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Sammandrag 
I denna studie undersöks vetenskapligt skrivande i tre läroböcker för ämnet svenska på 
gymnasiet. Detta görs mot bakgrund av den debatt som pågått sedan tidigt 70-tal där ele-
vers och studenters bristfälliga skrivförmåga diskuterats. Vilket utrymme vetenskapligt 
skrivande får i läroböckerna undersöks där explicitgörandet av kompetenser granskas och 
implicit kunskap urskiljs. Kunskap och kompetens som undersöks kategoriseras efter 
Asks (2007) huvudkategorier kritisk-analytisk kompetens, akademiska textkonventioner 
och lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner.  

Resultatet visar att implicit kunskap förekommer i läroböckerna där tydliga förkla-
ringar och sammanbindande resonemang ofta utelämnas samt att den kunskap som tolkas 
vara implicit ofta explicitgörs ju längre in i läroböckerna som läsaren kommer. Resultatet 
av studien visar även att det är mer vanligt att vad och hur explicitgörs beträffande kun-
skap och kompetens, mer ovanligt är det att varför är tydligt explicit uttryckt.  

I läroböckerna får både text kopplad till vetenskapligt skrivande och text som behand-
lar vetenskapligt skrivande olika stort utrymme. Kunskap om och utveckling av den kom-
petens som får störst utrymme och fokus i läroböckerna är lyhördhet för stil- och skrift-
språkskonventioner. Akademiska textkonventioner och kritisk-analytisk kompetens får 
minst utrymme i läroböckerna. Den senare kompetensen är enligt tidigare forskning den 
typ av kompetens som elever och studenter har svårast att uttrycka skriftligt. I de under-
sökta läroböckerna förekommer träning av kompetensen till övervägande del då källkritik 
behandlas. 

Nyckelord: Vetenskapligt skrivande, diskurs, explicit, implicit, kompetens, kunskap, lä-
roböcker
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1. Inledning 
Skolverket formulerar i Lgy11 – läroplanen för gymnasieskolan år 2011 – att skolan har 
ett ansvar för elever som slutfört sin utbildning, där dessa ska ha getts förutsättningar att 
tillägna sig ”goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda 
dessa kunskaper för vidare studier […] samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv” (Skolverket 
2011b:10). En central del av skolans uppdrag är därför att förmedla kunskaper som ska 
förbereda elever inför livet efter avslutad gymnasieutbildning. Därför är det viktigt att 
undervisningen i skolan inte är ensidig, utan betonar olika typer av kunskapsformer. 

Martin Malmström (2017:251) förklarar i sin avhandling att ett av de mål som läro-
plansreformen för gymnasieskolan år 2011 avsåg var att gymnasieprogrammen skulle 
möta elevernas behov av en utbildning med tydlig koppling till livet efter avslutade stu-
dier på gymnasiet. På exempelvis gymnasieskolans nationellt högskoleförberedande pro-
gram ska utbildningen därför tillföra eleverna väsentliga kunskaper och förmågor inför 
studier på universitet eller högskola. Vidare förklarar Malmström att detta ska motverka 
risken för ”den diskurschock många nyblivna studenter upplevt i stadieövergången mel-
lan gymnasieskolan och högskolan” (Malmström 2017:251).  

Trots förberedelser inför högre studier finns det studier som visar att nyblivna studen-
ter vid högre utbildning anser sig kämpa då de med bristfälliga kunskaper försöker ta sig 
an exempelvis den skriftspråksnorm som ett akademiskt eller vetenskapligt skrivande för-
utsätter (Ask 2007; Furusten 2018). Dessutom har lärare på högskolor och universitet 
länge larmat om studenters bristande kunskaper om vetenskapligt skrivande, vilket utlöst 
en betydande debatt särskilt gällande studenters skrivförmåga. Debatten har innefattat 
brister på olika nivåer: ”allt från stavning, meningsbyggnad och ordförråd till stilnivå, 
genrekompetens och akribi samt slutligen kognitiv förmåga och insikt om skrivprocess 
och studieteknik” (Josefsson & Santesson 2017:3). 

År 2017 genomfördes en pilotundersökning där Gunlög Josefsson och Sara Santesson 
undersökte skrivförmågan hos nyblivna studenter. Resultatet av undersökningen visade 
att 98,1 procent av dessa gjorde någon typ av fel i de texter som producerats. Av dessa 
fel bedömdes 38,8 procent vara sådana fel som inte fungerade i texterna (Josefsson & 
Santesson 2017:9). Det kunde exempelvis innebära att eleverna visade stora problem med 
meningsbyggnad där de skrev långa och ofullständiga meningar med felaktig placering 
av skiljetecken och mycket information som gjorde meningarna svåra att överskåda. 

Den bakomliggande orsaken till nyblivna studenters bristande kunskaper är däremot 
svår att exakt avgöra, skriver Anders Nilsson (2013:41–42). Diskussioner har dock förts 
de senaste åren där ett flertal olika faktorer verkar avgöra nuvarande kunskapsläge. Dessa 
har exempelvis innefattat orsaker så som ökad antagning till högskolor och universitet – 
om vilket Nilsson (2013:41) skriver följande: 

Att läsa på högskola, något som en gång var reserverat för en liten elit, är numera en 
syssla för de breda massorna. Nästan hälften av en årskull går i dag vidare till hög-
skolan. 

Förklaringen till förändringen har även behandlat sociala mediers påverkan på skrivandet 
där debattörernas skräckexempel ”påminner […] en hel del om sms och chatt” (Nilsson 
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2013:41). Det har dessutom resonerats kring försämringar inom grund- och gymnasie-
skolan som en av orsakerna till studenternas bristfälliga skrivkunskaper. Denna del av 
debatten har exempelvis handlat om lärarnas administrativa börda och huruvida denna i 
kombination med dåliga löner och försämrad status hos yrket har påverkat den försämring 
som påträffats i studenters texter – som resultat av bristande tid och energi hos lärare 
(Nilsson 2013:41). 

Med utgångspunkt i Lgy11 och en långvarig debatt – sedan tidigt 70-tal enligt Malm-
ström (2017:15) – om brister i elevers och studenters skrivförmåga är ett vidare ansvar 
för gymnasieskolans undervisning att hjälpa elever att utveckla kompetens att skriva med 
vetenskaplig tydlighet. Mot denna bakgrund anser jag det vara av intresse att undersöka 
vilka kompetenser och kunskaper som krävs för ett vetenskapligt skrivande och i vilken 
utsträckning sådana diskuteras och övas på gymnasiet. En orsaksfaktor som inte tas upp 
i debatten då elevers och studenters skrivande berörs är läroböcker och kurslitteratur, trots 
att studier visar att dessa är en viktig del av undervisningen och planeringen av den. Detta 
gäller i synnerhet för obehöriga och/eller oerfarna lärare (Calderon 2015c). 

Även om läraren helt klart är den viktigaste tillgången i klassrummet för att skapa 
förutsättningar för elevers lärande undersöks istället tryckta läroböcker i denna studie, 
detta inom ämnet svenska på gymnasiet. Valet att undersöka just läroböcker görs då deras 
innehåll ska kunna förväntas svara mot de behov som både lärare och elever har och lä-
roböckerna bör därför stötta, strukturera och effektivisera undervisningen. Ur ett 
didaktiskt perspektiv anser jag det vara av relevans att undersöka vilket utrymme 
vetenskapligt skrivande får i olika läroböcker och vidare vilka kompetenser och 
kunskaper kopplade till vetenskapligt skrivande som framkommer. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka vetenskapligt skrivande och vilket utrymme det får i 
tre läroböcker för olika kurser i ämnet svenska på gymnasiet. Vilka kompetenser som i 
läroböckerna explicitgörs och fokuseras i syfte att utrusta elever inför studier inom högre 
utbildning undersöks dessutom. Studien har även för avsikt att urskilja de implicita kun-
skaper som framträder i läroböckerna och som eleverna förutsätts besitta. 

Då studien ämnar undersöka olika typer av läroböcker är även ett bisyfte att undersöka 
vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa gällande kunskaper kopplade till ve-
tenskapligt skrivande. Till studien hör fem frågeställningar där den första är studiens hu-
vudfrågeställning och de senare är underordnade frågeställningar vilka hjälper till att be-
svara huvudfrågeställningen. Studiens frågeställningar är följande: 
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• Vilket utrymme får vetenskapligt skrivande i de valda läroböckerna? 
• Vilka aktiviteter, med syfte att utveckla/vidareutveckla vetenskapligt skrivande 

förekommer i läroböckerna? 
• Vilka kompetenser kopplade till vetenskapligt skrivande explicitgörs och fokuse-

ras i de olika läroböckerna? 
• Vilka implicita kunskaper går att urskilja i läroböckerna där eleverna förväntas 

besitta viss sakkunskap? 
• Vilka likheter och skillnader går att urskilja mellan läroböckerna vad gäller expli-

cit och implicit kompetens och kunskap kopplad till vetenskapligt skrivande? 

1.2 Studiens disposition 
I kapitel 1 introduceras studiens forskningsrelevans samt frågeställningar och övergri-
pande syfte. En vidare inblick i studien ges i kapitel 2 där centrala begrepp definieras och 
vetenskapligt skrivande och dess plats i Lgy11 presenteras. I kapitel 3 redogörs för tidi-
gare forskning relevant för denna studie. I kapitlet ges en mer inträngande behandling av 
de studier som behandlas i föreliggande studies inledning där elevers och studenters skri-
vande och deras stadieövergång från gymnasiet till högre studier diskuteras. Dessutom 
presenteras studier rörande läroböcker och deras innehåll. Kapitlet avslutas med att en 
koppling görs mellan den forskning som presenteras och föreliggande studie. 

Studiens teoretiska angreppssätt – diskursanalytisk teori – presenteras och diskuteras i 
kapitel 4 tillsammans med begreppet diskurs. I kapitel 5 presenteras studiens material och 
metod. Studiens avgränsningar och urval av läroböcker och deras innehåll redogörs för i 
kapitlet samt den kombination av metoder som används för att analysera materialet. Där-
efter diskuteras dessa där fördelar poängteras och problematik lyfts. Kapitlet avslutas med 
en beskrivning av det tillvägagångssätt som används då materialet bearbetas och analys-
eras. 

I kapitel 6 presenteras studiens resultat. Kapitlet inleds med en redogörelse för läro-
böckernas textuella innehåll samt fokus vid vetenskapligt skrivande. Därefter presenteras 
de aktiviteter i läroböckerna som ämnar utveckla/vidareutveckla kompetens och kunskap 
om vetenskapligt skrivande. Kapitlet avslutas med att resultat gällande explicit kompe-
tens och implicit kunskap som går att koppla till vetenskapligt skrivande presenteras. En 
avslutande diskussion om resultat, tidigare forskning och studiens teoretiska angreppssätt 
förs i kapitel 7.  
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2. Bakgrund 
Detta kapitel syftar till att ge en vidare inblick i studien, dess syfte och dess frågeställ-
ningar. I kapitlet presenteras definitioner av centrala begrepp för studien. Dessa diskute-
ras i förhållande till avsedd användning och relevans för studien. Avslutningsvis presen-
teras det vetenskapliga skrivandets plats inom ämnet svenska i Lgy11. 

2.1 Begreppsförklaringar 
I detta avsnitt presenteras och diskuteras centrala begrepp samt deras roll och vidare an-
vändning inom studien.  

Syftet med studien är att undersöka vetenskapligt skrivande och vilka kompetenser 
kopplade till vetenskapligt skrivande som explicitgörs samt vilka implicita kunskaper 
som går att urskilja i de valda läroböckerna. Således krävs ett förtydligande av begreppen 
explicit och implicit. Vidare ämnar studien besvara frågeställningen om vilka aktiviteter 
som återfinns i läroböckerna, vilkas syfte är att utveckla/vidareutveckla elevernas kom-
petenser och kunskap kring det vetenskapliga skrivandet. Detta förutsätter även ett för-
tydligande av begreppet aktiviteter. Ytterligare ett begrepp som bör redogöras för är dis-
kursbegreppet1 som är återkommande i studien. En vidare beskrivning sker dock i kapitel 
4 där begreppet diskuteras i förhållande till studiens teoretiska angreppssätt – diskursana-
lytisk teori. 

Efter aktiviteter förklaras begreppet lärobok utifrån en allmän definition samt dess roll 
i förhållande till undervisning och läroplan där syftet är att skapa förståelse av kontexten 
och dess relevans för denna studie. För att förtydliga vad som menas med ett vetenskapligt 
skrivande kommer dessutom en definition att ges av begreppet där dess komponenter dis-
kuteras. 

2.1.1	Explicit	och	implicit	kunskap	samt	kompetenshöjande	aktiviteter		
När det talas om lärande och kunskap nämns ofta den explicita kunskapen vilken kan 
beskrivas som en uttalad eller uttryckbar kunskap. Den är medveten, systematisk och teo-
retisk vilket innebär att den går att beskriva och dokumentera. Den explicita kunskapen 
kan således införskaffas på ett sätt som gör att personen som tillägnar sig den kan sätta 
ord på vad kunskapen handlar om och vet hur och varför den används. Dessutom kan 
denna typ av kunskap relativt enkelt distribueras från en part till en annan. Själva 
begreppet explicit avser något som uttrycks tydligt och direkt (Svensk ordbok 2009:700) 
och den explicita kunskapen avser en typ av kunskap som tydligt går att uttrycka. I 
förhållande till studiens syfte används begreppet i samband med de kompetenser som det 
vetenskapliga skrivandet består av och som tydligt uttrycks och fokuseras i läroböckerna 
– explicitgörs. Ett explicitgörande av kompetenser bör innefatta att kunskap beträffande 
en särskild kompetens förankras genom att dess användning och funktion presenteras och 

                                                
1 Diskurser kan enkelt uttryckt beskrivas vara den kommunikation som styr hur vi uppfattar verkligheten. 
Dessa föreställningar om vad vi uppfattar som verklighet utgår från någon typ av social praktik där språk-
användning – text eller tal – förekommer i en särskild kontext. 
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motiveras. Således bör vad, hur och varför vara tydligt uttryckt kring kompetensen i 
fråga. 

Den kunskap som inte lika lätt kan explicitgöras benämns implicit kunskap och är kun-
skap som inte är ”direkt utsagd men underförstådd” (Svensk ordbok 2009:1311). Den 
implicita kunskapen syftar på en outtalad eller tyst kunskap som är underförstådd och 
därmed ofta något som är svårt att uttrycka i ord. Detta betyder att den implicita kun-
skapen antingen förvärvas genom övning och således är baserad på individens erfarenhet 
eller är en form av mentalt perspektiv vilket tas för givet. I föreliggande studie avser den 
implicita kunskapen den typ av kunskap som i läroböckerna tas för given, där eleverna 
förväntas besitta vissa kunskaper men som böckerna inte ordagrant uttrycker. 

När utveckling eller vidareutveckling av kunskap och kompetenser sker görs detta dels 
genom erfarenhet, dels genom kompetenshöjande aktiviteter. Vad som åsyftas med 
aktiviteter i de läroböcker som undersöks i denna studie är de typer av färdighetsträning 
genom vilka eleverna ska utveckla eller vidareutveckla sin kunskap och kompetens inom 
ämnet svenska. Denna färdighetsträning sker genom exempelvis diskussions- och reflek-
tionsövningar eller konkreta uppgifter vilka förmedlas till eleverna i de tryckta 
läroböckerna. Aktiviteterna ska således ses som de verktyg genom vilka eleverna 
exempelvis ges tillträde till specifika strategier och analysbegrepp.  

2.1.2	Läroboken	och	dess	roll	
Då innehållet i olika typer av tryckta läroböcker är vad som undersöks i denna studie ges 
en definition av begreppet lärobok. För att ge en korrekt definition av detta begrepp bör 
först begreppet läromedel beskrivas, vilket möjliggör att begreppen särskiljs från 
varandra. 

Skolverket definierar läromedel som alla verktyg vilka går att kategorisera som ”pe-
dagogiska texter” och ”resurser för lärande” (Sandström 2015). Dessa läromedelsverktyg 
är inte utformade för att följa en specifik kurs- eller ämnesplan, vilket läroböcker däremot 
ger uttryck för att göra. Läroboken faller istället in under kategorin basläromedel tillsam-
mans med kursböcker, textböcker, talböcker och ibland även arbetsinstruktioner (Anders-
son 2015). Ett särskiljande bör dessutom göras mellan den tryckta läroboken och den 
digitala, där den tryckta avser en fysisk bok medan den digitala finns att tillgå via web-
baserade lärplattformar. I denna studie är det tryckta läroböcker som undersöks inom äm-
net svenska på gymnasiet. En redogörelse för vilka böcker som granskas ges i avsnitt 
5.1.1. 

År 1991 slutade staten att kvalitetssäkra läromedel och läroböcker och idag ligger 
kvalitetssäkringen istället ”på lärarna och indirekt på lärarutbildningen” (Calderon 
2015b). Läroböcker har fått ett allt mer tydligt multimodalt perspektiv där även böckernas 
språk förenklats och konkretiserats, samtidigt som själva innehållet komprimerats. Läro-
böcker idag innefattar således mer fakta än tidigare, men Anders Calderon (2015a) påpe-
kar samtidigt att konkretiseringen kombinerad med att innehållet komprimeras har lett till 
att det förekommer viss implicit information i texterna. Detta innebär i sin tur att elever-
nas inlärning och förståelse i många fall försvåras. Denna åsikt delas även av andra (se 
Sandqvist 1995; Molander 2003). 
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Läroböckerna påverkas dessutom av det samhälle inom vilket de skrivs. Därför speglar 
deras innehåll det rådande samhället i vilket en utveckling skett där individen och kritiskt-
analytiskt tänkande numera betonas (Johnsen 1998:29). Detta kan ses som ett resultat av 
det demokratiska samhällets funktion och skolans tydligt uttalade syfte att fostra eleverna 
till demokratiska samhällsmedborgare.  

Då läroböckerna i denna studie undersöks med fokus på den kunskap som är ämnad 
att nå eleverna, tillika utveckla deras förmågor, blir ytterligare några faktorer viktiga att 
ha i åtanke då böckerna granskas. Dessa faktorer rör dels lärobokens roll i undervisningen 
där läraren har stor betydelse för vilket innehåll i läroboken som når eleverna och dessu-
tom på vilket sätt, dels läroplanens roll vid själva utformandet av läroboken. Dessa fak-
torer – läroplan, lärobok och lärare – hänger samman och påverkar varandra. Det går 
således inte att utesluta den ena eller den andra ur diskussionen då denna typ av studie 
genomförs. 

Läroböcker tillkommer med gällande läroplan i åtanke och är därför ämnade att leve-
rera stoff som bygger på just lärares och elevers behov. Calderon (2015b) betonar dock 
att ett särskiljande bör göras mellan kursplan och lärobok oavsett om anpassning av läro-
bokens innehåll har gjorts då det inte går att anta att boken i sig täcker alla delar enbart 
för att den utger sig för att göra det.  

”Alla som pratar om undervisning säger samma sak: Läraren är viktigast” (Johnsen 
1998:12). Citatet belyser lärarens dominerande roll i undervisningen. Läraren är den som 
samlar material och planerar undervisningen utifrån elevernas kunskaper och erfaren-
heter. I lärarens materialinsamling och planering blir läroboken ofta en viktig följeslagare 
då den förser läraren med samlat kunskapsmaterial av betydelse för undervisningen. Lä-
raren kan därför välja att helt eller delvis – eller inte alls – styras av lärobokens innehåll 
där urval kan göras eller inspiration hämtas utifrån upplägg, övningar och uppgifter. Hur 
läroboken begagnas är alltså upp till varje enskild lärare där dennes brukande av boken 
kan ske kontinuerligt eller tillfälligt. Studier visar dock att få lärare väljer att helt frångå 
den valda läroboken i sin undervisning (Calderon 2015c).  

Med detta vill jag påpeka att läroböcker är en del av undervisningen och att dessa inte 
ska ses som helt oberoende av sina brukare. Även om det är viktigt att varje lärare förhål-
ler sig kritisk och granskar det innehåll som finns i läroböckerna, så är böckerna tänkta 
att fungera som hjälpmedel som ska användas i förhållande till en större kontext. 

2.1.3	Vetenskapligt	skrivande		
I studien används både beteckningen vetenskaplig och akademisk för att beskriva sär-
skilda företeelser som exempelvis skrivande och texter. I denna studie ska dessa ses som 
synonymer med samma betydelse, trots att definitionen av dem kan skilja sig åt i andra 
sammanhang än detta. En definition av det vetenskapliga skrivandets beståndsdelar be-
skrivs vidare i detta avsnitt, dels för att skapa förförståelse av vad det innebär att skriva 
vetenskapligt, dels för att redogöra för vilka kompetenser som undersöks i denna studie. 

