sjöstedt & To-
mas Jeppsson 

- Studentlitteratur i 
Lund 

2011 Svenska 1, 
svenska 2 
& svenska 
3 

533 

5.4 Urval och avgränsningar av material 
Läroböckerna i studien valdes utifrån att vi specifikt sökte efter att de skulle innehålla 
avsnitt om skriftlig framställning. Serierna Svenska helt enkelt och Svenska impulser val-
des eftersom de behandlar varje kurs var för sig och innehåller skriftlig framställning. 
Människans texter. Språket valdes eftersom den behandlar de språkliga delarna av 
svenskämnet och innehåller således skriftlig framställning. De avgränsningar vi gjort i 
böckerna är att vi framförallt valt de kapitel som behandlar skriftlig framställning. I vissa 
fall behandlas argumenterande text tillsammans med argumenterande tal i kapitel som 
handlar om argumentation. I dessa fall har vi även analyserat argumentationskapitlen. 
Människans texter. Språket har även en webbsida med extramaterial som inte undersökts 
i denna studie. 

Eftersom kunskapskraven kräver ett mer avancerat språk för att uppnå högre betyg har 
vi valt att analysera delar som berör språkutveckling, i form av till exempel variation, 
träffsäkerhet och nyansering. Oftast behandlas språk för varje texttyp i kapitlen som be-
handlar skriftlig framställning. I vissa fall behandlas språk inte i kapitlen för skriftlig 
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framställning utan i egna kapitel. I de fall där språk har ett eget kapitel har vi även analy-
serat dessa kapitel men bara de delar som presenterar språk som stärker skrivandet. I några 
av de tryckta läroböckerna finns olika verktyg som kan hjälpa till att utveckla elevernas 
skrivande i egna kapitel. Det kan handla om förslag på disposition, tips på bra ord eller 
olika uppgifter. De verktyg som behandlar skrivande har därför också analyserats. 
 
Avgränsningar i varje bok: 
Svenska 1 helt enkelt: Kapitlen Argumentation (s. 88–113), Skriftlig framställning (s. 
116–189) och Språkliga begrepp och språkriktighet (s. 192–219). Dessutom delar av 
Verktygslådan som behandlar argumentation och sammanhangssignaler (s. 265–266). 
127 av 272 sidor.  
 
Svenska 2 helt enkelt: Kapitlet Muntlig och skriftlig framställning av argumenterande 
och utredande slag (s. 94–143). Dessutom delar av Verktygslådan som behandlar sam-
lande och sovring av information och sammanhangssignaler (s. 424–433). 58 av 451 si-
dor. 
 
Svenska 3 helt enkelt: Kapitlet Vetenskapliga texter (s. 64–133). Dessutom delar av Verk-
tygslådan som behandlar uppsats och sammanhangssignaler (s. 278–281). 73 av 303 si-
dor. 
 
Svenska impulser 1: Kapitlen Ordet är ditt – argumentera (s. 102–113), I Skrivarverk-
stan – skrivandets hantverk (s. 116–122) och Koll på språket (s. 250–265). 32 av 284 
sidor. 
 
Svenska impulser 2: Kapitlen Bli textkompetent – konsten att skriva (s. 396–411) och Bli 
textkompetent – alla dessa texter men vad skiljer dem åt? (s. 412–437). 40 av 483 sidor. 
 
Svenska impulser 3: Kapitlet Mot ett formellt skrivande (s. 86–177). 91 av 348 sidor. 
 
Människans texter. Språket: Kapitlet Skriftlig framställning i sin helhet (s. 74–149). Ka-
pitlet Svenskans bruk och uppbyggnad i de delar som fokuserar på språkriktighet (s. 154–
173). Kapitlet Olika tal i den del som fokuserar på argumentation (s. 244–245). De delar 
av kapitlet Introduktion som behandlar olika texter (s. 10–25) och informationsinsamling 
(s. 53–71). Dessutom kapitlet Medietexter de delar som handlar om medier och texter (s. 
504–519). 144 av 533 sidor. 

5.5 Metoddiskussion 
Alan Bryman (2011 s. 371) beskriver skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ metod. 
Några av skillnaderna är att kvantitativ metod är fokuserad på siffror, distans och makro-
inriktning, medan kvalitativ fokuserar på ord, närhet och mikroinriktning. Detta urval av 
jämförande punkter stämmer överens med syftet för denna studie, en studie som vill fo-
kusera på ord, närhet i form av närläsning och mikroinriktning i form av noggrann läsning 
av både explicit och implicit information i texten. Därför är kvalitativ textanalys ett mo-
tiverat och genomtänkt val för denna studie. 
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Bryman (2011) presenterar även kritik gällande användandet av kvalitativa metoder, 
vilket är något som bör resoneras kring då denna studie använder en kvalitativ metod. Till 
exempel finns det risk att resultat blir för subjektiva, eftersom det är forskaren själv som 
bestämmer vad som ska vara med i studien och vad som är viktigt (Bryman 2011 s. 368). 
Eftersom det finns risk för subjektiva resultat och urval är det svårt att generalisera resul-
tat och att replikera resultat i liknande studier; ”[p]å grund av att en kvalitativ undersök-
ning är ostrukturerad och ofta beroende av forskarens egen uppfinningsrikedom är det 
sällan möjligt att göra en replikation” (Bryman 2011 s. 368). Det vill säga, forskning med 
kvalitativ metod är ofta baserad på forskarens egen uppfinningsrikedom gällande urvalet 
av både material och resultat. Denna kritik är något som vi som uppsatsförfattare appli-
cerar på vår studie och vid användandet av kvalitativ textanalys. Vi är medvetna om att 
det finns risker att de urval vi gör i material och det resultat vi kommer fram till kan bli 
subjektivt, speciellt då vi vill komma åt både explicit information i böckerna och implicit 
information som då kan tolkas subjektivt. Bryman (2011 s. 368–369) beskriver till ex-
empel att det alltid finns risk att man vid användandet av kvalitativa metoder kan skapa 
personliga relationer med förslagsvis personer som intervjuas, vilket kan påverka resul-
tatet och datainsamlingen. Vi gör antagandet att detsamma gäller vid kvalitativ textanalys 
där vi som uppsatsförfattare skapar en personlig relation till materialet vilket också på-
verkar datainsamlingen. 
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6. Resultat 

6.1 Det centrala innehållet och läroböckerna 
I detta avsnitt redovisas resultatet från studiens första frågeställning. Resultatet redovisas 
en kurs i taget, svenska 1, svenska 2 och slutligen svenska 3. Resultatet är uppbyggt ge-
nom att först presenteras en tabell med innehåll som behandlar skrivande från det centrala 
innehåll som introduceras i avsnitt 2.3. Sedan presenteras exempel från läroböcker av-
sedda för varje kurs som överensstämmer med tabellens innehåll. Slutligen presenteras 
en sammanfattning av innehållet i böckerna. 

6.1.1 Svenska 1 
Tabell 6 

 Centralt innehåll 

Svenska 1 Argumentationsteknik 
 
Svenska 1 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 6 i kapitlet Argumentation (s. 88–113). 
I boken skrivs det att argumentation kan realiseras i tre steg, tesen är åsikten eller ställ-
ningstagandet, argumenten beskrivs som skäl och påståenden och slutligen beskrivs 
motargument som invändningar mot argumenten. Kapitlet Argumentation tar även upp 
exempel på hur argument ska formuleras, till exempel att det är viktigt att argument är 
relevanta och stödjer tesen. Dessutom presenteras typer av argument som bör undvikas 
exempelvis ensidiga faktaurval, majoritetsargument, generalisering, personangrepp, vag-
het och auktoritetsargument. Slutligen beskrivs även hur argument kan förbättras genom 
att använda ethos, logos och pathos. 
 Svenska impulser 1 behandlar innehållet i tabell 6 i kapitlet Ordet är ditt specifikt i 
delkapitlet Argumentera (s. 102–113). Samspelet mellan tes och argument presenteras 
som att tesen ska formuleras som en uppmaning och att detta påstående ska stödjas med 
hjälp av argument. Det nämns även att argumentation bör ses som ett sätt att övertyga 
dem som läser eller lyssnar om att ens åsikt är den rätta. Argumentationsteknik visas även 
genom exempel på hur argument formuleras och även hur motargument för dessa argu-
ment formuleras. Det påpekas även att argument måste vara trovärdiga. 
 Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 6 i kapitlet Skriftlig framställ-
ning (s. 74–149). I boken ges några råd vid argumentation och det skrivs att det som 
skribent är viktigt att veta vem mottagaren är och varför argumenterande text skrivs. Ar-
gument ska redovisas ett i taget och endast relevanta argument bör tas upp. I läroboken 
påpekas det också att det är bra att styrka sina argument med fakta. 
 Sammanfattningsvis går det av analysen att se att alla de valda böckerna för kursen 
svenska 1 behandlar det centrala innehållet som presenteras i tabell 6.  
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Tabell 7 

 Centralt innehåll 

Svenska 1 Skriftlig framställning av argumenterande text 
 
Svenska 1 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 7 i kapitlet Argumentation (s.88–113). 
Dels presenteras dispositionen av en argumenterande text, dels motiveras det att om dis-
positionen i en argumentation blir fel, kan hela poängen gå förlorad. I kapitlet påpekas 
det att en argumenterande text kan vara till exempel ett debattinlägg, en insändare, en 
krönika eller en debattartikel. Ytterligare exempel på disposition finns i kapitlet Verktygs-
lådan (s. 265–266) där disposition för argumenterande text och tal visas. 
 Svenska impulser 1 behandlar innehållet i tabell 7 i delkapitlet Argumentera (s. 102–
113). I kapitlet behandlas detta genom att presentera hur man kan arbeta med argumen-
tation i en arbetsprocess. I kapitlet visas även dispositionen av en insändare och det görs 
genom två exempeltexter i form av insändarna Jakt på lodjur måste tillåtas igen och För 
snusförbud. Eleverna får även en övningsuppgift där de ska skriva en insändare. I del-
kapitlet Skrivandets hantverk (s. 116–122) beskrivs även skrivprocessen och eleverna får 
tips om hur de ska hålla en röd tråd genom sitt skrivande. 
 Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 7 i kapitlet Skriftlig framställ-
ning (s. 74–149). I kapitlet presenteras det att argumenterande text används när en åsikt 
ska framföras till andra och tar insändare som ett exempel. En arbetsgång för argumente-
rande text redogörs för där det gäller att samla sina argument och information kring dessa. 
Dessutom bör skribenten hitta motargument och hur det går att möta dessa. Disposition 
presenteras och det beskrivs att första delen ska vara tes och att andra delen ska innehålla 
ungefär tre argument. Textens tredje del ska innehålla minst två motargument och i den 
sista delen ska slutsatser dras och argumentationen ska kopplas ihop med tesen. 

Analysen visar att alla de valda böckerna för kursen svenska 1 behandlar de centrala 
innehållen som presenteras i tabell 7.  

6.1.2 Svenska 2 
Tabell 8 
 Centralt innehåll 

Svenska 2 Referat och kritisk granskning av texter. 
 
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 8 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning – av argumenterande och utredande slag (s. 94–143). Varför man behöver vara 
källkritisk behandlas och fyra kriterier för källkritik presenteras: äkthetskriteriet, tidskri-
teriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Det presenteras hur man citerar och refererar 
och vilken information som krävs dels för argumenterande text, dels för utredande text. 
Det nämns till exempel att i utredande text kan personliga erfarenheter användas, men 
framförallt bör frågeställningen besvaras genom information från andra källor. Det finns 
även en övningsuppgift i kapitlet Verktygslådan (s. 424–433) där eleven uppmanas att 
samla och sovra information. 

Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 8 delvis i kapitlet Bli textkompetent 
(s. 396–411). Någon genomgång av kritisk granskning av text förekommer inte. Referat 



 

 
 

25 

presenteras som en typ av text och det beskrivs kortfattat var det finns referat och hur 
referat skrivs. Det beskrivs att referat förekommer i andra texter när skribenten ska åter-
berätta något från en källa. En arbetsgång visas och den tar upp att skribenten ska välja 
det viktigaste och använda egna formuleringar. Författarna påpekar också att det gäller 
att vara neutral och saklig, att citat kan förekomma och att källor ska redovisas. Några 
olika referatmarkörer presenteras och det påpekas att dessa bör varieras. 

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 8 i två kapitel. Kritisk gransk-
ning behandlas i kapitlet Introduktion (s. 53–71). Där presenteras informationsinsamling 
och vikten av källkritik tas upp. Skribenten ska vara kritisk mot allt och alltid undersöka 
vem som publicerat källan och fråga sig vem man kan lita på. Referat behandlas i kapitlet 
Skriftlig framställning (s. 74–149). Där introduceras referatannons och referatmarkörer 
och hur man använder dessa. 

Sammanfattningsvis kan man i analysen se att det valda centrala innehållet som pre-
senteras i tabell 8 behandlas av både Människans texter. Språket och Svenska 2 helt enkelt. 
Dock behandlas det valda centrala innehållet inte i Svenska impulser 2 eftersom kritisk 
granskning inte behandlas i läroboken.  

 
Tabell 9 
 Centralt innehåll 

Svenska 2 Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. 
 
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 9 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning – av argumenterande och utredande slag (s. 94–143). Det konstateras att utre-
dande text passar bäst när det finns en fråga att besvara; texttypen beskrivs även som 
analyserande till sin karaktär. I samma kapitel beskrivs argumenterande text som en 
texttyp som används när man vill övertyga någon. 

Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 9 i kapitlet Bli textkompetent (s. 396–
411) där utredande text exemplifieras av essä och vetenskaplig rapport. Vad dessa texter 
är, var man hittar dem och hur de skrivs presenteras även. I samma kapitel exemplifieras 
även argumenterande text med insändare och debattartikel. Vad dessa texter är, var de 
finns och hur man skriver dem presenteras. 

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 9 i kapitlet Skriftlig framställ-
ning (s. 74–149) genom att det presenteras varför argumenterande text skrivs. Det besk-
rivs i boken att argumenterande text används när en åsikt ska framföras till andra och 
insändare tas upp som ett exempel. En arbetsgång för argumenterande text visas där det 
gäller att samla sina argument och information kring dessa. Skriftlig framställning av ut-
redande text behandlas i samma kapitel. I läroboken presenteras det var utredningar görs 
och det beskrivs att uppgiftsformulering, faktainsamling, jämförelser och slutsatser är ge-
mensamt för alla utredande texter. En arbetsgång visas där skribenten ska hitta ett ämne, 
söka material, göra en översikt av materialet och skriva ett utkast. 

Sammanfattningsvis visar analysen att de tre valda läroböckerna avsedda för svenska 
2 överensstämmer med de valda och presenterade centrala innehållet från tabell 9. 
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Tabell 10 
 Centralt innehåll 

Svenska 2 Uppbyggnad, språk och stil samt normer och stildrag i argumenterande och utredande text 
  
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 10 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning – av argumenterande och utredande slag (s. 94–143). Det beskrivs till exempel 
att källor och information bör användas i en utredande text. Även dispositionen för en 
utredande text introduceras med hjälp av illustrationer. I samma kapitel presenteras även 
vanliga språkliga drag för den utredande texttypen. Dispositionen för argumenterande 
text visas i samma kapitel genom en illustration och övningar finns för att öva på dispo-
sition. I läroboken presenteras även i samma kapitel typiska språkliga drag i en argumen-
terande text. Även normer och stildrag som passar en argumenterande text introduceras, 
till exempel att man bör skapa ett nytt stycke vid nytt argument och att man kan använda 
rubriker för att förtydliga innehåll och disposition. 

Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 10 i kapitlet Bli textkompetent (s. 396–
411). I kapitlet behandlas uppbyggnaden av utredande text i både essä och vetenskaplig 
rapport. Essä ska innehålla en fråga, ett påstående eller en beskrivning och texten ska 
innehålla information från källor och egna resonemang. Vetenskaplig rapport ska inne-
hålla en titelsida, innehållsförteckning, inledning, avhandling, avslutning och samman-
fattning. Språk och stil i utredande text behandlas genom att det i kapitlet beskrivs att en 
essä kan vara personlig och saklig på samma gång, medan att en vetenskaplig uppsats ska 
vara saklig och eftersträva tydlighet. Normer och stildrag i utredande text berörs kort och 
det står att en essä kan innehålla målande beskrivningar och bildspråk. Den vetenskapliga 
uppsatsen bygger på tydlig disposition med relevanta rubriker. Uppbyggnad av argumen-
terande text behandlas i samma kapitel genom att en disposition tas upp där inledning, 
bakgrund, tes, argument och avslutning tas upp som delar i en argumentation. Även språk 
och stil berörs i samma kapitel där det beskrivs att skribenten bör uttrycka sig med ett 
slagkraftigt språk eftersom det ger läsaren förtroende och hjälper till att övertyga läsaren 
om skribentens åsikt. Samma kapitel behandlar normer och stildrag och beskriver att stil-
figurer är något som hjälper i en argumentation. 

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 10 i kapitel Skriftlig framställ-
ning (s. 74–149) där disposition av argumenterande text introduceras i fyra delar: tes, 
argument, motargument och slutsats där argumentationen kopplas samman med tesen. 
Även språk och stil behandlas i samma kapitel där till exempel plus och minusord pre-
senteras, ord med samma grundbetydelse men olika värdeladdning, som något vanligt i 
argumenterande texter. Dessutom presenteras vaga och mångtydiga ord och det skrivs att 
konkreta ord måste användas i en argumenterande text eftersom abstrakta ord blir för 
vaga. Även normer och stildrag berörs i samma kapitel där det beskrivs att argument 
måste presenteras lugnt och med auktoritet för att bli trovärdiga, om argument inte pre-
senteras med auktoritet och med bra fakta som grund blir inte den argumenterande texten 
övertygande. 

Uppbyggnad av utredande texter introduceras i kapitlet Skriftlig framställning med en 
disposition indelad i de tre delarna inledning, avhandling och avslutning. Språk och stil i 
utredande texter berörs i samma kapitel genom hjälp till skribenten med ord som hjälper 
skrivandet. De exempel som ges i boken är koherensord som för framåt i texten, signalerar 
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jämförelser, uttrycker allmänt samband samt utvecklar och sammanfattar. Det tas också 
upp att om skribenten ska redovisa tre orsaker och börjar med att skriva ”för det första” 
förväntar sig läsaren att ett ”för det andra” och ”för det tredje” också dyker upp. Normer 
och stildrag i utredande texter behandlas även i samma kapitel genom att presentera de 
regler som finns för en utredande text. En utredande text ska ha en framsida, en innehålls-
förteckning och en korrekt källförteckning. 

Sammanfattningsvis visar analysen att de tre valda läroböckerna avsedda för svenska 
2 överensstämmer med det valda centrala innehållet från tabell 10. 

6.1.3 Svenska 3 
Tabell 11 
 Centralt innehåll 

Svenska 3 Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. 
 
Svenska 3 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 11 i kapitlet Vetenskapliga texter (s. 
64–133). Disposition introduceras med essä och pm som exempel. I kapitlet Verktygslå-
dan (s. 278–281) introduceras även dispositionen för en uppsats. Även språk i vetenskap-
lig text tas upp i kapitlet Vetenskapliga texter och det visas exempel på språk och stil. Det 
ges även tips på hur en röd tråd skapas i en text med till exempel konnektivbindningar. 
Det tas upp att texterna ska skrivas i saklig form för att vara objektiv, hur precisa formu-
leringar och uttryck skrivs samt hur variation i val av ord, fraser och satser kan göras och 
att man kan undvika jag genom att skriva passivt till exempel jämförs istället för jag 
jämför. Dessutom tas det i boken upp sammanhangssignaler i kapitlet Verktygslådan. 
 Svenska impulser 3 behandlar innehållet i tabell 11 i kapitlet Mot ett formellt skrivande 
(s. 86–177). I boken står det att vetenskapliga texter följer en tydlig disposition och utgår 
från en frågeställning. Pm och vetenskaplig uppsats visas som typer av vetenskapliga tex-
ter. Regler för referat och citat enligt de två referenssystemen Oxford och Harvard intro-
duceras och det ges tips på hur informationsinsamling och källkritik går till. Disposition 
av pm och vetenskaplig uppsats presenteras där ett pm ska innehålla rubrik, inledning, 
utredning, avslutning och källförteckning. Vad som förväntas skrivas i de olika delarna 
presenteras kortfattat och hur källor ska användas i ett pm presenteras. Dispositionen av 
vetenskaplig uppsats visas med delarna inledning, avhandling och avslutande diskussion. 
Syfte, bakgrund samt metod och material ska tillhöra delen inledning. Delen avhandling 
innehåller redovisning av resultat. Texten avslutas med diskussion, källförteckning och 
eventuella bilagor. Informellt och formellt språk samt stil i vetenskapligt skrivande intro-
duceras. I boken tas det upp hur texter med formellt språk skrivs och det presenteras hur 
man är saklig och hur viktigt det är med styckeindelning, I boken ges även några förslag 
på sambandsmarkörer. 
 Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 11 i kapitlet Skriftlig fram-
ställning (s. 74–149). I boken behandlas vetenskapliga texter inom humanistiska och sam-
hällsvetenskapliga områden och påpekar att naturvetenskapliga texter har en annan struk-
tur. I boken visas några allmänna kriterier för vetenskapligt skrivande till exempel att 
skribenten ska skilja på sina åsikter och andras, texten ska ha ett syfte, skribenten ska vara 
källkritisk och skribenten ska redovisa resultatet tydligt. Disposition av vetenskapliga 
texter visas genom att ge exempel på några olika dispositioner. De dispositioner som visas 
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är tematisk disposition, kontrastiv disposition, emfatisk disposition och kronologisk dis-
position. Dessutom visas dispositionen av en vetenskaplig rapport med att den ska inne-
hålla titelsida, innehållsförteckning, sammandrag, inledning, avhandling, avslutning, 
källförteckning och bilagor. Språk och stil behandlas inte specifikt för texttypen veten-
skaplig text men i kapitlet Svenskans bruk (s. 154–173) presenteras språkriktighet och hur 
det används allmänt inom skrivande. 
 Analysen visar att alla de valda böckerna för kursen svenska 3 behandlar de centrala 
innehållen i tabell 11. 
 

Tabell 12 
 Centralt innehåll 

Svenska 3 Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av 
svenskämnet. 

 
Svenska 3 helt enkelt behandlar det centrala innehållet i tabell 12 i kapitlet Vetenskapliga 
texter (s. 64–133). Innehållet behandlas genom en uppgift som baseras på att eleverna ska 
skriva en vetenskaplig text med frågeställningen ”Vad ska vi ha grammatiken som sko-
lämne till?” (Nilsson & Winqvist 2015 s. 117). 
 Svenska impulser 3 behandlar det centrala innehållet i tabell 12 i kapitlet Mot ett for-
mellt skrivande (s. 86–177). Innehållet behandlas genom en uppgift som följer temat ”ar-
bete, klass och utanförskap” och handlar om arbetarlitteratur. Uppgiften är att skriva ett 
pm som handlar om arbetarlitteratur. 
 Människans texter. Språket behandlar det centrala innehållet i tabell 12 i kapitlet Skrift-
lig framställning (s. 74–149). Boken innehåller en uppgift där en vetenskaplig text ska 
skrivas och skribenten ska själv välja vilket ämne den vill skriva om men det måste vara 
något som kan kopplas till svenskämnet. 
 Analysen visar att alla valda böckerna för kursen svenska 3 behandlar de centrala in-
nehållen som presenteras i tabell 12. 

6.2 Kunskapskraven och läroböckerna 
I detta avsnitt redovisas resultatet på studiens andra frågeställning. Resultatet redovisas 
varje kurs för sig, först svenska 1, sedan svenska 2 och slutligen svenska 3. Under varje 
kurs presenteras ett antal tabeller. Varje tabell redovisar en del av kunskapskraven för 
kursen. Efter varje tabell redovisas resultat med exempel från läroböckerna, sedan har 
varje tabell en sammanfattning som visar vad varje lärobok för den avsedda kursen 
uppnår.  
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6.2.1 Svenska 1 
Tabell 13 

Betygsnivå E C A 

Svenska 1 Eleven kan skriva argumente-
rande text och andra typer av tex-
ter, som är sammanhängande och 
begripliga samt till viss del an-
passade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 

Eleven kan skriva argumente-
rande text och andra typer av tex-
ter, som är sammanhängande och 
begripliga samt anpassade till 
syfte, mottagare och kommuni-
kationssituation. 

Eleven kan skriva argumente-
rande text och andra typer av tex-
ter, som är sammanhängande, be-
gripliga och väldisponerade 
samt anpassade till syfte, motta-
gare och kommunikationssituat-
ion. 

 
Svenska 1 helt enkelt behandlar kunskapskraven i tabell 13 i kapitlet Argumentation (s. 
88–113). I kapitlet presenteras det hur tes, argument och motargument tillsammans skapar 
en argumentation och hur en argumenterande text består av rubrik, inledning, fördjupning 
och avslutning. En exempeltext i form av en insändare som är väl beskriven med hur varje 
del i texten fungerar visas i boken. I kapitlet finns även en slutuppgift där eleverna ska 
producera en insändare. Boken innehåller verktyg för att låta eleven uppnå kunskapskra-
ven gällande sammanhängande texter genom att presentera sammanhangssignaler i ka-
pitlet Verktygslådan (s. 265–266) men även genom en övning att identifiera samman-
hangssignaler i en exempeltext och genom en tipsruta i kapitlet Argumentation. I kapitlet 
Skriftlig framställning (s. 116–189) behandlas syfte och kommunikationssituation där 
texten ska anpassas till att publiceras på en seriös och välbesökt webbplats med yngre 
läsare. Detta är verktyg som kommer att möjliggöra för eleven att anpassa sina texter 
utifrån syfte, mottagare och kommunikationssituation. 
 Svenska impulser 1 behandlar kunskapskraven i tabell 12 i kapitlen Ordet är ditt (s. 
102–113) och I skrivarverkstan (s. 116–122). I boken behandlas vad tes och argument är 
och hur de hänger ihop; exempel ges också på hur en tes brukar kunna vara skriven. Pre-
sentation av ethos, pathos och logos ger en grund i hur eleverna kan argumentera. Det 
presenteras att en typ av argumenterande text är en insändare och boken har en exempel-
text med kommentarer som visar de olika delarna vilket gör att eleverna ser hur en sådan 
text ser ut och hur den bör vara uppbyggd. I boken beskrivs det att en text måste följa en 
röd tråd och det tas upp att inledningen är viktig för att väcka intresse och att texten ska 
vara indelad i stycken för att läsaren ska se sammanhanget i texten. I boken skrivs det att 
texten ska hänga ihop och att de olika delarna ska vara ihopkopplade på ett logiskt sätt. 
Denna del gör att eleverna kan se till att texten är sammanhängande och begriplig. Elev-
erna får en uppgift där de ska skriva en insändare. För att kunna skriva en insändare krävs 
det av eleverna att de ska anpassa texten till syfte, mottagare och kommunikationssituat-
ion. Disposition av argumenterande text presenteras väl i boken. Dels visas ett exempel 
på en insändare och hur en sådan är uppbyggd, dels presenteras disposition av argumen-
terande text med ett exempel. Exemplet tar hjälp av en argumentation för snusförbud. 
Boken presenterar vad som kan stå i inledning och vad tesen är. I boken står det att tre 
argument är lagom för en argumenterande text och att argumenten ska presenteras ett i 
taget med ett motargument för varje. Efter att varje motargument har presenterats ska de 
bemötas. Texten ska avslutas med en avslutning där allting knyts ihop. Disposition pre-
senteras genomgående och visar tydligt hur en argumenterande text ska se ut. 
 Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven i tabell 12 i kapitlet Skriftlig 
framställning (s. 74–149). Syftet med argumenterande text beskrivs kort och det påpekas 
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att det är viktigt att kunna argumentera för sina åsikter. I boken beskrivs det också kort 
att det är viktigt att veta vem mottagaren av texten är. Kommunikationssituation behand-
las genom att insändare presenteras och eleverna får en uppgift där de ska skriva en in-
sändare och skicka till en tidning. Disposition av argumenterande text presenteras genom 
att texten ska ha en tes och argument där varje argument ska presenteras individuellt. I 
boken står det att en argumenterande text delas in i fyra delar med tes, argument, mot-
argument och avslutning. Disposition presenteras tydligt med exempel från en argumen-
tation om att boxning borde förbjudas. För att utveckla förståelse av dispositionen av en 
argumenterande text presenteras en övning där eleverna ska ta ut argument och motargu-
ment i två olika exempeltexter.  

Analysen visar att alla de valda böckerna för kursen svenska 1 behandlar kunskaps-
kraven som presenteras i tabell 13. Delar av innehållet är implicit uttryckt i texten, men 
har tolkats in av oss som uppsatsförfattare. Svenska impulser 1 innehåller en övning där 
eleverna ska skriva en insändare vilket är tolkat av oss som ett sätt att behandla anpass-
ning till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Människans texter. Språket inne-
håller en övning där eleverna ska ta ut argument och motargument i två exempeltexter 
vilket vi tolkat som ett sätt att utveckla förståelsen för hur dispositionen av en argumen-
terande text ser ut. 
 

Tabell 14 
Betygsnivå E C A 

Svenska 1 - Dispositionen i den skriftliga 
framställningen är tydligt urskilj-
bar. 

Dispositionen i den skriftliga 
framställningen är tydligt urskilj-
bar. 

 
Svenska 1 helt enkelt behandlar kunskapskraven i tabell 14 i kapitlet Argumentation (s. 
88–113). Argumenterande text presenteras med att tes, argument och motargument skapar 
en argumentation. I boken redogörs det för hur en argumenterande text består av rubrik, 
inledning, fördjupning och avslutning. En exempeltext visas där boken beskriver varje 
del i texten och vad som ska stå i varje del.  
 Svenska impulser 1 behandlar kunskapskraven i tabell 14 i kapitlet Ordet är ditt (s. 
102–113). Disposition av argumenterande text visas dels med hjälp av en exempeltext av 
en insändare och dels med en disposition där olika argument för snusförbud används som 
exempel. Det presenteras vad som ska vara med i en inledning, att argument ska skrivas 
ett i taget och att ett motargument ska placeras efter varje argument. Varje motargument 
ska bemötas innan en avslutning skrivs där allting knyts ihop. 
 Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven i tabell 14 i kapitlet Skriftlig 
framställning (s.74–149). Disposition av argumenterande text beskrivs genom att texten 
ska ha en tes och argument där varje argument ska redovisas individuellt. I boken skrivs 
det att en argumenterande text delas in i fyra delar med tes, argument, motargument och 
avslutning. Dispositionen visas tydligt med exempel från en argumentation om att box-
ning borde förbjudas. För att utveckla förståelse för dispositionen av en argumenterande 
text finns en övning där eleverna ska ta ut argument och motargument i två olika exem-
peltexter. 
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 Analysen visar att alla de valda böckerna för kursen svenska 1 behandlar kunskaps-
kraven som presenteras i tabell 14. Delar av innehållet är implicit uttryckt i texten, men 
har tolkats in av oss som uppsatsförfattare. Människans texter. Språket innehåller en öv-
ning där eleverna ska ta ut argument och motargument i två exempeltexter vilket är tolkat 
av oss som ett sätt att utveckla förståelsen för hur disposition av argumenterande text ska 
se ut. 

