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Abstract 

Tidigare forskning visar på att studenter som påbörjar universitetsstudier inte har 

tillräckliga kompetenser inom vetenskapligt skrivande. I denna studie undersöks hur 

fyra läroböcker, vilka är skrivna för Svenska 3 på gymnasiet, motiverar och beskriver de 

tre grundkompetenser som krävs för vetenskapligt skrivande, i syfte att förbereda elever 

för högre studier. De tre kompetenserna som undersöks är: kritisk-analytisk kompetens, 

akademiska textkonventioner och språklig stil. Läroböckerna har analyserats genom 

närläsning, och analysenheter inom varje kompetens har identifierats. Studiens resultat 

visar på att de fyra läroböckerna motiverar och beskriver de tre kompetenserna i olika 

grad, och att ingen av dem kan anses förbereda elever tillräckligt för vetenskapligt 

skrivande vid högre studier. Detta beror på otillräcklig information om de tre 

kompetenserna, brist på exempel och otydliga formuleringar som lämnar öppet för 

tolkning om regler. Läroböckerna innehåller också formuleringar som tonar ner vikten 

av vetenskapligt skrivande. 

 

 

Nyckelord 

Vetenskapligt skrivande, läromedel i svenska, läroböcker, akademiskt skriftspråk, 

gymnasieskolan, vidare studier.  
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1 Inledning 

Akademiskt skrivande är viktigt för att forskning och ny kunskap ska kunna spridas, 

läsas och granskas i nya sammanhang. För akademiskt skrivande, som också kan 

benämnas vetenskapligt skrivande, finns det konventioner och genrekrav som en 

skribent alltid måste förhålla sig till. Dessa krav är utformade för att säkerställa att 

akademiska texter på ett säkert och funktionellt sätt redogör för forskningsresultat och 

för vetenskapliga diskussioner. I Sverige ska alla elever som läser svenska på gymnasiet 

”ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation 

som behövs i arbetslivet och för vidare studier” (Skolverket 2011:160). Vidare står i 

läroplanen för gymnasieskolan att läsa hur elever:  

”på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå 

kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för 

att vara väl förberedd för högskolestudier” (Skolverket 2011:9).  

En elev som väljer att läsa vidare efter gymnasiet förväntas alltså kunna förhålla sig till 

de krav som ställs på skrivande i den akademiska miljön redan vid starten av en 

eftergymnasial utbildning.  

Om man beaktar styrdokumenten så ska alltså eleverna ges möjlighet att bli väl 

förberedda för högre utbildning inom högskola eller universitet. I flera år har dock både 

universitetslärare och studenter larmat om det kunskapsglapp som finns mellan 

gymnasiet och högskolan när det gäller vetenskapligt skrivande. År 2013 gick åtta lärare 

från Uppsala och Linköpings universitet samman och skrev en debattartikel med 

rubriken ”Våra studenter kan inte svenska”, där de beskriver hur studenters bristande 

språkförmåga gör att de saknar det ”redskap som är nödvändigt för att överhuvudtaget 

kunna ta till sig humanistisk vetenskap” (Enefalk et.al. 2013) och förklarar att det främst 

är förmåga att uttrycka sig i skrift som brister. Skolverket gjorde en undersökning 2005 

som visade att gymnasieelever saknade tillräckliga språkliga kunskaper för högre 

utbildning (Skolverket 2005), och särskilt nya studenter upplever att det finns ett glapp i 

stadieövergången till högskolan när det gäller vetenskapligt skrivande (Ask 2007). 

Hur vetenskapliga texter skrivs måste gymnasielever1 lära sig under sin studietid, 

och till sin hjälp har de bland annat de läromedel som används i undervisningen. Därför 

är det av vikt att studera vilken bild av sådant skrivande som läroböckerna ger, vilket är 

                                                 
1 Gäller kursen Svenska 3, som är obligatorisk för elever på högskoleförberedande program. Elever på 

icke högskoleförberedande program har dock möjlighet att välja till Svenska 3 och då ingår även dem i 

resonemanget.  
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fokus för den här studien. Huruvida elever blir väl förberedda för högre studier av sin 

gymnasieutbildning beror självklart på flera faktorer än enbart läromedel. Till exempel 

kan lärarens undervisning, lärarens eget material och läroböcker kombineras så att 

eleven når kunskapsmålen. Dock finns en förväntan på att läroböcker innehåller adekvat 

och hållbar information, vilket gör en studie av deras kvalitet och innehåll nödvändig 

och relevant. 

 

1.1 Syfte och avgränsning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur fyra läromedel i svenska för gymnasiet 

motiverar och beskriver vetenskapligt skrivande, i fråga om tre bärande delar inom det 

vetenskapliga skrivandet, i syfte att förbereda elever för högre studier. Dessa tre bärande 

delar är: kritisk-analytisk kompetens, akademiska textkonventioner och språklig stil. 

Studien forskningsfrågor är följande: 

- Vilka motiv för existensberättigandet av kritisk-analytisk kompetens, 

akademiska textkonventioner och språklig stil finns i läromedlen i förhållande 

till vetenskapligt skrivande?  

- På vilka sätt beskrivs dessa kompetenser i läromedlen? 

Studien avgränsar sig till att undersöka fyra utvalda läromedel vilka är riktade till 

gymnasiekursen Svenska 3, en kurs där vetenskapligt skrivande är huvudinnehåll. Det 

bör nämnas att Svenska 3 är en obligatorisk kurs endast på studieförberedande program 

och av det skälet kommer jag inte att föra något resonemang om eventuella skillnader 

mellan läromedel riktade till olika program då det inte är av relevans för studien.  

 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer jag först att ge en kort bakgrund om forskning om 

gymnasieskolans förberedelse för skrivande inom högre studier, där både studenters och 

universitetslärares perspektiv tas upp. Därefter följer en översikt av den 

läromedelsforskning som är relevant för studien, följt av en genomgång av 

vetenskapligt skrivande i styrdokumenten. Slutligen presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter. 
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2.1 Bakgrund 

Debattartikeln av Enefalk m.fl. (2013) som nämndes i inledningen, bidrog till en utökad 

diskussion om studenters bristande skriftspråksförmåga, där flera universitetslärare 

vittnade om liknande erfarenheter. När vetenskapsjournalisten Anders Nilsson 

intervjuade ett tiotal verksamma universitetslärare och forskare över hela landet fick han 

olika bilder av studenternas skrivande. Vissa ”lyfter […] fram studenter som med stor 

entusiasm och begåvning författar välformulerade examensarbeten”(Nilsson 2013), 

medan andra beskriver ”studenttexter [som] är så illa skrivna att de faktiskt inte går att 

begripa” (Nilsson 2013). Det fanns också de som menade att ”såväl ordförråd som 

analysförmåga är så outvecklade att det i princip omöjliggör alla kvalificerade 

intellektuella övningar” (Nilsson 2013). Sammantaget visar debatten att 

universitetslärare uppfattar att studenters skriftspråkliga förmåga har försämrats 

avsevärt de senaste åren. Det kan bland annat kan bero på att gymnasieskolan inte 

längre är studieförberedande i lika hög grad som tidigare, eftersom olika regeringar och 

politiska strömningar har gjort att synen på gymnasieskolan och dess uppgift har 

ändrats. (Borsiin, 2013).  