Vetenskapligt skrivande och vetenskapliga texter ingår i en särskild skrivtradition, vil-
ket poängteras av Camilla Forsberg (2014:22). Den vetenskapliga texten har vissa sär-
skiljande drag som kan vara svåra att fullt begripa då deras kännetecken kan skilja sig åt 
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beroende av inom vilket ämnesområde eller vilken universitetskultur texten påträffas. So-
fia Ask (2007:15) förklarar att trots detta finns det några gemensamma drag där krav på 
exempelvis ”språklig klarhet, vetenskaplig genomskinlighet, objektivitet, kritisk-analy-
tisk kompetens, analys, akribi och anpassning till rådande skriftspråksnormer” ställs på 
den text som används inom den akademiska kontexten. Även andra definierar vetenskap-
liga texter på liknande sätt (se Forsberg 2014:22; Blomström & Wennerberg 2015:156). 
I sin avhandling gör Ask (2007:16–21) en djupgående sammanfattning av de kunskaper 
som krävs vid vetenskapligt skrivande där dessa listas enligt följande: 

• Kritisk-analytisk kompetens: Den kritisk-analytiska kompetensen innebär enligt 
Ask att textförfattaren kan hålla sig kritisk till sitt insamlade material och samti-
digt analysera det. Skribenten ska därför positionera sig vilket betyder att det ska 
framgå tydligt att textens författare har granskat stoff och därmed ifrågasatt och 
analyserat det för att texten och dess resultat ska bli så trovärdiga som möjligt. 

• Akademiska textkonventioner: För att en vetenskaplig text ska kunna anses håll-
bar ur ett akademiskt perspektiv bör den även vara kontrollerbar och transparent. 
Således finns det ett krav på att det vetenskapliga skrivandet ska innefatta vissa 
akademiska textkonventioner. Att förhålla sig till dessa innebär att textförfattaren 
kan hantera referat- och citattekniker för att integrera annan text och forskning 
med den egna texten. 

• Lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner: Detta innefattar skribentens 
förhållande till exempelvis saklighet i texten där hantering av objektivitet bör upp-
märksammas och omfattningen av personlig röst övervägas. Dessa konventioner 
rör även skribentens förmåga till språklig korrekthet, där precision, klarhet och 
koncentration i texten uppmuntras. Dessutom bör skribenten förhålla sig till den 
aktuella disciplinens akademiska skriftspråksnorm – diskurs – inom vilken texten 
hör hemma.  

Dessa tre huvudkategorier som Ask listar är de kunskaper och kompetenser som under-
söks i denna studie. Ett förtydligande bör dock göras inom den sista kategorin för att 
avgränsa och tydligt belysa den färdighetsträning som sker på gymnasiet. Inom högre 
utbildning bör studenten – vilket Ask framhåller – förhålla sig till den skriftspråksnorm 
som förekommer inom den aktuella disciplinen. Olika ämnesområden ingår i olika dis-
kursgemenskaper där språk- och textideal kan skilja sig åt. Exempelvis använder olika 
ämnesområden inom högre utbildning ofta olika typer av vetenskapliga textgenrer då re-
spektive genre lämpar sig olika väl inom olika discipliner. 

Under gymnasietiden förekommer ett mer allmänt övande inför en sådan typ av dis-
kursgemenskap. Elever får under gymnasietiden lära sig hur regler och konventioner för 
formen i skriftspråket ser ut och används. Dessutom får eleverna lära sig att skriva texter 
utifrån typ, genre och mottagare – texttyper och textgenrer. Därför görs ett tillägg (se 
tablå 3 i avsnitt 5.3) av dessa i den tredje huvudkategorin lyhördhet för stil- och skrift-
språkskonventioner. 

• Texttyp: I de olika texter som elever skriver under gymnasietiden finns ofta en 
särskilt dominerande språkhandling som avgör vilken texttyp som hanteras. I ex-
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empelvis den argumenterande texttypen är språkhandlingen argumentation domi-
nerande – även om andra språkhandlingar görs inom samma text. Den vetenskap-
liga texttypen är till övervägande del utredande, men då den bygger på en större 
helhet med sammansatt kunskap och språkhandlingar kan den även innefatta ex-
empelvis diskuterande språkhandlingar. Den kan sägas vara diskursiv vilket Jan 
Svensson (1995:166) förklarar innebär att texttypen är ”explicit, genomskinlig, 
kontextoberoende, strukturerad och analyserande, och den bör bära sanningsan-
språk”. 

För att ange kompetenser kring dessa språkhandlingar gör jag alltså ett tillägg av begrep-
pet texttyp i kategorin lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner. Vidare görs även 
tillägget av textgenre i samma kategori: 

• Textgenre: I kategorin lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner behandlas 
vetenskapliga textgenrer som exempelvis, artikel pm, rapport och uppsats.2 Gen-
rerna är dock tämligen breda och förekommer i många olika sammanhang, de ska 
således inte ses som endast vetenskapliga textgenrer. För dessa finns det stilnormer 
som rör strukturering av innehåll, yttre form och disposition vilka skiljer sig från 
varandra.  

På gymnasiet förekommer även andra typer av textgenrer, men dessa berör skönlitterära 
inslag i undervisningen och har därför inte primärt fokus i denna studie – inte heller litte-
raturvetenskapliga begrepp och verktyg behandlas i denna studie. Studiens fokus är att 
undersöka generiska, alltså allmänna och generella, förmågor relaterade till vetenskapligt 
skrivande, inte skrivande kopplat till specifika vetenskapliga discipliner. Därför behand-
las exempelvis inte litteraturvetenskap, trots dess vetenskapliga karaktär. Detta motiveras 
utifrån Lgy11 där det i kommentarmaterialet till läroplanen står att ”centrala drag som är 
gemensamma” för olika texter av vetenskaplig karaktär ska behandlas i undervisningen 
(Skolverket 2011a:7). 

2.2 Vetenskapligt skrivande i Lgy11 
I avsnittet ovan beskrevs vad det vetenskapliga skrivandet innefattar. En koppling bör 
dessutom göras till det som står i Lgy11 då läroböcker utformas med gällande läroplan i 
åtanke. 

I läroplanens övergripande mål anges ”de kunskaper […] som alla elever bör ha ut-
vecklat när de lämnar utbildningen” (Skolverket 2011b:9). Nedan presenteras ett urval av 
de mål som skolan har ett ansvar för, där innehåll som går att koppla till ett vetenskapligt 
skrivande och den akademiska diskursen fetmarkerats. 

Det är skolans ansvar att varje elev 
• på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möj-

lighet att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att ele-
ven har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier 

• kan använda sina kunskaper som redskap för att 
– formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem 

                                                
2 Exemplen på vetenskapliga textgenrer är hämtade från de undersökta läroböckerna. 
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– reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära 
– kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden 
– lösa praktiska problem och arbetsuppgifter 

• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en 
källa till kunskap, självinsikt och glädje  

• har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och 
läser för att kunna diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderings-
frågor 

• kan använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg 
för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Skolverket 
2011b:9–10). 

Under gymnasietiden går eleverna från att skriva beskrivande och berättande texttyper till 
att skriva mer diskursiva texttyper. Inom ämnet svenska sker en progression mellan kur-
serna svenska 1 och svenska 2 och 3. Således producerar eleverna mer avancerade text-
typer under gymnasietidens senare år. Svenska 1 är en kurs som samtliga elever läser, 
medan de andra två kurserna är ”förbehållna elever på högskoleförberedande program” 
men även ingår som kurs på barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogram-
met (Malmström 2017:271–272). 

Det står skrivet i läroplanen för gymnasieskolan att ämnet svenska har som syfte att ge 
eleverna förutsättningar att utveckla följande (delar som innefattar vetenskapligt skri-
vande är fetmarkerade): 

• Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituat-
ionen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner. 

• Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga fram-
ställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang. 

• Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat 
och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning 
som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt. 

• Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter 
samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

• Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och förfat-
tarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang. 

• Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skön-
litteratur från olika tider, dels i film och andra medier. 

• Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och 
kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med 
utgångspunkt i det lästa. 

• Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.  
• Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska 

språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig vari-
ation (Skolverket 2011b:160–161). 

Således ska samtliga kurser inom ämnet – svenska 1, 2 och 3 – skapa förutsättningar för 
eleverna att utveckla ovanstående. Vissa skillnader förekommer dock i det centrala inne-
hållet för respektive kurs då en progression bör ske mellan kurser som bygger på varandra.  
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Svenska 1 är en direkt fortsättning av ämnet svenska i grundskolan. I svenska 1 pro-
duceras texter med inriktning på ”kommunikation, lärande och reflektion”, vilket innebär 
att eleverna ska få känsla för ”vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som 
en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang” (Skolverket 2011b:162). Vidare ska 
eleverna tillägna sig grundläggande språkliga begrepp för att få en förståelse av språk, 
språkriktighetsfrågor samt språklig variation – detta innefattar exempelvis skillnader mel-
lan formellt och informellt språkbruk.  

Den enda texttyp som explicitgörs i läroplanens centrala innehåll för svenska 1 är dock 
argumenterande text. Däremot står följande i kunskapskraven för betyget E (fetmarke-
ringen i kunskapskraven ändras beroende på betyg): 

Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är samman-
hängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kom-
munikationssituation (Skolverket 2011b:163). 

Formuleringen och andra typer av texter innebär enligt kommentarmaterialet till läropla-
nen att eleven kan skriva olika typer av sakprosatexter inom vilka exempelvis texter av 
vetenskaplig karaktär förekommer (Skolverket 2011a:3). Dessutom står det i det centrala 
innehållet att kursen ska behandla ”bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning 
av text […] citat- och referatteknik”3 och ”grundläggande källkritik”, vilket ger uttryck 
för ett vetenskapligt skrivande även om det ligger på en enklare nivå än inom svenska 2–
3 (Skolverket 2011b:162). 

Svenska 2 bygger vidare på kursen svenska 1. I svenska 2 ska eleverna ges förutsätt-
ningar att införskaffa kunskap om ”uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt 
referat och kritisk granskning av texter” (Skolverket 2011b:169). Vidare ska eleverna ut-
veckla kompetenser kring ”skriftlig framställning av utredande och argumenterande tex-
ter” samt förstå och begagna ”normer och stildrag som hör till dessa texttyper” (Skolver-
ket 2011b:169). Då kursen innehåller många skönlitterära inslag ska eleverna även få 
förståelse av ”centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning” (Skolverket 
2011b:169) även om ett större fokus läggs vid det litteraturvetenskapliga perspektivet i 
den senare kursen svenska 3, som en ”del i en högskolekompetens” (Skolverket 2011a:1). 
Dessutom sker grammatikundervisning där eleverna får insikt i det svenska språkets upp-
byggnad, vilket innebär att förutsättningar ska skapas där eleverna får förståelse av ”hur 
ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken” (Skolverket 
2011b:169). Detta betyder att eleverna inte enbart ska behärska ord på ett korrekt sätt utan 
att de även ska ha viss medvetenhet om ”hur grammatiken varierar i olika sammanhang 
och texttyper” (Malmström 2017:272). 

Svenska 3 bygger vidare på kursen svenska 2. I svenska 3 ska undervisningen behandla 
”viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karak-
tär” (Skolverket 2011b:176). Vidare ska eleverna både läsa och arbeta med texter vilket 
inkluderar ”strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk 
granskning” (Skolverket 2011b:176). Även om dessa kompetenser inte explicit redogörs 

                                                
3 I citaten från läroplanen i detta avsnitt har befintlig stor bokstav ändrats till liten. 
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för som vetenskapligt skrivande är dessa tydligt akademiska färdigheter. Ytterligare in-
nehåll som kursen svenska 3 ska behandla är skriftlig framställning som ”anknyter till 
den vetenskapliga texttypen” (Skolverket 2011b:176). 

Angående formuleringen i det centrala innehållet rörande skriftlig framställning som 
anknyter till den vetenskapliga texttypen står följande om denna texttyp i kommentar-
materialet till ämnet svenska (Skolverket 2011a:7): 

Det finns många olika typer av vetenskapliga texter, och tanken är inte att alla dessa 
ska behandlas i svenska 3. Det centrala innehållet syftar på centrala drag som är 
gemensamma för och typiska för olika former av texter av vetenskaplig karaktär. 

Dessutom framkommer det i kunskapskraven för betyg E att eleverna ska kunna följande:  

värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i 
huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleverna behandlar källorna 
på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är vari-
erat och innehåller goda formuleringar” (Skolverket 2011b:176).  

Även om kunskapskraven inte explicit uttrycker att eleven ska behärska ett vetenskapligt 
skrivande är samtliga av dessa kompetenser sådana som det vetenskapliga skrivandet in-
nefattar. 
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel ges en fördjupad presentation av den forskning som behandlats i inled-
ningen, dessutom görs några tillägg av ytterligare forskning relevant för denna studie. 
Vidare presenteras forskning som rör läroböcker och deras innehåll. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattning och diskussion kring läroboksforskningsavsnittet för att tydligt koppla 
tidigare forskning till föreliggande studie. En sådan sammanfattning och diskussion görs 
däremot inte av kapitlets första avsnitt vilket behandlar elevers och studenters skrivande 
och deras stadieövergång från gymnasiet till högre studier då en sådan koppling redan 
gjorts i denna studies inledning. 

3.1 Elevers och studenters skrivande och deras övergång 
från gymnasiet till högre studier 
Inom detta avsnitt behandlas forskning som rör elevers och studenters skrivande och deras 
övergång från gymnasiet till högre studier. En fördjupad presentation ges därför av den 
forskning som introducerats i studiens inledning, med några tillägg av ytterligare forsk-
ning. Vidare presenteras särskilda delar ur Norlunds (2009) studie vilken även behandlas 
i avsnitt 3.2. 

I Asks (2007) avhandling undersöks lärarstudenters skrivförmåga. I undersökningen 
granskas dels tio nyblivna studenter och hur dessa utvecklar en akademisk skriftspråks-
kompetens, dels tio erfarna studenter vid slutet av deras utbildning och vilken upplevelse 
dessa har av den egna skrivutvecklingen. Dessa undersöks för att analysera och jämföra 
vilka inslag av akademisk skriftspråkskompetens som oerfarna respektive erfarna studen-
ters texter innehåller och för att påvisa hur studenter går tillväga då de förvärvar denna 
kompetens. Samma studenters texter analyseras vidare i Asks studie. 

I de intervjuer som Ask genomför med både de oerfarna och de mer erfarna studenterna 
framkommer det att de oerfarna studenterna känner sig otillräckliga och att de anser att 
de inte uppfyller kraven för en akademisk skriftspråkskompetens. En student beskriver 
exempelvis att övergången från gymnasiet till universitetet ”blev något av en chock och 
att hon under en lång period ’kände sig dum’” (Ask 2007:113). Dessutom känner dessa 
studenter inte igen det skrivande som förekommer vid de högre studierna och de uttrycker 
även en känsla av att inte ha fått tillräckligt med förberedande kunskaper under gymnasie-
tiden. Det senare håller även de mer erfarna studenterna med om.   

Vidare uttrycker studenterna en upplevelse av hinder inom universitetsmiljön vilka 
Ask (2007:114) sammanfattar enligt följande: 

• Problem i samband med handledning 
• Brist på uppmuntran  
• Utebliven respons på text  
• Förgivettagande av normer och kunskaper 

Det bör dock poängteras att även andra omständigheter så som dålig motivation och låg 
självkänsla, stress, klasstillhörighet samt nyblivet föräldraskap kan påverka studenternas 
studier, men då studenterna anser att en stor del av deras utveckling sker som bäst vid 
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handledningssamtal och genom respons på deras texter är informationen studenterna del-
ger värd att betona. 

Resultatet av Asks (2007) undersökningar visar att både de oerfarna och de mer erfarna 
studenterna hade relativt svårt – i olika grad – att formulera sig på sådant vis att de gav 
uttryck för kritisk-analytisk kompetens i sina texter. Samtidigt åskådliggör Ask 
(2007:147) en konflikt mellan studenternas kritisk-analytiska medvetenhet och den kri-
tisk-analytiska kompetens de uppvisar. Studenternas medvetenhet vad gäller det akade-
miska skrivandets beståndsdelar – en medvetenhet som muntligen framkommer vid in-
tervjuerna – stämmer inte överens med den kompetens som uppvisas i deras producerade 
texter. Den tydligaste bristen hos de undersökta studenternas texter är just den kritisk-
analytiska kompetensen, men även brister rörande diskursmedvetenhet var tydligt obser-
verbara hos samtliga studenter (Ask 2007:156). 

I Norlunds (2009) avhandling undersöks undervisningen inom ämnet svenska på gym-
nasiet, där läroböcker och läroplaner undersöks samt lärare intervjuas för att påvisa hur 
undervisningen gestaltas för elever med olika programtillhörighet. Fokus ligger vid de 
aktiviteter kring sakprosaläsning som förekommer på gymnasiet där eleverna ska tillägna 
sig kunskaper i ett kritiskt förhållningssätt. Resultatet visade att aktiviteter av kritisk-ana-
lytisk karaktär hade en tämligen liten roll i undervisningen, även om lärarna som inter-
vjuades förespråkade sådan färdighetsträning. 

Trots brister hos elever och studenter kring kritisk-analytisk kompetens beskrivs de 
undersökta studenterna i Asks studie ändå göra någorlunda lyckade imitationer av ett 
akademiskt språk: 

de imiterar alla det akademiska språket som de vid tiden för uppgiften uppfattar att 
det ska se ut. De erfarna studenterna […] dekorerar sina texter med täta referenser, 
smyckande citat och högtravande ordval och försöker ”leka forskare” […] mer eller 
mindre framgångsrikt. Kunskap om akademiska texters egenheter saknas däremot 
hos de nya studenterna, vilkas imitation tar sig uttryck i avskrifter av källtext och ett 
alltför personligt perspektiv på sakfrågorna (Ask 2007:146).  

Ju längre in i studierna studenterna befinner sig desto mer lyckade imitationer av texter 
inom den akademiska diskursen sägs de producera. Tydligt blir det genom Asks studie 
att den språkliga övergången från gymnasiet till högre utbildning är en process vilken tar 
tid och att olika hinder står i vägen för denna utveckling.  

I Malmströms (2017) avhandling undersöks de föreställningar om skrivande som exi-
sterar i tidigare och nuvarande läroplaner för gymnasieskolan – från Lgy70 till Lgy11 – 
samt inom mediedebatter från samma tid. Syftet med studien är att urskilja vilka diskurser 
som behandlas då elevers och studenters skrivande berörs, hur retoriken kring skrivandet 
ser ut samt hur skrivandet inom skolan beskrivs och förklaras (Malmström 2017:15). 
Undersökningen visar att elevers och studenters skrivande har setts som ett återkom-
mande problem sedan tidigt 70-tal. Detta framkommer i både mediedebatter och läropla-
ner. Den upplevda skrivkrisen beskriver Malmström (2017:295) som en vulkan med pe-
riodisk vila och återkommande utbrott, där han framställer orsaken bakom utbrotten som 
en ”kombination av diskursiva händelser och samhälleliga skeenden”.  

Debatten om elevers och studenters skrivande formas till stor del av den syn på skri-
vande som dagstidningar tillåter spridas, vilket Malmström (2017:306) kritiserar då det 
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som lyfts fram som nyheter bör förstås utifrån en medielogik (för begreppet medielogik 
hänvisar Malmström till Kroon 2001): 

själva den journalistiska formen gynnar ett berättande där dramatik, förenklingar och 
polariseringar lyfts fram och blixtbelyses i bekostnad av mindre iögonfallande 
aspekter. 

Då skolan påverkas av samhället kan krisbilden kring studenters skrivförmåga ha kommit 
att påverka läro- och kursplaner. Att ett större fokus läggs på att försöka förbereda elever 
inför högre studier kan mycket väl tolkas som positivt. Men Malmström (2017:307) po-
ängterar samtidigt att det finns en viss problematik med detta, då föreställningen att elever 
och studenter inte kan skriva riskerar att bli hegemonisk4.  

I Malmströms (2017) undersökning blir det tydligt att mediedebatterna fastställer ele-
vers och studenters skrivande som ett problem där en syndabock gärna pekas ut – i läro-
planerna framstår det som ett problem som ska åtgärdas. Med detta sagt betyder det inte 
att medias porträttering av elevers och studenters skrivande inte är sanningsenlig, då syn-
sättet även framkommer i läroplanerna. Vidare har liknande åsikter framförts även av 
andra (se Ask 2007; Furusten 2018; Norlund 2009). Bilden som ges av media kan ses 
som problematisk då den ofta konstateras som absolut sanning och endast i undantagsfall 
diskuteras eller ifrågasätts. Malmström (2017:300–301) poängterar vidare att det vore 
”märkligt om en viss andel av studenterna inte skulle ha brister” då det skett en student-
explosion sedan 60-talet där antalet studenter ständigt ökar och således ”hämtas ur sam-
hällets breda lager”. Dessutom kritiserar han den syn på elevers skrivande som framgått 
eftersom föreställningen baseras på skrivande inom den akademiska diskursen där ele-
verna förväntas inhämta kunskaper om skrivande från diskursgemenskaper ”de ännu inte 
inträtt i” (2017:307). 

Även Ask (2007:12) poängterar den breddade rekryteringen till högre utbildning där 
hon förklarar att skolan inte är en optimal plats för samtliga att tillägna sig kunskap om 
den akademiska diskursen: 

Studenter som saknar akademisk bakgrund i hemmiljön är en snabbt växande grupp 
inom högre utbildning. Ofta upplever de sig som språkligt otillräckliga i den akade-
miska omgivningen, eftersom de utbildningsformer de har erfarenhet av inte förbe-
rett dem för de språkliga utmaningar som akademiska studier innebär (Ask 2007:12–
13).  