 
Tabell 15 

Betygsnivå E C A 

Svenska 1 Eleven kan i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för 
språkriktighet 

Eleven kan i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för 
språkriktighet 

Eleven kan i huvudsak följa 
skriftspråkets normer för 
språkriktighet  

 
Svenska 1 helt enkelt behandlar kunskapskraven från tabell 15 i kapitlen Skriftlig fram-
ställning (s. 116–189) och Språkliga begrepp och språkriktighet (s. 192–219). Det visas 
hur man kan skilja på talspråk och skriftspråk, hur skriftspråkliga drag följs och det finns 
även en övning där eleven uppmanas transkribera eller skriva om ett samtal med vänner 
till skriftspråk för att öva och se skillnaden på hur man använder talspråk och hur man 
använder skriftspråk. I kapitlet Språkliga begrepp och språkriktighet beskrivs det hur in-
terpunktion används och en övning finns där eleverna ska placera skiljetecken på rätt 
ställe. I en annan övning ska eleverna ska särskrivningar i tre kortare texter. Detta hjälper 
eleverna att undvika att själva särskriva i sina texter vilket skapar texter som följer skrift-
språkets normer för språkriktighet. 
 Svenska impulser 1 behandlar kunskapskraven från tabell 15 i kapitlet Koll på språket 
(s. 250–265). I kapitlet visas vanliga fel och hur det går att undvika dessa, till exempel 
särskrivningar, var och vart, de och dem samt meningsbyggnad. Särskrivning presenteras 
genom att visa hur ord är hopbyggda och ett sätt att undvika särskrivningar är att läsa 
texten högt då det går att höra om ordet ska vara hopskrivet eller inte. Skillnaden på var 
och vart presenteras och det ges exempel på när de olika varianterna ska användas. De 
och dem presenteras och det förklaras att det går att veta om det ska vara de eller dem 
genom att byta ut orden mot vi eller oss och på så sätt höra vilket det ska vara. För att lära 
sig skillnaden mellan de och dem bättre finns en övning där eleverna ska fylla i de eller 
dem i en text. Kapitlet tar också upp vikten av att använda rätt pronomen och visar med 
exempel, dessutom står det att det lätt blir syftningsfel om fel pronomen används. Kapitlet 
går kort igenom ofullständiga meningar och det står att det är viktigt att skriva fullständiga 
meningar när en text skrivs. 
 Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven i tabell 15 i kapitlet Svenskans 
bruk (s. 154–173). I kapitlet visas skillnaden på bra och dåligt språk och det skrivs att det 
går att hitta information om språkregler i Språkrådets bok Svenska skrivregler. I boken 
behandlas olika svåra uttryck som sammansättningar och särskrivningar. Dessutom be-
skrivs regler för stavning och avstavning. Kapitlet behandlar också skiljetecken och hur 
de används.  
 Analysen visar att de valda böckerna för kursen svenska 1 behandlar kunskapskraven 
i tabell 15. Delar av innehållet är implicit uttryckt i texten, men har tolkats in av oss som 
uppsatsförfattare. Svenska 1 helt enkelt innehåller en övning där eleverna ska identifiera 
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särskrivningar i tre kortare texter vilket har tolkats av oss som ett verktyg för att kunna 
undvika särskrivningar och följa skriftspråkets normer för språkriktighet.  
 

Tabell 16 
Betygsnivå E C A 

Svenska 1 - Språket är varierat och delvis väl-
formulerat 

Språket är varierat och innehåller 
goda formuleringar 

 
Svenska 1 helt enkelt behandlar kunskapskraven från tabell 16 i kapitlen Argumentation 
(s. 88–113) och Språkliga begrepp och språkriktighet (s. 192–291). Sammanhangssigna-
ler presenteras och kan ses som ett verktyg för att öka variationen i texten. I boken visas 
övningar på hur variation i texter skapas genom att variera verb och genom att hitta sy-
nonymer. Exempel på hur det går att använda de retoriska stilfigurerna finns. Detta hjälp-
er eleverna att skapa goda formuleringar. Exempel och tips visas kring hur det går att 
undvika vänstertunga meningar genom att tänka på verbets placering i meningen och hur 
det genom nominalisering går att skapa mer formella meningar vilket, beroende på kom-
munikationssituation, kan hjälpa eleverna att skapa goda formuleringar. 
 Svenska impulser 1 behandlar kortfattat kunskapskraven från tabell 16 i kapitlen I skri-
varverkstan (s. 116–122) och Koll på språket (s. 250–265). I boken tas det upp att det är 
viktigt att undvika upprepningar och att det är bra att ta bort ord som inte är relevanta för 
texten. Vikten av att variera meningslängden för att undvika satsradning presenteras. Ex-
empel på variation av meningslängd ges med två texter, en text som använder sig av bin-
deord för att foga samman satserna och en text som inte gör det. De förutsättningar som 
krävs för att skriva välformulerat eller med goda formuleringar ges inte. Viss hjälp finns 
men bara kortfattat och vad varierat innebär behandlas inte och inga övningar för att ut-
veckla språket finns. 
 Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven från tabell 16 i kapitlen Skriftlig 
framställning (s. 74–149) och Svenskans bruk (s.154–173). Språk för argumenterande 
text behandlas då plusord och minusord presenteras. I en övning får eleverna skapa olika 
värdeladdningar med olika ord. I boken finns exempel på vaga och mångtydiga ord och 
det står att för att vara tydlig måste konkreta ord användas. För att utveckla språket finns 
en övning där eleverna ska läsa en insändare och sedan diskutera språket i grupper för att 
komma fram till hur det skulle kunna bli bättre. Det finns även tre övningar kring mång-
ordighet och precision vilket hjälper till att göra språket varierat och välformulerat. Den 
första övningen handlar om att eleverna ska göra texten tydligare genom att lägga till flera 
preciseringar. Den andra övningen handlar om att bygga ut meningar så att de blir mer 
detaljerade. Den sista övningen handlar om att precisera olika färger genom att diskutera 
i grupp. 
 Analysen visar att två de valda böckerna för kursen svenska 1 behandlar kunskapskra-
ven som presenteras i tabell 14. Svenska impulser 1 behandlar inte de delar som handlar 
om att skriva välformulerat eller med goda formuleringar eftersom det bara behandlas 
kortfattat och inga övningar som kan utveckla eleverna finns. Delar av innehållet är im-
plicit uttryckt i texten, men har tolkats in av oss som uppsatsförfattare. Svenska 1 helt 
enkelt innehåller exempel och tips på nominaliseringar vilket tolkas av oss som ett sätt att 
skapa goda formuleringar. Människans texter. Språket innehåller övningar där eleverna 
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ska precisera och bygga ut meningar vilket tolkats av oss som verktyg för att skriva vari-
erat och med goda formuleringar. 

6.2.2 Svenska 2 
Tabell 17 

Betygsnivå E C A 

Svenska 2 Elever kan med viss säkerhet 
samla, sovra och sammanställa 
information från olika källor. 

Elever kan med viss säkerhet 
samla, sovra och sammanställa 
information från olika källor. 

Elever kan med säkerhet samla, 
sovra och sammanställa informat-
ion från olika källor. 

 
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 17 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning av argumenterande och utredande slag (s. 94–143) där det presenteras hur det 
går att vara källkritisk genom fyra kriterier, äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekrite-
riet och tendenskriteriet. Kapitlets innehåll ger eleven möjlighet att hitta trovärdiga källor 
för att samla information med säkerhet. I kapitlet presenteras det även att man måste fo-
kusera på relevant information, fakta som kan användas som argument eller motargument 
i en argumenterande text, eller information som är relevant i relation till textens fråge-
ställning i en utredande text. Detta skapar verktyg för att med säkerhet kunna samla, sovra 
och sammanställa information från olika källor. 

Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 17 i kapitlet Bli textkompetent (s. 396–
411) där det presenteras att en viktig del i skrivuppgifter är att samla material. Exempel 
på olika ställen där information finns tas upp som uppslagsverk, artiklar, intervjuer eller 
enkäter. För att hjälpa eleverna finns två diskussionsuppgifter kring informationsin-
samling. I den första uppgiften ska eleverna utgå från att en klasskamrat ska skriva en 
debattartikel om ökad säkerhet på Sveriges skolor. Uppgiften är att diskutera vilken in-
formation som kan vara till nytta, hur rätt information kan hittas och om det finns några 
källor som bör undvikas. I den andra uppgiften ska eleverna diskutera hur Wikipedia kan 
fungera som källa, om det går att lita på informationen, om det finns fördelar, om det 
finns nackdelar och om de själva använder sig av Wikipedia. Den del som behandlar in-
formationsinsamling är kort och går inte in djupgående på hur eleverna ska gå tillväga för 
att finna information. Med det underlag som boken ger bör eleverna kunna finna inform-
ation med viss säkerhet, vilket är ett krav för betygen E och C. För att kunna söka inform-
ation med säkerhet, vilket är ett krav för betyget A, ger boken troligen inte den kunskap 
som behövs. 

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 17 i kapitlet Introduktion (s. 
53–71). I kapitlet beskrivs olika sätt att samla information och kapitlet går även igenom 
databassökning för att hitta artiklar och böcker. Olika databaser introduceras och vad som 
går att hitta där beskrivs. Dessutom behandlar kapitlet hur sökning på internet går till och 
tar upp olika sökmotorer och vad för slags information de kan vara bra till. I avsnittet som 
behandlar sökning på internet behandlas också källkritik kortfattat och det ges några tips 
på vad man bör tänka på för att vara källkritisk. Olika sökstrategier visas till exempel 
sökning med citattecken och sökning med asterisk. Dessutom ger den tips för att göra en 
avancerad sökning med hur man söker med hjälp av orden and, or, not och near. Slutligen 
beskrivs det hur bibliotek fungerar och hur det går att finna information i biblioteket. En 
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övning där eleverna ska öva på att hitta olika böcker på biblioteket och redovisa sina 
källor skriftligt finns. Informationssökning behandlas grundligt vilket skapar förutsätt-
ningar för att med säkerhet samla, sovra och sammanställa information. 

Sammanfattningsvis kan man i analysen se att både läroböckerna Svenska 2 helt enkelt 
och Människans texter. Språket uppnår de kunskapskrav som finns i tabell 17. Enligt vår 
tolkning uppnår Svenska impulser 2 bara en del av de kunskapskrav som finns i tabell 17, 
detta då läroboken inte möjliggör att samling, sovring och sammanställning av informa-
tion kan göras med säkerhet. 
 

Tabell 18 
Betygsnivå E C A 

Svenska 2 Med utgångspunkt från samman-
ställd information kan eleven 
skriva utredande och argumente-
rande texter som är sammanhäng-
ande och har tydligt urskiljbar 
disposition. 

Med utgångspunkt från samman-
ställd information kan eleven 
skriva utredande och argumente-
rande texter som är sammanhäng-
ande, väldisponerade och som ger 
ett nytt perspektiv på det lästa. 
Dessutom resonerar och drar ele-
ven slutsatser utifrån sina resone-
mang.  

Med utgångspunkt från samman-
ställd information skriva utre-
dande och argumenterande texter 
som är sammanhängande och väl-
disponerade. Framställningen 
innehåller såväl belysande ex-
empel som nya och vidgade 
perspektiv på det lästa. Dessu-
tom resonerar och drar eleven 
välgrundade och nyanserade 
slutsatser utifrån sina resone-
mang.  

 
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 18 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning av argumenterande och utredande slag (s. 94–143) där det presenteras hur man 
använder styckeindelning för en tydligare disposition och hur man kan använda rubriker 
för att förtydliga dispositionen. Dessutom visas dispositionen för argumenterande text 
genom att beskriva hur inledning, bakgrund, tes, argument, motargument, sammanfatt-
ning och avslutning fungerar och vad delarna bör innehålla. Dispositionen för en argu-
menterande text visas även genom en illustration för att förtydliga vad en argumenterande 
text ska innehålla. Dispositionen för utredande text visas på ett liknande sätt, dock med 
rubrikerna inledning, avhandling och avslutning. För att skapa sammanhang i argumen-
terande och utredande text presenteras även sammanhangssignaler. Sammanhangssigna-
lerna kan användas i argumenterande text för att förbereda läsaren på vad som kommer 
härnäst och i utredande text för att uttrycka olika perspektiv i texten. I kapitlet Verktygs-
lådan (s. 424–433) finns även fler exempel på sammanhangssignaler.  

I kapitlet Muntlig och skriftlig framställning av argumenterande och utredande slag 
står det att information som används bör vara relevant, som argument eller motargument 
eller i relation till frågeställningen i en utredande text. Genom att informationen ska pre-
ciseras skapas möjligheten för presentationen av belysande exempel och även vidgade 
perspektiv eftersom preciseringen kan vara individuell. I kapitlet står det även att man ska 
sträva efter att hitta nya vidgade perspektiv eller lösningar i andras information. I samma 
kapitel nämns det att det är viktigt att ta ställning till fakta som hänvisas till och att man 
ska kommentera, kritisera eller hålla med informationen, vilket skapar möjlighet för re-
sonemang och slutsatser. Det presenteras även tips på hur man kan resonera, så som att 
använda en debatt och resonera om argumenten i debatten håller för kritisk granskning. 
Det påpekas även i kapitlet att det är viktigt att resonemang skapar en slutsats och att en 
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slutsats inte kan bli varierad eller välgrundad om slutsatsen är ett ja eller nej. Problemen 
måste ses från olika infallsvinklar och skapa nyansering. I boken finns således verktyg 
för att låta eleven producera argumenterande och utredande texter som är sammanhäng-
ande och väldisponerade. Eleven får även verktygen för att producera texter som innehål-
ler såväl belysande exempel, som nya och vidgade perspektiv. 

Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 18 kapitlet Bli textkompetent (s. 396–
411) där essä, vetenskaplig rapport, insändare och debattartikel presenteras och arbets-
gång och disposition beskrivs. Hur en essä skrivs beskrivs kort med ämnesval och fråge-
ställning samt att research ska göras. Dispositionen i essä beskrivs kort med att den ska 
ha en röd tråd där resonemang som läsaren kan följa ska finnas med. En exempeltext för 
essä finns också så att eleverna kan se hur den är uppbyggd. Hur en vetenskaplig rapport 
skrivs visas med ämnesval, frågeställningar och materialinsamling. Dispositionen i en 
vetenskaplig rapport, en utredande text, beskrivs där de olika delarna behandlas och det 
beskrivs vad varje del ska innehålla. Insändare och debattartikel, argumenterande texter, 
beskrivs med en arbetsgång där ämnesval, argument och tes förklaras kort. Dispositionen 
av en argumentation presenteras kort. Dessutom finns en exempeltext i form av en de-
battartikel där eleverna kan se hur en sådan text ska se ut och vara uppbyggd. En övning 
finns även till debattartikeln där eleverna ska hitta de olika delarna i texten och kommen-
tera vilken information som finns i de olika delarna. Denna övning utvecklar förståelsen 
av dispositionen i en argumentation. Analysen visar därför att läroboken ger de verktyg 
som behövs för att uppnå betyget A då verktyg finns för att skapa väldisponerade och 
sammanhängande argumenterande och utredande texter. Dock visar även analysen att lär-
oboken inte behandlar eller presenterar verktyg för att eleven ska kunna beskriva såväl 
belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa eller för att kunna reso-
nera och dra nyanserade och välgrundade slutsatser utifrån sina resonemang.  

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 18 i kapitlet Skriftlig fram-
ställning (s. 74–149). I kapitlet visas dispositionen för en argumenterande text i fyra delar, 
tes, argument, motargument och avslutning. Dispositionen visas tydligt med exempel från 
en argumentation om att boxning borde förbjudas. För att utveckla förståelse av disposi-
tionen av en argumenterande text finns en övning där eleverna ska urskilja argument och 
motargument i två olika exempeltexter. I samma kapitel visas även en arbetsgång för ut-
redande text där dispositionens olika delar beskrivs med hjälp av ramsan ”imse vimse 
spindel”. Varje del presenteras med några stycken där det förklaras vad som ska finnas i 
de olika delarna. I en övning får eleverna undersöka en exempeltext för att se hur den är 
disponerad; på så sätt utvecklas förståelsen av disposition av utredande text och argumen-
terande text. För att skapa sammanhängande texter beskrivs olika typer av koherensord 
och olika exempel på ord ges. Detta hjälper eleverna att skriva så att texterna blir sam-
manhängande. I boken påpekas det att slutsatser ska dras med hjälp av olika resonemang 
men inget om belysande exempel eller vidgade perspektiv och därför uppnår inte boken 
alla kunskapskrav som finns i tabell 18.  