I sin avhandling har Ask intervjuat nya studenter om hur de upplever skrivandet 

på universitetsnivå, och hon visade att också de tycker att deras skriftspråksförmåga är 

otillräcklig, och att det därför finns ett glapp mellan gymnasieskolan och universitetet 

(2007). En student i Asks studie sade sig ”inte ha fått introduktion i akademiskt 

skrivande på gymnasieskolan” (2007:51) och en annan sade sig ha ”svårt att se någon 

koppling mellan skrivandet i gymnasieskolan och det skrivande han gör nu” (2007:54). 

Sammantaget poängterar Ask att ”[m]ånga nya studenter erfar att de inte uppfyller de 

krav på skriftspråklig kompetens som krävs inom högre utbildning” (2007:47).  

En rapport från Stockholms universitet visar att olika institutioner på universitetet 

upplever att variationen i studenternas skriftspråksförmåga är ett problem, och att det 

finns ”en stor och som det verkar växande grupp av studenter som inte skriver bra och 

som har problem med att skriva korrekt och begripligt” (Strand 2000:5). Det kan finnas 

flera förklaringar till varför studenternas skriftspråksförmåga inte når upp till den 

önskvärda nivån. Hans Strand menar att en förklaring kan vara att: 

Studenternas genrekompetens helt enkelt inte räcker till när det gäller dessa förhållanden, dvs. de 

vet inte eller har bara vaga föreställningar om vad som är den vetenskapliga uppsatsens syfte och 

användning, något som i sin tur skulle kunna gå tillbaka på dels att de inte har fått adekvat 

undervisning i detta avseende. (Strand 2006:66) 
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Om det är så att inadekvat undervisning om vetenskapligt skrivande är en av grunderna 

till problemet är det högst relevant att undersöka hur de läroböcker elever i 

gymnasieskolan möter behandlar ämnet, eftersom läroböcker ofta är en stor del av 

undervisningen.  

2.2 Läromedelsforskning 

När ett riksdagsbeslut som togs 1991 ledde till att Statens Institut för Läromedel (SIL) 

avvecklades innebar det att ”statens kontroll och styrning av läromedel helt upphörde” 

(Skolverket 2006:13). Innan avvecklingen reglerades både läromedelsanvändning och 

läromedelsval av staten, och läromedel var en styrfaktor som tillsammans med andra 

faktorer användes för att ”åstadkomma den likvärdiga eller enhetliga skolan” 

(Skolverket 2006:3). I motsats till hur användningen av läromedel tidigare detaljstyrdes 

har lärarna idag större möjligheter att välja läromedel och hur de ska användas, eftersom 

det sätts större tillit till deras professionella ansvar för att nå de mål staten har satt upp.  

Enligt Skolverket kan läromedel idag innebära fler saker än läroböcker, som 

”representationer i radio, TV, film […] och datorer” (Skolverket 2015). Det är dock 

endast läroböcker som ligger till grund för den här studien.  

Tidigare studier av läroböcker utreder ofta hur de används av lärare och vilken roll 

de har i undervisningen. Det har i resultat från sådana studier visat sig att läroböcker i 

stor utsträckning används som ett komplement för läraren eller som en extralärare, 

eftersom de är skrivna med en typ av lärarröst (Falk-Ytter 1999). Vidare har studier 

visat att de lärare som använder läroböcker i högst grad är lärare som har ett mer 

traditionellt förhållningssätt till sin undervisning (Juhlin-Svensson 2000). En annan 

studie som undersökte nivån på frågor i läroböcker fann att de ofta är ostimulerande och 

hämmar eleverna (Shepardson & Pizzini 1991). 

Den befintliga läromedelsforskningen inom ämnet svenska är liksom den övriga 

läromedelsforskningen ofta fokuserad på hur läroböcker är strukturerade, hur språket är 

utformat och vilken nivå uppgifter och frågor som ges i dem ligger på. Studier som har 

undersökt just sådana frågor har visat att gymnasieelever anser att läroböckerna är 

svårförståeliga, och att en av anledningarna till detta kan vara att läroböckernas innehåll 

och struktur är bristfälliga (Almlöv 1991, Reichenberg 2000). I språkvetenskapliga 

studier av läromedel har främst läsbarhet, disposition och språkets variation i 

läroböckerna undersökts. Resultat från sådana studier har visat bland annat på en 

minskning av språklig variation och en ökning av bildanvändning (Sandqvist 1995, 

Ekvall 1991, Lindberg 1985). Forskning om hur väl innehållet i läroböckerna i svenska 
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stämmer överens med styrdokumenten, och hur de bidrar till att målen uppfylls är dock 

något som verkas saknas.   

2.3 Vetenskapligt skrivande i styrdokumenten 

Skolan och undervisningens utformning regleras av styrdokumenten som innehåller 

både övergripande mål och riktlinjer för hela gymnasieskolan och för specifika ämnen 

och kurser. Att elever ska lära sig en viss nivå av vetenskapligt skrivande är något som 

återfinns både i delarna som gäller för gymnasieskolan i allmänhet och i kursen Svenska 

3, även om det inte alltid benämns som just vetenskapligt skrivande utan är implicit 

förekommande i flera olika mål och vidare formuleringar. Följande utdrag från de 

kunskaper som beskrivs i ”Övergripande mål och riktlinjer” går att koppla till 

vetenskapligt skrivande:  

Det är skolans ansvar att varje elev: 

- på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå 

kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven 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, – reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära, – kritiskt 

granska och värdera påståenden och förhållanden, 

- har förmåga att kritiskt granska och bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att 

kunna diskutera och ta ställning till olika livsfrågor och värderingsfrågor. (Skolverket 2011) 