En koppling går att göra mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers betygsnivå där 
elever som har högutbildade föräldrar i genomsnitt även har högre gymnasiebetyg än de 
elever som har lågutbildade föräldrar (Furusten 2018:17). I Thomas Furustens (2018:17) 
rapport undersöks en grupp elevers övergång från gymnasiet till högskola, där en del av 
resultatet även visar en tydlig koppling mellan elever som har föräldrar med eftergymn-
asial utbildning och elevers fortsatta studier. Av de elever i undersökningen som gick 
direkt från gymnasiets studieförberedande program till högskola beräknades ungefär 70 
procent ha högutbildade föräldrar. Furusten (2018:23) förklarar även att gymnasiebety-
gen och prestationerna vid högre utbildning har ett tydligt samband och att det främst är 

                                                
4 Hegemonisk – ledande eller dominerande synsätt eller ställning vilket bestämmer normen. 
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bland studenterna med ”låga betyg från gymnasieskolan som det kan förekomma brist-
fälliga förkunskaper”. I Furustens (2018:25) undersökning visade det sig att en stor del – 
nära hälften – av studenterna inte uppnådde 50 procent av poängen och således låg på 
gränsen för att få fortsatta studiemedel under det första året de studerade vid högskolan. 
Det går således att göra antagandet att studenter inte tillägnat sig tillräckligt med förbere-
dande kunskaper för inträde i den akademiska diskursen. 

Vidare problematiserar Ask (2007) det akademiska skrivandet som begrepp då dess 
konventioner tenderar att reduceras till ”mytomspunna regler” vilka studenter därefter 
försöker tillägna sig. I jakten på sådana regler har studenter benägenhet att uppfatta ex-
empelvis ett totalt förbud mot användning av förstapersonspronomen då akademiska tex-
ter skrivs. Att denna uppfattning förekommer är inte svårbegripligt eftersom råd i hand-
böcker ofta förklarar att den vetenskapliga texten undviker en privat stil i skriftspråket 
och dessutom förespråkar objektivitet, vilket innebär att personliga erfarenheter och åsik-
ter huvudsakligen undviks.5  

Den vetenskapliga inriktningen behövs förvisso, men Malmström (2017) betonar även 
att detta kan medföra en viss problematik för elevernas skrivande. Om det vetenskapliga 
skrivandet blir övervägande färdighetsinriktat redan på gymnasiet finns det en risk att 
skrivandet ”reduceras till att följa konstruerade regler för hur vetenskapliga texter ska 
struktureras” (Malmström 2017:297). Malmström (2017:259) uttrycker en viss oro kring 
detta då hans undersökningar visade att det är ”färdighetsträning […] tillsammans med 
akademisk inriktning [som] får mest utrymme” i läroplanerna från 70-talet och framåt. 

Att elever på gymnasiet utvecklar en kritisk-analytisk kompetens, känsla för akade-
miska textkonventioner och lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner är viktigt för 
att de ska känna sig förberedda inför högre studier. Dessutom är det mer eller mindre 
avgörande för huruvida de klarar av studierna eller inte. Däremot finns det en viss pro-
blematik – vilken Malmström poängterar – i att konstruera regler för ett akademiskt skri-
vande på gymnasiet. Även de mer erfarna studenterna vid högre utbildning uttrycker fru-
stration vid avsaknaden av enhetliga riktlinjer för akademiskt skrivande. Problematiken 
kring denna avsaknad belyser Ask (2007:165) då hon förklarar följande: 

Problemet med strukturerna som är knutna till det akademiska skrivandet är att de 
kännetecknas av oenhetlighet, otydlighet och osynlighet. Oenhetligheten finns i äm-
nestraditioner, discipliner och forskningsfält som använder olika språkliga redskap 
på olika sätt. Otydligheten blir märkbar bland annat i uppgiftsformuleringar och be-
tygskriterier. Osynligheten, slutligen, döljer normer och regler som inte blir synliga 
förrän någon brutit mot dem.  

Att regler konstrueras för att underlätta det akademiska skrivandet som sker på gymnasiet 
är inte helt oförståeligt utifrån föregående citat – eftersom det råder viss oenhetlighet, 
otydlighet och osynlighet kring diskursen. Däremot blir stadieövergången från gymnasiet 
till högre studier ännu mer intensiv om de konventioner som studenterna tidigare lärt sig 
visar sig vara fabricerade. För de flesta nya studenter är normerna för det akademiska 
skrivandet redan svåra nog att begripa på grund av det diffusa i sammanhanget, bättre blir 

                                                
5 Marianne Nordman (2006:179) för exempelvis ett resonemang i sin studie där hon betonar att den skriv-
handledning som finns tillgänglig inte är ”speciellt informativ när det gäller olika möjligheter att uttrycka 
forskarjaget”. 
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det inte – utifrån forskarnas utsagor – om egna regler utformas för eleverna under gym-
nasietiden. 

3.2 Studiet av läroböcker 
Som tidigare poängterats är läroboken en viktig följeslagare vid lärarens undervisning (se 
avsnitt 2.1.2) och således förefaller det rimligt att anta att läroboken har en inverkan på 
elevernas inlärning och utveckling. Att det därför finns skäl till att läroböcker och deras 
innehåll undersöks är tydligt. Sådana skäl till granskningar explicitgörs i Anna Johnson 
Harries (2009) avhandling där den svenska statens förhandsgranskning av läromedel mel-
lan åren 1938 och 1991 undersöks. I avhandlingen ges en redogörelse för de argument 
och tvistefrågor rörande läromedelsgranskning som skedde under åren fram till dess att 
de statliga granskningarna avvecklades år 1991. Det huvudsakliga argument för att för-
handsgranska läroböckerna som framkom var säkrandet av kvaliteten i läroböckerna. I 
resonemanget angavs skäl för att granskning skulle ske dels för att säkra att böckernas 
innehåll var i enlighet med gällande läro- och kursplaner, dels för att säkra att de var 
pedagogiskt utformade. Andra åsikter som behandlade kvaliteten berörde även att den 
information och de fakta som presenterades i läroböckerna skulle vara korrekta och att 
läroböckernas innehåll och utformningar skulle vara objektiva och balanserade (Johnson 
Harrie 2009:105–106). 

Vidare har forskning gjorts där lärares val och användning av läromedel i gymnasie-
skolan har undersökts (se Juhlin Svensson 2000). Även elevers uppfattning om det språk 
som förekommer inom olika typer av läroböcker har studerats där både svaga och goda 
läsare har fått framföra sina åsikter om ord/begrepp och språket som förekommer i läro-
böckerna i övrigt (se Reichenberg 2005). Läromedels och läroböckers innehåll har dess-
utom undersökts av olika forskare där material problematiserats utifrån presentation av 
stereotypa bilder och vinklat urval som bidrar till fördomar. Läroboksforskare har inom 
detta område exempelvis blottlagt och problematiserat läroböcker och pedagogiska texter 
som presenterar felaktig information om religion och folkslag och framställer dessa som 
någonting främmande (se Ajagán-Lester 2000; Härenstam 1993; Otterbeck 2006). Andra 
har belyst de normer och ideal som framkommer utifrån genus, klass, ålder och etnicitet 
i läroböcker och läromedel (se Eilard 2008; Skolverket 2006).  

De hittills refererade studierna har haft läroböcker och läromedel som en gemensam 
utgångspunkt. Forskning om läroböcker och läromedel är ett område som fortsättningsvis 
avgränsas i denna studie då en mer ingående presentation av ytterligare forskning görs 
för att koppla forskningen till föreliggande studies syfte. Nedan presenteras därför den 
typ av forskning som behandlar läromedel och läroböcker med ett fokus på ämnet 
svenska. Vidare belyser forskningen olika elevgrupper samt språkets och stoffets bety-
delse för inlärning vilket är av betydelse för denna studie då den syftar till att undersöka 
innehållet i ett urval av läroböcker inom ämnet svenska. Ett tillägg görs däremot av Carin 
Sandqvists (1995) undersökning i vilken hon granskar form och innehåll i historieläro-
böcker från 50-tal till 80-tal. 

I Katrin Lilja Waltås (2016) avhandling undersöks två läroboksserier – tio böcker sam-
manlagt – i ämnet svenska på gymnasiet där böckerna som undersöks riktar sig huvud-
sakligen till yrkesinriktade program. Syftet med studien är att granska dessa läroböcker 
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för att undersöka och uttolka vilka förväntningar böckerna har på eleverna och vilka för-
utsättningar de tillhandahåller för meningsskapande då eleverna läser och arbetar med 
den litteratur som förekommer i böckerna. Dessutom undersöks läroböckernas eventuella 
förändringsprocess då nya läroplaner träder i kraft. 

De olika läroböcker som finns för olika elevgrupper inom samma ämne ställer sig Lilja 
Waltå (2016:13) frågande till, då det enligt henne ”implicerar att det finns olika förvänt-
ningar på vad ämnet svenska ska innehålla för olika elevgrupper”. Att olika typer av lär-
oböcker skrivs för studieförberedande respektive yrkesförberedande program – trots att 
eleverna läser samma ämne och kurs – kan dock betraktas som befogat om detta sker 
utifrån en nyttoinriktning6 (Lilja Waltå 2016:274). Dock framhåller hon förhållningssättet 
som problematiskt då hennes studie påvisar att språkkoppling – vilket förklaras nedan – 
och ett nedvärderande av förmågor snarare än yrkeskopplingar görs inom läroböckerna. 
Lilja Waltå (2016) belyser dessutom att det är tämligen vanligt förekommande att läro-
böcker som riktar sig till yrkesförberedande program säger sig fungera lika bra för ämnet 
svenska som andraspråk – trots att grundläggande skillnader finns mellan kurserna 
svenska och svenska som andraspråk. 

Det är vanligt att läromedelsförlag utgår från att läroböcker i svenska, som sägs vara 
anpassade för yrkesinriktade program, går lika bra att använda i svenska som andra-
språk. I lanseringen av läroböcker och läromedel för yrkesinriktade program är det 
också vanligt förekommande att elevers olika svårigheter lyfts fram. (Lilja Waltå 
2016:263) 

Det tycks alltså som om läroböckerna utgår från att elever som går yrkesförberedande 
program visar ansatser till att ha en lägre språk- och kunskapsnivå än de elever som går 
på studieförberedande program. Hypotesen får ytterligare stöd då Lilja Waltå (2016:263) 
vidare påvisar en tydlig distinktion vid marknadsföringen av läroböckerna för de olika 
elevgrupperna: 

I läromedelsförlagens beskrivningar av läromedel för studieinriktade program berörs 
inte detta. Läroböcker i svenska för studieinriktade program lanseras inte heller som 
lämpade att använda i andra ämnen och i andra kurser. 

Lilja Waltås (2016:263) yttrande att läroböckerna inte lanseras som lämpliga även för 
andra kurser ska inte tolkas som att hon avser alla andra kurser. Kurser som bygger vidare 
på varandra inom samma ämne – svenska 1, 2 och 3 – bör inte inkluderas, utan en kopp-
ling bör här göras till hennes specifika studie och de läroböcker som undersökts där. 

Den kunskap som tydligt prioriterats i läroböckerna som undersöktes i studien var 
språk- och faktainlärning samt kunskaper i att redogöra snarare än i att tolka och analy-
sera, trots att det senare är explicit uttryckt i det centrala innehållet i Lgy11 (se avsnitt 
2.2). Den språkliga nivån och innehållet i läroböckerna som presenteras innebär att olika 
elevgrupper ges olika utvecklingsmöjligheter, trots att ämnesplan och kunskapsmål är 
desamma i de kurser elever läser på studieförberedande respektive yrkesförberedande 
program. 

                                                
6Detta innebär att hänsyn tas till det som ses som relevant användbar kunskap inom respektive program 
då läroboken utformas, en s.k. anpassning av ”skolans innehåll efter det omgivande samhällets krav på 
användbara kunskaper” (Lilja Waltå 2016:274). 
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Likt Lilja Waltå (2016) undersöker Anita Norlund (2009) föreställningar om ämnet 
svenska och hur programtillhörighet kan vara av betydelse för hur material presenteras 
och utformas. Syftet med Norlunds avhandling är att utifrån studier av ”läroböcker, lära-
res utsagor och nationella prov lägga fram en bild av hur undervisningen i svenska och 
föreställningar om denna, ser ut att gestalta sig för elever med olika programtillhörighet” 
(Norlund 2009:15). En del av studien går dessutom ut på att undersöka hur dessa tre ak-
törer – läroböcker, lärare och nationella prov – möter sitt uppdrag att uppfylla läroplanens 
mål för elever gällande kritisk läsning av sakprosa (Norlund 2009:44). För att uppfylla 
syftet med sin avhandling undersökte Norlund dessa aktörer genom följande tre delstu-
dier: en textanalys av 12 läroböcker tryckta efter år 2000, halvstrukturerade intervjuer 
med 21 lärare i ämnet svenska och en studie av provmaterial från vårterminens nationella 
prov i svenska år 2005. 

Även i Norlunds (2009) avhandling konstateras olikheter i läroböcker för studieförbe-
redande och yrkesförberedande program. Hon påpekar att läroboksförfattare har en benä-
genhet att anta att elever från studieförberedande och yrkesförberedande program behöver 
bemötas på olika sätt (Norlund 2009:200). Med det menar hon att läroböcker produceras 
utifrån antagandet att ett högre respektive ett lägre svenskämne existerar. Läroböcker som 
produceras med de yrkesförberedande programmen i åtanke tenderar att försöka skapa en 
betydligt närmare relation till dessa elever än till de elever som läser på studieförbere-
dande program. Norlund (2009:200) beskriver elevernas roller på följande sätt (S-pro-
grammen avser studieförberedande program): 

Otydliga roller för elevers del syns i att böckerna […] är kamratliga och förmanande 
i en regulativ diskurs. I de undersökta böckerna för S-programmen framkommer 
istället en relation mellan likar, vilket inte ser ut att dölja den hierarkiska relationen. 
Det är snarare att tolka som ett antagande från läroboksförfattarnas sida om att både 
de och eleverna strävar mot gemensamma akademiska mål.  

Att de olika elevgrupperna får olika förutsättningar att närma sig den akademiska diskur-
sen blir utifrån ovanstående påtagligt eftersom läroboksförfattarna implicit förmedlar ett 
inkluderande av den ena elevgruppen medan den andra exkluderas. 

I Sandqvists (1995:125) studie undersöks fyra olika historieläroböckers form och in-
nehåll diakront7 från 50-tal till 80-tal och hon jämför stoffurval, disposition och syntax 
på menings- och satsnivå. Detta görs för att undersöka informationstäthetens utveckling 
samt eventuell språkförenkling i läroböckerna. De läroböcker som undersöks är två 
böcker för gymnasiet, en realskolebok och en högstadiebok. Ett resultat av de skolrefor-
mer som skedde under denna tid var att skolämnenas timplaner förändrades; en hypotes 
hos Sandqvist var därför att informationstätheten i läroböcker ökar över tid – eftersom 
timtalet minskar inom ämnet. ”Man hinner ju inte gå igenom lika mycket [min kursive-
ring] på halva antalet timmar” (Sandqvist 1995:126).  

Resultatet av undersökningen visar att längden på löptexten minskar över tid och att 
en ökning av bilder istället är vanligt förekommande – i vissa fall tillkommer komplette-
rande bildtext. Ökningen av bilder är särskilt tydlig i gymnasieböckerna. Sandqvist 
(1995:127–128) poängterar samtidigt att de äldre böckerna var kombinerade läroböcker 

                                                
7 Diakronisk – Avser utveckling över tid. 
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och läseböcker vilka under 80-talet ersattes av lärobokspaket. Detta menar Sandqvist 
(1995:127–128) kan ha haft viss betydelse för den minskning av antalet ord som påträffas 
inom delar av materialet. Samtidigt syns en tydlig effekt på stoffet eftersom böckernas 
urval förändras avsevärt då minskningen av antalet ord sker i löptexterna. Läroböckerna 
i historia går således från att påminna om berättelser till att bli orsaksinriktade, med mer 
fokus på samhällsförändringar än på specifika historiska personer och skeenden (San-
dqvist 1995:130). Därmed är den information som återfinns i de yngre läroböckerna mer 
koncentrerad än i de äldre. Dessutom framkommer det genom analysen att gymnasie-
böcker präglas av en mer nominal stil än övriga – eftersom informationen koncentreras.  

3.3 Studiet av läroböcker. Kopplingar till föreliggande stu-
die  
För att tydligt poängtera relevansen av det som presenteras i föregående avsnitt (3.2) vill 
jag här belysa vissa delar ur forskarnas studier för att koppla dessa till föreliggande studie. 
Urvalet av forskning som presenteras görs för att visa på relevansen av läroböckers språk 
och innehåll i förhållande till elevers lärande och för att poängtera problematiken kring 
elevers inträde i den akademiska diskursen. 

Gemensamt för den läroboksforskning som presenteras är att samtliga studier under-
söker innehållet i läroböcker komparativt och att dessa böcker till övervägande del är 
producerade för användning på gymnasiet. Däremot finns skillnader i läroplan och under-
visningsämne.  

Lilja Waltå (2016) undersöker tio läroböcker som riktar sig till yrkesförberedande pro-
gram på gymnasiet medan Norlund (2009) undersöker 12 läroböcker, vissa som riktar sig 
till yrkesförberedande program, vissa till studieförberedande program. Båda forskarna 
uppmärksammar en tendens i sitt undersökningsmaterial där de böcker som skrivs för de 
olika elevgrupperna förhåller sig till ett högre respektive ett lägre svenskämne. Böckerna 
som produceras för de yrkesförberedande programmen visar att de förutsätter att elever 
som studerar på yrkesförberedande program har en lägre språk- och kunskapsnivå än de 
elever som studerar på studieförberedande program. Detta blir tydligt dels i sättet som 
böckerna marknadsförs på, dels i urvalet och det sätt på vilket innehållet i läroböckerna 
presenteras.  

Trots Lilja Waltås (2016) fokus vid litteraturstudiet och de yrkesförberedande pro-
grammen i sin avhandling anser jag att studien sammanfaller med min egen på vissa 
punkter. Lilja Waltå analyserar nämligen läroböckers innehåll – precis som i föreliggande 
studie – utifrån ett svenskdidaktiskt perspektiv. Norlunds (2009) studie ligger i förhål-
lande till Lilja Waltås studie närmare min egen då hon granskar läroböcker riktade till 
båda typerna av program, dessutom undersöker hon aktiviteter för utveckling av kompe-
tenser vilket är en central del även i denna studie. Både Lilja Waltå och Norlund synliggör 
dessutom vissa företeelser som är viktiga att uppmärksamma då en studie som denna görs, 
särskilt då det genom deras forskning framgår att elevgruppen kan vara av betydelse för 
hur material presenteras och utformas i en lärobok.8  

                                                
8 Som tidigare poängterats är detta befogat om det sker utifrån en nyttoinriktning, däremot blir det genom 
analyserna av läroböckerna tydligt att detta inte är läroböckernas primära fokus. 
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Sandqvists (1995) studie är den som ligger längst bort från mitt område. Hon under-
söker förvisso läroböcker men detta inom ämnet historia, dessutom undersöks läroböcker 
där den yngsta producerades för mer än tjugo år sedan vilket kan tolkas som mindre rele-
vant för denna studie. Det Sandqvist (1995) däremot framhåller är att läroböckers innehåll 
för gymnasiet visar på en radikal minskning av antalet ord och att informationstätheten 
och förekomsten av bilder ökar över tid. Liknande tendenser förekommer även i böcker 
för andra ämnen. Detta är av relevans för denna studie eftersom informationen koncen-
treras i läroböckerna och nominaliseringen ökar. Det finns därmed en risk att tydliga för-
klaringar och sammanbindande resonemang försvinner för att ge plats åt fakta, vilket i 
sin tur kan vara förödande för elevers förståelse och utveckling av kunskap och kompe-
tens inför högre studier. 
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4. Teori 
I detta kapitel redogörs för diskursbegreppet och studiens teoretiska angreppssätt som 
läroböckerna analyseras genom. Läroböckerna granskas utifrån ett diskursanalytiskt fält 
och därför görs valet att även placera diskursbegreppet och dess definition i detta kapitel 
då begreppet bör förklaras i dess rätta kontext. 

4.1 Diskurs och diskursteori 
Diskursanalys kan användas som både teori och metod där termerna diskurs och diskurs-
analys nyttjas på många olika sätt – tack vare sin popularitet (Bergström & Boréus 
2012:22–23). På grund av diskursanalysens olika traditioner och inriktningar kan begrep-
pen upplevas diffusa och således krävs en tydlig definition av begreppen diskurs och dis-
kursanalys.  