Sammanfattningsvis kan man i analysen se att läroboken Svenska 2 helt enkelt uppnår 
alla de valda kunskapskraven som finns i tabell 18. Enligt vår tolkning visar analysen 
även att Svenska impulser 2 och Människans texter. Språket inte presenterar verktyg för 
att eleven ska kunna beskriva såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv 
på det lästa, inte heller ges eleven möjlighet att resonera och dra nyanserade och välgrun-
dade slutsatser utifrån sina resonemang. Delar av innehållet är implicit uttryckt i texten, 
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men har tolkats in av oss som uppsatsförfattare. Svenska impulser 2 innehåller en övning 
där eleverna ska urskilja olika delar ur en debattartikel. Övningen är tolkad av oss som 
något som skapar bättre förståelse för disposition av argumenterande text.  
 

Tabell 19 
Betygsnivå E C A 

Svenska 2 Texterna är till viss del anpassade 
till syfte, mottagare och kommu-
nikationssituation. 

Texterna är anpassade till syfte, 
mottagare och kommunikations-
situation. 

Texterna är anpassade till syfte, 
mottagare och kommunikations-
situation. 

 
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 19 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning av argumenterande och utredande slag (s. 94–143) där till exempel syftet med 
texterna motiveras genom att argumenterande text ska användas för att övertyga någon, 
medan utredande text ska användas när man vill besvara en fråga. Kapitlet behandlar även 
muntlig framställning och inte enbart skriftlig framställning vilket gör att det går att se 
exempel på hur kommunikationssituation, syfte och mottagare konkretiseras vid muntligt 
framförande. Det beskrivs genom att talare eller skribent bör ta hänsyn till publiken och 
bestämma syfte det vill säga om talet ska informera, instruera, övertyga, förklara, roa eller 
utreda. Kommunikationssituation beskrivs som ett samlingsord för mottagare och syfte, 
men även för sändaren, det vill säga vem du vill vara som talare eller skribent. Kapitlet 
behandlar även anpassningen till kommunikationssituation och menar att kommunika-
tionssituationen bestämmer tonen och språket i texten, vem som är mottagaren och vem 
skribenten vill övertyga. Det går därför att anpassa till kommunikationssituationen genom 
att anpassa sitt språk. I kapitlet beskrivs ordval, begreppsanvändning, meningsbyggnad, 
disposition och textens längd som viktiga punkter att tänka på vid anpassning. Läroboken 
ger därför tillräckliga verktyg för att uppnå betyg A gällande anpassning till syfte, motta-
gare och kommunikationssituation. 

Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 19 i kapitlet Bli textkompetent (s. 396–
411). Det står att det är viktigt att tänka igenom varför man skriver och vem man skriver 
för. Dessutom visas det hur olika kommunikationssituationer påverkar det som skrivs, till 
exempel att en insändare som ska till en tidning förväntas ha ett visst språk. En övning 
finns där eleverna ska diskutera vilka skrivråd de skulle ge en skribent som ska skriva i 
olika sammanhang. Det som presenteras i boken utvecklar förståelsen för syfte, mottagare 
och kommunikationssituation. 

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 19 i kapitlet Skriftlig fram-
ställning (s. 74–149). I kapitlet behandlas mottagare kort i arbetsgången för utredande 
text genom att innan texten skrivs ska skribenten tänka på vem som texten skrivs för och 
hur det påverkar hur texten skrivs. Dock beskrivs inte syfte eller kommunikationssituation 
för utredande text av läroboken. Syftet med argumenterande text beskrivs kort i samma 
kapitel och det påpekas att det är viktigt att kunna argumentera för sina åsikter. I kapitlet 
beskrivs det också kort att det är viktigt att veta vem mottagaren av texten är. Kommuni-
kationssituation behandlas genom att insändare presenteras och eleverna får en uppgift 
där de ska skriva en insändare och skicka till en tidning. I boken möjliggörs det att texter 
kan anpassas till syfte, mottagare och kommunikationssituation för argumenterande text, 
dock visas för utredande text bara en medvetenhet kring mottagare, inte syfte eller kom-
munikationssituation.  
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Sammanfattningsvis kan man i analysen se att böckerna Svenska 2 helt enkelt och 
Svenska impulser 2 uppnår kunskapskraven i tabell 19. Dock visar även analysen, enligt 
vår tolkning, att Människans texter. Språket inte uppnår kunskapskraven gällande anpass-
ning till syfte eller kommunikationssituation vid skrivandet av utredande text. Dock 
uppnår Människans texter. Språket alla de valda kunskapskraven i tabell 19 gällande an-
passning vid argumenterande text, enligt vår tolkning. Delar av innehållet är implicit ut-
tryckt i texten, men har tolkats in av oss som uppsatsförfattare. Svenska 2 helt enkelt pre-
senterar syftet med argumenterande tal vilket vi har tolkat som att syfte för argumente-
rande text också behandlas. 
 

Tabell 20 

Betygsnivå E C A 

Svenska 2 Eleven kan tillämpa regler för ci-
tat- och referatteknik och följer i 
huvudsak skriftspråkets normer 
för språkriktighet. 

Eleven kan tillämpa regler för ci-
tat- och referatteknik och följer i 
huvudsak skriftspråkets normer 
för språkriktighet.  

Eleven kan tillämpa regler för ci-
tat- och referatteknik och följer i 
huvudsak skriftspråkets normer 
för språkriktighet.  

 
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 20 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning av argumenterande och utredande slag (s. 94–143) där det beskrivs hur eleverna 
ska citera, referera och källhänvisa material. I kapitlet påpekas det att en källhänvisning 
alltid ska innehålla författarens namn, titel eller rubrik och årtal eller datum för publice-
ring. Dessutom behandlas citat- och referatteknik genom att det i kapitlet beskrivs hur 
källor och information ska hanteras. En övning finns för att öva på källhänvisning och 
hantering av information. I samma kapitel beskrivs det att skriftspråkets normer för 
språkriktighet handlar om att använda skiljetecken korrekt, böja och konstruera meningar 
korrekt och att stava korrekt. Det motiveras även att man bör se till att följa skriftspråkets 
normer för språkriktighet för att inte skapa missuppfattningar och oklarheter i sin text; 
språket ska vara klart och tydligt. Detta gör det möjligt för eleven att tillämpa regler för 
citat- och referatteknik och gör det även möjligt att producera en text som i huvudsak 
följer skriftspråkets normer för språkriktighet. 

Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 20 i kapitlet Bli textkompetent (s. 396–
411). I kapitlet behandlas referat som en egen text och det påpekas att det är något som 
kan förekomma i andra texter. Det visas hur referat skrivs och det påpekas att det viktig-
aste ska väljas ut och att eleverna ska använda egna ord och formuleringar. Vid referat 
gäller det att vara saklig och att alltid ange källa. Citat presenteras som ett alternativ till 
referat när formuleringen är bra och boken skriver att citat ska användas sparsamt ef-
tersom för många citat kan göra texten svårläst. Regler kring citat- och referatteknik be-
handlas också tillsammans med källhänvisning. Det visas också hur referat och citat an-
vänds. Dessutom presenteras Harvard och Oxford som referenssystem. Korta exempel-
texter visar hur källhänvisning i de olika systemen går till. Regler för citat- och referat-
teknik beskrivs tydligt och med bra exempel. Kunskapskraven som finns i tabell 20 hand-
lar även om att följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språkriktighet behandlas 
inte i boken mer än att det påpekas att det är viktigt att skriva korrekt och undvika stavfel. 

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 20 i kapitlet Skriftlig fram-
ställning (s. 74–149). Referat beskrivs kort och exempel på olika referatannonser och 
referatmarkörer ges. Det presenteras hur arbete med referat går till och det delas in i tre 
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delar där eleven snabbt ska läsa igenom texten sedan läsa den närmare och till sist ta ut 
det som är viktigast. Dessutom påpekas det att ett referat ska skrivas med egna ord. Det 
beskrivs i boken att citat är ett alternativ till referat när det är svårt att uttrycka något med 
egna ord. Citatteknik behandlas och skillnaden mellan att skriva med citattecken eller 
blockcitat beskrivs. Avslutningsvis finns en övning där eleverna ska skriva ett referat uti-
från en given text där de ska tänka på att använda referatmarkörer. Källförteckning i text 
utifrån referenssystemen Harvard och Oxford behandlas också med exempel på hur det 
kan skrivas.	Språkriktighet behandlas i kapitlet Svenskans bruk (s. 154–173). Boken visar 
skillnaden på bra och dåligt språk och beskriver att det går att hitta information om språk-
regler i Språkrådets bok Svenska skrivregler. Olika svåra uttryck behandlas till exempel 
sammansättningar och särskrivningar. Dessutom beskrivs regler för stavning och avstav-
ning. Boken går också igenom skiljetecken och hur de används. Läroboken möjliggör att 
eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och även producera texter med språk 
som i huvudsak följer skriftspråkets normer för språkriktighet.  

Sammanfattningsvis visar analysen enligt vår tolkning att Svenska 2 helt enkelt och 
Människans texter. Språket uppnår de kunskapskrav som presenteras i tabell 20. Dock 
uppnår inte Svenska impulser 2 kunskapskraven gällande att eleven i huvudsak ska följa 
skriftspråkets normer för språkriktighet.  

 
Tabell 21 

Betygsnivå E C A 

Svenska 2 Språket är varierat och innehåller 
goda formuleringar. 

Språket är klart och varierat samt 
innehåller goda formuleringar. 

Språket är träffsäkert, klart och 
varierat och innehåller goda for-
muleringar. 

 
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 21 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning av argumenterande och utredande slag (s. 94–143). Det står att ett träffsäkert 
språk skapas genom att formulera meningar som väl beskriver något. Det beskrivs även 
att goda formuleringar kan skapas genom att skribenten använder stilfigurer i sin text; 
stilfigurer presenteras i kapitlet Verktygslådan (s. 424–433). I kapitlet Muntlig och skrift-
lig framställning av argumenterande och utredande slag exemplifieras även retoriska 
stilfigurer som kan hjälpa eleven att skapa goda formuleringar. I kapitlet exemplifieras 
det även hur ett klart språk skapas genom att undvika vaga formuleringar. Variation i 
språket behandlas även det i samma kapitel där det påpekas att ordval och meningslängd 
ska varieras. I Verktygslådan och i det tidigare nämnda kapitlet presenteras samman-
hangssignaler som kan användas för att variera sitt språk. Även övningar där eleverna ska 
identifiera varia-tion i ord, fundament och meningslängd och stryka under stilfigurer för 
att identifiera goda och träffsäkra formuleringar finns. Med hjälp av dessa verktyg kan 
eleven producera texter med träffsäkert, klart och varierat språk som innehåller goda for-
muleringar. 

Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 21 i kapitlet Bli textkompetent (s. 396–
411). Språk behandlas mycket lite och det som nämns gällande variation i språket är att 
texter ska vara självbärande och att det är viktigt att variera språket. I delen om referat 
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beskrivs olika referatmarkörer och det påpekas att det är viktigt att variera sina referat-
markörer vilket implicit kan skapa ett mer varierat språk i texten. Verktyg för att uppnå 
ett träffsäkert och klart språk samt exempel på goda formuleringar finns inte. 

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 21 i kapitlet Skriftlig fram-
ställning (s. 74–149). I kapitlet presenteras plusord och minusord och en övning där ele-
verna får skapa olika värdeladdningar med olika ord. I boken presenteras också vaga och 
mångtydiga ord och skriver att för att vara tydlig måste konkreta ord användas. För att 
utveckla språket finns en övning där eleverna ska läsa en insändare och sedan diskutera 
språket i grupper för att komma fram till hur det skulle kunna bli bättre, vilket kan tolkas 
som ett hjälpmedel för att skapa ett träffsäkert och klart språk. Koherensord som hjälper 
skrivandet av utredande text presenteras även i samma kapitel. I kapitlet tas även referat-
markörer upp, vilket kan användas som ett sätt att skapa variation i texten.  

Sammanfattningsvis visar analysen att läroboken Svenska 2 helt enkelt uppnår de kun-
skapskrav som finns i tabell 21. Kunskapskraven uppnås till viss del på grund av vår 
tolkning av materialet, till exempel presenteras retoriska stilfigurer vilket enligt vår tolk-
ning kan skapa goda formuleringar. Analysen visar även att läroboken Svenska impulser 
2 uppnår vissa av kunskapskraven i tabell 21, dock finns det inte verktyg för att uppnå ett 
träffsäkert och klart språk. Analysen visar också att Människans texter. Språket till viss 
del uppnår kunskapskraven i tabell 21, dock på grund av vår tolkning då till exempel 
övningen där elever ska läsa en insändare och diskutera språket inte explicit är gjord för 
att skapa ett träffsäkert och klart språk som innehåller goda formuleringar.  
 

Tabell 22 
Betygsnivå E C A 

 Svenska 2 Eleven kan i skriftlig eller munt-
lig argumentation formulera en 
tes och ge välgrundade argu-
ment till stöd för den. 

Eleven kan i skriftlig eller munt-
lig argumentation formulera en 
tes, hålla sig konsekvent till den 
och ge välgrundade argument 
till stöd för den. 

Eleven kan i skriftlig eller munt-
lig argumentation formulera en 
tes, hålla sig konsekvent till den 
och ge välgrundade argument 
till stöd för den. Dessutom kan 
eleven på ett relevant sätt be-
möta tänkta motargument. 

 
Svenska 2 helt enkelt behandlar innehållet i tabell 22 i kapitlet Muntlig och skriftlig fram-
ställning av argumenterande och utredande slag (s. 94–143). Det presenteras hur en tes 
formuleras, och även ett exempel där tes, argument, motargument och argument som be-
möter motargument finns. I kapitlet beskrivs det att det går att hålla sig konsekvent till 
tesen genom att återuppta sin åsikt eller sitt budskap i slutet av sin argumenterande text. 
Det påpekas även att det går att hålla sig konsekvent till tesen genom att hålla sig kon-
sekvent till sin åsikt. I boken står det att välgrundade argument kan skapas genom att 
använda information som är sann och relevant. I dispositionen för argumenterande text 
beskrivs det även att motargument ska inkluderas. Det presenteras även att motargumen-
tet ska besvaras med ett argument och att detta argument har som mål att förgöra det 
genom att besvara med ett relevant argument emot motargumentet. Genom dessa verktyg 
kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument och eleven kan formulera en 
tes och konsekvent hålla sig till den. Eleven kan även formulera välgrundade argument 
som stöd till sin tes.  
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Svenska impulser 2 behandlar innehållet i tabell 22 i kapitlet Bli textkompetent (s. 396–
411). I kapitlet beskrivs tes och det förklaras att eleverna ska formulera sin åsikt i en 
mening och att det är den ståndpunkt man har. Det påpekas också att en tes inte får vara 
för luddig eftersom den blir lätt att missförstå. Eleverna ges en övning där de ska urskilja 
tesen ur en debattartikel och skriva när den presenteras första gången och när den upp-
repas. Dessutom ska eleverna skriva om de anser att debattartikeln lyckas övertyga lä-
sarna om att tesen är sann. Kapitlet behandlar även hur man kan bemöta tänkta motargu-
ment i argumenterande text genom att skriva att motargument är ett argument som talar 
emot tesen och att motargumenten ska bemötas och motbevisas. Genom en övning får 
eleverna möjlighet att ta ut motargumenten i en debattartikel och se hur de bemöts. Elev-
erna får genom att arbeta med exempeltexten förståelse av motargument och hur dessa 
kan bemötas på ett relevant sätt. Det beskrivs även hur en tes formuleras och hur man kan 
hålla sig konsekvent till den. 