I det centrala innehållet för Svenska 3 finns flera mål som har att göra med 

vetenskapligt skrivande, där det står att undervisningen ska innehålla ”läsning av och 

arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, 

sammanfattning och källkritisk granskning” och ”viktiga generella drag som rör 

disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär” (Skolverket 2011). 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie tar sin teoretiska utgångspunkt i den sociokulturella teorins resonemang 

om medierande redskap. Mediering, som är ett centralt begrepp inom den 

sociokulturella teorin, förklarar hur människor utvecklas med hjälp av både andra 

människor och andra redskap (Säljö 2010). Människors utveckling, ur ett sociokulturellt 

perspektiv, är enligt Roger Säljö beroende av att andra människor ”hjälper oss […] att 

förstå hur världen fungerar och ska förstås” (2010:66) och vi är beroende av att 

omvärlden ”tolkas för oss i gemensamma och kollektiva mänskliga verksamheter”. Det 
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är dock inte endast människor som bidrar till vår förståelse av omvärlden, utan också 

fysiska redskap, även kallade artefakter, kan vara medierande (2010). Medierande 

redskap kan alltså beskrivas som artefakter vilka människor använder för att öka sin 

förståelse för omvärlden. Ett exempel på ett medierande redskap är kikaren som kan 

användas av åskådare för att bättre se en teaterföreställning om de sitter långt ifrån 

scenen (Säljö 2010). Det är åskådarna som ser föreställningen, som väljer vad kikaren 

ska riktas mot, vad som är intressant och som tänker på vad de ser, men utan kikaren 

hade de inte haft möjlighet till något av detta. Vi kan därför ”inte bortse från att vi gör 

våra erfarenheter med hjälp av medierande redskap” (2010:74). Inom skolvärlden finns 

det flera medierande redskap, och ett av de vanligaste är läroboken. I Säljös diskussion 

om läroboken som ett medierande redskap skriver han att den först och främst ingår i 

”en textgenre som bygger på institutionaliserande antaganden om vad som utmärker 

lärande och som skapats för att kunna använda i en sådan miljö med lärande som 

överordnad målsättning” (2010:219). Det är sällan elever läser andra texter som är 

uppbyggda på det sätt som läroböcker är, och elevernas ovana vid detta tillsammans 

med det språk som används gör det viktigt att innehållet i dem är relevant och korrekt.  

    Ask (2007) utgår också från det sociokulturella perspektivet i sin avhandling Vägar 

till ett akademiskt skriftspråk, och för där ett resonemang om akademisk 

skriftspråkskompetens som även det är en teoretisk utgångspunkt för min studie2. För att 

kunna få fram relevant kunskap om skriftspråkskompetens utgår Ask i sin studie från 

det sociokulturella perspektivet och bruket av medierande redskap. Genom att skriva att 

”det kraftfullaste redskapet för vårt tänkande och vårt handlande är språket” (2007:11), 

tar Ask utöver de fysiska redskapen också upp de intellektuella redskapen som bidrar 

till människors utveckling. I denna studie är det dock främst de fysiska redskapen som 

kommer att diskuteras, närmare bestämt läroböcker. 

Asks andra teoretiska utgångspunkt är språksociologisk och hon menar att 

studenter som upplever sig sakna tillräckliga kunskaper om akademiskt skrivande vid 

högre studier ofta kommer från utbildningsbakgrunder där förberedelsen för detta har 

varit otillräcklig (2007). Denna typ av resonemang i förhållande till 

skriftspråkskompetens kommer inte att föras i min studie, eftersom den endast är 

inriktad på läroböckernas innehåll och inte på eleverna i sig. Ask diskuterar även 

begreppet literacy i förhållande till akademiskt skrivande, men en vidare diskussion 

                                                 
2 I denna studie behandlas vetenskapligt skrivande. Ask behandlar samma ämne, men har valt att kalla det 

för akademiskt skrivande.  
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kring det är inte relevant här. Detta på grund av att begreppet literacy omfattar fler saker 

än bara text, till exempel tal, tänkande och kontext. Relevant är däremot att Ask har 

identifierat tre kompetenser som elever och studenter behöver för att utveckla ett 

hållbart akademiskt skrivande. Dessa tre kompetenser är: kritisk-analytisk kompetens, 

akademiska textkonventioner och språklig stil (Ask 2007) och de används som 

teoretiska verktyg i min vidare analys.  

2.4.1 Kritisk-analytisk kompetens 

Ask skriver att ”kritisk-analytisk kompetens är en förutsättning för forskningens 

utveckling, dels genom att all forskning ifrågasätts och granskas, dels genom att det 

öppnar för nya tankebanor och nya vetenskapliga upptäcker” (2007:16), och i 

högskolelagen är det fastslaget att detta vetenskapliga förhållningssätt är en 

grundförutsättning för all högre utbildning.  

När Ask skriver om kritiskt-analytisk kompetens tar hon upp begreppet kritisk-

analytisk medvetenhet. Kritisk-analytisk medvetenhet innebär att författaren till en 

akademisk text är medveten om att det finns ett krav på att hen ska förhålla sig kritiskt 

analytisk till sin text och innehållet i den. Enligt Ask går det att urskilja huruvida 

skribenter har en kritisk-analytisk kompetens genom att se om och hur de positionerar 

sig gentemot teorier, personer, ämnesinnehåll, och inriktningar i sina texter. 

Positionering kan se olika ut i olika genrer, men i akademiska texter är normen att 

skribenten ska förhålla sig kritiskt analytisk och ifrågasättande till sitt ämne. Denna 

positionering menar Ask utgör ”kärnan i vetenskapligt tänkande” och den förväntas 

därför vara tydlig i akademiska texter (2007:17).  

2.4.2 Akademiska textkonventioner 

Att akademiska texter ser ut på ett särskilt sätt beror på ”den enhetlighetssträvan som 

har målet att säkra genomskinligheten i forskningsprocessen” (Ask 2007) och läsaren 

förväntar sig att skribenterna följer de skriftspråkliga konventioner som råder. I 

läromedelsstudien väljer jag att undersöka enbart två av de centrala textkonventionerna 

som hör till akademiska texter: referenshantering och citering. Motivet för detta urval är 

att dessa två textkonventioner är grundläggande och inte alltför komplicerade att hantera 

redan på gymnasieskolan.  