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000:7) beskriver begreppet diskurs 
som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Diskurser definieras därför delvis 
utifrån språkanvändning, men det betyder inte att diskurs och språk är samma sak. Dis-
kurser kan ses som en form av social, kontextbunden praktik där kommunikation – texter 
och/eller tal – gör anspråk på att säga något särskilt om verkligheten eller styr vår verk-
lighetsuppfattning. Siv Fahlgren (1998:41) förklarar följande i sin avhandling: 

Den diskursiva konstruktionen byggs naturligtvis upp grammatiskt, men det centrala 
i de diskursiva konstruktioner[na] […] är inte att de använder […] grammatiska ut-
tryck, utan snarare vilka sociala relationer som vävs in i dessa termer, vilka synsätt 
de genererar, vilka aktiviteter de legitimerar. 

Diskurser säger något om ”vad som kan sägas, vem som får säga det och varifrån, dvs. 
från vilka olika positioner något sägs och hur det sägs” (Bergström & Boréus 2012:362). 
Det ryms således ett maktperspektiv i diskursbegreppet genom vilket diskursen legitime-
ras. Göran Bergström och Kristina Boréus (2012:381) skriver följande:  

Oavsett om man ser diskurser som gränssättare avseende vad som får sägas och av 
vem, eller om diskurser ses som en kamp om meningsskapande, blir följden att dis-
kurser handlar om makt.  

Makt finns i alla sociala relationer och således även inom alla diskurser (Bergström & 
Boréus 2012:381). Det finns i ett visst akademiskt sammanhang olika traditioner och reg-
ler för hur de människor som ingår i diskursen talar och skriver där bland annat handle-
daren har större legitimitet än studenten att uttala sig om dessa regler. Denna handledare 
kan då ”diktera ett speciellt synsätt/tankesätt och tala om för […] [studenten] vad som är 
rätt och fel, sant eller falskt” (Fahlgren 1998:24). Det råder således en talordning inom 
den aktuella diskursen, ”vem som definieras som (mest) initierad, vem som är kapabel till 
det mest seriösa talandet” (Börjesson 2003:21).  

Hur språket används och vad det gör, dess handling utifrån sociala konventioner och 
särskilda sammanhang är det som granskas vid diskursanalysen (Bergström & Boréus 
2012:355). Enkelt uttryckt innebär diskursanalysen att material granskas utifrån vad som 
sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas i ett särskilt sammanhang (Bör-
jesson 2003:21). Mats Börjesson (2003:22) förklarar att det inom vissa diskursanalytiska 
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traditioner talas om en diskursiv kamp, ”där olika sätt att tala om världen ’kämpar’ för att 
nå dominans”. Vidare förklarar Börjesson att då en diskursanalys utförs kan fenomenet 
som observeras granskas utifrån följande frågor: 

• På vilka olika sätt sker berättandet om verkligheten? 
• Talas det rent av om det aktuella fenomenet på samma sätt oavsett vilket material man 

frågar? 
• Finns det alltså en consensus kring diskursen? (Börjesson 2003:22) 

Att material granskas komparativt är således fördelaktigt då en diskursanalys utförs ef-
tersom denna typ av granskning tillåter forskaren att foga in det perspektivbundna kring 
fenomenet i forskningen.  

James Paul Gee (2011) förklarar att diskursanalytiska studier behöver uppmärksamma 
det fenomen som undersöks utifrån ett vidare perspektiv för att skapa förståelse kring hur 
diskursen konstruerats. ”[A]ny discourse analysis needs, at least, to give some conside-
ration, if only as background, to the whole picture” (Gee 2011:121). När en studie likt 
denna utförs bör det fenomen som granskas även relateras till andra diskurser, vilket bi-
drar till förståelsen av hur den diskurs som granskas har konstruerats. I enlighet med dis-
kursanalysens synsätt bör läroböckerna i föreliggande studie därför ses utifrån sin kontext 
eftersom samhälle och läroplan påverkar framställningen av dem.  

Som tidigare poängterats (se avsnitt 2.1.2) utger sig läroböcker för att vara utformade 
efter specifika kurs- och ämnesplaner och dessutom påverkas de av det samhälle inom 
vilket de skrivs. Likt Gee (2011:121) framhåller ovan bör kontexten till det material som 
undersöks uppmärksammas då en studie görs utifrån ett diskursanalytiskt fält. I denna 
studies bakgrundskapitel (se kapitel 2) redogörs för och definieras vetenskapligt skri-
vande inom den akademiska diskursen och dess förekomst i läroplanen presenteras. Detta 
görs i syfte att relatera presentationen av vetenskapligt skrivande i läroböcker till andra 
diskurser som hjälpt till att konstruera den presentation som förekommer i läroböckerna. 

I denna studie används diskursanalys som teori genom vilken materialet tolkas utifrån 
diskursiva relationer och språkliga uttryck. Materialet som granskas syftar till att förbe-
reda elever inför högre studier där läroböckernas presentation av kunskap, kompetens och 
kompetenshöjande aktiviteter rörande vetenskapligt skrivande undersöks. Således analy-
seras presentationen av akademiska diskurser inom lärobokskontexten där fokus ligger 
vid innehåll i läroböcker som går att koppla till vetenskapligt skrivande.   

Siv Fahlgren (1998:36) förklarar att då texter analyseras utifrån ett diskursanalytiskt 
fält måste granskaren beakta det som sägs, men även det som inte sägs. Detta görs då de 
ord som är frånvarande i ett visst sammanhang kan vara ”lika viktigt i meningsskapandet 
som det som är närvarande”. Att använda diskursanalytisk teori då denna studies material 
granskas är därför fördelaktigt eftersom ett sådant teoretiskt angreppssätt möjliggör att 
både explicita och implicita uttryck granskas – vilket är föreliggande studies syfte. 
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5. Material och metod 
Kapitlet inleds med en presentation av de avgränsningar samt det urval som görs av och 
i läroböcker relevanta för studien. Därefter presenteras valet av metod för analysen av de 
valda läroböckerna, där dels innehållsanalys, dels kvalitativ textanalys – med inslag av 
kritisk närläsning – redogörs för. Vidare diskuteras valet av metoder och material och 
avslutningsvis redogörs för tillvägagångssättet i analysen av läroböckerna. 

5.1 Avgränsningar och urval  
För att besvara studiens frågeställningar görs vissa avgränsningar och urval av läroböcker, 
och dessa presenteras i avsnittet nedan. Vidare har det även varit nödvändigt att göra vissa 
avgränsningar och urval i läroböckernas innehåll, och dessa presenteras i avsnitt 5.1.2. 

5.1.1	Avgränsningar	och	urval	av	läroböcker	
Ett urval görs av tryckta läroböcker inom ämnet svenska på gymnasiet där samtliga 
böcker behandlar vetenskapligt skrivande. De valda läroböckerna har en uttryckt inten-
tion att fungera förberedande med elevers högre studier som mål. Detta har betydelse för 
urvalsprocessen då det gör dem lämpliga att undersöka komparativt utifrån studiens tema. 
Studien undersöker vetenskapligt skrivande och dess utrymme i läroböckerna, vilka 
kompetenser och kunskaper som presenteras i läroböckerna kopplat till vetenskapligt 
skrivande och i vilken utsträckning dessa diskuteras och övas inom de olika läroböckerna. 
Samtliga läroböcker som undersöks är utgivna av förlaget Gleerups som producerar både 
tryckta och digitala läromedel och läroböcker för grundskola, gymnasieskola och hög-
skola. Valet att studera böcker producerade av samma förlag görs då olika förlag har olika 
resurser och granskningsrutiner för produktion och utgivning av läroböcker, detta kan 
således påverka böckernas innehåll och kvalitet och därmed studiens resultat. Genom att 
granska böcker utgivna från samma förlag undviks denna potentiella påverkan och 
skillnad i resultatet. 

Vidare görs en avgränsning av antalet läroböcker utifrån ramarna för studiens omfatt-
ning. Således väljs tre olika typer av tryckta läroböcker i syfte att undersöka dem kompa-
rativt. Läroböckernas målgrupp skiljer sig åt då de riktar sig till olika program och kurser; 
således existerar viss variation i typen av läroböcker som studeras. Följande böcker un-
dersöks i denna studie: 

Tablå 1. Urval av läroböcker 

Lärobok Förlag Utgiv-
ningsår 

Författare Program Kurs 

Svenska timmar. 
Språket  

Gleerups 2011 Svante Skoglund & 
Lennart Waje  

Studieförberedande 1–2–3 

Insikter i svenska. 
Svenska 2–3  

Gleerups 2013 Fredrik Harstad & Iben 
Tanggaard Skoglund  

Yrkes- och studie-
förberedande  

2–3 

Språket och berät-
telsen 3 

Gleerups 2017 Linda Gustafsson & Uno 
Wivast 

Studieförberedande 3 
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Svenska timmar. Språket är en fjärde upplaga, författad av Svante Skoglund och Lennart 
Waje, och gavs ut år 2011 (upplaga anpassad efter Lgy11). Boken är ämnad att fungera 
som en handbok med ett stort antal övningar där eleverna avses förberedas inför vidare 
studier genom avsnitt som handlar om vetenskapligt skrivande, källkritik, retorik och 
språkriktighet. Boken innehåller utöver det avsnitt som berör grammatik, språksociologi, 
ordkunskap och studieteknik. Denna bok har elever på studieförberedande program som 
målgrupp och är ämnad att täcka in samtliga språkliga moment i kurserna svenska 1, 
svenska 2 och svenska 3. 

Insikter i svenska. Svenska 2–3 är författad av Fredrik Harstad och Iben Tanggaard 
Skoglund och gavs ut år 2013. Boken innehåller både språk-, litteratur- och textdelar. Den 
är anpassad för kurserna 2 och 3 och är ämnad att fungera studieförberedande men med 
anpassning även till de yrkesförberedande programmen. 

Språket och berättelsen 3, utgiven år 2017, är del tre av en läromedelsserie författad 
av Linda Gustafsson och Uno Wivast och innehåller fyra teman: den vetenskapliga texten, 
retorik och talekonst, att tolka och analysera samt det svenska språkets historia. Denna 
bok valdes – likt Svenska timmar. Språket – då den är särskilt anpassad till studieförbere-
dande program. Denna bok är däremot anpassad för kursen svenska 3. 

5.1.2	Avgränsningar	och	urval	i	läroböckernas	innehåll	
Vissa avgränsningar har gjorts i urvalet av läroböckernas innehåll utifrån ramarna för 
studiens omfattning. Urvalet i läroböckernas innehåll har baserats på de kapitel och ru-
briker i läroböckerna som går att koppla till vetenskapligt skrivande. Nedan presenteras 
de kapitel och avsnitt i läroböckerna som undersöks i denna studie. 

Tablå 2. Urval i läroböckerna 

Som tidigare poängterats är det generiska förmågor om vetenskapligt skrivande som un-
dersöks i denna studie (se avsnitt 2.1.3) och därför har vissa avgränsningar gjorts vid 
urvalet av läroböckernas innehåll. Skrivande kopplat till specifika vetenskapliga discipli-
ner – exempelvis litteraturvetenskap – undersöks därför inte i denna studie. Följaktligen 
har valet gjorts att utesluta sådana kompetenser som tränas i anslutning till exempelvis 
skönlitteratur då deras koppling till vetenskapligt skrivande görs genom förbindelsen till 
den vetenskapliga disciplinen litteraturvetenskap.  

Lärobok Urval ur ka-
pitel 

Kapitel Kapitel Kapitel Kapitel 

Svenska tim-
mar. Språket 

Söka informat-
ion 
(s. 20–30 +35) 

Skriva – grun-
derna 
(s. 102–155) 

Skriva – utreda 
och rapportera 
(s. 190–219) 

Grammatik 
(s. 310–335) 

Skrivregler 
(s. 348–373) 

Insikter i 
svenska. 
Svenska 2–3 

Språkets upp-
byggnad 
(s. 296–311) 

Skriva 
(s. 42–73) 

Skriva veten-
skapligt 
(s. 74–85) 

  

Språket och 
berättelsen 3 

Att tolka ur 
olika perspek-
tiv  
(s. 74–77) 

Den vetenskap-
liga texten 
(s. 7–31) 
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Det bör dock poängteras att en viss problematik finns i detta angreppssätt eftersom 
läroböckerna förbereder eleverna inför att tolka och analysera inom dessa skönlitterära 
delar, vilka i sig är viktiga kompetenser. Däremot kopplas dessa kompetenser till kun-
skaper om just olika skönlitterära genrer och då skönlitterära genrer inte behandlas inom 
samtliga discipliner vid högre utbildning ingår de inte i studiens primära fokus. Trots 
denna avgränsning undersöks avsnittet Att tolka ur olika perspektiv som återfinns inom 
ett skönlitterärt kapitel i läroboken Språket och berättelsen 3. Detta avsnitt behandlar 
olika teoretiska perspektiv som eleverna kan använda sig av när de analyserar en text och 
är därmed relevant kunskap att belysa då kompetenser kring vetenskapligt skrivande un-
dersöks.  

Ytterligare avgränsningar har gjorts där svensk språkhistoria samt retorik och talekonst 
valts att inte undersökas i studien, trots viss relevans för kunskap om språkliga föränd-
ringar i svenskan och argumentationstekniker. Vidare görs valet att inte undersöka de 
avsnitt och delar som berör olika strategier för självstudier. Strategierna kan tolkas som 
aktiviteter genom vilka eleverna ges verktyg för studieteknik, tillika utvecklar betydelse-
fulla kunskaper och kompetenser som är viktiga då de träder in i den akademiska diskur-
sen. Verktygen underlättar akademiska studier, men då vetenskapligt skrivande inte står 
i centrum väljs dessa delar bort i materialet. 

I samtliga läroböcker förekommer kapitel och avsnitt där presentationer görs av veten-
skapligt skrivande och den vetenskapliga texten som texttyp. Presentationerna har under-
sökts och jämförts då det är av intresse att granska vilken kunskap läroböckerna anser att 
eleverna behöver för att ta sig an denna texttyp. Vidare undersöks kapitel och avsnitt som 
berör språkets uppbyggnad och grammatik. Dessa delar granskas då kunskap gällande 
språklig korrekthet är en del av vetenskapligt skrivande och återfinns inom Asks (2007) 
tredje kategori lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner för vetenskapligt skri-
vande (se avsnitt 2.1.2). Utöver det granskas samtliga kapitel som behandlar skrivande 
och skrivregler då kunskaper om språkets skrivregler är en förutsättning för att texten ska 
kännas trovärdig och för att möjliggöra en korrekt förmedling av dess innehåll. 

I läroböckerna undersöks dels textpartier som går att koppla till vetenskapligt skri-
vande, dels textpartier som behandlar vetenskapligt skrivande. Textpartier som går att 
koppla till vetenskapligt skrivande avser ett bredare urval där kunskaper och kompetenser 
relevanta för ett vetenskapligt skrivande undersöks, textpartier som behandlar vetenskap-
ligt skrivande avser ett delurval som explicit handlar om vetenskapligt skrivande.   

5.2 Val av metod 
För att uppnå denna studies syfte har valet gjorts att analysera de valda läroböckerna ge-
nom att granska deras innehåll kvalitativt, med hjälp av en delvis kvantitativ datain-
samling. Genom metoden undersöks vilka kompetenser kopplade till vetenskapligt skri-
vande som explicitgörs i läroböckerna och vad övergripande fokus läggs vid samt vilka 
förekomster av implicita kunskaper som går att urskilja. 

När samhällsforskare förklarar eller tolkar data genom analys tenderar forskningen 
ofta att vara antingen kvalitativ eller kvantitativ (Denscombe 2016:344). Målet med dessa 
två angreppssätt är att finna orsaker och samband inom det område som undersöks. Den 
kvantitativa forskningen använder siffror som analysenhet vilka brukar beskrivas som 
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hårda data, där forskningen ofta förknippas med ”forskarens opartiskhet” och ”storska-
liga studier” (Denscombe 2016:344–345, kursiv i original). Den kvalitativa forskningen 
använder däremot ord eller synliga bilder som analysenhet – mjuka data – där forskningen 
ofta förknippas med ”forskarens inblandning” och ”småskaliga studier” (Denscombe 
2016:344–345, kursiv i orginal).  

För att granska innehållet i läroböckerna behöver både kvantitativa och kvalitativa data 
samlas in då det är av intresse att göra både en mätning och en tolkning av läroböckernas 
innehåll. Trots detta beskrivs metoderna i studien som huvudsakligen kvalitativa. Vidare 
undersöks läroböckerna utifrån ett komparativt förhållningssätt då studien avser att un-
dersöka likheter och skillnader mellan läroböckerna. 

Själva analysen genomförs genom en metodkombination med dels en innehållsanalys, 
dels en kvalitativ textanalys där granskning genom kritisk närläsning görs. Tillväga-
gångssättet innefattar en form av triangulering där forskningsproblemet betraktas ur en 
rad olika perspektiv där både kvantitativa och kvalitativa data samlas in och analyseras. I 
metodtrianguleringen används olika tekniker för att samla in och analysera data, där ex-
empelvis den kvalitativa undersökningen kan nyttjas som en uppföljning av den kvanti-
tativa undersökningen, eller att den kvalitativa och kvantitativa ansatsen används paral-
lellt med varandra (Johannessen & Tufte 2003:77–78). Det senare innebär att kvalitativt 
insamlade data kan belysa de siffermässiga resultat som den kvantitativa metoden anskaf-
fat och att dessa siffermässiga resultat även kan säga något om den kvalitativa undersök-
ningen. I föreliggande studie används den kvalitativa och kvantitativa ansatsen parallellt. 

5.2.1	Innehållsanalys	
Begreppet innehållsanalys används enligt Merete Watt Boolsen (2007:93) i flera betydel-
ser, ”dels som ett överordnat begrepp för själva disciplinen att analysera, dels som en 
speciell analysteknik”. Termen innehållsanalys används då tillvägagångssättet består i att 
”kvantifiera, dvs. räkna förekomsten av eller mäta, vissa företeelser i texter” (Bergström 
& Boréus 2012:50). En skillnad görs dock inte alltid mellan den kvalitativa och den kvan-
titativa innehållsanalysen eftersom metoden kan innefatta båda delarna. Göran Bergström 
och Kristina Boréus (2012:50) gör däremot skillnad på dessa. De menar att den kvantita-
tiva innehållsanalysen mäter eller räknar innehållet i en text för att därefter tolka det, 
medan den kvalitativa innehållsanalysen varken mäter eller räknar, utan endast tolkar 
materialet kvalitativt.  

Esaiasson m.fl. (2012:197) beskriver innehållsanalysens användbarhet enligt följande: 

innehållsanalys är ett mycket användbart verktyg när man vill ha svar på frågor om 
förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett material. Det kan handla 
dels om hur ofta eller hur frekvent olika kategorier förekommer, dels om hur stort 
utrymme i tid eller rum som olika kategorier får.  

På detta sätt används metoden i denna undersökning. För att besvara huvudfrågeställ-
ningen i föreliggande studie om vilket utrymme vetenskapligt skrivande får i de olika 
läroböckerna utförs en innehållsanalys. Genom innehållsanalysen kvantifieras innehållet 
i den text som undersöks och därigenom kan vetenskapligt skrivande, aktiviteter och 
kompetenser i läroböckerna förtecknas samt deras omfattning mätas. 
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När en texts innehåll studeras är det till fördel att göra detta kvalitativt då typen av 
observation tillåter forskaren att komma nära den miljö som undersöks. Genom innehålls-
analysen räknas eller mäts däremot delar i materialet för att därefter göra en tolkning av 
insamlade data – denna tolkning kan betraktas vara av kvalitativ karaktär. Innehållsana-
lysen har således både kvantitativa och kvalitativa tendenser då kvantifierade data bear-
betas kvalitativt. 

Vidare förklarar Martyn Denscombe (2016:393) att innehållsanalysen gör det möjligt 
att ”avslöja många ’dolda’ sidor av det som kommuniceras genom den skrivna texten”. 
Detta gör att innehållsanalysen kan avslöja exempelvis vad texten framställer som rele-
vant där specifika ord eller idéer framkommer, prioriteringar som skildras genom fre-
kventa förekomster eller genom deras ordning samt värderingar som framförs genom po-
sitiva eller negativa åsikter i texten (Denscombe 2016:393). I föreliggande studie påvisas 
dessa prioriteringar främst genom vilka av Asks (2007) huvudkategorier för vetenskapligt 
skrivande som fokuseras. 

Metodens tillvägagångssätt går att strukturera utifrån sex punkter (Denscome 
2016:392) där forskaren kan utföra analysen enligt följande (kopplingar till föreliggande 
studie görs inom parentes): 

• Välj ett lämpligt textavsnitt eller bildurval. Urvalskriteriet bör vara mycket tyd-
ligt formulerat. Om utväljandet sker med hjälp av en urvalsteknik måste valet av 
denna motiveras (avgränsningar och urval av läroböcker, se avsnitt 5.1.1). 

• Bryt ned texten i mindre enheter. Analysenheten kan utgöras av samtliga ord, 
hela meningar, hela stycken eller till exempel rubriker (avgränsningar och urval 
av kapitel och avsnitt kopplat till vetenskapligt skrivande och som behandlar 
vetenskapligt skrivande i läroböcker, se avsnitt 5.1.2).  

• Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data. Forskaren måste ha en klar 
föreställning om vilka typer av kategorier, frågor och idéer som intresserar ho-
nom eller henne och hur dessa framträder i texten (kategoriseringar av veten-
skapligt skrivande enligt Asks (2007) huvudkategorier, se avsnitt 2.1.3 och tablå 
3). 

• Koda enheterna i överensstämmelse med kategorierna. Det är nödvändigt med 
en mycket noggrann uppmärksamhet på texten för att koda de relevanta orden, 
meningarna etcetera (kategorisering av det vetenskapliga skrivandet i läroböck-
erna efter Asks (2007) huvudkategorier). 

• Räkna förekomsten av dessa enheter. Den första delen av analysen är vanligtvis 
att räkna antalet gånger som de olika enheterna förekommer (vilket utrymme 
vetenskapligt skrivande tillägnas och vilket fokus som huvudkategorierna för 
vetenskapligt skrivande får i läroböckerna). 

• Analysera texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till 
andra enheter som förekommer i texten. När enheterna väl är kodade går det att 
göra en mer sofistikerad analys som länkar ihop enheterna och försöker förklara 
när och varför de förekommer som de gör. (Denscombe 2016:392) 

Även om avståndet till innehållet blir mindre i denna typ av textstudie, framhåller 
Denscombe (2016:393) att innehållsanalysen har svårt att hantera textens ”underför-
stådda meningar […] [och] det som inte sägs”. Citatet uttrycker tydligt en viss problema-
tik kring metodens förmåga att hantera implicit innehåll i texter – vilket i sin tur medför 
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en viss problematik för denna studie, då urskiljandet av implicit uttryckta kunskaper i 
läroböckerna är en del av denna studies syfte. Således görs en metodkombination där 
ytterligare en metod används för att tolka materialet. Detta tillägg av metod beskrivs i 
kommande avsnitt. Genom metoden tillåts materialet att tolkas på nära håll. 

5.2.2	Kvalitativ	textanalys	genom	kritisk	närläsning	
För att besvara samtliga frågeställningar har valet gjorts att vidare göra en kvalitativ tex-
tanalys. Men då frågeställningen Vilka implicita kunskaper går att urskilja i läroböckerna 
där eleverna underförstått förväntas besitta viss sakkunskap? avser att undersöka impli-
cita förekomster i läroböckerna, görs valet att tydligt poängtera kritisk närläsning inom 
metoden. Genom den kvalitativa textanalysen plockas väsentliga delar för analysen ut 
genom noggrann läsning av textens delar och helhet. Dessutom bör reflektion kring den 
kontext inom vilken texten ingår göras (Esaiasson m.fl. 2012:210). Till skillnad från in-
nehållsanalysen är det genom den kvalitativa textanalysen enklare att fånga upp delar i 
materialet som är viktigare än andra samt att finna och tolka implicita uttryck. Det som 
eftersöks i den kvalitativa textanalysen är det innehåll som ”ligger dolt under ytan och 
endast kan tas fram genom intensiv läsning av texten” (Esaiasson m.fl. 2012:210). Meto-
den används således för att i denna studie explicitgöra kompetens kring vetenskapligt 
skrivande utifrån att besvara frågorna vad, hur och varför och följaktligen att urskilja 
vilken implicit kunskap som förekommer och som eleverna förväntas redan besitta. Det 
centrala i metodens tillvägagångssätt är att läsa materialet aktivt och att ställa frågor till 
det lästa där tanken är att antingen texten själv eller den som utför undersökningen ska 
kunna besvara dessa frågor.  

Esaiasson m.fl. (2012:210) förklarar att de frågor som ställs till det lästa ofta handlar 
om hur ”argumentationskedjan ser ut” där frågor likt dessa ställs till texten: 

• Vilken är textens poäng?  
• Stöds poängen av det som sägs?  
• Vilka är egentligen argumenten och på vilka premisser vilar slutsatserna? 

För att besvara denna typ av frågor bör textmaterialet läsas flera gånger, både översiktligt 
och eftertänksamt, detta för att få en bättre förståelse av det lästa. Vidare ställs dessa 
frågor antingen för att systematisera eller för att kritiskt granska det innehåll som finns i 
texterna (Esaiasson m.fl. 2012:211). Kvalitativa textanalyser som innefattar systematise-
rade undersökningar är enligt Esaiasson m.fl. (2012:211) beskrivande analyser. Genom 
dessa kan undersökningen antingen klargöra tankestrukturen kring och inom texterna, lo-
giskt ordna innehållet för att skapa en överblick eller klassificera deras innehåll.  

De kritiskt granskande undersökningarna kan vara exempelvis idékritiska eller ideo-
logikritiska. Analysen kan således gå ut på att ”ta ställning till i vilken utsträckning en 
given argumentation lever upp till bestämda normer” eller exempelvis lyfta fram konflik-
ter inom ett samhälle vilka återspeglas i en text (Esaiasson m.fl. 2012:212). Analyser som 
är av kritiskt granskande karaktär kan dessutom vara diskursanalytiska då diskursanalyser 
utmärks ”förutom intresset för maktförhållanden, av uppfattningen att språket är med och 
formar verkligheten” (Esaiasson m.fl. 2012:212). Ur ett metodologiskt perspektiv menar 
Esaiasson m.fl. (2012:212–213) att diskursanalysen är intressant vid kvalitativ textanalys 
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då den möjliggör att undersöka ”vad som får sägas av vilka” eller identifierar ”ord – fly-
tande signifikanter – som olika diskurser försöker ge innehåll på just sitt eget sätt”. 

5.2.3	Metod-	och	materialdiskussion	
Metoderna är ämnade att fungera som verktyg genom vilka frågeställningarna till denna 
studie besvaras. Valet att kombinera de olika metoderna med varandra är fördelaktigt då 
det innebär att materialet kan betraktas ur olika synvinklar. Metodkombinationen möjlig-
gör även en kontroll av resultaten från den ena metoden med resultaten från den andra. 
Att använda sig av både kvantitativ och kvalitativ datainsamling i undersökningen inne-
bär dock vissa utmaningar då datainsamlingen kräver exakt formulerade frågor och kate-
gorier. Den exakta formuleringen krävs för att på ett lämpligt sätt kunna mäta förekoms-
ten av kompetenser för att därefter tolka och analysera data. Då datainsamlingen av de 
explicita respektive implicita kompetenserna görs är det således viktigt att de kategorier 
inom vilka kompetenserna placeras är precist utformade för att kunna tyda data. Till detta 
har jag gjort valet att använda mig av Asks (2007) kategorier: kritisk-analytisk kompetens, 
akademiska textkonventioner och lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner (se av-
snitt 2.1.2). 

Att genomföra verkligt bra kvalitativa undersökningar är krävande, poängterar As-
bjørn Johannessen och Per Arne Tufte (2003:126). Kvalitativ forskning ställer nämligen 
höga krav på trovärdighet och generaliserbarhet samt överförbarhet och transparens. 
Detta innebär att studiens resultat och fokus ska stämma överens med varandra samt att 
det material som analyseras är tydligt relevant för studien. Vidare innebär detta att studi-
ens resultat bör kunna lämpa sig i andra sammanhang och vara överförbart på andra typer 
av studier. Dessutom bör studien kunna genomföras på nytt med liknande resultat. För att 
detta ska vara möjligt krävs att det tydligt går att följa resonemang, att val motiveras samt 
att det tydligt framgår hur undersökaren har gått tillväga. Syftet med studien ska således 
vara tydligt, frågeställningar och resultat hänga samman samt urval, avgränsningar och 
tillvägagångssätt inom studien vara noggrant formulerade och motiverade.  

Som tidigare poängterats är den kvalitativa metoden fördelaktig då denna typ av ob-
servation möjliggör en närmare granskning av materialet vid studiet av texter. Dessutom 
ger den kvalitativa metoden utrymme för mig som undersökare att tolka mitt material. 
Denna typ av angreppssätt kan dock innebära en viss problematik eftersom subjektivitet 
medför att tolkningen kan variera beroende på vem som granskar materialet. Det krävs 
således att jag som granskare styrker mina tolkningar och tydliggör mina resonemang 
genom bland annat exempel från materialet eller kopplingar till tidigare forskning. 

Vidare kan en diskussion föras om det antal läroböcker som undersöks i denna studie 
och huruvida resultat kan anses säga något om läroböcker i allmänhet när en analys av 
endast tre läroböcker görs. Med denna studie är det dock inte avsikten att presentera en 
total bild av innehåll i läroböcker. Med detta sagt kan däremot mönster urskiljas genom 
att studien är komparativ, dessutom går det att jämföra resultat i denna studie med resultat 
i andra studier inom liknande områden.  

Jag vill även poängtera att syftet med studien inte är att påpeka brister inom materialet 
eller att bedöma dess validitet, utan att undersöka vilken implicit kunskap som förekom-
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mer och vilka explicitgjorda kompetenser som böckerna fokuserar. Dock förs en diskuss-
ion kring materialet (se kapitel 7) där vissa komplikationer behandlas. I ett tidigare avsnitt 
poängteras att läroboken inte ska ses som helt oberoende av dess brukare (se avsnitt 
2.1.2). Detta vill jag betona ännu en gång då texter, särskilt i läroböcker, bör ses utifrån 
sitt användningsområde. Bengt Molander framhåller att det finns en viss problematik med 
analyser av läroböcker då forskare tenderar att göra ”utlåtanden, recensioner och essayer” 
snarare än analyser av de pedagogiska texterna (2003:113–114). Med detta menar han att 
undersökaren ser mer på objektet – i detta fall läroboken – än på ”dess användning och 
funktioner i ett vidare perspektiv” (Molander 2003:116). Molander (2003:128) belyser 
viktiga aspekter vid analys av läroböcker:  

Det viktigaste tror jag är att öppna ögonen för texter som dialogpartner och som 
»ting« med en komplicerad funktion och många sätt att »signalera«. Texter är aldrig 
givna. Texters bruk är viktigare än »texten själv«. 

Hur läroböckerna används i skolan av lärare och elever är inte ett område som undersöks 
i denna studie – även om det vore intressant att undersöka bruket av läroböcker – däremot 
granskas de aktiviteter som förekommer i dem.  

5.3 Tillvägagångssätt 
Nedan presenteras det tillvägagångssätt genom vilket materialet bearbetas och analyseras. 

En del av föreliggande studies syfte är att belysa hur stort utrymme vetenskapligt skri-
vande får i läroböckerna. Således inleds undersökningen med att räkna ut vilket fokus 
urvalet i läroböckerna har i förhållande till böckernas faktiska textmassa. För att avgöra 
detta utrymme har läroböckernas antal sidor räknats samt bildernas storlek mätts och lagts 
ihop för att avgöra sidbortfall på grund av bilder. Att endast undersöka de valda avsnittens 
sidantal i förhållande till läroböckernas totala sidantal säger inte mycket om vilket ut-
rymme som erbjuds. För att avgöra mer exakt vilket utrymme som avsnitt med fokus på 
kompetens och kunskap kring vetenskapligt skrivande får görs även valet att räkna antalet 
ord i läroböckerna och de ord som förekommer i urvalet. Detta görs för att avgöra vilken 
procentuell fördelning som ges till text kopplad till vetenskapligt skrivande och text som 
behandlar vetenskapligt skrivande. Orden räknas därför manuellt och avrundas till näm-
raste hundratal, därför betecknas ordantalet som uppskattat antal ord då antalet ord har 
avrundats. Ett val görs att inte inkludera förord, innehållsförteckning, register och text- 
och bildförteckning i denna mätning eftersom dessa inte innefattar text som utvecklar/vi-
dareutvecklar kompetens och kunskap hos eleverna kring vetenskapligt skrivande. 

Vidare undersöks de typer av aktiviteter som förekommer i läroböckerna vilkas syfte 
är att utveckla/vidareutveckla kompetens hos eleverna kring vetenskapligt skrivande. 
Samtliga aktiviteter i läroböckerna och i urvalet räknas och placeras in i diagram för att 
göra omfattningen lätt att överskåda. Därefter placeras samtliga aktiviteter in i kategorier 
utefter Asks (2007) huvudkategorier för vetenskapligt skrivande. Även aktivitetstyperna 
placeras i diagram. Dessa delas in efter dess typ (aktivitetstyper inspirerade av Asks 
(2007) huvudkategorier för vetenskapligt skrivande) för att ge en klar bild av hur många 
aktiviteter av en viss typ som förekommer i läroböckerna. 
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Därefter läses samtliga böcker igenom var för sig med avsikten att systematisera res-
terande material, detta genom kategorisering av dess innehåll utifrån Asks (2007) huvud-
kategorier för vetenskapligt skrivande.  

I tablån nedan ges en översikt av det vetenskapliga skrivandets innehåll vilket under-
söks i denna studie. Översikten utgår ifrån Asks (2007) huvudkategorier (se avsnitt 2.1.3). 
I huvudkategorin kritisk-analytisk kompetens har valet gjorts att bryta ner kategorierna 
för att tydliggöra vilka kunskaper och kompetenser som undersöks i denna studie. I hu-
vudkategorin akademiska textkonventioner undersöks endast referathantering och citat-
hantering då viss avgränsning behöver göras. Motiveringen bakom det är att tillägnandet 
av kunskaper om referat- och citathantering uttrycks i läroplanen för samtliga kurser inom 
ämnet svenska på gymnasiet – samt att grundläggande färdighetsträning inom området 
ligger på en lämplig nivå för gymnasieelever. Således har kontrollerbarhet och transpa-
rens strukits i tablån nedan. I huvudkategorin lyhördhet för stil- och skriftspråkskonvent-
ioner finns tillägget av texttyp och textgenre längst ner till höger i tablån. Här har valet 
gjorts att dels sammanfoga begreppen texttyp och textgenre och benämna dessa textkom-
petens, dels bryta ner kategorin ytterligare. Detta görs för att – precis som i huvudkatego-
rin för kritisk-analytisk kompetens – tydliggöra vilka kunskaper och kompetenser som 
undersöks i denna studie. De kompetenser som undersöks i denna studie återfinns till 
höger i tablån. 

Tablå 3. Kategorier för vetenskapligt skrivande 
Vetenskapligt skrivande (Ask 2007) 

kunskap och kompetens 
Kunskap och kompetens 

som undersöks 
Kritisk-analytisk kom-
petens 

Källkritik 
Positionering 

Källkritik 
Positionering 

Sovring 
Jämförelse 
Analys 
Trovärdighet och tillförlitlig-
het 

Akademiska textkon-
ventioner  

Kontrollerbarhet 
Transparens 
Referat- och citat-
hantering 

Referathantering 
Citathantering 

Lyhördhet för stil- och 
skriftspråkskonvent-
ioner 

Saklighet 
Personlig röst 
Objektivitet 
Språklig korrekt-
het 

Saklighet 
Personlig röst 
Objektivitet 
Språklig korrekthet 
 

Tillägg i kategorin lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner 
 Texttyp/textgenre –

Textkompetens 
Språkhandling 
Struktur och disposition 
Mottagaranpassning 

Kunskap och kompetens som undersöks i läroböckerna är (1) kritisk-analytisk kompetens 
inom vilken presentation och aktiviteter rörande källkritik och positionering undersöks. 
Att elever utvecklar/vidareutvecklar kunskap och kompetens inom området innebär att de 
lär sig granska och analysera olika informationskällor där de sovrar bland material och 
innehåll; jämför och finner samband mellan material och innehåll; granskar trovärdighet 
och tillförlitlighet hos material och innehåll. Den kritisk-analytiska kompetensen kan 
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även innefatta att elever ser på en företeelse eller fråga utifrån flera olika perspektiv vilka 
inte ”nödvändigtvis besvaras, dvs. flera perspektiv kan förbli parallella med varandra” 
(Blåsjö 2004:276). 

Referathantering och citathantering undersöks inom kategori (2) akademiska textkon-
ventioner där elever ska utveckla/vidareutveckla kunskap och kompetens i att referera till 
och citera källor. Därigenom kan de underbygga sin egen text där det tydligt framgår vilka 
tankar i texten som är elevers egna och vilka som är någon annans. 

I kategori (3) lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner undersöks presentation 
och färdighetsträning kring personlig röst, objektivitet och språklig korrekthet. Ett tillägg 
görs även i denna kategori där textkompetens undersöks. I denna studie innefattar begrep-
pet textkompetens både kunskap om texttyp och textgenre. Inom textkompetens behandlas 
således kunskaps- och kompetensutveckling rörande språkhandlingar, struktur och dispo-
sition av text samt mottagaranpassning. Huvudkategorierna används vidare för att placera 
in explicit kompetens och implicit kunskap kopplad till vetenskapligt skrivande i grupper, 
vilket möjliggör att fynden kan tolkas kvalitativt. 
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6. Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Kapitlets inledande avsnitt presenterar läro-
böckernas textuella innehåll och antal ord där text och ord kopplat till vetenskapligt skri-
vande och text som behandlar vetenskapligt skrivande redogörs för (se urval i läroböck-
erna i tablå 2). Vidare presenteras de aktiviteter i läroböckerna vilkas syfte är att ut-
veckla/vidareutveckla kompetens och kunskap hos eleverna kring vetenskapligt skri-
vande. Avslutningsvis redogörs för resultat om explicit kompetens och implicit kunskap 
som går att koppla till vetenskapligt skrivande. Vilka likheter och skillnader som finns 
mellan läroböckerna behandlas i kapitlets samtliga avsnitt. 

6.1 Vetenskapligt skrivande och dess utrymme 
Läroböckernas grafiska form skiljer sig åt avsevärt där teckenstorlek, spaltbredd och antal 
bilder i förhållande till text varierar. Då det är av intresse att belysa vilket faktiskt ut-
rymme som ges till urvalets textuella innehåll – den faktiska textmassan – i läroböckerna 
bör något nämnas om det antal bilder som förekommer i materialet. Detta görs eftersom 
bildernas storlek och antal medför att det textuella innehållet inte överensstämmer med 
böckernas sidantal.  

Läroboken Svenska timmar. Språket har totalt 123 bilder, Insikter i svenska. Svenska 
2–3 har 109 bilder och Språket och berättelsen 3 innehåller 74 bilder. Bilderna i läro-
böckerna är till övervägande del dekorativa, men det förekommer även bilder med ett 
innehåll och en betydelse som kan tolkas som kunskapsbärande. Detta betyder att vissa 
bilder förtydligar innehåll som förmedlas i läroböckerna och bör således inte ses som 
förlust av kunskaps- och kompetensutvecklande text, även om bilderna medför ett visst 
sidbortfall. I de tre diagrammen nedan presenteras procentuell andel bilder, texturval samt 
övrig text i läroböckerna. Detta görs för att redogöra för dels materialets totala textuella 
innehåll vilket har som syfte att utveckla/vidareutveckla kunskap och kompetens hos ele-
ver, dels belysa andelen text i materialet som går att koppla till vetenskapligt skrivande 
(för fullständig redogörelse se bilaga 1). 
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Figur 1.  Procentuell andel bilder samt procentuell andel textuellt innehåll i studiens urval och 
övrig text 

De tre diagrammen ovan visar den andel text i läroböckerna som utgör studiens urval (se 
tablå 2) och således går att koppla till vetenskapligt skrivande. Vidare är det av intresse 
att redogöra för vilket utrymme presentationen av vetenskapligt skrivande får i läroböck-
erna – hur stor andel text som behandlar vetenskapligt skrivande i materialet. För att 
avgöra det exakta utrymmet räknas samtliga ord i läroböckerna, i det bredare urvalet samt 
i de delar av urvalet som uttryckligen rör vetenskapligt skrivande – och avrundas därefter. 
I diagrammen nedan redogörs för andelen text i materialet där dels det bredare urvalet – 
sådant innehåll som går att koppla till vetenskapligt skrivande – dels text som behandlar 
vetenskapligt skrivande går att utläsa (för fullständig redogörelse se bilaga 2). 

 

Figur 2. Procentuell andel text kopplat till vetenskapligt skrivande (det bredare urvalet) och text 
som behandlar vetenskapligt skrivande (delurvalet) samt procentuell andel övrig text 
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Utifrån diagrammen går det att utläsa hur stor andel urvalet i läroböckerna får i förhål-
lande till bilder och övrig text samt hur stort utrymme som tilldelas vetenskapligt skri-
vande.  

Svenska timmar. Språket och Insikter i svenska. Svenska 2–3 har samma andel bilder i 
förhållande till dess totala sidantal. Trots att Svenska timmar. Språket har ett totalt sid-
bortfall på 49 sidor på grund av bilder (se bilaga 1) – vilket är mer än de två andra läro-
böckerna – har denna bok endast två sidor som faller bort i själva urvalet. Boken har i 
både sidantal och ordantal överlägset störst procentandel som går att koppla till veten-
skapligt skrivande. När det gäller övrigt antal ord har boken dock enbart en procent fler 
ord än boken Insikter i svenska. Svenska 2–3.  

Insikter i svenska. Svenska 2–3 är den bok som har minst andel text som går att koppla 
till vetenskapligt skrivande, tätt åtföljd av Språket och berättelsen 3. Denna bok har dess-
utom minst andel som behandlar vetenskapligt skrivande i urvalet. Därtill är bokens fak-
tiska ordantal som behandlar vetenskapligt skrivande även minst i jämförelse med de 
andra böckerna. 