Människans texter. Språket behandlar innehållet i tabell 22 i kapitel i kapitlet Skriftlig 
framställning (s. 74–149) där tes behandlas tydligt i avsnittet om argumenterande text och 
två övningar finns för att hjälpa till med förståelse om hur en tes ska användas. I den 
första övningen ska eleverna para ihop en tes med olika argument. I den andra övningen 
ska eleverna i grupper undersöka vilken del som är tesen i två exempeltexter. Motargu-
ment beskrivs som en del som ska finnas med i argumenterande texter. I kapitlet beskrivs 
det att motargument är bra att tänka ut och använda sig av eftersom det blir lättare att 
bemöta invändningar som motståndare kan ha. I en övning får eleverna para ihop motar-
gument med en tes för att kunna göra en koppling till tes. Övningarna skapar förståelse 
om hur en tes formuleras och genom att läsa exempeltexterna skapas förståelse om hur 
argument kan skrivas för att höra ihop med tesen. Dessutom visas det hur motargument 
kan kopplas tillsammans med en tes för att göra det möjligt att skapa relevanta argument 
mot tänkta motargument. 

Sammanfattningsvis visar analysen att Svenska 2 helt enkelt uppnår de kunskapskrav 
som presenteras i tabell 22. Analysen visar även att Svenska impulser 2 inte uppnår kun-
skapskravet gällande välgrundade argument till stöd för tesen som presenteras i tabell 22. 
De andra kunskapskraven uppnås, dock enligt vår tolkning, då övningen där eleverna ska 
ta ut motargument i en debattartikel kan ge möjligheten att på ett relevant sätt bemöta 
tänkta motargument. Människans texter. Språket uppnår likt Svenska 2 helt enkelt alla 
kunskapskraven som presenteras i tabell 22. Dock är övningen där eleverna ska para ihop 
motargument med en tes vår tolkning då den kan hjälpa eleverna att skapa en tes och 
skriva välgrundade argument till stöd för den.  

6.2.3 Svenska 3 
Tabell 23 

Betygsnivå E C A 

Svenska 3 Elever kan med viss säkerhet 
samla, sovra och sammanställa 
stora mängder information från 
olika källor 

Elever kan med viss säkerhet 
samla, sovra och sammanställa 
stora mängder information från 
olika källor 

Elever kan med säkerhet samla, 
sovra och sammanställa stora 
mängder information från olika 
källor 

 
Svenska 3 helt enkelt behandlar kunskapskraven från tabell 23 i kapitlet Vetenskapliga 
texter (s. 64–133). I boken står det att endast information som är relevant i relation till 



 

 
 

41 

frågeställningen i texten ska användas. I kapitlet beskrivs det även att samling, sovring 
och sammanställning av information grundar sig i hur välformulerad frågeställningen är. 
För att kunna söka information med säkerhet måste frågeställningen vara väl avgränsad. 
Även kriterier för källkritik introduceras och med hjälp av dessa verktyg kan eleven med 
säkerhet samla, sovra och sammanställa information från flera källor. 
 Svenska impulser 3 behandlar kunskapskraven från tabell 23 i kapitlet Mot ett formellt 
skrivande (s. 86–177). I boken presenteras fem steg för att bli en effektivare läsare, vilket 
tolkas som ett verktyg för att bli bättre på att samla, sovra och sammanställa information. 
Första steget är att vara nyfiken på texten, steg två är att skapa sig en överblick, steg tre 
är att vara en aktiv läsare, steg fyra är att vara en kritisk läsare och steg fem är att hålla 
tempot. Det påpekas även att information som samlas bör vara relevant för undersök-
ningen och frågeställningen. I boken finns verktyg för att möjliggöra att information kan 
samlas, sovras och sammanställas med säkerhet. Det är tydligt hur eleverna kan effekti-
visera sitt läsande för att samla, sovra och sammanställa relevant information och det 
presenteras även att det är viktigt att informationen är relevant för frågeställningen eller 
undersökningen för att skapa säkerhet och precision i informationssamlandet. 
 Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven från tabell 23 i kapitlet Intro-
duktion (s. 53–71) och beskriver olika sätt att samla information där databassökning be-
handlas för att hitta artiklar och böcker. Olika databaser presenteras och vad som går att 
hitta där. Dessutom behandlar boken hur sökning på internet går till och olika sökmotorer 
och vad de kan vara bra till för slags information visas. I ett avsnitt behandlas sökning på 
internet där även källkritik behandlas kortfattat och det ges några tips på vad man bör 
tänka på för att vara källkritisk. Olika sökstrategier beskrivs till exempel sökning med 
citattecken och sökning med asterisk. De ges även tips för att göra en avancerad sökning 
med hur man söker med hjälp av orden and, or, not och near. Slutligen beskrivs det i 
boken hur bibliotek fungerar och hur det går att finna information i biblioteket. Det finns 
en övning där eleverna ska öva på att hitta olika böcker på biblioteket och redovisa sina 
källor skriftligt. Informationssökning behandlas grundligt vilket skapar förutsättningar 
för att med säkerhet samla, sovra och sammanställa information.  
 Analysen visar att alla de valda böckerna för kursen svenska 3 behandlar kunskaps-
kraven från tabell 23. Delar av innehållet är implicit uttryckt i texten, men har tolkats in 
av oss som uppsatsförfattare. Svenska 3 helt enkelt visar olika kriterier för källkritik vilket 
tolkat av oss ses som verktyg för att med säkerhet kunna samla, sovra och sammanställa 
information från olika källor. Svenska impulser 3 beskriver fem steg för att bli en effek-
tivare läsare vilket tolkat av oss innebär att de med säkerhet kan samla, sovra och sam-
manställa information från olika källor. Människans texter. Språket innehåller en övning 
där eleverna ska leta böcker på biblioteket och redovisa sina källor vilket är tolkat av oss 
som ett verktyg för att med säkerhet kunna samla, sovra och sammanställa information. 
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Tabell 24 
Betygsnivå E C A 

Svenska 3 Eleven kan med utgångspunkt 
från sammanställd information 
skriva texter av vetenskaplig ka-
raktär och andra texter. Texterna 
är sammanhängande och har 
tydligt urskiljbar disposition. 

Eleven kan med utgångspunkt 
från sammanställd information 
skriva texter av vetenskaplig ka-
raktär och andra texter. Texterna 
är sammanhängande och väldis-
ponerade. 

Eleven skriver med utgångspunkt 
från sammanställd information 
texter av vetenskaplig karaktär 
och andra texter. Texterna är 
sammanhängande och väldispo-
nerade. 

 
Svenska 3 helt enkelt behandlar kunskapskraven från tabell 24 i kapitlen Vetenskapliga 
texter (s. 64–133) och Verktygslådan (s. 278–281). Det presenteras att essä, pm och ve-
tenskaplig rapport är texter av vetenskaplig karaktär. Det redogörs för att vetenskapliga 
texter har gemensamma nämnare; de utreder något, de har en frågeställning, de hänvisar 
till källor och de besvarar en frågeställning genom resonemang och diskussion. Disposit-
ionen för essä och pm visas även i samma kapitel, där essä består av en inledning, av-
handling och avslutning och pm består av inledning, bakgrund, syfte/frågeställning, me-
tod, resultat, slutsats och källförteckning. Det beskrivs även att det är viktigt att tänka på 
balansen i texten; genom att använda proportionella stycken, till exempel ska avhand-
lingen vara längre än inledningen, skapas en tydlig disposition. Detta ses som verktyg för 
att skapa väldisponerade texter. För att skapa sammanhang i texterna beskrivs det i samma 
kapitel exempel på hur det går att foga samman texten med textbindningar, ersätta olika 
begrepp med överordnade begrepp och avsluta stycken eller meningar med en fråga för 
att sedan svara på den i nästa stycke eller mening. Även tema–rema-principen beskrivs 
som ett verktyg för att skapa sammanhang. Det beskrivs även att sammanhang kan skapas 
genom referensbindningar och att man kan upprepa nyckelord för att skapa en röd tråd. 
Även konnektivbindningar visas som ett verktyg för att skapa sammanhang genom att 
använda ord som presenterar motsatsförhållanden eller orsaksförhållanden. Detta visas 
även som övningar i samma kapitel där eleven får lära sig använda dessa verktyg för att 
förbättra en ofärdig text. Kapitlet Verktygslådan visar under avsnittet Uppsats disposit-
ionen för en uppsats. En uppsats innehåller ett sammandrag, en inledning, syfte och fråge-
ställning, bakgrund, metod och material, resultat och diskussion, slutsats, källförteckning 
och slutligen eventuella bilagor. Även sammanhangssignaler presenteras vilket är ett 
verktyg för att skapa tydligare sammanhang i texten. Med hjälp av dessa verktyg kan 
eleverna producera texter som är sammanhängande. 
 Svenska impulser 3 behandlar kunskapskraven från tabell 24 i kapitlet Mot ett formellt 
skrivande (s. 86–177) och beskriver de vetenskapliga texterna pm, uppsats, essä och ve-
tenskaplig uppsats/rapport samt deras respektive disposition. Det förklaras att disposit-
ionen ibland kan skilja sig mellan texter men de innehåller för det mesta tre huvuddelar: 
inledning, avhandling och avslutning, sedan tillkommer delar som titelsida, innehållsför-
teckning, källförteckning och eventuella bilagor. Det finns även presentationer av dispo-
sitionen för var och en av de nämnda texterna så att verktyg för att skapa en väldisponerad 
text finns i läroboken. När det gäller sammanhanget i texten presenteras sambandsmar-
körer vilket är ett verktyg för att skapa sammanhang i texten och binda texten samman. 
Det beskrivs även att ett nytt stycke bör skapas när något nytt behandlas vilket kan vara 
ett verktyg för att skapa bättre sammanhang i elevens text. Slutligen presenteras det i 
boken att en röd tråd skapas i en text genom att resonemanget går att följa. Det beskrivs 
även att i till exempel essäer kan tankar låtas spretas iväg men att den röda tråden i texten 
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håller om resonemanget återkopplas till huvudspråket, undersökningens syfte och fråge-
ställning. Läroboken innehåller således verktyg så att eleven kan producera en text av 
vetenskaplig karaktär som är sammanhängande och väldisponerad. 
 Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven från tabell 24 i kapitlet Skriftlig 
framställning (s. 74–149) och det står att vetenskaplig text liknar utredande text men att 
den innehåller fler delar till exempel sammandrag och sökord. Exempel på olika dispo-
sitioner ges och tematisk disposition, kontrastiv disposition, emfatisk disposition och kro-
nologisk disposition visas i punktform. I en övning visas exempel på hur texter om ämnet 
invandring skulle kunna disponeras enligt de olika dispositionstyperna. Eleverna ska även 
i grupp dela in texter om ämnet dödsstraff i de olika dispositionstyperna. Disposition av 
vetenskaplig rapport beskrivs också med hjälp av en figur där alla delar visas tillsammans 
med en kort kommentar om vad som ska finnas i de olika delarna. Disposition behandlas 
tydligt och noggrant och ger grund för att skapa väldisponerade texter. 

Analysen visar att alla de valda böckerna för kursen svenska 3 behandlar kunskaps-
kraven från tabell 24. Delar av innehållet är implicit uttryckt i texten, men har tolkats in 
av oss som uppsatsförfattare. I Svenska 3 helt enkelt anses det viktigt att tänka på balansen 
i texten vilket enligt oss skapar en tydlig disposition. Svenska impulser 3 beskriver sam-
manhangsmarkörer vilket enligt oss innebär att ett bättre sammanhang skapas i elevernas 
texter. Människans texter. Språket innehåller en övning där eleverna ska dela in ämnet 
dödsstraff i olika typer av dispositioner vilket tolkats av oss och innebär att eleverna får 
en bättre förståelse för disposition. 

 
Tabell 25 

Betygsnivå E C A 

Svenska 3 Texterna är dessutom till viss del 
anpassade till syfte, mottagare 
och kommunikationssituation. 

Texterna är anpassade till syfte, 
mottagare och kommunikations-
situation. 

Texterna är dessutom väl anpas-
sade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 

 
Svenska 3 helt enkelt behandlar kunskapskraven från tabell 25 i kapitlet Vetenskapliga 
texter (s. 64–133) och det presenteras en exempeltext för att visa hur en vetenskaplig text 
inte ska se ut, med fokus på att språket ska vara klart och tydligt så att mottagaren kan 
förstå innehållet. Exempeltexten saknar källor så att mottagaren inte kan kontrollera fors-
karens resonemang eller resultat. För att anpassa en vetenskaplig text bör därför källhän-
visningar vara placerade i texten och språket ska vara klart och tydligt. En vetenskaplig 
text behöver alltid innehålla en frågeställning eller en problemformulering. Anpassning 
till mottagare behandlas genom två exempeltexter där en är för andra forskare eller mot-
tagare med goda ämneskunskaper och en är för en bredare läsekrets och beskrivs som 
populärvetenskaplig. En slutuppgift för vetenskapligt skrivande beskriver att texten ska 
anpassas för att passa en läsare som har god kunskap inom ämnet och det nämns även att 
genom att tydligt källhänvisa anpassas din text till syfte, mottagare och kommunikations-
situation. Med dessa tips på hur man kan formulera en vetenskaplig text på olika sätt 
beroende på syfte och mottagare har eleven verktyg för att skapa en väl anpassad text för 
den specifika textens kommunikationssituation. 

Svenska impulser 3 behandlar kunskapskraven från tabell 25 i kapitlet Mot ett formellt 
skrivande (s. 86–177). I boken behandlas anpassning till den vetenskapliga texttypen ge-
nom att visa språk och stil för en vetenskaplig text, till exempel genom att påpeka att 
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talspråk och personliga texter kan passa utmärkt till vissa texttyper, men inte i vetenskap-
liga sammanhang. Det finns även en övning och en illustration där eleverna ska placera 
ut ord i en skala där vänstersidan är informell och högersidan är formell. I boken visas 
det att språket i till exempel en essä beror mycket på i vilket sammanhang den skrivs, det 
vill säga kommunikationssituationen, till exempel kan vissa ord behöva förklaras bero-
ende på vilken mottagare texten har. En tumregel är att skriftspråkets normer för språkrik-
tighet alltid ska följas och att talspråk ska undvikas. Även syftet för pm och uppsats pre-
senteras där det beskrivs att de båda texterna har som syfte att undersöka eller att diskutera 
en frågeställning eller ett problem. Läroboken innehåller således verktygen för att eleven 
ska kunna skriva en vetenskaplig text som är väl anpassad till syfte, mottagare och kom-
munikationssituation. 

Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven från tabell 25 ytterst lite speci-
fikt för vetenskaplig text i kapitlet Skriftlig framställning (s.74–149). I kapitlet nämns det 
att ett syfte ska formuleras och i en mening nämns det att skribenten måste tänka på vem 
texten skrivs för. Kommunikationssituation behandlas kort genom att gymnasiearbetet är 
ett exempel på en vetenskaplig rapport. Kunskapskraven från tabell 25 behandlas men, 
enligt oss, inte på en sådan nivå att alla kunskapskrav går att uppnå. 

Analysen visar att två av de valda böckerna för kursen svenska 3 behandlar kunskaps-
kraven från tabell 23. Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven från tabell 
25 men, enligt oss, inte på en sådan nivå att alla kunskapskrav går att uppnå. Delar av 
innehållet är implicit uttryckt i texten, men har tolkats in av oss som uppsatsförfattare. 
Människans texter. Språket använder gymnasiearbetet som ett exempel på en vetenskap-
lig rapport vilket tolkats av oss som att kommunikationssituation tas upp. 
 

Tabell 26 
Betygsnivå E C A 

Svenska 3 Eleven kan värdera och granska 
källor kritiskt, tillämpa regler för 
citat- och referatteknik samt i hu-
vudsak följa skriftspråkets nor-
mer för språkriktighet. 

Eleven kan värdera och granska 
källor kritiskt, tillämpa regler för 
citat- och referatteknik samt i hu-
vudsak följa skriftspråkets nor-
mer för språkriktighet. 

Eleven kan värdera och granska 
källor kritiskt, tillämpa regler för 
citat- och referatteknik samt i hu-
vudsak följa skriftspråkets nor-
mer för språkriktighet. 