2.4.3 Språk och stil 

Förväntningar på den språkliga stilen i en vetenskaplig text varierar med 

ämnestillhörighet, traditioner och konventioner, men målet är alltid att ett vetenskapligt 



 

 8 

språk ska bära innehållet och att det möjliggör ”forskares strävan efter att vara öppna 

och tydligt redovisande när de förmedlar sina resultat” (Ask 2007:20). Det finns ingen 

exakt definition av hur den vetenskapliga stilen ska se ut, eftersom den alltså skiljer sig 

mellan olika ämnen och traditioner, men det finns ett antal stilmönster som återkommer 

oavsett ämnestillhörighet (2007). De mönster som kommer beskrivas och användas i 

denna studie är personlig röst, och språklig korrekthet i formell stil. 

Hur mycket en skribent får låta sin personliga röst synas i akademiska texter beror 

på vilket universitetsämne texten har sin tillhörighet i, men generellt förespråkas oftast 

opersonlighet för att säkerställa att ämnet som behandlas hamnar i centrum istället för 

individen (2007). Att avgöra hur mycket den personliga rösten får skina igenom kan 

vara problematiskt för skribenter på olika nivåer, och kanske särskilt för en student som 

precis har påbörjat sina studier vid ett universitet. Det är dock omöjligt att undvika den 

personliga rösten helt, eftersom alla texter är skrivna av människor. En viss nivå av 

personlighet i en akademisk text kan alltså fungera, men det krävs både ”erfarenhet och 

språklig fingertoppskänsla” för att hamna på rätt nivå (2007:39).   

I avsnittet om kritisk-analytisk kompetens (se 2.4.2) beskrevs hur skribenters 

personliga identitet inte förväntas vara synlig i vetenskapliga texter, och detta gör i sin 

tur att deras personliga röst inte heller är det då dessa två fenomen går in i varandra. En 

vetenskaplig text ska vara objektiv och opersonlig (Ask 2007) och användningen av 

personliga pronomen som synliggör den personliga rösten t.ex. jag är omdiskuterat. 

Detsamma gäller för andra ord och uttryck som visar skribentens personliga preferenser, 

som trots att de kan vara ett uppskattat stildrag inom andra genrer oftast inte hör hemma 

i vetenskapliga texter. Generellt kan man säga att ”ord och uttryckssätt som drar 

uppmärksamheten från textens innehåll och på så sätt stör läsningen” bör undvikas (Ask 

2007:21).  

Språklig korrekthet i vetenskapliga texter kan definieras som att skribenterna har 

följt rådande allmänna skrivkonventioner som används inom det universitetsämne 

texterna är skrivna (Språkrådet 2010). Avvikelser från dessa är oftast ovälkomna, och 

kan av läsaren tolkas som om skribenten inte lagt sig vinn om att skriva en formellt 

korrekt skriftspråkssvenska (Ask 2007).  

3 Metod och material 
Nedan följer en presentation av det material som har använts, studiens analysmetod och 

metodkritik.   
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3.1 Material 

I studien undersöks fyra olika läroböcker i svenska för gymnasieskolan, som alla 

behandlar vetenskapligt skrivande. Fyra välkända förlag som publicerar läromedel för 

gymnasieskolan meddelade efter förfrågan via mail vilken lärobok i deras utbud som 

säljs mest för användning i Svenska 3. Eftersom som de valda läroböckerna är de mest 

säljande hos respektive förlag antas de nå ut till ett stort antal elever. De fyra 

läroböckerna presenteras nedan. Antalet sidor som hanterar vetenskapligt skrivande 

anges i procent av det totala sidantalet. De fyra läroböckerna är: 

 Människans texter (Sjöstedt & Jeppson 2011). Sidantal ca 2 %. 

 Svenska impulser 3 (Markstedt & Eriksson 2013). Sidantal ca 5 %. 

 Fixa genren (Sahlin & Stensson 2011). Sidantal ca 6 %. 

 Insikter i svenska 2-3 (Harstad & Tanggaard Skoglund 2013). Sidantal ca 3 %.  

Gemensamt för de fyra läroböckerna är att de alla behandlar vetenskapligt skrivande på 

ett litet antal sidor i förhållande till hur långa de är samt hur mycket vikten av 

vetenskapligt skrivande betonas i styrdokumenten.   

3.2 Analysmetod 

För att besvara de forskningsfrågor som ställs i studien har materialet analyserats genom 

så kallad närläsning, vilket är en av grundpelarna i grounded theory method som har 

inspirerat denna studies analysmetod (Urquhart 2013). Närläsning innebär att 

analysmaterialet observeras och jämförs systematiskt och kontinuerligt med hjälp av ett 

utvalt metodiskt perspektiv, vilket i detta fallet var mid-range coding. Detta 

metodperspektiv innebär att ett antal analysenheter som ska eftersökas redan vid 

analysens början har valts ut, men också att ytterligare analysenheter uppkommer från 

materialet då de identifieras (Urquhart & Fernandez 2013:225, Fernandez & Lehmann, 

2005). Med hjälp av närläsningen har jag således identifierat passager i läroböckerna 

som berör vetenskapligt skrivande utifrån Asks tre kompetenser för vetenskapligt 

skrivande (2007). I analysen kategoriseras läroböckernas uttryck för kritisk-analytisk 

kompetens, akademiska textkonventioner och språklig stil tematiskt och genom 

närläsningen framträder hur läromedlen på olika sätt introducerar innehållet för läsarna, 

alltså eleverna. De tre kompetenserna kategoriseras på följande sätt: 

 Kritisk-analytisk kompetens – Motivering, källkritik och positionering. Denna 

kategori realiseras av ord och uttryck som syftar till att förklara vad kritisk-
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analytisk kompetens är; exempelvis tolkas skrivningen ”[g]ranska dina källor 

kritiskt” som ett uttryck för kritisk-analytisk kompetens. 

 Akademiska textkonventioner – Motivering, referenser och citering. Denna 

kategori framträder i skrivningar i materialet som beskriver referenshantering 

och citering som i skrivningen ”[n]är det fungerar bättre för texten använder man 

citat”. 

 Språklig stil – Motivering, korrekthet, objektivitet och opersonlighet samt 

personlig röst. Kategorin synliggörs genom direkta eller indirekta skrivningar 

om vikten av ett korrekt skriftspråk i akademiska texter, exempelvis ”[f]örhåll 

dig neutral och objektiv till ditt material”. 