Språket och berättelsen 3 är av dessa tre läroböcker den bok som har störst andel bilder 
i förhållande till dess totala sidantal. Vidare har boken minst totalt sidantal och minst antal 
ord som går att koppla till vetenskapligt skrivande. Däremot är andelen text som går att 
koppla till vetenskapligt skrivande 21,4 procent vilket är mer än i Insikter i svenska. 
Svenska 2–3. Språket och berättelsen 3 är även den bok som har störst andel ord som 
behandlar vetenskapligt skrivande. 

6.2 Utvecklande/vidareutvecklande aktiviteter 
Aktiviteternas syfte i läroböckerna är att ge eleverna möjlighet att utveckla vissa kompe-
tenser. De aktiviteter som undersöks i denna studie är sådana som är ämnade att ut-
veckla/vidareutveckla elevernas vetenskapliga skrivande. I diagrammet nedan presente-
ras antal aktiviteter i det bredare urvalet samt det totala antal aktiviteter som återfinns i 
respektive lärobok. 

 

Figur 3. Antal aktiviteter i urvalet och i läroboken 

Stora skillnader finns i läroböckernas antal aktiviteter där läroboken Svenska timmar. 
Språket är den bok som har överlägset flest aktiviteter – både i urvalet och totalt sett. 
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Dessa varvas frekvent med löptexten och kan således tolkas vara ämnade att konkretisera 
den information och de verktyg som ges där.  

Insikter i svenska. Svenska 2–3 har betydligt färre aktiviteter än Svenska timmar. Språ-
ket. I denna bok hittas enklare övningar som anknyter till den information och de verktyg 
som ges i övrig text, medan mer krävande övningar och uppgifter placeras i slutet av varje 
avsnitt och kapitel. Dessa aktiviteter återanknyter till det läsaren fått ta del av tidigare i 
texten. Språket och berättelsen 3 är den bok av de tre som har minst antal aktiviteter. 
Dessa aktiviteter innefattar att eleverna besvarar frågor som utgår från eller vilkas svar 
finns i löptexten. 

De olika aktivitetstyper som återfinns i läroböckerna är följande (för exempel ur läro-
böckerna se bilaga 3): 

A. Uppgifter och övningar som avser kritisk-analytisk kompetens: aktiviteter där 
elever söker reda på eller noga undersöker, granskar, analyserar, sammanfattar 
och bedömer material. Aktiviteter där elever resonerar/diskuterar, motiverar val 
eller åsikter och/eller drar slutsatser placeras även in under denna kategori. Även 
aktiviteter där elever utifrån en eller flera frågor undersöker, tolkar material, letar 
likheter och skillnader och/eller sovrar material. Aktiviteter som placeras inom 
denna kategori kan exempelvis innebära att elever granskar materials trovärdig-
het. 

 
B. Uppgifter och övningar som avser textkonventioner: aktivitetstyper där elever 

hanterar referat- och citatteknik. Även övningar där elever utifrån en eller flera 
frågor beskriver material. Detta kan exempelvis innebära att elever integrerar an-
nan text i den egna texten genom att redogöra för, sammanfatta eller beskriva 
material eller delar ur material. 

 
C. Uppgifter och övningar som avser stil- och skriftspråkskonventioner: aktiviteter 

där elever identifierar företeelser i språket och/eller förbättrar innehåll i text. 
 

D.  Uppgifter och övningar där elever skriver utifrån särskild texttyp eller text-
genre: Trots att denna typ av uppgifter och övningar avser stil- eller skriftspråks-
konventioner placeras aktiviteter kring texttyp eller textgenre inom denna kate-
gori. Skälet till det är att flertalet av de aktiviteter som sker vid en sådan uppgift 
eller övning går att placera in även under de andra kategorierna. Således bör 
texttyp och textgenre särskiljas från de uppgifter och övningar som avser stil- eller 
skriftspråkskonventioner. 

Även aktiviteter där eleverna skriver efter en särskild mall men som inte nöd-
vändigtvis innefattar en särskild textgenre placeras in under denna kategori.  

I diagrammet nedan presenteras det antal olika uppgifter och övningar som återfinns inom 
det bredare urvalet i de tre läroböckerna. Det förekommer uppgifter och övningar i läro-
böckerna som innefattar flera delar av andra aktivitetstyper. Sådana uppgifters och öv-
ningars värde delas upp och placeras in i flera av aktivitetstypernas kategorier. Exempel-
vis kan en uppgift delas på två om den innehåller två frågor eller delar där varsin fråga 



 

37 
  

eller del behandlar olika aktivitetsyper. Detta görs däremot inte för uppgifter och övningar 
där elever författar en egen text utifrån särskild texttyp eller textgenre – trots att delar från 
de andra aktivitetstyperna behandlas inom dessa. Denna typ av uppgifter och övningar 
placeras istället in under kategori D. Uppgifter och övningar där elever skriver utifrån 
särskild texttyp eller textgenre. 

 
Figur 4. Aktivitetstyper i läroböckerna 

I Svenska timmar. Språket är uppgifter och övningar som avser stil- eller skriftspråkskon-
ventioner i majoritet inom urvalet. Inom dessa läggs stort fokus vid att elever ger respons 
på texter, förbättrar texter, förstår satslära och satsdelar samt bearbetar egen text. Sju upp-
gifter/övningar vardera tilldelas kategori A. uppgifter och övningar som avser kritisk-
analytisk kompetens och D. Uppgifter och övningar där elever skriver utifrån särskild 
texttyp eller textgenre. Som tidigare poängterats innefattar de uppgifter och övningar som 
placeras in i kategori D även delar av övriga uppgifts- och övningskategorier. Detta ut-
trycks dock inte alltid explicit i uppgifterna/övningarna utan är implicit urskiljbart.  

I kapitlet Skriva – utreda och rapportera i boken Svenska timmar. Språket skriver ele-
verna exempelvis en mindre rapport där de gör en attitydundersökning. Undersökningen 
går ut på att eleverna ska ta reda på huruvida olika åldersgrupper tycker att det är viktigt 
eller inte att tala och skriva korrekt svenska i olika typer av sammanhang. Eleverna skri-
ver utifrån en mall vilken de tidigare i kapitlet fått tillgång till och tanken är att de ska 
skapa sig en förförståelse av rapportens olika delar och vad som behandlas inom dessa. 
Förutom att uppgiften placeras i kategori D där eleverna lär sig textgenrens struktur och 
disposition får de även analysera sina enkätsvar. Detta innebär att de resonerar kring sva-
ren och drar slutsatser, vilket är aktiviteter som förekommer i kategori A. Dessutom får 
eleverna öva sig på att referera och källhänvisa då de söker artiklar som behandlar ämnet 
de skriver om och dessa aktiviteter är sådana som förekommer i kategori B Således be-
handlas aktiviteter från samtliga kategorier vid denna typ av uppgift. 

Att eleverna hänvisar till annat material som de själva söker efter bör även innebära 
att de övar sig i källkritik – kategori A – då sökandet efter lämpliga artiklar innefattar att 
eleverna sovrar och jämför material. Därefter refererar de till och citerar viktiga delar – 
kategori B. Att förhålla sig kritisk till sina källor är dock inget som uppmanas till i själva 
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uppgiften, men det nämns kort i kapitlets tidigare löptext vilken är ämnad att förbereda 
eleverna inför uppgiften. 

I läroboken Insikter i svenska. Svenska 2–3 är uppgifter som placeras in i kategori D i 
majoritet. De uppgifter och övningar som är minst förekommande i boken är de som avser 
stil- eller skriftspråkskonventioner och de av kritisk-analytisk karaktär. Som tidigare 
nämnts förekommer det dock aktiviteter inom kategori D som behandlar övriga kategori-
ers aktiviteter. Samtliga av de kritisk-analytiska uppgifterna och övningarna går ut på att 
eleverna granskar material utifrån frågor genom vilka de gör en helhetsbedömning av 
materialet. De aktiviteter som avser stil- och skriftspråkskonventioner innefattar exem-
pelvis att eleverna identifierar sambandssignaler i en text. ”Titta också på hur författaren 
får ihop de olika delarna till en text” (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:66). 

Språket och berättelsen 3 har endast fem aktiviteter. Fyra av dessa innebär att eleverna 
ska läsa ett utdrag ur en texttyp/textgenre och redogöra för eller beskriva exempelvis den 
metod eller det material som används, vad syftet är, hur väl det presenteras och så vidare. 
Skillnaden mellan den aktivitet som placerats i den kategori som avser stil- och skrift-
språkskonventioner och de som placerats i den som avser textkonventioner är att den ti-
digare syftar till att beskriva språkliga företeelser i texten, medan de senare syftar till att 
beskriva materialets innehåll. Uppgifterna är till för att exemplifiera olika element av ve-
tenskapligt skrivande. Den uppgift som placerats i kategori D är ett utredande pm som 
fungerar som en slutuppgift för kapitlet där ämnet är språk och litteratur. I uppgiften åter-
finns samtliga uppgifts- och övningstypers aktiviteter. Kunskap kring dessa aktiviteter 
konkretiseras tidigare i kapitlet, förutom kunskap om källhantering som placeras i slutet 
av kapitlet där källkritik, referatteknik och citatteknik behandlas. 

6.3 Explicit kompetens och implicit kunskap 
I detta avsnitt presenteras resultat som rör de kompetenser kopplade till vetenskapligt 
skrivande som explicitgörs och fokuseras i de olika läroböckerna samt vilka implicita 
kunskaper där eleverna förväntas besitta viss sakkunskap som går att urskilja i läroböck-
erna. Avsnittet är uppdelat efter Asks (2007) huvudkategorier för vetenskapligt skrivande 
kritisk-analytisk kompetens, akademiska textkonventioner och lyhördhet för stil- och 
skriftspråkskonventioner.  

6.3.1	Kritisk-analytisk	kompetens		
I läroboken Svenska timmar. Språket framträder kritisk-analytisk kompetens till övervä-
gande del i samband med att källkritik diskuteras. Stort fokus läggs i kapitel 1 på att elever 
tillägnar sig kunskaper om källkritik där tips på hur de kan resonera då de står inför upp-
giften att granska källor delges. I kapitlet diskuteras Sverige som informationssamhälle 
där internet och den information som finns tillgänglig står i centrum för samtalet. Elever 
får här ta del av varför det är viktigt att granska källor och hur de kan gå tillväga då de 
undersöker huruvida en källa är trovärdig eller inte.  

Tolv frågor ställs och besvaras i kapitlet angående källor på internet genom vilka ele-
verna ska utveckla/vidareutveckla sin kunskap och kompetens beträffande källkritik. 
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Dessutom varvas texten med ett flertal aktiviteter som är ämnade att utveckla/vidareut-
veckla elevernas kunskap och kompetens inom ämnet. Den kritisk-analytiska kompeten-
sen är tydligt framträdande och explicit i läroboken där behovet av att källors trovärdighet 
granskas och analyseras explicitgörs vid flera tillfällen i texten. Exempelvis då Wikipedia 
diskuteras: ”[v]em som helst, alltså även du, kan när som helst skapa nya artiklar och 
ändra dem som redan finns”, eller då bloggar nämns: ”[i]ngen granskar fakta och ingen 
kontrollerar språket. Mycket kan alltså vara fel eller knasigt” (Waje & Skoglund 2011:26–
28). Själva begreppet källkritik nämns dock aldrig i avsnittet men uttrycks i och med att 
granskning av stoff, sovring och jämförelser av material och analys behandlas.  

Vidare tränas den kritisk-analytiska kompetensen även vid andra tillfällen även om 
detta inte uttrycks explicit. Det sker exempelvis vid bearbetning av text: ”bearbetning är 
den viktigaste delen av skrivprocessen. Det är då du undersöker om texten förmedlar det 
du vill – och redigerar den så att den gör det” (Waje & Skoglund 2011:105), och ”[i] 
många skrivsammanhang är det viktigt att göra rätt ordval och rätt urval av fakta beroende 
på vem du riktar dig till” (Waje & Skoglund 2011:109). 

Precis som i föregående bok avhandlas källkritik ingående och är tydligt explicit i lär-
oboken Insikter i svenska. Svenska 2–3. Annars förekommer det få ställen där läroboken 
redogör för kritisk-analytisk kunskap och kompetens. Kunskap om kompetensen före-
kommer implicit då referatmarkörer och sambandssignaler diskuteras i samband med in-
formation om hur texter sammanställs. Eleverna uppmanas här att söka efter information 
som är återkommande inom flera olika texter för att därefter koppla ihop informationen 
genom att beskriva likheter och skillnader i texterna. Detta ska eleverna göra med hjälp 
av referatmarkörer och sambandssignaler, exempelvis: ”[i] motsats till Jonsson håller 
Harstad inte med om… Harstad tycker tvärtom att…Tanggaard Skoglund och Harstad är 
eniga om att…medan Jonsson däremot anser att…” (Harstad & Tanggaard Skoglund 
2013:47).9 Att samla in, sammanställa och granska material där likheter och skillnader 
lyfts fram och resoneras kring – likt det ovan beskrivna – är att uppvisa kritisk-analytisk 
förmåga, även om detta inte är explicit uttryckt i läroboken. 

Då källkritik presenteras i boken läggs fokus på att eleverna utvecklar den kritiska 
förmågan snarare än den analytiska – även om den senare är implicit urskiljbar. Meningar 
som ”[d]u måste också kunna bedöma om författaren verkar kunna sitt ämne” (Harstad & 
Tanggaard Skoglund 2013:48), ”fundera på vilken [!] fakta som inte presenteras” och ”du 
måste skilja på fakta och åsikter” (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:49) uttrycker alla 
kritisk-analytisk kompetens. Även senare uttrycks den kritisk-analytiska kompetensen då 
det vetenskapliga arbetets bearbetning diskuteras. Följande går att läsa:  

När du strukturerar upptäcker du kanske att det finns information som kan strykas. 
Ofta har man varit ambitiös och tagit med sådant som egentligen inte har med ämnet 
att göra. (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:78)  

Detta innebär att eleverna införskaffar kritisk-analytisk kompetens genom att granska in-
nehåll och sovra i sitt material. 

                                                
9 Läroboksförfattarna använder i exemplet sina egna namn för att illustrera nyttjandet av referatmarkörer 
och sambandssignaler. 
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Även i Språket och berättelsen 3 uttrycks analytisk kompetens explicit på flera ställen 
i texten. De första två gångerna analys nämns står inte förmågan i fokus utan snarare är 
det kunskap rörande opersonlig röst och stil, logisk struktur och disposition – lyhördhet 
för stil- och skriftspråkskonventioner – samt skrivprocessen som är i fokus. Vid det första 
tillfället förväntas elever som läser texten redan besitta kunskap om analytisk kompetens. 
I texten poängteras att en opersonlig röst eller stil inte innebär att en egen analys utesluts 
ur ett vetenskapligt arbete, men att analyser bör samlas på ett särskilt ställe i texten. Så-
ledes är det kunskap om uppsatsstruktur snarare än ett explicitgörande av den analytiska 
kompetensen som här behandlas. Andra gången som analytisk kompetens berörs är vid 
presentation av arbetets skrivprocess där analytisk kompetens nämns som ett sätt att förstå 
en uppgift och vad den kräver av sin skribent. Det som sägs om analys i detta samman-
hang är följande:  

Om du har en tydlig bild av det du ska göra och vad uppgiften kräver blir det enklare 
att påbörja skrivandet. Därför bör du alltid analysera uppgiften eller skrivsituat-
ionen. […] När du har förstått och analyserat skrivuppgiften, valt ämne, kommit på 
en lämplig frågeställning och samlat material är det dags att påbörja skrivandet. 
(Gustafsson & Wivast 2017:12) 

Trots att fokus ligger vid skrivprocessen blir det i förhållande till föregående tillfälle 
mycket tydligare i denna del av texten vad det innebär att analysera och varför detta görs. 
Kompetensen har således explicitgjorts.  

Kritisk-analytisk kompetens förekommer då efterarbetet i skrivprocessen behandlas i 
läroboken. Här ges eleverna flera kontrollfrågor att förhålla sig till där textens disposition, 
kommunikation samt interpunktion och stavning bearbetas. Även om det inte uttrycks 
explicit så tränar eleverna sin kritisk-analytiska kompetens i denna del av läroboken. 

Ännu ett explicitgörande av analys och dess funktion görs då val av metod berörs i 
boken gällande den vetenskapliga texten. ”Du bör också analysera valet av metod genom 
att motivera varför just den metoden fungerar bäst i sammanhanget” (Gustafsson & 
Wivast 2017:18). Kunskap rörande analytisk kompetens blir i citatet tydlig. Däremot 
finns inte den kritiska kompetensen tydligt representerad i denna del av texten och inte 
heller i tidigare delar. Valet av metod bör dock innebära att elever jämfört olika typer av 
metoder för att komma fram till vilken som är bäst lämpad för deras egen rapport eller 
uppsats.  

Vidare presenteras analys i förhållande till den vetenskapliga textens struktur och vad 
analysen är ämnad att göra i denna typ av text. På detta ställe delges fem frågor som elever 
kan ställa sig då de analyserar resultat i sitt arbete. Här är även den kritisk-analytiska 
kompetensen tydligt representerad och explicit då några av de frågor som eleverna kan 
använda för att analysera sina resultat innefattar en redogörelse av både för- och nackdelar 
samt konsekvenser. Ett utdrag ur en uppsats presenteras därefter där eleverna ges kon-
kreta exempel – i vilka de kan förankra sin kunskap – på hur en analys kan se ut och 
genomföras. 

Källkritiska sammanhang är precis som i de föregående böckerna det som står i fokus 
när kritisk-analytisk kompetens behandlas – särskilt vad gäller information på internet. 
Tidigt i boken förklaras det att ett led i att föra sakliga resonemang är att använda sig av 
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olika trovärdiga källor som presenteras med korrekt källhänvisning. Att det således för-
väntas av eleverna att de redan besitter viss sakkunskap kring hur de avgör huruvida en 
källa är trovärdig eller inte är tydligt då det är först i slutet av kapitlet som grundläggande 
källkritik behandlas. I slutet av kapitlet ges den mest utförliga presentationen av kunskap 
och verktyg att förhålla sig till och använda sig av när källor granskas och värderas – 
tidigare nämns detta endast. Trovärdighet och tillförlitlighet diskuteras gällande olika ty-
per av material där information på nätet och i tryckta medier samt primärkällor och se-
kundärkällor diskuteras. Vidare presenteras tips på hur eleven kan förhålla sig till tids-
perspektiv och huruvida information som delges är aktuell eller inte samt textens syfte 
där källans avsikt med informationen diskuteras.  

I boken behandlas även olika perspektiv för att tolka text där den analytiska förmågan 
är i fokus – detta görs i avsnittet Att tolka ur olika perpektiv. Teoretiska verktyg delges 
eleverna inom denna del av boken där tolkning genom sovring och jämförelser av material 
och teoretiska angreppssätt förekommer implicit men kritisk-analytisk kompetens ut-
trycks explicit.  

6.3.2	Akademiska	textkonventioner	
I läroboken Svenska timmar. Språket förekommer information om akademiska textkon-
ventioner på ett flertal ställen i urvalstexten. Kunskapen som uttrycks kan vid vissa till-
fällen tolkas vara implicit eller delvis implicit eftersom den explicitgörs ju längre in i 
kapitlet som läsaren kommer eller i det följande kapitlet. I kapitel 4 Skriva – grunderna 
introduceras elever till referatteknik i samband med att information beträffande textsam-
manfattningar diskuteras. I denna del av texten ges information om vad det innebär att 
referera och varför detta görs. Följande går att läsa i läroboken: 

Du kan ofta behöva återge – referera – vad någon annan skrivit. Det gäller då att ta 
fram det viktigaste i texten utan att förvanska innehållet. Själva poängen är natur-
ligtvis att referatet ska vara kortare än originalet. (Waje & Skoglund 2011:137) 

Den andra meningen i citatet kan även ses som en beskrivning av hur elever ska gå till-
väga när de refererar. Vidare förklarar författarna i denna del av boken att ett referat börjar 
med en referatannonsering, ”dvs. information om den ursprungliga texten”, och därefter 
referatmarkeringar ”för att påminna läsaren om att texten återger en text som någon annan 
skrivit” (Waje & Skoglund 2011:137). Även här förtydligas vad och varför. Vidare hän-
visas eleverna till en annan del av boken – två kapitel fram – för att läsa mer om referat. 

I kapitel 6 ges en mer utförlig presentation av referat och referatteknik. Här återges 
informationen som gavs i kapitel 4 och vad, hur och varför förtydligas ytterligare. Även 
kunskap och kompetens från de andra huvudkategorierna för vetenskapligt skrivande går 
att urskilja i denna del. Kritisk-analytisk kompetens går att urskilja eftersom referenten i 
fråga måste analysera texten den ska referera till för att urskilja det absolut viktigaste i 
materialet. Även lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner behandlas eftersom 
språklig korrekthet, objektivitet och disposition berörs i sammanhanget.  