 
Svenska 3 helt enkelt behandlar kunskapskraven från tabell 26 i kapitlet Vetenskapliga 
texter (s. 64–133). I kapitlet beskrivs fyra kriterier för källkritik: äkthetskriteriet, tidskri-
teriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Dessa kriterier är verktyg som eleverna kan 
använda för att värdera och granska källor kritiskt. Eleverna får även öva på kriterierna i 
en övning i kapitlet. Tillämpning av regler för citat- och referatteknik behandlas eftersom 
kapitlet presenterar de två referenssystemen Harvard och Oxford. Hur källhänvisning går 
till utifrån systemen beskrivs och det presenteras även hur man citerar kortare citat och 
blockcitat samt hur man markerar att meningar har tagits bort i citat. Kapitlet behandlar 
även hur en källförteckning konstrueras. Genom dessa exempel kan eleven tillämpa regler 
för citat- och referatteknik. I samma kapitel behandlas fem vanliga språkfel satsradning, 
syftningsfel, särskrivning, symmetrifel och ofullständiga meningar. Det presenteras hur 
man hanterar och undviker dessa språkfel. Eleverna får ta del av vanliga fel och kan därför 
undvika dem, de blir även påminda om att språket är viktigt och att man ska undvika 
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talspråk i sin text, detta ger då verktyg för eleverna att i huvudsak följa skriftspråkets 
normer för språkriktighet. 
 Svenska impulser 3 behandlar kunskapskraven från tabell 26 i kapitlet Mot ett formellt 
skrivande (s. 86–177). I Kapitlet behandlas fyra kriterier för källkritik. I kapitlet ges även 
tips på hur man är källkritisk på nätet genom att presentera ytterligare kriterier eller frå-
gor: Vem är ansvarig för webbplatsen? Varför har någon skapat webbplatsen? Hur ser 
webbplatsen ut? Vilka publicerar informationen på webbplatsen? Vad för slags informa-
tion innehåller webbplatsen? När skapades webbplatsen? Detta ger eleven verktyg för att 
värdera och granska källor kritiskt. Citat- och referatteknik behandlas genom att kapitlet 
beskriver Harvard- respektive Oxfordsystemet och visar exempel på hur dessa system ser 
ut i löpande text. Kapitlet behandlar även referatmarkörer för att skapa en tydlig text där 
man enkelt kan se varifrån informationen kommer. Kapitlet berör även hur man formule-
rar olika sorters citat, citat som innehåller ett annat citat, hur man markerar att man ute-
lämnar något i ett citat, hur man markerar stavfel i ett citat och hur man skriver längre 
citat som blockcitat. Genom att kapitlet behandlar dessa delar har eleven verktygen för 
att kunna värdera och granska källor kritiskt, och eleven kan tillämpa regler för citat- och 
referatteknik. I samma kapitel ges tips på hur man kan följa skriftspråkets normer för 
språkriktighet, som att använda de stavningskontroller som finns i ordbehandlingspro-
gram på datorer. Skriftspråkets normer behandlas också genom att ordlistor, grammati-
kor, regelsamlingar och webbplatser presenteras där tips på hur text utformas och hur ord 
stavas och böjs ges. Detta ger då verktyg för eleverna att i huvudsak följa skriftspråkets 
normer för språkriktighet. 
 Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven från tabell 26 i kapitlen Skriftlig 
framställning (s. 74–149), Introduktion (s. 53–71) och Svenskans bruk (s. 154–173). Ci-
tat- och referatteknik behandlas i kapitlet Skriftlig framställning. Referat beskrivs kort 
och exempel på olika referatannonser och referatmarkörer ges. Hur arbete med referat går 
till visas och det delas in i tre delar där eleverna snabbt ska läsa igenom texten sedan läsa 
den närmare och till sist ta ut det som är viktigast. Dessutom påpekas det att ett referat 
ska skrivas med egna ord. Citat beskrivs som ett alternativ när det är svårt att uttrycka 
något med egna ord. Citatteknik behandlas och skillnaden mellan att skriva citattecken 
eller blockcitat beskrivs. Avslutningsvis finns en övning där eleverna ska skriva ett referat 
utifrån en given text där de ska tänka på att använda referatmarkörer. Källförteckning i 
text utifrån referenssystemen Harvard och Oxford behandlas också med exempel på hur 
det kan skrivas. I kapitlet Introduktion behandlas källkritik ytterst lite. I kapitlet påpekas 
det att det är viktigt att vara kritisk till källorna och att man inte ska acceptera allt som 
man finner. Dessutom ges några tips på hur man är källkritisk genom att undersöka vem 
som publicerat texten, om innehållet är vinklat och om informationen är aktuell. I kapitlet 
Svenskans bruk behandlas språkriktighet där skillnader på bra och dåligt språk, svåra ut-
tryck, sammansättningar och stavning presenteras grundligt. Detta ger då verktyg för ele-
verna att i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. 
 Analysen visar att alla de valda böckerna för kursen svenska 3 behandlar kunskaps-
kraven från tabell 26. 
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Tabell 27 
Betygsnivå E C A 

Svenska 3 Eleverna behandlar källorna på 
ett rimligt sätt och drar relevanta 
slutsatser utifrån källmaterialet. 

Eleverna behandlar källorna på 
ett rimligt sätt och drar relevanta 
slutsatser utifrån källmaterialet. 

Eleverna behandlar källorna på 
ett skickligt sätt och drar rele-
vanta slutsatser utifrån käll-
materialet. 

 
Svenska 3 helt enkelt behandlar kunskapskraven från tabell 27 i kapitlet Vetenskapliga 
texter (s. 64–133). I kapitlet tas det förutom kriterier för källkritik också upp hur källor 
ska behandlas i form av referenssystemen Harvard och Oxford och hur man skriver citat 
och referat. Ytterligare beskrivs det hur en källförteckning skrivs, att källorna ska placeras 
i bokstavsordning efter efternamn eller textens titel om efternamn saknas. Dessa exempel 
ger eleven verktyg att på ett skickligt sätt behandla sina källor. Dessutom blir eleven upp-
manad att i slutuppgiften för vetenskaplig text dra slutsatser utifrån sina resonemang. I en 
slutuppgift för källkritik blir eleverna även uppmanade att dra relevanta slutsatser utifrån 
källmaterialet då eleverna ska utvärdera en insändare. I boken presenteras således verktyg 
för att låta eleven behandla källor på ett skickligt sätt och även möjligheten till relevanta 
slutsatser utifrån källmaterialet. 
 Svenska impulser 3 behandlar kunskapskraven från tabell 27 i kapitlet Mot ett formellt 
skrivande (s. 86–177) och det står att det i vetenskapliga texter är viktigt att dra slutsatser, 
diskutera, reflektera och förhålla sig kritisk till informationen som man hittar. Att dra 
slutsatser, diskutera, reflektera och förhålla sig kritiskt till information kan till exempel 
göras direkt efter ett citat eller referat. Men det är även något man kan göra i slutet av en 
specifik del i arbetet, eller i slutet av hela arbetet. Detta är även något som beskrivs när 
det i kapitlet redogörs för vad ett pm är, där det presenteras att man inte bara kan återge 
källor i ett arbete utan man måste bearbeta, värdera, jämföra och diskutera olika infalls-
vinklar på ämnet och man måste alltid komma ihåg att slutsatser och tolkningar ska bygga 
på de källor som används. Detta kan då ses som verktyg som eleven kan använda för att 
på ett skickligt sätt kunna bearbeta och dra relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Det 
kan ske genom att eleven får tips på hur man kan vara källkritisk och även blir ombedd 
att använda källmaterialet i sina slutsatser. I kapitlet presenteras det även att det är viktigt 
att källor bearbetas, diskuteras och kritiseras i en vetenskaplig text. 
 Människans texter. Språket behandlar inte kunskapskraven från tabell 27 eftersom 
boken inte tar upp något kring hur källor ska behandlas och nämner bara att slutsatser ska 
dras men går inte in på hur detta ska göras. 
 Analysen visar att två av de valda böckerna för kursen svenska 3 behandlar kunskaps-
kraven från tabell 27. Människans texter. Språket behandlar inte källor och går inte in på 
hur slutsatser görs.  
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Tabell 28 
Betygsnivå E C A 

Svenska 3 Språket är varierat och innehål-
ler goda formuleringar. 

Språket är klart och varierat samt 
innehåller goda formuleringar. 

Språket är träffsäkert, klart, va-
rierat och över lag välformule-
rat. 

 
Svenska 3 helt enkelt behandlar kunskapskraven från tabell 28 i kapitlet Vetenskapliga 
texter (s. 64–133). I kapitlet behandlas språk och stil och olika exempel på språk i veten-
skapliga texter ges, till exempel nominalisering där ett verb blir till ett substantiv eller en 
nominalfras för att göra texten mer formell vilket då är ett verktyg för att skapa goda 
formuleringar. I samma kapitel visas exempel på vaga formuleringar och hur dessa for-
muleringar kan bli mer precisa, ett exempel som ges i boken är att kanelbulle är en mer 
precis formulering än kaka som är en mer vag formulering. Detta skapar ett verktyg för 
klart och träffsäkert språk. När det gäller variation i språk beskrivs det, i samma kapitel, 
att det går att använda synonymer för att variera språket men även att man bör variera 
nominalfraser speciellt gällande deras längd eftersom vetenskapliga texter ofta kan inne-
hålla många långa nominalfraser. Det presenteras även att det är viktigt att tänka på att 
variera satser genom att förändra fundamentet så att inte alla meningar inleds på samma 
sätt. I kapitlet påpekas även att variation i texten kan skapas genom att använda både 
långa och korta meningar. I kapitlet beskrivs även biff-regeln som ett verktyg för att skilja 
mellan huvudsats och bisats. För att skapa en text som är över lag välformulerad nämns 
det även att det är viktigt att vara väldigt noga när man letar efter språkfel som sats-
radning, syftningsfel, särskrivningar, symmetrifel och ofullständiga meningar samt att det 
gäller att vara vaksam på andra språkfel som man tidigare gjort. Ytterligare finns även ett 
antal övningar som skapar verktyg för att skapa träffsäkert, klart, varierat och över lag 
välformulerat språk. Det finns övningar där meningar ska skrivas om så att de blir gram-
matiskt korrekta. En övning där man markerar vaga formuleringar och uttryck finns. 
Dessutom finns det en övning där eleverna ska precisera språket i ett pajrecept och några 
övningar för att skapa ett sakligt språk där eleverna får skriva om en insändare. Det finns 
även övningar för att identifiera nominalfraser och övningar där eleverna ska skriva om 
verbfraser till nominalfraser. Slutligen finns det även övningar som skapar variation, där 
eleverna ska hitta synonymer, precisera verb i formulerade meningar, variera fundament 
och identifiera huvudsats och bisats. Genom dessa övningar och de tidigare nämnda ex-
emplen kommer eleverna att ha möjlighet att lära sig precisera sitt språk, för att skapa ett 
träffsäkert och klart språk. Eleven kommer även att ha verktygen för att skapa ett över lag 
välformulerat språk genom att få öva på saklighet och att precisera språket. Övningarna 
ger även eleverna verktygen för att skapa ett varierat språk genom att lära sig använda 
synonymer, variera och ändra verbfraser till nominalfraser och genom övningar där ele-
verna lär sig variera fundament. 
 Svenska impulser 3 behandlar kunskapskraven från tabell 28 i kapitlet Mot ett formellt 
skrivande (s. 86–177). Kapitlet behandlar hur man kan producera texter där språket är 
träffsäkert och klart. I kapitlet beskrivs det att språket i en vetenskaplig text inte får vara 
pratigt, det ska vara klart, koncentrerat och precist vilket kan uppnås genom att skala bort 
onödiga ord och genom att undvika talspråk samt vardagliga ord. Genom att skala bort 
onödiga ord kan texten även bli välformulerad. I kapitlet presenteras även en stor mängd 
sambandsmarkörer, vilket kan vara ett verktyg för eleven att producera ett varierat språk 
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eftersom det finns flera sambandsmarkörer att välja mellan, detsamma gäller vid presen-
tationen av referensmarkörer.  

Människans texter. Språket behandlar kunskapskraven från tabell 28 i kapitlet Skriftlig 
framställning (s. 74–149) och ger exempel på vaga och mångtydiga ord och för att vara 
tydlig måste konkreta ord användas. För att utveckla språket förekommer en övning där 
eleverna ska läsa en text och sedan diskutera språket i grupper för att komma fram till hur 
det skulle kunna bli bättre. Koherensord som hjälper skrivandet presenteras även i samma 
kapitel. Kapitlet behandlar även referatmarkörer, vilket kan användas som ett sätt att 
skapa variation i texten. Dock går boken inte in djupare på hur språket kan bli över lag 
välformulerat. 

Analysen visar att alla de valda böckerna för kursen svenska 3 behandlar kunskaps-
kraven från tabell 28. Delar av innehållet är implicit uttryckt i texten, men har tolkats in 
av oss som uppsatsförfattare. Svenska 3 helt enkelt innehåller exempel på hur eleverna 
kan precisera sitt språk vilket tolkats av oss som ett sätt att skapa träffsäkert språk. Dess-
utom får eleverna olika övningar, en övning där de ska skriva om meningar så att de blir 
grammatiskt korrekta, en övning där de ska markera vaga formuleringar, två övningar där 
de ska arbeta med nominalfraser och en övning där eleverna bland annat ska hitta syno-
nymer, dessa övningar är tolkade av oss som övningar som skapar bättre språk. Svenska 
impulser 3 presenterar sambandsmarkörer och referensmarkörer vilket tolkas av oss som 
ett sätt att producera ett varierat språk. Människans texter. Språket innehåller en övning 
där eleverna ska diskutera språket i en text för att komma fram till hur det skulle kunna 
bli bättre vilket är tolkat av oss som ett sätt att utveckla språket.  

6.3 Läroböckernas förväntningar på skriftlig framställning av 
argumenterande text i svenska 1 och svenska 2 
I detta avsnitt redovisas först ett utdrag ur ämnesplanerna för svenska 1 och svenska 2 för 
att visa exempel på den progression som kan ses i de kunskapskrav som presenteras av 
Skolverket (2011). Sedan redovisas resultatet på den tredje frågeställningen en läroboks-
serie för sig, först serien Svenska helt enkelt, sedan Svenska impulser och slutligen läro-
boken Människans texter. Språket.  

6.3.1 Argumenterande text i läroplanen och dess progression 
I detta avsnitt presenteras utdrag ifrån läroplanen och dess kunskapskrav för de två kur-
serna svenska 1 och svenska 2. Utdragen är ett urval som har gjorts för att ta del av de 
kunskapskrav som är relevanta för skrivandet av argumenterande text och de ökade för-
väntningarna som kunskapskraven visar mellan de två kurserna.  
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Tabell 29. Delar av kunskapskraven för svenska 1 och svenska 2 med koppling till studiens frågeställningar 
(Skolverket 2011 s. 163–171). Fetstil i original. 

Betygsnivå E C A 

Svenska 1 Eleven kan skriva argumente-
rande text och andra typer av tex-
ter, som är sammanhängande och 
begripliga samt till viss del an-
passade till syfte, mottagare och 
kommunikationssituation. 

Eleven kan skriva argumente-
rande text och andra typer av tex-
ter, som är sammanhängande och 
begripliga samt anpassade till 
syfte, mottagare och kommuni-
kationssituation. Dispositionen i 
den skriftliga framställningen 
är tydligt urskiljbar. 

Eleven kan skriva argumente-
rande text och andra typer av tex-
ter, som är sammanhängande, be-
gripliga och väldisponerade 
samt anpassade till syfte, motta-
gare och kommunikationssituat-
ion. Dispositionen i den skrift-
liga framställningen är tydligt 
urskiljbar. 

Svenska 2 Eleven kan med utgångspunkt 
från insamlad information skriva 
argumenterande texter som är 
sammanhängande och har tyd-
ligt urskiljbar disposition. Tex-
terna är till viss del anpassade till 
syfte, mottagare och kommuni-
kationssituation. Eleven kan till-
lämpa regler för citat- och refe-
ratteknik. 