 

Utöver passager som behandlar de tre kompetenserna identifierades ytterligare två 

analysenheter. Den första, disposition av vetenskaplig text, valdes bort på grund av 

undersökningens begränsningar. Den andra, definition av vetenskaplig text, behandlas 

kort i resultatet eftersom den anses relevant för elevernas övergripande förståelse av de 

tre kompetenserna och skrivandet av vetenskaplig text i allmänhet. Genom denna typ av 

närläsning och analys kan jag svara på mina forskningsfrågor om hur och i vilken mån 

vetenskapligt skrivande beskrivs och motiveras i de fyra läroböckerna, samt se hur de 

skiljer sig åt sinsemellan.  

3.3 Metodkritik 

Studiens urval av material kan kritiseras eftersom den endast undersöker fyra 

läroböcker, vilket innebär att resultatet inte sägas vara generellt för alla läroböcker som 

finns för kursen Svenska 3. Dock var en begränsning av urvalet nödvändig på grund av 

de ramar som satts för uppsatskursen, till exempel omfång och tid. Vidare behöver det 

faktum att de fyra läroböckerna är de förlagen själva säger säljer mest inte betyda att det 

är de som används mest ute på skolorna. Det är möjligt att lärare använder eget material, 

äldre eller mindre populära böcker eller inte använder läroböcker alls i sin undervisning 

om vetenskapligt skrivande. Detta är dock något som jag inte kan ta hänsyn till, 

eftersom det skulle krävas en helt egen studie för att undersöka vilka läroböcker som 

används mest eller i vilken mån lärare kompletterar med annat material.   

 En svaghet i analysmetoden ligger i att närläsningen kan vara subjektiv, vilket 

innebär att passager som jag uppfattar behandla till exempel källkritik inte behöver 

uppfattas så av någon annan. Genom att jag använder tydliga exempel och citat från 
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läroböckerna kan läsaren själv se och värdera mina tolkningar. Min ambition är att göra 

studien så genomskinlig som möjligt, och jag är öppen med och styrker de tolkningar 

jag gör.  

Till sist bör det även nämnas att eftersom Statens Institut för 

Läromedelsgranskning avvecklats är kontrollen av sanningshalten i läroböckerna 

obefintlig, vilket innebär att de exempel som tas upp i läroböckerna inte nödvändigtvis 

innehåller korrekt information. Dock påverkar det inte studien om en lärobok innehåller 

inkorrekt information, då det i ett sådant fall blir en del av resultatet och ett svar på 

forskningsfrågan om hur de tre kompetenserna beskrivs, det vill säga inkorrekt i 

förekommande fall.  

4 Resultat 

I följande kapitel redovisas studiens resultat. Resultatet inleds med de fyra 

läroböckernas definition av vetenskaplig text och är sedan kategoriserat efter de tre 

kompetenserna kritisk-analytisk kompetens, akademiska textkonventioner och språklig 

stil tillsammans med de identifierade delar av dessa kompetenser som diskuterades i 

teorikapitlet i den här uppsatsen. För att underlätta läsningen av resultatet förkortas de 

fyra läroböckernas titlar på följande sätt: 

Svenska impulser   SI  

Människans texter   MT  

Fixa genren    FG  

Insikter i svenska   INS  

 

4.1 Definition av vetenskaplig text 

För att elever ska kunna lära sig hur och varför vetenskaplig text skrivs behöver de 

förstå vad det är. Läroböcker som behandlar vetenskapligt skrivande bör därför också 

definiera vad vetenskapligt skrivande är.  

  De definitioner på vad vetenskaplig text är som ges i de fyra läroböckerna är 

endast delvis och bara i något fall hållbara. MT är den lärobok vars definition är minst 

utförlig och i den står det att ”[d]en vetenskapliga texten påminner om den utredande 

texten som presenterades i förra kapitlet. Men den innehåller ytterligare delar. Till 

exempel inleds den vanligen med ett sammandrag och sökord” (MT s.140), vilket 

egentligen inte kan sägas vara en definition men det är det närmaste som går att hitta. I 
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INS skriver författarna att ”lite grovt kan man säga att det är vad vetenskapligt arbete 

handlar om: att på ett formellt sätt skapa något nytt genom att utgå från något som redan 

finns” (IS s.74). I denna definition berör läroboken syftet med vetenskapliga texter, 

även om det krävs kunskap om just vetenskaplighet i texter för att förstå vad som avses. 

  De andra två läroböckerna, FG och SI, innehåller definitioner som är begränsade 

till att beskriva vad en vetenskaplig rapport är. Definitionen i FG lyder: ”[e]n 

vetenskaplig rapport är en redovisning av en undersökning. Vetenskapliga rapporter 

skrivs på gymnasiet, universitetet och de förekommer också i företagsvärlden (FG 

s.192). Denna definition kan knappt sägas beskriva vad vetenskaplig text är, eftersom 

man endast säger att det är en redovisning av en undersökning. Det finns inte heller 

någon kommentar till varför sådan text förekommer på de tre platser som tas upp, vilket 

gör definitionen otillräcklig. Definitionen av vetenskaplig text i SI är mest rik på 

information:  

  En vetenskaplig uppsats eller en rapport är en mer omfattande utredande text än ett PM. 

Den vetenskapliga uppsatsen redovisar i regel en större utredning eller en undersökning med fler 

källor. I grund och botten är dock syftet detsamma: att utreda och analysera en viss frågeställning 

eller ett visst problem genom att undersöka och granska relevanta källor. (SI s. 156) 

Värt att nämna om denna definition är att den i motsats till de andra läroböckernas 

definitioner, som alla står att finna i de inledande styckena om vetenskaplig text, dyker 

upp först efter tio sidors diskussion om och övningar på vetenskaplig text.  

4.2 Kritisk-analytisk kompetens  

4.2.1 Källkritik och positionering 

I det centrala innehållet för Svenska 3 står det att undervisningen ska innehålla ”läsning 

av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, 

sammanfattning och källkritisk granskning” (Skolverket 2011). Med endast detta i 

åtanke kan det vara enkelt att likställa kritisk-analytisk kompetens med källkritik, vilket 

också blir fallet i de undersökta läroböckerna. 