Ett referat ska korrekt återge innehållet i ursprungstexten. Lägg alltså inte till egna 
åsikter eller nya fakta. Ett referat måste med andra ord vara objektivt. Du får dock 
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ändra styckeindelningen, dvs. dispositionen. […] Språket måste vara korrekt. (Waje 
& Skoglund 2011:192) 

Vidare beskrivs konsten att citera där författarna till boken skriver att ”[v]issa meningar 
i originaltexten kan vara så centrala, och så tydligt visa vad författaren menar, att du vill 
återge dem ordagrant” (Waje & Skoglund 2011:197). Därefter ges två exempel på citat, 
korta citat som arbetas in i löptexten och som markeras med citattecken samt längre citat 
som placeras i ett eget stycke, med indrag och utan citattecken. Här poängterar författarna 
att citaten måste vara ”absolut ordagrant återgivna” (Waje & Skoglund 2011:198). För-
fattarna till boken förklarar dessutom att om något ska utelämnas ur den citerade texten 
krävs det en markering som påvisar detta. Denna markering menar författarna ska göras 
med tre punkter och snedstreck. I sammanhanget ges dock inget förtydligande exempel 
på hur ett sådant citat kan skrivas. Således finns det en risk att eleverna misstolkar in-
formationen som ges. Att en markering görs med /…/ då text i ett citat utelämnas är alltså 
den enda informationen som ges; varför en sådan markering bör göras eller hur den an-
vänds uttrycks inte i texten. Kunskap om kompetensen kan således tolkas vara delvis im-
plicit eftersom informationen inte tydligt uttrycks. 

Insikter i svenska. Svenska 2–3 belyser explicit akademiska textkonventioner på två 
ställen i urvalstexten. Vad referat, referatmarkörer, sammanställning av text och källhän-
visning är förklaras första gången med hjälp av förtydligande exempel i löptexten. Vid 
det andra tillfället som akademiska textkonventioner avhandlas ligger fokus vid källhän-
visningar där hänvisningen visualiseras på två sätt, dels som hänvisning i löpande text, 
dels som fotnot. Här ges dock ingen förklaring till skillnaden mellan att källhänvisa i 
löptexten och med hjälp av fotnot. Det enda som sägs i sammanhanget är att ”[m]an kan 
redovisa på två olika sätt” (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:81).  

Vidare förklaras vad en källförteckning är, varför den görs och hur den görs. Följande 
går att läsa: 

Dina källor ska redovisas i en källförteckning, oavsett om de är böcker, artiklar, in-
ternetsidor eller muntliga källor. […] Det ska vara enkelt att avgöra var du har hämtat 
din information. Då kan läsarna kontrollera dina fakta. (Harstad & Tanggaard Skog-
lund 2013:83)  

Kravet på kontrollerbarhet och transparens explicitgörs i detta citat, vilka är kompetenser 
som tillhör akademiska textkonventioner. Därefter presenteras ett exempel på hur en käll-
förteckning ska se ut enligt läroboksförfattarna där fyra olika typer av källor redovisas, 
dock framgår det inte vilket referenssystem som används. Därtill utelämnas muntliga käl-
lor ur exemplet, trots att författarna poängterar denna typ av källa (se citatet ovan). Ingen-
ting sägs om att placera källor i bokstavsordning eller att även källans tryckort/förlagsort 
bör redovisas.  

I boken Språket och berättelsen 3 förekommer kort information om akademiska text-
konventioner på flera ställen i texten. En kort presentation av källförteckning ges halv-
vägs in i urvalsmaterialet samt en djupgående presentation av källhantering i slutet av 
kapitlet Den vetenskapliga texten. Då den vetenskapliga texttypen introduceras i boken 
avslutas presentationen med följande om källor: 
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Eftersom du i dina studier ofta kommer att använda dig av information, teorier eller 
slutsatser som andra skribenter redan kommit fram till, kommer du också behöva 
redovisa källor på ett korrekt sätt. (Gustafsson & Wivast 2017:8) 

Kompetens kring akademiska textkonventioner kan här tolkas vara implicit förekom-
mande eftersom varför eleverna ska redovisa källor endast motiveras genom särskiljandet 
av den egna texten och andras, inte heller detta uttrycks helt tydligt. Att källor redovisas 
för att öka trovärdigheten, kontrollerbarheten och transparensen utesluts helt i resone-
manget, även hur källor redovisas korrekt saknas. En vidare förklaring till varför källor 
bör redovisas återfinns dock vid två senare tillfällen i texten. Vid dessa förklaras följande: 
”[a]llt som står i texten och som inte följs av en källhänvisning är din åsikt!” (Gustafsson 
& Wivast 2017:9) och ”[e]ftersom alla källor du använder dig av alltid måste redovisas i 
din text är det bra att komma ihåg att anteckna varifrån du fått alla uppgifter som du tänker 
använda” (Gustafsson & Wivast 2017:18).  

Information beträffande redovisning av källor blir successivt mer explicit ju längre in 
i texten läsaren kommer. Att elever behöver redovisa sina källor uttrycks tidigt i texten, 
vid ett senare tillfälle explicitgörs även varför. Kunskapen kan således beskrivas vara 
delvis explicit eftersom läsaren vid detta tillfälle inte vet vad som ska antecknas i de källor 
som redovisas, alltså hur redovisningen görs. Detta explicitgörs dock på ett ställe längre 
in i boken. Hur källor redovisas kommer för första gången på tal när den vetenskapliga 
rapportens/uppsatsens beståndsdelar i form av struktur och disposition presenteras. Viss 
förvirring kan uppstå i denna del av texten då begrepp som referensförteckning, bilagor, 
litteraturförteckning, källförteckning, referenslista och källhantering nämns utan att ett 
särskiljande eller förtydligande av begreppen sker. Att viss förförståelse kring dessa be-
grepp förväntas av eleverna skulle således kunna uttolkas. 

Skillnaden mellan litteraturförteckning och källförteckning förklaras dock senare när 
en exempelförteckning över material listas. ”Om du enbart använt litteratur som källor 
kan förteckningen kallas ’Litteraturförteckning’ annars är det brukligt att kalla den ’Käll-
förteckning’” (Gustafsson & Wivast 2017:24). Därefter ges ett exempel på en förteckning 
över både litteratur, webbsidor och artiklar där denna benämns Litteraturförteckning – 
trots förklaringen i föregående citat. 

I ett textexempel i Språket och berättelsen 3 förekommer källhänvisningar vilket åt-
följs av uppgiftsfrågor där en av dessa frågor behandlar typen av källor som skribenten 
till texten använder sig av. I detta sammanhang blir elevernas uppgift att analysera typen 
av källor och redogöra för dessa. Således får eleverna – utifrån analytisk kompetens – 
identifiera olika typer av källor och följaktligen utveckla/vidareutveckla kunskap och 
kompetens även beträffande akademiska textkonventioner.  

Den mest utförliga presentationen av akademiska textkonventioner ges som tidigare 
nämnts i slutet av kapitlet Den vetenskapliga texten i Språket och berättelsen 3. Här ex-
plicitgörs vad källhänvisning och källförteckning är, hur skribenten hanterar referat och 
citat genom markörer och varför detta görs. Dessutom behandlas hakparenteser […] och 
snedstreck /…/ då något tas bort inom ett citat samt hakparenteser [med tillägg] inom 
citat. Avslutningsvis presenteras olika exempel på källhänvisningar utifrån systemen Ox-
ford och Harvard. Informationen som delges är att källhänvisningar kan göras ”enligt två 
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olika system: Harvard och Oxford” (Gustafsson & Wivast 2017:34). Detta kan dock 
uppfattas som om dessa två system är de enda som existerar – vilket inte är fallet. 

6.3.3	Lyhördhet	för	stil-	och	skriftspråkskonventioner	
När textkompetens behandlas i Svenska timmar. Språket ligger fokus vid att eleverna 
identifierar olika texttyper. Detta får eleverna göra genom att läsa olika textgenrer. Såle-
des är det kritisk-analytisk kompetens snarare än textkompetens som behandlas. När de 
olika texttyperna beskrivs för eleverna är det tydligt att eleverna förväntas vara bekanta 
med och besitta viss kunskap och kompetens om olika textgenrer. Detta framkommer då 
exempelvis följande står i löptextens efterföljande aktiviteter: ”Skriv nu två texter (krö-
nika, nyhetsartikel eller annons)” och ”[s]kriv en nyhetsnotis” (Waje & Skoglund 
2011:114–115) trots att dessa inte tydligt redogjorts för tidigare i urvalet. 

Då vetenskapligt skrivande behandlas i boken betonar författarna att även om de be-
skriver både arbetssätt och utanverk10 kan kraven för olika textgenrer se olika ut beroende 
på vilken kontext de skrivs i. ”Det är viktigt att den som skriver tar reda på vilka förvänt-
ningar och regler som gäller för den specifika situationen” (Waje & Skoglund 2011:204). 
Därefter beskrivs den vetenskapliga uppsatsen/rapporten och hur den disponeras där lär-
oboksförfattarna explicitgör vad, hur och varför beträffande dess stil- och skriftspråks-
konventioner. Även språklig korrekthet, grammatik och skrivregler behandlas i urvalet 
av läroboken. 

I Insikter i svenska. Svenska 2–3 läggs störst fokus vid stil- och skriftspråkskonven-
tioner. En stor del av urvalet behandlar olika textgenrer där korta förklaringar av form 
och innehåll inom olika genrer varvas med längre exempeltexter. Dessa avslutas ofta med 
aktiviteter för att ytterligare förankra kunskap om stil- och skriftspråkskonventioner hos 
eleverna.  

Viss implicit kunskap uttrycks vad gäller lyhördhet för stil- och skriftspråkskonven-
tioner. Följande går exempelvis att läsa om essä då denna definieras i urvalet: 

Essän påminner om krönikan. […] Men essän är längre, och den behöver inte handla 
om något dagsaktuellt ämne. […] Essän påminner också om ett vetenskapligt arbete, 
med källor och hänvisningar. (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:62)  

Krönikor behandlas inte i läroboken men det som går att urskilja i citatet är att den är 
kortare än essän och handlar om dagsaktuella ämnen, vad detta innebär förklaras dock 
inte i texten. Temat Att skriva vetenskapligt presenteras dock i slutet av detta urvalska-
pitel. Förutom kunskap om disposition i kategorin lyhördhet för stil- och 
skriftspråkkonventioner presenteras även några förhållningspunkter gällande språk och 
stil då den vetenskapliga texten skrivs. Varför skribenten ska skriva korrekt motiveras 
genom följande: ”Om man ska bli tagen på allvar måste texten vara välskriven och 
trovärdig” (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:80). Detta bör även innebära viss 
precision, klarhet och koncentration i texten vilket i läroboken förklaras som att eleverna 
inte ska skriva pratigt, utan enkelt och tydligt.  

                                                
10 Hur texten ska se ut. 
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Vidare presenteras språkets uppbyggnad där fonem, morfem, prefix, suffix och syntax 
presenteras. Här ligger fokus på att beskriva vad dessa innefattar. Varför kunskapen är 
viktig att besitta motiveras eller förklaras endast genom följande: 

Vill man […] prata om språk eller sin egen språkinlärning är det bra om man kan 
använda vissa begrepp. Det blir lättare att jämföra svenskan med andra språk. Kun-
skaper om språkets uppbyggnad ger dig helt enkelt verktyg för att prata om språk 
med andra. (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:296) 

Motiveringen till varför elever ska förstå det svenska språkets uppbyggnad underbyggs 
endast genom att eleverna kan prata om språk; huruvida elever förstår relevansen av 
språkkunskaper utifrån en sådan motivering eller inte är svårt att avgöra. Genom att jäm-
föra svenskan med andra språk analyserar elever språket, men varför detta bör göras och 
i vilket sammanhang utelämnas ur diskussionen. Att jämförelsen av andras språk med det 
egna och en förståelse av språkets olika delar bistår utvecklingen av det egna språket och 
inlärning av nya språk explicitgörs inte i sammanhanget. 

Av de tre huvudkategorierna för vetenskapligt skrivande får lyhördhet för stil- och 
skriftspråkskonventioner störst utrymme även i läroboken Språket och berättelsen 3. Av 
den kunskap och kompetens som representeras inom denna huvudkategori är det presen-
tation av den vetenskapliga uppsatsens/rapportens struktur och disposition som behand-
las. Således är det textkompetens – kunskap om struktur i texttyp/textgenre – som ligger 
i fokus i bokens urval. Viss kunskap delges dock även beträffande stilnivå.  

Det som sägs om den vetenskapliga textens akademiska stil är exempelvis att den in-
nefattar ett formellt språkbruk där personliga pronomen utesluts, meningsstrukturen är 
passiv och att användningen av substantiv är mer vanligt förekommande än i andra texter. 
Här förväntas det av eleverna att de besitter vissa förkunskaper i grammatik och satslära 
för att de ska behärska den akademiska stilnivån i vetenskapliga uppsatser/rapporter. Vad 
gäller personlig röst sägs följande i läroboken: 

Eftersom skribenten i huvudsak är osynlig i sakprosatexter skrivs texten också på ett 
opersonligt sätt till exempel genom att undvika slanguttryck och personliga uttrycks-
sätt. (Gustafsson & Wivast 2017:7) […] I vetenskapliga texter ska innehållet, inte 
skribenten, stå i fokus. Det innebär att man använder ett opersonligt språk som inte 
tar fokus från informationen som presenteras. […] [Det] innebär att man så långt det 
är möjligt och logiskt undviker att skriva ut personliga pronomen som ”jag” eller 
”vi”. (Gustafsson & Wivast 2017:8) 

Att texten skrivs på ett opersonligt sätt innebär enligt läroboken att skribenten reflekterar 
över och överväger användningen av personliga pronomen och uttryck samt att språket 
inte ska ta fokus från innehållet. Kunskap och kompetens kring akademisk stil kan sägas 
vara delvis explicit uttryckt i läroboken eftersom lyhördhet för stil- och skriftspråkskon-
ventioner uttrycks men vissa förkunskaper – som inte specificeras i texten – krävs. Såle-
des förväntas eleverna besitta kunskaper som boken inte uttrycker.  

Vad gäller disposition och den logiska ordningen i den vetenskapliga uppsatsen/rap-
porten är denna explicit uttryckt. Tydliga förklaringar, exempel och bilder presenteras för 
att elevernas förståelse ska öka och kunskap förankras. Eleverna får tillgång till vad den 
vetenskapliga texten innefattar, hur materialet bör presenteras och varför detta görs på 
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det sätt som görs bekant. Även kunskap och kompetens beträffande kritisk-analytisk kom-
petens och akademiska textkonventioner påträffas i de delar som behandlar lyhördhet för 
stil- och skriftspråkskonventioner. Oftast uttrycks dessa explicit, men även implicit kun-
skap och kompetens beträffande de övriga huvudkategorierna för vetenskapligt skrivande 
urskiljs då textkompetens behandlas. Här tas det dessutom för givet att eleverna är väl 
insatta i ordbehandlingsprogrammet Word och besitter vissa grundläggande datakun-
skaper. Detta behöver inte tolkas som kunskap och kompetens kopplade till vetenskapligt 
skrivande, men kunskap och kompetens inom ämnet är en förutsättning för att ett veten-
skapligt arbete ska kunna utföras.  
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7. Diskussion 
I enlighet med diskursanalysen har det vetenskapliga skrivandet som definition i de un-
dersökta läroböckerna relaterats även till andra diskurser. Läroböckerna påverkas av lä-
roplan och även av den akademiska diskursen då de är producerade i syfte att förbereda 
eleverna inför inträde till högre studier. I de undersökta läroböckerna förekommer det 
många likheter gällande presentationen av vetenskapligt skrivande och dess beståndsde-
lar. Samtliga av Asks (2007) huvudkategorier11 för vetenskapligt skrivande finns med i 
respektive lärobok och behandlas både separat och tillsammans med övriga huvudkate-
gorier, men i olika stor utsträckning och tydlighet. Likheter finns dessutom mellan hu-
vudkategorierna för vetenskapligt skrivande, Lgy11 och de undersökta läroböckernas de-
finition av vetenskapligt skrivande.  

Trots att definitionerna har vissa likheter är de inte helt överensstämmande. Dessutom 
ingår definitionerna i olika kontexter där Ask (2007) och Lgy11 behandlar vad och delvis 
hur och varför gällande vetenskapligt skrivande, medan läroböckerna är ämnade att be-
handla samtliga – vad, hur och varför. I de undersökta läroböckerna finns både skoldis-
kursen och den akademiska diskursen närvarande. I läroboken Insikter i svenska. Svenska 
2–3 motiveras innehållet i boken och elevernas utveckling/vidareutveckling av kunskaper 
och kompetenser genom de mål som återfinns i läroplanen. I de båda andra böckerna är 
det inträdet i den akademiska diskursen som står för varför elever ska utveckla/vidareut-
veckla vissa kunskaper och viss kompetens. 

Den huvudkategori som får störst fokus och som även mest frekvent explicitgörs i 
läroböckerna är lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner. Den huvudkategori som 
oftast är implicit urskiljbar är den kritisk-analytiska kompetensen. Denna huvudkategori 
explicitgörs och övas oftast då källkritik behandlas i läroböckerna. Akademiska textkon-
ventioner uttrycks oftast explicit i läroböckerna och behandlas vanligen som en del i en 
större helhet tillsammans med övriga huvudkategorier.  

Aktiviteter som avser stil- eller skriftspråkskonventioner samt aktiviteter där elever 
skriver utifrån en särskild texttyp eller textgenre har särskiljts i resultatdelen eftersom den 
senare aktivitetstypen innefattar delar av samtliga aktivitetstyper. När elever ska skriva 
utifrån en särskild texttyp eller textgenre är det dock stil- och skriftspråkskonventioner 
som står i fokus. Tillsammans är dessa två aktivitetstyper de som ges mest utrymme i de 
undersökta läroböckerna. 

Andelen text som går att koppla till vetenskapligt skrivande i läroböckerna skiljer sig 
åt. Svenska timmar. Språket är den bok som har störst andel text som går att koppla till 
vetenskapligt skrivande. Däremot har läroboken Språket och berättelsen 3 nästan tre 
gånger större textandel som explicit behandlar vetenskapligt skrivande än de båda andra 
läroböckerna. Dessutom är bokens totala antal ord som behandlar vetenskapligt skrivande 
mer än i de två andra läroböckerna. Således går det att tolka det som om boken Språket 
och berättelsen 3 lägger större fokus på vetenskapligt skrivande och på att förbereda ele-
verna inför inträde i en akademisk diskurs än övriga läroböcker. Detta kan bero på att 

                                                
11 Kritisk-analytisk kompetens, akademiska textkonventioner och lyhördhet för stil- och skriftspråkskon-
ventioner. 
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denna bok är riktad endast till kursen svenska 3 där vetenskapligt skrivande har en central 
plats i undervisningen. 

I Asks (2007) studie framgår det att den kritisk-analytiska kompetensen hos elever och 
studenter är bristfällig och Norlunds (2009) resultat visar att aktiviteter av kritisk-analy-
tisk karaktär inte får särskilt stort utrymme i undervisning. Den kritisk-analytiska kom-
petensen lyser med sin frånvaro även i föreliggande studies undersökta läroböcker. Re-
sultatet i avsnitt 6.2 visar att tämligen få kritisk-analytiska aktiviteter återfinns inom de 
undersökta läroböckerna vilket bekräftar Asks (2007) studie. I boken Språket och berät-
telsen 3 förekommer inga aktiviteter där den kritisk-analytiska kompetensen står i cent-
rum, däremot förekommer kompetensen implicit i en av aktiviteterna.  

Vid ett flertal tillfällen förekommer implicit kunskap som successivt explicitgörs ju 
längre in i texten som läsaren kommer. Själva explicitgörandet av kompetenser uttrycks 
oftast genom att läroboksförfattarna presenterar information som följs upp med ord och 
fraser likt exempelvis, genom att, detta innebär att, därför bör du och alltså.  

I Sandqvists (1995) studie framkommer att både informationstätheten och bilder ökar 
i läroböcker över tid. Den informationstäthet som Sandqvist framhåller syns även i före-
liggande studies undersökta läroböcker. Mycket av den kunskap som kan tolkas vara im-
plicit där elever förväntas besitta viss sakkunskap kan upplevas vara implicit just för att 
tydliga förklaringar och sammanbindande resonemang ofta utelämnas – eller explicitgörs 
senare i böckerna. Det är tämligen vanligt i läroböckerna att ett begrepp introduceras ti-
digt men att definitionen av begreppet och dess kontext förklaras i ett långt senare skede. 
Informationen som delges upplevs således ofta som mycket koncentrerad. Det bör dock 
poängteras att läroboksförfattare har ett begränsat utrymme till sitt förfogande. Likväl bör 
innehållet explicitgöras eftersom en anledning till att stoffet upplevs koncentrerat är att 
vad, hur och varför inte alltid redogörs för då kunskap och kompetens presenteras och 
övas.  