Eleven kan med utgångspunkt 
från insamlad information skriva 
argumenterande texter som är 
sammanhängande, väldispone-
rade och som ger ett nytt per-
spektiv på det lästa. Dessutom 
resonerar och drar eleven slut-
satser utifrån sina resonemang. 
Texterna är anpassade till syfte, 
mottagare och kommunikations-
situation. Eleven kan tillämpa 
regler för citat- och referatteknik. 
 

Eleven kan med utgångspunkt 
från insamlad information skriva 
argumenterande texter som är 
sammanhängande och väldispo-
nerade. Framställningen inne-
håller såväl belysande exempel 
som nya och vidgade perspek-
tiv på det lästa. Dessutom reso-
nerar och drar eleven välgrun-
dade och nyanserade slutsatser 
utifrån sina resonemang. Tex-
terna är anpassade till syfte, mot-
tagare och kommunikationssituat-
ion. Eleven kan tillämpa regler 
för citat- och referatteknik. 

Svenska 2 Eleven kan i skriftlig eller munt-
lig argumentation formulera en 
tes och ge välgrundade argu-
ment till stöd för den. 
 

Eleven kan i skriftlig eller munt-
lig argumentation formulera en 
tes, hålla sig konsekvent till den 
och ge välgrundade argument 
till stöd för den. 
 

Eleven kan i skriftlig eller munt-
lig argumentation formulera en 
tes, hålla sig konsekvent till den 
och ge välgrundade argument 
till stöd för den. Dessutom kan 
eleven på ett relevant sätt be-
möta tänkta motargument. 

 
I tabell 29 går det att se progressionen mellan de två kurserna svenska 1 och svenska 2 
där det tydligaste är att i svenska 2 krävs det att eleverna producerar en tes som de sedan 
kan ge välgrundade argument till stöd för på E-nivå, till skillnad mot svenska 1 där en tes 
inte är en del av kunskapskraven. En annan tydlig skillnad mellan kurserna är att svenska 
2 kräver att eleverna redan på E nivå ska ha en tydligt urskiljbar disposition, till skillnad 
mot svenska 1 där detta krav först kommer på C-nivån. I svenska 2 ställs även kravet att 
eleven på C nivå ska kunna resonera och skapa relevanta slutsatser utifrån sina resone-
mang, till skillnad mot svenska 1 där resonemang och slutsatser inte redogörs för.  

6.3.2 Svenska 1 helt enkelt och Svenska 2 helt enkelt 
Analysen av de två tryckta läroböckerna Svenska 1 helt enkelt (2014) och Svenska 2 helt 
enkelt (2016) visar att de båda böckerna har vissa gemensamma nämnare som kan tyda 
på att böckerna fungerar som en typ av repetition. Men analysen visar även att böckerna 



 

 
 

50 

bygger på varandra, vilket kan ses i utelämning av vissa exempel som presenteras i 
Svenska 1 helt enkelt, men inte i Svenska 2 helt enkelt. Analysen visar även på skillnader 
mellan böckerna vilket tyder på en progression mellan dem. 

Repetition kan ses i att båda böckerna behandlar och exemplifierar ethos, logos och 
pathos, men även då båda böckerna beskriver argument som bör undvikas vid argumen-
tation. Båda böckerna tar även upp vad en tes är, även om Svenska 2 helt enkelt beskriver 
det som en åsikt eller ett budskap och i Svenska 1 helt enkelt beskrivs en tes enbart som 
en åsikt. Sammanhangssignaler och tips på olika sammanhangssignaler är något som tas 
upp i de båda böckerna. Att de två böckerna bygger vidare på varandra kan i analysen ses 
i beskrivningen av slutuppgifterna för argumenterande text i de båda böckerna. I Svenska 
1 helt enkelt beskrivs disposition och tes tydligt, varpå i Svenska 2 helt enkelt nämns 
enbart att en tes ska formuleras för uppgiften. Eftersom ingen mer information ges medför 
antagandet att uppgiften bygger vidare på det som eleven redan bör ha lärt sig under kur-
sen svenska 1 och användandet av läroboken Svenska 1 helt enkelt. 

Skillnader mellan böckerna syns i till exempel beskrivningen av disposition. I Svenska 
1 helt enkelt beskrivs argumentationen genom tre steg, första steget är inledning och bak-
grund, andra steget är fördjupning och det tredje steget är avslutning. I Svenska 2 helt 
enkelt behandlas dispositionen djupare. Det görs genom att den beskrivs i sju steg, inled-
ning, bakgrund, tes, argument, motargument, sammanfattning och avslutning, men även 
genom formuleringen i förklaringarna. Svenska 1 helt enkelt använder formuleringar som 
att eleverna gärna kan placera motargumentet mellan andra och tredje argumentet, medan 
Svenska 2 helt enkelt säger att det tänkta motargumentet placeras mellan textens andra 
och tredje argument. Progressionen mellan böckerna kan även ses i de exempeltexter som 
presenteras. I Svenska 1 helt enkelt finns två exempeltexter, en insändare där disposi-
tionen beskrivs med rubrik, inledning, bakgrund samt tes och argument och en debatt-
artikel som används i en övning där eleven ska jämföra och lista skillnader mellan en 
insändare och en debattartikel. I Svenska 2 helt enkelt presenteras ett exempel på en ar-
gumenterande text med disposition, rubrik, inledning, bakgrund, argument 1, argument 
2, motargument, argument 3, sammanfattning och avslutning. Läroboken markerar även 
i en exempeltext användandet av stilfigurer, anafor, pleonasm, allitteration och retorisk 
fråga, även användandet av sammanhangssignaler, källhänvisning och att modala hjälp-
verb upprepas i avslutningen för att visa säkerhet i budskapet markeras. Detta visar för-
väntningarna på de texter som eleven bör producera för de två kurserna, svenska 1 och 
svenska 2. Det visar även progressionen; förväntningarna är att eleven kan producera en 
insändare och kan identifiera skillnader mellan en debattartikel och en insändare i svenska 
1 och i svenska 2 förväntas eleven producera en argumenterande text som använder stil-
figurer och andra verktyg för att skapa en tydligare, mer sammanhängande och bättre text. 

Läroböckerna visar även progression mellan svenska 1 och svenska 2 genom att 
Svenska 2 helt enkelt väljer att beskriva hur man samlar, sovrar och sammanfattar infor-
mation. I Svenska 1 helt enkelt beskrivs det att informationen som skrivs i bakgrunden 
bör vara baserad på fakta. I Svenska 2 helt enkelt står det att information ska samlas, 
sovras och sammanfattas för att hitta information som hjälper att bygga argument och 
även för att hitta motargument. Det presenteras även att information som samlas in måste 
vara relevant i relation till den valda tesen. I en slutuppgift i Svenska 2 helt enkelt ska 
eleverna skriva ett debattinlägg där information från minst två olika källor ska användas 
för att bygga upp argument. I Svenska 1 helt enkelt beskrivs det i en slutuppgift att eleven 
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ska producera en insändare där det finns ett visst krav på källhantering, men detta i form 
av att lyfta fram ett av argumenten som finns i en debattartikel. 

Sammanfattningsvis kan man därför se att det finns en tydlig progression mellan de 
två läroböckerna när det gäller vad som förväntas av eleverna. Men de två läroböckerna 
arbetar även tillsammans, genom repetition och genom att bygga vidare på varandra. 

6.3.3 Svenska impulser 1 och Svenska impulser 2 
Analysen av Svenska impulser 1 (2015) och Svenska impulser 2 (2012) visar att det finns 
en progression mellan de olika kurserna gällande argumenterande text. Svenska impulser 
2 utgår från att eleverna har fått kunskap om att skriva argumenterande text i boken 
Svenska impulser 1 och den kunskapen byggs vidare på i Svenska impulser 2. 

Svenska impulser 1 går in grundligt på hur argumenterande text skrivs och vad som 
förväntas i en argumenterande text. Vad en tes är förklaras liksom att en tes ska backas 
upp med olika argument. Svenska impulser 2 utgår från att eleverna vet vad en tes är 
eftersom den enbart tar upp att en tydlig tes ska formuleras. Svenska impulser 1 menar att 
det finns olika typer av argument och att ett sätt att argumentera på är att använda pathos, 
ethos och logos. Svenska impulser 2 tar inte upp något mer specifikt kring argument utan 
menar enbart att det ska finnas tydliga argument. I kursen svenska 2 ska den argumente-
rande texten utgå från insamlad information från olika källor vilket inte är ett krav i 
svenska 1. Det är något som syns i Svenska impulser 2 då det tas upp att information 
måste samlas in som utgångspunkt för den argumenterande texten. I Svenska impulser 1 
ska eleverna enbart tänka ut några argument som passar bra och det behöver inte grundas 
i någon insamlad information. 

En skillnad som visar progressionen mellan Svenska impulser 1 och Svenska impulser 
2 är att disposition av argumenterande text beskrivs på olika sätt. I kursen svenska 2 är 
disposition ett kunskapskrav. I Svenska impulser 1 beskrivs disposition enkelt med att det 
ska finnas inledning, tes, argument, motargument och avslutning. I Svenska impulser 2 
beskrivs disposition mer noggrant med inledning, bakgrund, tes, argument, motargument 
och avslutning. En skillnad är att bakgrund förväntas finnas med i svenska 2 för att gå in 
mer på djupet med texten. Dessutom beskrivs enbart insändare som en enklare argumen-
terande text i Svenska impulser 1 medan debattartikel, en svårare argumenterande text, 
används i Svenska impulser 2. Det tyder på att det finns större förväntningar på skrivandet 
av argumenterande text i Svenska impulser 2 än i Svenska impulser 1 då det beskrivs i 
böckerna att debattartikel ställer högre krav på argumentation. 

Ett krav för att nå betyget A i kursen svenska 2 är att kunna bemöta tänkta motargu-
ment på ett relevant sätt. Motargument behandlas redan i Svenska impulser 1 och i 
Svenska impulser 2 behandlas inte motargument mer. Svenska impulser 2 utgår från att 
eleven har kunskapen från Svenska impulser 1. 

6.3.4 Människans texter. Språket 
Efter analys av Människan texter. Språket (2011) framkommer det att det inte finns något 
som tyder på en progression mellan kurserna svenska 1 och svenska 2 gällande argumen-
terande text. Människans texter. Språket behandlar båda kurserna och allt som förväntas 
i en argumenterande text och tar inte upp att det finns olika krav i de olika kurserna. Dock 
finns det olika övningar som har olika svårighetsgrad och som tar upp olika delar, till 
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exempel en övning där eleverna får arbeta med förståelse av hur en tes används. Att kunna 
formulera en tes och ge välgrundade argument för den är ett krav för svenska 2. Genom 
att arbeta med den övningen går det att behandla kraven för svenska 2 och för att behandla 
kraven för svenska 1 går det att bortse från övningen. 
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7. Diskussion 
Syftet med studien är att undersöka presentationen av texttyper från ämnesplanerna för 
kurserna svenska 1, svenska 2 och svenska 3 i tre serier med tryckta läroböcker och hur 
de överensstämmer med respektive ämnesplan. Utgångspunkten är texttyperna argumen-
terande text, utredande text och text av vetenskaplig karaktär eftersom de explicit nämns 
i ämnesplanerna. En del av studien är att undersöka hur de tryckta läroböckerna explicit 
överensstämmer med ämnesplanernas centrala innehåll. En annan del av studien är att 
undersöka hur de tryckta läroböckerna explicit och implicit behandlar kunskapskraven 
och vilka möjligheter de tryckta läroböckerna ger eleverna att klara av kunskapskraven. 
Studien undersöker också hur progressionen uttrycks i ämnesplanerna för kurserna 
svenska 1 och svenska 2 och hur de behandlas i de tryckta läroböckerna. 

Den första frågeställningen handlar om hur presentationen av de utvalda texttyperna 
överensstämmer mellan respektive lärobok och det utvalda centrala innehållet från äm-
nesplanerna. Resultatet i avsnitt 6.1 visar att det centrala innehållet behandlas i alla utom 
en av de utvalda böckerna. Boken Svenska impulser 2 behandlar dock inte kritisk gransk-
ning av text som ingår i det centrala innehållet för kursen svenska 2. Vi anser att analysen 
visar att boken inte behandlar källkritik på något sätt eftersom den inte tar upp något om 
att vara kritisk till olika texter som man läser. En anledning till att det centrala innehållet 
inte finns med kan vara att det behandlas i någon del som inte omfattas av vårt urval 
eftersom urvalet är begränsat då vi enbart valde delar som specifikt behandlar skriftlig 
framställning. Utifrån resultatet i avsnitt 6.1 anser vi att det inte alltid går att förlita sig på 
att läroboken ska behandla allt innehåll som behövs för en kurs. Det innebär att det inte 
går att bara arbeta sig igenom en hel bok och tro att hela kursen har täckts upp, utan 
ämnesplanen måste också vara en del av planeringen av en kurs. Lilja Waltå (2011 s. 16) 
skriver att läroboken har stort inflytande på undervisningen men att den används mer som 
ett stöd i planeringen än att lärare följer läroboken strikt. Det innebär att läroboken inte 
ska vara en mall för hur undervisningen ska gå till, utan istället bör läroboken fungera 
som ett stöd vid behov under undervisningen. Vårt resultat bekräftar att läroboken bör 
vara ett stöd i undervisningen och inte en mall för kursen eftersom Svenska impulser 2 
inte överensstämmer med alla de valda centrala innehållen.  

Den andra frågeställningen undersöker hur läroböckerna överensstämmer med de 
valda kunskapskraven från ämnesplanerna och vilket stöd eller vilka verktyg som presen-
teras i läroböckerna för att uppnå de valda kunskapskraven. Resultatet i avsnitt 6.2.1 visar 
att de valda kunskapskraven för kursen svenska 1 överensstämmer med alla de undersökta 
tryckta läroböckerna förutom i ett fall där Svenska impulser 1 inte behandlar och utvecklar 
hur eleven kan skriva ett välformulerat språk som innehåller goda formuleringar.  

Resultatet i avsnitt 6.2.2 visar även att de valda kunskapskraven för kursen svenska 2 
överensstämmer med Svenska 2 helt enkelt då det finns verktyg och stöd som gör det 
möjligt för eleverna att uppnå de valda kunskapskraven. Dock visar analysen att Svenska 
impulser 2 och Människans texter. Språket enbart överensstämmer med vissa av de valda 
kunskapskraven för svenska 2. I Svenska impulser 2 ges det till exempel inga verktyg 
eller något stöd för att eleverna ska uppnå kunskapskrav gällande hur eleverna hanterar 
källor, hur de med säkerhet ska samla, sovra och sammanställa och att de ska kunna be-
skriva såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa samt dra 
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nyanserade och välgrundade slutsatser utifrån sina resonemang. I Svenska impulser 2 
skapas inte heller möjligheten att eleven i huvudsak ska kunna följa skriftspråkets normer 
för språkriktighet och att eleven kan skapa ett träffsäkert och klart språk med goda for-
muleringar där eleven formulerar välgrundade argument till stöd för sin tes i argumente-
rande text. Människans texter. Språket, liksom Svenska impulser 2, skapar inte möjlighet 
för eleven att beskriva såväl belysande som nya och vidgade perspektiv på det lästa eller 
att resonera och dra nyanserade och välgrundade slutsatser utifrån sina resonemang. Inte 
heller möjliggör läroboken att eleven kan anpassa sin text till syfte och kommunikations-
situation vid skrivandet av utredande text. Dock möjliggör läroboken detta vid skrivandet 
av argumenterande text. Slutligen innehåller inte heller Människans texter. Språket stöd 
eller verktyg för att skapa goda formuleringar. 

Slutligen visar resultatet i avsnitt 6.2.3 att de valda kunskapskraven för svenska 3 över-
ensstämmer med de två tryckta läroböckerna Svenska 3 helt enkelt och Svenska impulser 
3. Anledningen till att vi kommit fram till att läroboken Människans texter. Språket inte 
överensstämmer med de valda kunskapskraven är att den inte innehåller stöd eller verktyg 
för att skapa texter som är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssitua-
tion. Läroboken gör det inte heller möjligt för eleverna att behandla källor på ett skickligt 
sätt eller dra relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. 