Något samtliga av de fyra läromedlen har gemensamt är att källkritik endast tas 

upp som något som ska göras, men utan att ge eleverna de redskap de behöver för att 

kunna vara källkritiska. ”Granska dina källor kritiskt (SI s.157) och ”Var källkritisk” 

(FG s.205) är citat som ger en tydlig bild av den begränsade information som ges om 

källkritik. MT, som är det läromedel där frågan om källkritik ges mest utrymme, skriver 

följande om ämnet: 
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Var kritisk till dina källor. Att vara neutral och objektiv innebär inte att du okritiskt ska svälja allt 

du stöter på när du utreder. Exempelvis är mycket på nätet utan tydlig avsändare och dessutom 

ändras sidorna ofta. (MT s.140)  

Ovanstående citat innehåller allt som MT innehåller om källkritik i hela kapitlet om 

vetenskapligt skrivande. Övriga läromedel innehåller ännu mindre, vilket gör att mycket 

lämnas till eleverna att själva ta reda på eller till läraren att undervisa om. Inte 

någonstans står det att finna vad ett källkritiskt förhållningssätt innebär, eller hur 

eleverna ska gå till väga för att vara källkritiska.  

Frågan om positioneringar i förhållande till teorier, resonemang och 

forskningsresultat behandlas inte i någon av läroböckerna. I de fyra läroböckerna saknas 

alltså motivering till varför det är viktigt att vara källkritisk. Det finns heller inga 

exempel på vilka möjliga konsekvenser brist på källkritiskt tänkande kan leda till, och 

frågan om varför detta är viktigt behandlas inte i någon form i någon av läroböckerna.  

4.3 Akademiska textkonventioner 

4.3.1 Motivering 

Frågan om varför det är viktigt att följa de akademiska textkonventioner som finns är 

något som endast tas upp i en av de fyra läroböckerna, nämligen FG där man har skrivit 

att ”[r]edovisning av källor görs av flera anledningar. En är att visa vem som har skrivit 

vad, en annan att göra det möjligt för andra att kontrollera hållbarheten i resultaten, en 

tredje att göra det möjligt att fortsätta forska inom samma område” (FG s.192). I FG 

nämns alltså samtliga av de tre motiv från Ask som diskuterades i kapitlet om 

akademiska skriftspråkskonventioner: genomskinlighet, kontrollerbarhet och möjlighet 

till fortsatt forskning (se 2.4.2). 

INS inleder sitt kapitel om vetenskapligt skrivande med följande mening: 

”Vetenskap och forskning är något man ägnar sig åt på universitet och högskolor. Men 

det skadar inte att bekanta sig med texttypen redan nu” (INS s.74). Detta första försök 

till motivering kan nästan anses vara motsatsen, eftersom det genom en negativ 

formulering antyder att eleverna kommer få lära sig detta senare och därför inte behöver 

göra det nu. Det finns ytterligare två ansatser till motivering i INS, som dock totalt sett 

är ofullständiga och möjligtvis också felaktiga. Författarna börjar med att säga att ”[d]et 

ska vara enkelt att avgöra varifrån du har hämtat din information. Då kan läsarna 

kontrollera dina fakta” (INS s.75). Detta åtföljs dock av att ”[m]an kan bland annat göra 

en undersökning eller ett experiment […]. Man kan också dra nya slutsatser […]. 

Oavsett hur man gör är det viktigt att bevisa det man skriver, framförallt genom att 
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hänvisa till sina källor (INS s.75). De två första påståendena som säger att läsaren måste 

kunna kontrollera informationen, samt att en vetenskaplig text måste vara skriven på ett 

trovärdigt sätt för att bli tagen på allvar är sant, men påståendet att det är ”viktigt att 

bevisa det man skriver, framförallt genom att hänvisa till sina källor” (INS s.75) är i 

bästa fall oklart uttryckt. Att en text innehåller källor innebär inte på något sätt att 

informationen i texten är bevisad, eftersom det är fullt möjligt att källorna är felaktiga.  

De övriga två läroböckerna MT och SI innehåller inte några motiveringar av 

varför det är viktigt att följa de akademiska skriftspråkskonventionerna, utan tar endast 

upp vilka några av dessa konventioner är.  

4.3.2 Referenshantering 

I läroböckerna nämns vid ett flertal tillfällen att skribenter måste använda sig av 

källhänvisningar. I FG står det till exempel att ”[i] ett vetenskapligt arbete måste man 

tydligt visa när man använder källor” (FG s.196). Denna formulering skiljer sig inte 

nämnvärt från uppmaningarna i två av de andra läroböckerna. Exempelvis skriver IS att 

”[i] ett vetenskapligt arbete måste man redovisa sina källor – alltså var informationen 

kommer ifrån” (IS s.81) och SI att man ska ”visa att informationen kommer någon 

annanstans ifrån genom att göra källhänvisningar” (SI s.103). Vad som skiljer 

läroböckerna åt är alltså inte uppmaningen om att eleverna ska använda referenser, 

vilket MT som enda bok saknar, utan hur de går tillväga för att lära eleverna hur de ska 

göra detta på ett korrekt sätt.  

Referenssystem är något som tas upp flyktigt i alla de undersökta läroböckerna, 

där MT skriver att ”[n]är du ska hänvisa till något som en annan författare kommit fram 

till finns det en del olika sätt” (MT s.142) följt av ett exempel där Harvardsystemet 

används och ett där Oxfordsystemet används. I FG är formuleringen liknande, men får 

det att framstå som att Harvard och Oxford är de enda två systemen som finns: ”Vid 

referat eller citat anger man källan antingen i en fotnot enligt det så kallade 

Oxfordsystemet […] eller i en parantes enligt Harvardsystemet” (FG s.97). INS och SI 

skiljer sig från de två andra läromedlen då de inte alls nämner olika referenssystem, och 

har skapat egna regler för detta som alltid ska följas. I INS får eleverna lära sig en enda 

regel i form av att ”[d]et räcker att ange efternamn, årtal och sidhänvisning eftersom 

titeln kommer finnas med i källförteckningen” (INS s.81), vilket inte överensstämmer 

med det faktum att det finns olika system och olika praktiker inom olika ämnen. SI har 

en något striktare regelformulering: ”Gör en fullständig hänvisning varje gång du 

presenterar en ny källa och använd därefter referatmarkörer för att påminna läsaren om 
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var informationen kommer ifrån” (SI s.103). Ytterligare ett citat som visar samma sak är 

”[n]är du refererar till författare och skribenter ska dessa omnämnas med fullständiga 

namn åtminstone första gången de nämns” (SI s. 103).  

Samtliga texter har något gemensamt. Oavsett hur mycket de tar upp om 

referenser saknas det ofta tillhörande exempel till varje regel som behandlas, eftersom 

författarna nöjer sig ofta med att till exempel visa hur Oxfordsystemet kan se ut i ett 

visst fall trots att de också nämnt Harvardsystemet i samma situation. Detta gör att det i 

vissa fall blir oklart vilket system det är som visas i exemplet som ges. 