Vissa av bilderna som förekommer i studiens läroböcker förtydligar det textuella in-
nehållet, men bilderna är som tidigare poängterats (se avsnitt 6.1) till övervägande del 
dekorativa. Bilderna som förekommer i Svenska timmar. Språket och Insikter i svenska. 
Svenska 2–3 utgör 13 procent av läroboken, medan bilder i boken Språket och berättelsen 
3 utgör 15 procent av innehållet. Att det förekommer många bilder i läroböckerna behöver 
dock inte innebära att text gått förlorad i processen, men om bild och text inte samverkar 
i läroböckerna varken förtydligar de eller underlättar inlärningen för elever. Frågan är 
vilket syfte dessa bilder tjänar om de inte explicit fungerar som informativa verktyg med 
ett pedagogiskt ändamål.   

Det bör finnas en mening med den kunskap elever är ämnade att införskaffa. Är detta 
inte tydligt explicit finns risken att eleverna inte inser relevansen av sin utveckling/vida-
reutveckling inom området och därmed finns även en risk att kunskapen inte får fäste. I 
läroböckerna är det till övervägande del vad och hur som explicitgörs kring kunskap och 
kompetens, mer sällan uttrycks ett tydligt varför. Således saknas ofta en motivering till 
varför eleverna ska utveckla/vidareutveckla vissa kunskaper och kompetenser vilket i sig 
kan vara ett hinder för elevernas utveckling, tillika deras inträde i den akademiska diskur-
sen. Att elever exempelvis vet vad en källhänvisning är och hur den görs utan att ha för-
ståelse för varför kravet finns gör att grundläggande förståelse uteblir.  
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På vissa ställen i läroböckerna tas det för givet att elever redan besitter viss sakkunskap 
kring det ämne som för stunden behandlas. Detta förekommer mest frekvent i läroboken 
Svenska timmar. Språket. Inom ämnet svenska ska det ske en progression mellan kurser 
och således bör författarnas presupposition av vissa förkunskaper vara legitimerad ef-
tersom det bör kunna antas att eleverna utvecklat viss kunskap i de tidigare kurserna. 
Boken är dock skriven för att täcka kurserna 1, 2 och 3 vilket implicerar att eleverna ska 
ha utvecklat dessa kompetenser redan i grundskolan.  

Av de tre undersökta böckerna innehåller denna bok flest övningsuppgifter. Mängden 
aktiviteter i boken medför dock en viss problematik då informationen i dessa är mycket 
koncentrerad. Detta medför att vissa aktiviteter har bristfälliga förklaringar där deras syfte 
inte tydligt framgår. Det är även svårt att urskilja vilken typ av kunskap eller kompetens 
som eleverna är ämnade att utveckla genom dessa aktiviteter. Således uteblir ett explicit 
varför även vid dessa aktiviteter. 

Likt det Lilja Waltås (2016) studie visar angående böcker för yrkesförberedande pro-
gram går det även att urskilja i föreliggande studies läroböcker att språkinlärning och 
kunskap kring att redogöra snarare än att tolka och analysera fokuseras. I läroböckerna är 
det huvudkategorin lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner som oftast expli-
citgörs och många av de aktiviteter som förekommer i böckerna fokuserar på att elever 
ska beskriva material.  

Den kritisk-analytiska kompetensen är dock ständigt närvarande även om den inte är 
explicit. Som tidigare nämnts explicitgörs kompetensen vanligtvis då källkritik behandlas 
i läroböckerna. Vid dessa tillfällen är det främst den informationsrikedom som finns till-
gänglig på internet som läroboksförfattarna anser att eleverna ska ställa sig kritiska till – 
då mängden information och informationskällor ständigt ökar. Vid dessa tillfällen får ele-
verna tillgång till verktyg genom vilka de kan ställa sig kritiska till och analysera material. 
Vid de tillfällen då implicit kunskap förekommer eller då kompetensen nämns men inte 
explicitgörs saknas sådana verktyg. 

I enlighet med det Bergström och Boréus (2012:355) framhåller gällande diskursana-
lyser har materialet granskats utifrån vad som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle 
kunna sägas. Då kritisk-analytisk kompetens behandlas i läroböckerna på andra ställen än 
då eleverna tränas i källkritik hamnar ofta analytisk kompetens i fokus snarare än kritisk-
analytisk. I resultatdelen redogörs för ett citat beträffande metodval i Språket och berät-
telsen 3 (se avsnitt 6.3.1) där endast den analytiska kompetensen explicitgörs. Eleverna 
ska i sammanhanget motivera varför metodvalet gjorts, detta genom att ange skäl för var-
för metoden är den bästa. Hade läroboksförfattarna uppmuntrat eleverna till att även be-
lysa problematik eller svårigheter med sitt metodval hade elevernas kunskap rörande kri-
tisk-analytisk kompetens dessutom tydligt explicitgjorts och befästs. Detta hade i sin tur 
ökat trovärdigheten och tillförlitligheten för metodvalet. 

Den kompetens som läroböckerna både implicit och explicit ständigt efterfrågar är ett 
uppvisande av referat- och citathantering – akademiska textkonventioner. Läroböckernas 
vad, hur och varför angående dessa akademiska textkonventioner skiljer sig åt men samt-
liga böcker återger kunskap om eller rekonstruerar egna versioner av systemen Harvard 
och Oxford. I läroboken Insikter i svenska. Svenska 2–3 är det oklart vilket referenssystem 
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som används. I boken konstrueras egna regler där källhänvisningar förenklas och reduce-
ras till att hänvisa endast till författare, titel och årtal – eller då material från internet har 
hämtats uppmanas eleverna att endast skriva ut www-adressen – i slutet av arbetet. Detta 
är förvisso begripligt eftersom olika referenssystem innehåller många olika riktlinjer be-
roende på typ av källa som hänvisas. Således kan det vara svårt för elever på gymnasiet 
att skapa en förståelse kring dessa riktlinjer. Däremot uppstår en viss problematik vid 
inträdet i den akademiska diskursen om reglerna som elever lär sig under sin gymnasietid 
inte stämmer överens med de krav som annars existerar. Denna problematik belyser även 
Malmström (2017) i sin studie. 

Intressant är att trots att elever lär sig värdera källors tillförlitlighet är det vedertaget 
att läroböcker inte redogör för samtliga av sina materialkällor. Bildförteckning återfinns 
i böckerna och även textförteckning över de längre texter som elever ska granska, däremot 
förekommer det ofta citat och information i böckerna utan någon hänvisning till källa. 
Exempelvis går följande att läsa i Svenska timmar. Språket: 

’Jag insåg tidigt att det fanns ett samband mellan min förmåga att skriva och min 
kunskap om det behandlade ämnet. Ju mer kunskap, desto bättre språk.’ Så har en 
känd författare [min kursivering] beskrivit hur viktigt det är att vara väl förberedd 
innan man börjar skriva. (Waje & Skoglund 2011:118) 

Vem denna kända författare är hade i sammanhanget varit intressant att veta.12 Även i 
läroboken Insikter i svenska. Svenska 2–3 förekommer denna typ av citat. 

Samma förutsättningar ska skapas för elever att efter gymnasiestudierna ha möjlighet 
att träda in i en akademisk diskurs, oavsett om de läser yrkesförberedande eller studieför-
beredande program. De böcker som undersöks i föreliggande studie har valts då de är 
ämnade att fungera för studieförberedande program, däremot säger sig läroboken Insikter 
i svenska. Svenska 2–3 även vara anpassad till yrkesförberedande program. Hur denna 
bok är anpassad till yrkesförberedande program uttrycks dock inte, varken av förlag eller 
av läroboksförfattare. Med resultatet av Lilja Waltås (2016) och Norlunds (2009) studier 
i åtanke och deras undersökningar av böcker blir det dock intressant att se att Insikter i 
svenska. Svenska 2–3 i jämförelse med de andra två böckerna i föreliggande studie har ett 
betydligt enklare språk, den har även en mer kamratlig ton än läroboken Språket och 
berättelsen 3. Även boken Svenska timmar. Språket har en kamratlig ton där författarna 
till boken säger sig ha skrivit en bok som ”kombinerar en humoristisk ton med pedagogisk 
tydlighet” (Gleerups 2011). Denna humoristiska ton läroboken är skriven i innefattar dock 
delar i boken där ironi och sarkasm uppträder vilket för en elev kan vara svårt att uppfatta 
i textform då sådant som annars signalerar att något sägs ironiskt eller sarkastiskt – 
kroppsspråk, tonfall, röstläge – uteblir. Att boken är skriven med denna underton riskerar 
således att det författarna till läroboken menar är pedagogisk tydlighet inte uppfattas vara 
tydligt av elever. 

I urvalet i de läroböcker som undersöks i denna studie förekommer ett implicit inne-
håll. Detta förblir antingen implicit eller explicitgörs successivt ju längre in i texten som 
läsaren kommer. Mycket av den information och de uppgifter som delges eleverna saknar 

                                                
12 Googlar eleverna på citatet bör de dock finna att det är Olof Lagercrantz i Konsten att läsa och skriva 
(1985:49) som citeras.  
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tydliga förklaringar och sammanbindande resonemang och ofta utelämnas en förklaring 
till varför viss kunskap och kompetens är relevant. Då tidigare forskning visar att elever 
har bristfälliga kunskaper om skrivande särskilt vad gäller kritisk-analytisk kompetens är 
det oroväckande att kunskap om och träning av denna kompetens explicitgörs nästan ute-
slutande då källkritik behandlas i läroböckerna. I övrigt är kritisk-analytisk kompetens 
implicit förekommande i läroböckerna. Huruvida författarnas ambitioner och de tre läro-
böckernas fokusering av villkor för ett vetenskapligt skrivande med elevers högre studier 
som mål uppfylls eller inte måste vara en fråga för fortsatt diskussion.  

Som tidigare poängterats (se avsnitt 2.1.2 och 5.3) bör inte läroboken ses som helt 
oberoende av dess brukare utan istället bör den ses utifrån sitt arbetsområde. Vad gäller 
vidare forskning vore det därför intressant att undersöka hur de undersökta läroböckerna 
används av verksamma lärare och studerande elever på gymnasieskolor, eftersom läraren 
har stor betydelse för vilket innehåll i läroboken som når eleverna och även på vilket sätt. 
Det vore även intressant att undersöka huruvida de undersökta läroböckerna stämmer 
överens med gällande läroplan då böckerna säger sig vara anpassade efter Lgy11. 
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Bilaga 1. Andel text i läroböckerna och andel text kopplad till ve-
tenskapligt skrivande – studiens urval. 

 
Läroboken Svenska timmar. Språket består av 384 sidor och har med sina 123 bilder ett 
estimerat sidbortfall på 49 sidor. Bilderna utgör således totalt 13 procent av läroboken. 
Urvalet i läroboken – text kopplad till vetenskapligt skrivande – ligger på 143 sidor av 
lärobokens totalt 384 sidor och uppgår till 37 procent av textsidorna. Endast 2 sidor i 
urvalet faller bort på grund av bilder. Dessa utgör 1 procent av urvalet men ingår i de 
totalt 13 procent bilder som finns i boken. Kvar blir 50 procent övrig text i läroboken – 
193 sidor av de totala 384 sidorna. 

Insikter i svenska. Svenska 2–3 har 340 sidor och ett estimerat sidbortfall på 46 sidor 
med sina 109 bilder. Dessa bilder utgör – som i föregående bok – 13 procent av lärobo-
kens totala innehåll. Urvalet består av 57 sidor av bokens totala 340 sidor och utgör 17 
procent av läroboken. Av urvalets 57 sidor estimeras sidbortfallet på grund av bilder vara 
5 vilket utgör 9 procent av urvalet. Dessa räknas – precis som i föregående bok – in i den 
totala procent bilder som läroboken består av. Övrig text ligger på 70 procent – 237 sidor 
av bokens totalt 340. 

Språket och berättelsen 3 har 184 sidor och ett sidbortfall på 27 på grund av bilder. De 
74 bilderna utgör 15 procent av bokens totala innehåll. Urvalet består av 34 sidor av totalt 
184 och utgör således 18 procent av boken. 8 sidor faller bort på grund av bilder, alltså 
24 procent av urvalet. De sidorna räknas in i bokens totala sidbortfall – precis som i före-
gående bok. 67 procent av boken utgörs av övrig text – 123 sidor av totalt 184. 
 
  

Läroböcker Svenska timmar. 
Språket 

Insikter i svenska. 
Svenska 2–3 

Språket och berättel-
sen 3 

Sidor 384 340 184 

Antal Bilder 123 109 74 

Estimerat 
sidbortfall 
pga. bilder 

49 46 27 

Andel text 87 % 87 % 85 % 

Uppskattat 
antal ord i 
läroboken 

94 400 77 400 46 500 

Antal ord i 
valda kapitel 
och avsnitt 

39 589 13 973 9 960 

Andel text 
kopplad till 
vetenskapligt 
skrivande 

42 % 18 % 21 % 



 

 

Bilaga 2. Andel text kopplat till vetenskapligt skrivande och andel 
text som behandlar vetenskapligt skrivande.  
 

 
Svenska timmar. Språket har ett uppskattat ordantal på 94 400 ord varav 39 589 går att 
koppla till vetenskapligt skrivande. Av dessa 39 589 ord behandlar 4 565 vetenskapligt 
skrivande. Andel text som går att koppla till vetenskapligt skrivande är 42 procent varav 
5 procentenheter behandlar vetenskapligt skrivande.  

Uppskattat ordantal i läroboken Insikter i svenska 2–3 är 77 400 ord varav 13 973 går 
att koppla till vetenskapligt skrivande. Av dessa 13 973 ord behandlar 3 186 vetenskapligt 
skrivande. Andelen text som går att koppla till vetenskapligt skrivande i boken ligger på 
18 procent varav 4 procentenheter behandlar vetenskapligt skrivande.  

Språket och berättelsen 3 har ett ordantal som uppskattningsvis ligger på 46 500 ord 
varav 9 960 går att koppla till vetenskapligt skrivande. Av dessa behandlar 8 585 ord 
vetenskapligt skrivande. Andelen text i boken som går att koppla till vetenskapligt skri-
vande ligger på 21 procent där 19 procentenheter behandlar vetenskapligt skrivande. 
  

Läroböcker 
  

Svenska timmar. 
Språket 

Insikter i svenska 
2–3 

Språket och berättel-
sen 3 

Uppskattat an-
tal ord i lärobo-
ken 

94 400 77 400 46 500 

Andel text kopp-
lat till veten-
skapligt skri-
vande 

42 % 18 % 21 % 

Uppskattat an-
tal ord om ve-
tenskapligt skri-
vande 

4 565 3 186 8 585 

Andel text som 
behandlar ve-
tenskapligt skri-
vande 

5 % 4 % 19 % 



 

 

Bilaga 3. Exempel på uppgifter ur läroböckerna 
 
A. Uppgifter och övningar som avser kritisk-analytisk kompetens: aktiviteter där elever 
söker reda på eller noga undersöker, granskar, analyserar, sammanfattar och bedömer 
material. Aktiviteter där elever resonerar/diskuterar, motiverar val eller åsikter och/eller 
drar slutsatser placeras även in under denna kategori. Även aktiviteter där elever utifrån 
en eller flera frågor undersöker, tolkar material, letar likheter och skillnader och/eller sov-
rar material. Aktiviteter som placeras inom denna kategori kan exempelvis innebära att 
elever granskar materials trovärdighet. 

Exempel på aktivitetstyp från kategori A (aktivitet hämtad ur Insikter i Svenska. Svenska 
2–3): 

Källkritik 
Välj ut en nyhetsartikel som berättar något som du själv tycker känns ganska osan-
nolikt. Låt artikeln testas mot de fem frågorna på sidorna 48 och 49. Klarar den sig 
igenom en granskning i källkritik? (Harstad & Tanggaard Skoglund 2011:50) 

De fem frågorna på sidorna 48 och 49 som uppgiften hänvisar till: 
1. Vem är det som skriver? 

Är författaren en etablerad forskare, en politiker eller en privatperson som tycker 
till om något? Kanske är det en organisation som vill nå ut med ett budskap? 
Eller ett företag som vill sälja sina produkter? Textens avsändare är avgörande 
för trovärdigheten. Du måste också bedöma om författaren verkar kunna sitt 
ämne.  

2. Varför har texten skrivits?  
Författaren har alltid ett syfte med en text. Det kan vara så enkelt som att under-
hålla eller informera om att något har hänt. Ofta vill författaren påverka dig och 
föra ut ett budskap. Kanske är syftet att sälja något? Eller få dig att ta ställning 
till en viss fråga? I så fall gäller det att vara kritisk mot den fakta som presenteras 
i texten – men också fundera på vilken fakta som inte presenteras. Den som ar-
gumenterar berättar kanske inte hela sanningen? 

Avsändarens syfte har förstås stor betydelse för hur du ska förhålla dig till 
texten. Ett informationsblad om en ny mobiltelefon är garanterat positivt, ef-
tersom företaget vill att du ska köpa telefonen. Om mobiltelefonen testas i en 
dagstidning kan du räkna med att också få läsa om telefonens nackdelar. 

3. När är texten skriven? 
Kontrollera alltid när texten är skriven. Finns det senare texter om samma sak 
kan du utgå från att den informationen är bättre uppdaterad. Om du hittar en 
riktigt färsk artikel är källhänvisningarna i den texten fortfarande aktuella. 

4. Fakta eller åsikter? 
Du måste skilja på fakta och åsikter. En åsikt kan förstås vara baserad på fakta, 
men den är alltid subjektiv. Du kan komma fram till helt motsatt åsikt, trots att 
du och författaren har tillgång till samma fakta. 

Fakta kan nästan alltid kontrolleras. Gör det! Och tänk på att vissa källor är 
pålitligare än andra. Statistiska centralbyrån (SCB), Nationalencyklopedin (NE), 
fackböcker och fackskrifter är exempel på pålitliga källor. 

5. Litar du på det som står? 
Till sist gör du en helhetsbedömning av texten. Litar du på det du har läst? Känns 
fakta, åsikter och slutsatser rimliga? Om svaret är ja kan texten bli en bra ut-
gångspunkt för ditt arbete. (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013:48–49) 
 



 

 

B. Uppgifter och övningar som avser textkonventioner: aktivitetstyper där elever hante-
rar referat- och citatteknik. Även övningar där elever utifrån en eller flera frågor beskriver 
material. Detta kan exempelvis innebära att elever integrerar annan text i den egna texten 
genom att redogöra för, sammanfatta eller beskriva material eller delar ur material. 

Exempel på aktivitetstyp från kategori B (aktivitet hämtad ur Svenska timmar. Språket): 

JÄMFÖRA (MINST) TRE DEBATTINLÄGG 
Den här gången ska du jämföra minst tre debattartiklar. Texterna ska ingå i en aktuell 
debatt och representera olika hållningar eller åsikter. 

Arbeta så här: 
1. Läs igenom texterna flera gånger utan att anteckna något. 
2. Försök att fånga in skillnaderna mellan texterna så väl som möjligt. Anteckna. 
3. Skriv en neutralt hållen text där du presenterar debatten med utgångspunkt i de 

texter du läst. Tänk på att du inte ska ta ställning till sakfrågan eller komma med 
några egna värderingar. Använd referattekniken! 

4. Låt någon annan kommentera ditt utkast. Arbeta sedan vidare tills du är klar. 
(Waje & Skoglund 2011:203) 

C. Uppgifter och övningar som avser stil- och skriftspråkskonventioner: aktiviteter där 
elever identifierar företeelser i språket och/eller förbättrar innehåll i text. 

Exempel på aktivitetstyp från kategori C (aktivitet hämtad ur Svenska timmar. Språket): 

DELA IN I STYCKEN 
I följande artikel har vi tagit bort styckeindelningen. Din uppgift är att föreslå hur 
texten ska delas in. Du måste kunna motivera varje styckeindelning du föreslår. (När 
artikeln publicerades i tidskriften Vi var den indelad i åtta stycken, men det finns 
andra möjliga lösningar.) (Waje & Skoglund 2011:131) 

D. Uppgifter och övningar där elever skriver utifrån särskild texttyp eller textgenre: 
Trots att denna typ av uppgifter och övningar avser stil- eller skriftspråkskonventioner 
placeras aktiviteter kring texttyp eller textgenre inom denna kategori. Skälet till det är att 
flertalet av de aktiviteter som sker vid en sådan uppgift eller övning går att placera in även 
under de andra kategorierna. Således bör texttyp och textgenre särskiljas från de uppgifter 
och övningar som avser stil- eller skriftspråkskonventioner. 

Även aktiviteter där eleverna skriver efter en särskild mall men som inte nödvändigtvis 
innefattar en särskild textgenre placeras in under denna kategori.  

Exempel på aktivitetstyp från kategori D (aktivitet hämtad ur Insikter i Svenska. Svenska 
2–3): 

Enkät 
Gör en mindre enkätundersökning om förståelsen av slangord. Välj ut 20–25 ord 
som du tror att inte alla känner till. Låt ca 50 försökspersoner skriva vad de tror att 
orden betyder. Det är en fördel om försökspersonerna är både kvinnor och män från 
olika åldersgrupper. Sammanställ resultaten. 

Går det att utläsa något mönster? Spelar ålder och kön någon roll för hur bra man 
är på att förstå slangorden? (Undersökningen går att göra med dialektala ord också, 
men de som inte är infödda i trakten kan få problem!) (Harstad & Tanggaard Skog-
lund 2013:85) 