I de fall där läroböckerna överensstämde med de valda kunskapskraven och där läro-
böckerna innehåller stöd och verktyg nog för att uppnå de kriterier som är formulerade i 
kunskapskraven betyder inte det att eleverna individuellt med hjälp av enbart läroboken 
kan uppnå betyget A för den aktuella kursen. Nelson (2016 s. 22) beskriver att det verkar 
som om elever inte har några pedagogiska strategier när de läser läroboken. Nelson (2016 
s. 22) menar även att få elever anser att de lär sig bäst med lärobokens hjälp, utan de flesta 
anser att de lär sig bäst med hjälp från läraren eller andra elever. Det innebär att det krävs 
mer än bara läroboken för att uppnå betyget A och att läraren har en stor roll. Det är också 
viktigt att påpeka att även om vissa läroböcker inte överensstämmer med de valda kun-
skapskraven finns det fortfarande mycket stöd att använda i böckerna. Men det är viktigt 
för läraren att analysera och undersöka vad som behöver tas upp i undervisningen utöver 
det som läroboken behandlar. Det vill säga, läroböckerna som inte överensstämmer med 
de valda kunskapskraven kan fortfarande ha en fungerande roll i klassrummet med hjälp 
av ett samarbete mellan läroboken och läraren. 

Den tredje frågeställningen handlar om hur förväntningarna på skrivandet av argumen-
terande text utvecklas i läroboksserierna som ett uttryck för progressionen mellan svenska 
1 och svenska 2. Resultatet från avsnitt 6.3 (se tabell 29) visar att det finns en tydlig 
progression mellan kurserna där det krävs betydligt mer av eleverna i svenska 2 än i 
svenska 1. I både serien Svenska helt enkelt och serien Svenska impulser finns det en 
tydlig progression mellan de olika böckerna. Svenska helt enkelt visar progressionen ge-
nom till exempel beskrivningen av disposition. I Svenska 1 helt enkelt beskrivs disposit-
ion i tre delar och i Svenska 2 helt enkelt i sju delar. Den tydliga progressionen går även 
att se mellan böckerna i serien Svenska impulser återigen genom beskrivningen av dispo-
sition. Svenska impulser 1 beskriver att dispositionen ska ha fem delar och Svenska im-
pulser 2 beskriver att dispositionen ska ha sex delar. Det innebär att tydlig progression 
finns i båda serierna men progressionen sker på olika sätt. Serien Svenska helt enkelt byg-
ger sin progression på repetition, det vill säga att Svenska 2 helt enkelt tar upp delar som 
redan presenterats i Svenska 1 helt enkelt för att elever ska påminnas om vad som gäller 
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vid skrivande av argumenterande text innan högre krav på skrivande av argumenterande 
text presenteras. Serien Svenska impulser bygger sin progression genom fortsatta kun-
skaper, det vill säga att i Svenska impulser 2 förväntas det att eleverna har lärt sig grun-
derna för argumenterande text i Svenska impulser 1. Ett exempel som visar att det i 
Svenska impulser 2 förväntas att eleverna har grundkunskap är att det i boken redogörs 
för att en tes ska formuleras men vad en tes är för något behandlas inte. Tes behandlas i 
Svenska impulser 1 och eleverna får där ta del av kunskap om hur en tes skapas. 

Människans texter. Språket visar ingen explicit progression, dock kan det i vissa fall 
ses en implicit progression eftersom några övningar har olika svårighetsgrad. Anled-
ningen till att det inte finns någon explicit progression i Människans texter. Språket kan 
vara att boken är anpassad för att behandla alla tre svenskkurserna på gymnasiet i en och 
samma bok. Boken visar inte exempel som är baserade på specifika kurser utan behandlar 
argumenterande text i allmänhet med allt som förväntas finnas med i en argumenterande 
text oavsett kurs, vilket gör att det blir svårt att se en tydlig progression. Uppbyggnaden 
av Människans texter. Språket gör att den passar bra som ett stöd där elever kan slå upp 
information men inte lika bra för att arbeta sig igenom. Det går att koppla till det som 
Lilja Waltå (2016 s. 16) säger om att läroböcker används för att få tillgång till texter och 
uppgifter. Det går också att koppla till det som Nelson (2006 s. 22) tar upp om att elever 
använder läroboken när de behöver slå upp begrepp eller söker svar på frågor. 

Resultatet i kapitel 6 går även att koppla till de två avhandlingarna av Katrin Lilja 
Waltå (2016) och Anna Lundberg (2011) som presenteras i avsnitt 3.2. Avhandlingarna 
har liknande undersökningssyften där de båda vill se hur läroplanen realiseras och be-
handlas i läroböcker. De två studierna kommer fram till olika resultat. Lilja Waltås studie 
visar att det finns överensstämmande delar mellan läroplan och lärobok. Lundbergs re-
sultat visar istället en bristande relation mellan läroplan och lärobok då det begrepp som 
Lundbergs studie avser att undersöka förekommer i läroböckerna men inte i läroplanen. 
Även om dessa två studier har två skilda resultat överensstämmer de till viss del med 
denna studies resultat. Resultatet i denna studie visar att serien Svenska helt enkelt har en 
stor medvetenhet gällande läroplanen, både genom att överensstämma med det valda cen-
trala innehållet och genom de valda kunskapskraven. Serien Svenska impulser och boken 
Människans texter. Språket visar en mindre medvetenhet då de urval vi gjort i läroböck-
erna inte helt överensstämmer med det urval vi gjort från ämnesplanen gällande centrala 
innehåll och kunskapskrav. Därför kan det även ses att denna studies resultat överens-
stämmer med Lundbergs studie, eftersom boken Människans texter. Språket och serien 
Svenska impulser har delar som inte överensstämmer med vare sig det valda centrala in-
nehållet eller de valda kunskapskraven. 

Lamonna Escher (2015 s. 133) beskriver att elever på high school i USA inte får lära 
sig skrivande på en nivå som förbereder dem för studier på högre nivå. Hon menar att 
eleverna inte får uppgifter som kräver att de resonerar och drar slutsatser. Resultatet från 
vår studie tyder på att elever blir förberedda för skrivande inom högre studier. Vetenskap-
ligt skrivande behandlas i alla de valda läroböckerna för kursen svenska 3 och eleverna 
förväntas resonera och dra slutsatser. Eftersom denna studies syfte inte varit att undersöka 
om elever lär sig skrivande på den nivå som förväntas inom högre studier går det inte att 
säga att elever får den nivå av kunskap inom skrivande som krävs. Det går dock att se 
tendenser som skulle kunna tyda på att elever lär sig vetenskapligt skrivande och når den 
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kunskap som krävs på universitet. Det skulle betyda att resultatet skiljer sig från det re-
sultat som Lamonna Escher (2015) redogör för. En anledning till detta kan vara att skri-
vande behandlas olika inom olika skolmiljöer i olika länder och att läroböcker behandlar 
olika delar av skrivande. 

I avsnitt 3.4 presenteras en undersökning gjord av Nyström (1996). Alla läroböcker i 
Nyströms studie hanterar skrivandet som en process. Det går att koppla till denna studie 
då vi i undersökningen har noterat att läroböckerna visar att skrivandet sker som en pro-
cess, då arbetsgångar för olika sorters texttyper beskrivs. Dessa arbetsgångar går ofta att 
koppla samman med de tre stadier som formuleras av skrivprocessen. I avsnitt 2.7 pre-
senteras modeller som gynnar skrivutveckling, dels presenteras skrivprocessen och dels 
presenteras den genrepedagogiska modellen för skrivutveckling. I denna studie har vi no-
terat att det även finns en medvetenhet i läroböckerna när det gäller skrivutveckling i 
parallell med genrepedagogik. Detta på grund av att genrepedagogik bygger på att elev-
erna får kunskap om syftet med texten, textens struktur och språkliga drag som är typiska 
för texttypen. Detta är något som finns med vid presentationer av texttyper. Då dessa 
modeller inte är en del av denna uppsats syfte har vi inte analyserat uppgifter djupgående 
för att se om de är grundade i skrivprocessen eller genrepedagogiken. Det är viktigt att 
påpeka att vi har sett en medvetenhet kring dessa modeller i de undersökta läroböckerna, 
men det betyder inte nödvändigtvis att de kommer att användas vid arbete med läroboken. 
Det går att koppla till det som Nelson (2006 s. 21–22) skriver om att elever inte utnyttjar 
pedagogiska strategier när de använder läroböcker. Han menar även att elever eventuellt 
inte läser hela delar av läroböcker, utan istället slår upp i böckerna vad de behöver för det 
specifika tillfället. Därför kan inte antagandet göras, även om läroböckerna visar en med-
vetenhet om skrivprocessen och genrepedagogiken, att eleverna kommer att med hjälp av 
läroboken använda modellerna i sina egna texter och sin egen skriftliga produktion. 

Enligt Lindes (2012) läroplansteori måste läroplanens innehåll tolkas innan det går att 
börja undervisningen. Svenska är ett ämne som har relativt stort utrymme för tolkning av 
innehållet i läroplanen innan undervisning skapas (Linde 2012 s. 58). Eftersom det finns 
stort utrymme för fri tolkning inom ämnet svenska kommer läroplanens innehåll att tolkas 
olika av olika lärare. Det innebär att till exempel kursen svenska 1 kan se helt olika ut 
beroende på vilken lärare som undervisar i kursen. Uppgifter kommer att se olika ut och 
innehållet i läroplanen kommer att ges olika mycket utrymme i undervisningen. Eftersom 
det finns stort utrymme för fri tolkning av läroplanen innebär det att även läroboksförfat-
tare kommer att tolka innehållet på olika sätt. Det innebär att läroböcker kommer att se 
olika ut där innehållet från läroplanen får olika mycket plats. Dessutom kommer läro-
böckerna att vara uppbyggda på olika sätt och därför inte passa alla lärares syn på hur 
kursen ska genomföras. En lärare kan läsa läroplanen och ha en åsikt om vad den innebär 
och vilken kunskap som ska läras ut vilket kanske inte alls stämmer överens med det som 
finns i läroboken. Läraren kan därför inte bara ta en lärobok och försöka jobba sig igenom 
den. Läroboken bör ses som ett stöd där vissa delar kan vara bra att använda och andra 
kan vara mindre bra. Vilka delar av kursen som ska baseras på innehållet i läroboken och 
vilka delar som ska baseras på annat material är upp till läraren själv att avgöra. Resultatet 
i denna studie visar att läroboksförfattarna har tolkat innehållet i läroplanen olika och 
böckerna behandlar innehållet olika mycket och framförallt på olika sätt. Några av böck-
erna innehåller inte allting vilket gör att det som lärare inte bara går att ta läroboken och 
undervisa allt innehåll och hoppas att kursen blir bra.  
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Svensson (2011 s. 302–303) skriver att olika lärare använder läroboken på olika sätt. 
I vissa fall ligger boken som grund för undervisningen och i andra fall ses den mer som 
ett stöd. Svensson (2011 s. 313) menar även att lärares undervisningsstil har betydelse för 
hur läroboken används i undervisningen men att de flesta lärare vill att läroboken ska vara 
flexibel så att det går att välja bort eller komplettera med annat material. Att läroboken 
bör ses som flexibel eller som ett stöd förstärks även genom vårt resultat. Eftersom vissa 
delar av läroplanen inte behandlas i böckerna går det, som tidigare nämnt, inte bara att ta 
boken och genomföra det som står i den utan det måste finnas en tanke bakom undervis-
ningen. Lärare måste planera kurserna utifrån läroplanen och inte utifrån läroboken efter-
som läroboken redan är en tolkning av läroplanen. Om en lärare planerar undervisningen 
utifrån läroboken och inte själv läser igenom läroplanen blir det en slags andrahandstolk-
ning av läroplanen, det vill säga att innehållet har tolkats av läroboksförfattaren och sedan 
har lärobokens innehåll tolkats av läraren. Läraren måste därför utgå från läroplanen för 
att se vad som ska vara med i kursen och sedan vända sig till läroboken för att se vilket 
material som är användbart och vilket som inte är användbart. Det innebär att när en lärare 
undersöker en lärobok för att se om innehållet är relevant i förhållande till läroplanen har 
en granskning av läroboken skett. 

Vidare kan resultatet problematiseras tillsammans med läroplansteorin. Som tidigare 
nämnts kan läroplanen tolkas på olika sätt. I denna studie har även den kvalitativa texta-
nalysen diskuteras med tankar från Bryman (2011), i avsnitt 5.5, där kvalitativa metoder 
med dess urval och dess resultat kan ses som subjektiva. Läroplansteori innebär att en 
läroplan tolkas för att sedan sättas in i undervisning. Det skapar en medvetenhet i denna 
studie eftersom vi har tolkat läroplanen på ett sätt för att sedan tolka innehållet i läroböck-
erna. Hur vi tolkar innehållet i läroplanen kan skilja sig från hur läroboksförfattaren har 
tolkat det vilket kan innebära att vi anser att någon del inte behandlas eller att ett kun-
skapskrav inte går att uppnå. Dock kan läroboksförfattaren anse att alla delar behandlas 
och att alla kunskapskrav går att uppnå. När vi sedan tolkar det som läroboksförfattaren 
har skrivit är det möjligt att vår tolkning av det som är skrivet inte är den tanke som 
läroboksförfattaren hade. Det visar återigen att det är viktigt att som lärare utgå från läro-
planen och tolka den på sitt sätt eller tillsammans med ämneskollegorna för att sedan välja 
ut det material i läroboken som är relevant. Läroboken används således som ett stöd för 
undervisningen.  

De slutsatser som kan dras av denna studie är att av de utvalda läroböckerna är det en 
serie, Svenska helt enkelt, som enligt vår analys innehåller explicita och implicita presen-
tationer som överensstämmer med det valda urvalet från läroplanerna, både centralt inne-
håll och kunskapskrav. De andra serierna, Svenska impulser och Människans texter. Språ-
ket har, enligt vår analys, bristande explicita och implicita presentationer av de valda text-
typerna som vi anser överensstämmer med det urval vi gjort från ämnesplanerna. Gäl-
lande progressionen av argumenterande text som är en del av uppsatsens syfte och fråge-
ställningar kommer vi i resultatet och diskussionen fram till att det finns en tydlig pro-
gression i serien Svenska helt enkelt och serien Svenska impulser men inte i läroboken 
Människans texter. Språket. 

På grund av tidsbrist har ett urval av det centrala innehållet och kunskapskraven gjorts 
och studien har enbart fokuserat på tre olika texttyper. Vidare forskning inom området 
skulle kunna göras där andra läroböcker används eller där ett större omfång av ämnes-
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planerna behandlas. Forskning skulle också kunna göras med läroböcker från andra äm-
nen och koppla dem till respektive ämnesplan. Det skulle också vara möjligt att inte en-
bart koppla skrivandet till det centrala innehållet och kunskapskraven utan även koppla 
det mer till teorier kring skrivutveckling för att se hur skrivandet utvecklas mellan olika 
kurser och i olika läroböcker. 

Diskussionen har kommit fram till slutsatsen att någon slags granskning av läroböcker 
bör finnas. I avsnitt 2.4 presenteras det att granskning av läromedel fram till 1991 gjordes 
på statlig nivå. Vi anser inte att en granskning behöver göras på statlig nivå, men under 
diskussionens gång har det framkommit att läroböcker och läroplaner kan tolkas väldigt 
individuellt och subjektivt. På grund av detta bör det finnas en granskning av läromedel 
där granskningen inte behöver vara statlig, men det bör finnas en medvetenhet hos aktiva 
lärare att de läroböcker som används bör granskas innan användning. Sedan är det i dis-
kussionen tydligt att läroböcker inte är en mall för hur undervisning ska formas, utan 
läroböcker ska användas som stöd och som ett uppslagsverk. Lärare bör vara kritiska till 
läroböckerna genom att alltid se och tolka läroplanen själva för att sedan avgöra vad i 
läroböckerna som ska användas i undervisningen. 
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