4.3.3 Citering 

Endast ett av de fyra läromedlen, FG, har någon form av förklaring till vad citering är 

och ger exempel på hur det kan se ut: F.G skriver kort att ”[n]är det fungerar bättre för 

texten använder man citat” (FG s.196) och ”[o]m citatet är längre gör man istället ett 

blockcitat” (FG s.196). Detta är en otydlig förklaring, som lämnar det öppet för eleverna 

att själva tolka vad som fungerar bättre för deras texter och hur långt ett citat får vara. 

Därefter ges exempel på hur löpande citat och blockcitat kan se ut. I båda fallen har 

citaten källhänvisningar i form av en fotnot, och man nämner inte möjligheten att detta 

kan göras också på andra sätt.  

Ett av läromedlen, MT, skiljer i sin förklaring om källhänvisningar inte på 

referenser och citat utan har en rubrik var för Oxford och Harvardsystemet där man 

visar skillnaden mellan systemen. Under Oxfordsystemet står följande: ”Om du väljer 

att använda Oxfordsystemet sätter du en upphöjd notsiffra i texten när du vill hänvisa 

till en annan författare och skriver sedan längst ner på sidan författarens efternamn, årtal 

och eventuellt sida” (MT s.142). Under Harvardsystemet finns en liknande text som 

säger att ”[a]nvänder du dig av Harvardsystemet skriver du första gången en ny källa 

dyker upp författarens efternamn och årtal när texten publicerades inom parantes, 

eventuellt tillsammans med en sida” (MT s.142). På ett ställe går det att urskilja att det 

finns en skillnad mellan referenser och citering, och det är under rubriken ”Rapportens 

uppbyggnad”: ”tänk på att det inte är tillåtet att skriva av direkt ur böcker eller artiklar. 

Du får referera eller citera källor, och då ska du ange varifrån du har hämtat 

informationen” (MT s.148). Detta är dock inte följt av någon förklaring utan står som en 

kort punkt i en checklista.  

I de två återstående läromedlen, SI och INS nämns inte citat överhuvudtaget, 

varken tillsammans med referenshantering eller i samband med något annat.  
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4.4 Språklig stil 

4.4.1 Motivering 

Hur frågan om språklig stil i vetenskapliga texter introduceras och förklaras ser olika ut 

i de fyra läroböckerna. Det finns dock ett gemensamt drag som går att urskilja i dem 

alla: det finns nämligen inga motiveringar till varför den vetenskapliga stilen ska se ut 

på det sätt som beskrivs. Värt att nämna är att INS till och med går så långt att det för 

läsaren kan verka som att den vetenskapliga stilen är på utgående eller har försvunnit: 

”Förr i tiden var det svårt att läsa ett vetenskapligt arbete. Meningarna var långa och 

språket var akademisk svenska. Numera har den lediga stilen slagit igenom på 

universiteten och högskolorna” (INS s.80). Detta citat åtföljs av vad som skulle kunna 

vara ett försök till en motivering, ”[o]m man ska bli tagen på allvar måste texten vara 

välskriven och trovärdig” (INS s.80), men vad som menas med detta är oklart och det 

blir upp till läsaren att tolka när en text är välskriven och vad en ledig stil är.  

I de övriga tre läroböckerna MT, FG och SI finns inget som kan liknas vid en 

motivering till varför den vetenskapliga stilen ser ut som den gör, eller varför det är 

viktigt att skribenter anpassar sig till denna stil.  

4.4.2 Korrekthet 

FG är den enda läroboken som klart säger att ”stilen i en vetenskaplig rapport ska vara 

tydlig och formell, och man ska använda en korrekt standardsvenska med 

ämnesspecifika ord och begrepp” (FG s.200). Detta citat kommer från den slutgiltiga 

sammanfattningen för hela kapitlet om vetenskaplig text, där frågan om stil behandlas 

på totalt fyra rader. Vad korrekt standardsvenska innebär och hur man skriver en text 

som är tydlig och formell tas inte upp, utan man följer det första citatet med att säga att 

”[d]et är viktigt att inte lämna analysen till läsaren. Därför får ingenting i rapporten vara 

otydligt eller underförstått” (FG s.200). Även här saknas en förklaring eller exempel 

som kan hjälpa eleverna att förstå vad som menas med detta.  

Den bild som ges i IS att språket i vetenskapliga texter numera är mer vardagligt, 

är något som återkommer mer eller mindre i samtliga fyra läroböcker. Beskrivningarna 

av hur vetenskapligt språk ska se ut är ofta otydliga, som i SI där man skriver: ”Ditt 

språk ska vara anpassat till den vetenskapliga texttypen. Det ska vara sakligt och följa 

skriftspråkets normer” (SI s.157). Beskrivningen i MT, ”[v]etenskapligt skrivande är en 

egen texttyp med sina egna krav på formen, till exempel när det gäller källhänvisningar” 

(MT s.140), får det att verka som att så länge skribenterna använder sig av korrekta 
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källhänvisningar så anses texten vara just korrekt. Det nämns inte heller i någon av de 

fyra läroböckerna att stilen kan se olika ut beroende på vilket universitetsämne 

skribenterna skriver inom. Detta gör att läsaren enkelt kan få intrycket av att den stil 

som beskrivs gäller oavsett ämnestillhörighet, vilket skapar problem eftersom 

påståenden som görs ibland inte överensstämmer med andra påståenden som gjorts. Ett 

exempel på denna problematik med motsägelsefullhet återfinns i FG där eleverna först 

får lära sig att de i inledningen får skriva med en personlig ton: ”[u]nder den första 

huvudrubriken, Inledning, berättar man kort, ofta med en personlig ton, om varför man 

har valt att arbeta med ämnet” (FG s.194). I kapitlet sammanfattning står det dock att 

”[e]n vetenskaplig text är objektiv och relativt opersonlig. Vill man uttrycka personliga 

tankar och reflektioner får man göra det i inledningen eller i den sista delen när man har 

besvarat sina frågeställningar” (FG s.200). Eleverna har alltså under hela kapitlet fått 

läsa att detta endast är något som är tillåtet i inledningen, men i kapitlets 

sammanfattning är det plötsligt tillåtet även i en avslutande del. Någon förklaring till 

hur skribenter går tillväga för att vara relativt opersonliga samtidigt som de uttrycker 

personliga tankar och har en personlig ton, men ändå har en personlig ton finns inte.  

Problemet med otydlighet och avsaknaden av förklaringar är ett genomgående 

drag i läromedlen. I princip allt som står att finna om språklig stil består av korta 

påståenden om vad som ska undvikas eller vad som är utmärkande för vetenskapliga 

texter, och dessa påståenden är nästan alltid öppna för en subjektiv tolkning av läsaren, 

alltså eleven. SI skriver att skribenterna ska undvika ”talspråk och alltför vardagliga 

ord” (SI s.104). Ordet alltför öppnar för elevens egna preferenser, då vad som antas vara 

vardagliga ord kan bero både på person och på situation.  

4.4.3 Opersonlighet och objektivitet 

Opersonlighet och objektivitet är i regel två skilda delar inom de 

skriftspråkskompetenser som Ask (2007) beskriver, där den första hör till akademiska 

textkonventioner och den andra till kritisk-analytisk kompetens. Men då de två alltid 

omnämns tillsammans i läroböckerna presenteras de också på detta sätt i den här texten.   

MT, FG och SI innehåller alla någon form av uppmaning till objektivitet och att 

skribenterna ska ha ett opersonligt förhållningssätt i sina texter. Åter igen är det 

gemensamma draget för de tre böckerna att frågan om objektivitet behandlas genom att 

uppmaningar om vad eleverna ska eller inte ska göra. Anvisningar om hur detta kan 

göras saknas dock helt. I MT återfinns endast meningen ”[f]örhåll dig neutral och 

objektiv till ditt material” (MT s.140), vilket kan vara lättare sagt än gjort.  
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FG och SI ger något längre beskrivningar då man skriver att ”[e]n vetenskaplig 

rapport ska vara objektiv och relativt opersonlig. Vill man uttrycka personliga tankar 

och reflektioner får man göra det i inledningen eller i den sista delen när man har 

besvarat sina frågeställningar (FG s.200) och ”skribenten håller sig i bakgrunden och 

låter innehållet stå i fokus ” (SI s.102). Trots detta är det inte mer lättförståeligt eftersom 

författarna använder sig av formuleringar som gör det upp till läsarna att tolka vad det är 

som menas. FG skriver att en vetenskaplig text ska vara ”objektiv och relativt 

opersonlig” (FG s.200) utan att förklara vad relativt opersonlig innebär. I SI återfinns 

samma typ av otydlighet, då eleverna först får lära sig att skribenter ska hålla sig ”i 

bakgrunden och låta innehållet stå i fokus” (SI s.102) men också att ”[det] betyder inte 

att du inte får dra egna slutsatser eller göra egna reflektioner. Det ska du självklart göra” 

(SI s.102). Hur eleverna ska gå tillväga för att göra detta är inte något som behandlas. 

INS behandlar inte frågan om objektivitet eller opersonlighet överhuvudtaget. 

4.4.4 Personlig röst 

Ett sätt att vara personlig i texter är att använda personlig röst. Användningen av 

personlig röst i vetenskapliga texter är något som tas upp tämligen flyktigt i de 

undersökta läroböckerna. Hur skribenter ska hantera den personliga rösten saknas helt i 

MT, och i princip även i INS. Möjligtvis kan ” [u]ndvik att skriva pratigt” (INS s.80) 

tänkas ha med detta att göra, men eftersom det står som en enskild punkt i en lista över 

allmänna tips om språklig stil utan tillhörande förklaring är det svårt att avgöra.  

Bruket av det personliga pronomenet jag behandlas i två av läroböckerna, FG och 

SI. Det poängteras i båda fallen att det är ett ord som bör undvikas: ”I vetenskapliga 

texter använder man ofta passivformer istället för jag-perspektiv” (FG s.195), ”[v]ar 

sparsam med ordet jag. Det kan framförallt användas i inledningen eller i en avslutande 

diskussion” (SI s.103). Men enligt SI är bruket av personliga pronomen acceptabelt i 

inledning och avslutning. FG menar dock att det endast är att föredra i inledningen. Inte 

i något av fallen påpekas det att huruvida användning av ordet jag är godtagbart ofta 

beror på ämnestillhörighet, textens innehåll och mottagare, eller att det i vissa fall är ett 

oväntat inslag även i en inledning och avslutning. FG tar det hela ett steg längre och 

påpekar att ”[i] vetenskapliga texter använder man ofta passivformer istället för jag-

perspektiv” (FG s.195), vilket inte alltid behöver vara fallet.  

4.5 Sammanfattning 
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I denna studie har jag undersökt hur vetenskapligt skrivande motiveras och beskrivs i 

fyra utvalda läroböcker som används i undervisning i gymnasiekursen Svenska 3. 

Sammantaget visar studien att de fyra läroböckerna på olika sätt är otillräckliga när det 

gäller den information som ges om vetenskapligt skrivande. Ett av de återkommande 

problemen är att beskrivningar som ges är otydliga, vilket leder till att de lämnar öppet 

för läsarens tolkning av vad som är korrekt. De är även motsägelsefulla i varierande 

grad, och ger inte utförliga motiveringar till varför vetenskapligt skrivande är viktigt 

eller varför vetenskapliga texter är utformade efter vissa ramar. Tabellerna nedan visar 

vilka av de identifierade delar av de tre kompetenserna kritisk-analytisk kompetens, 

akademiska textkonventioner och språklig stil som finns i respektive lärobok. Markören 

X står vad som hittades i någon form, och tom ruta står för vad som saknades helt.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Diskussion  
 

Kritisk-analytisk kompetens MT INS FG SI 
Definition av vetenskaplig text X X X X 

Motivering     

Källkritik: X X X X  

Positionering:     

Akademiska textkonventioner MT INS FG SI 
Motivering  X X  

Referenser X X X X 

Citering X  X   

Språklig stil MT INS FG SI 
Motivering     

Korrekthet X X X X 

Opersonlighet 

och objektivitet 

X  X X 

Personlig röst  X X X 
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När läromedelsgranskningen försvann i början av 90-talet öppnade det för en marknad 

där läromedel produceras helt okontrollerat. Detta trots att läroböcker är ett av de 

vanligaste medierande redskapet som används inom skolan (Säljö 2010), och att de har 

ett ansvar att innefatta ett innehåll som gör det möjligt för eleverna att nå de mål som 

återfinns i styrdokumenten. De ska bland annat efter fullgjord gymnasieutbildning vid 

ett högskoleförberedande program ska ha tillräckligt med kunskaper för att klara av 

högre studier. Högre studier karaktäriseras ofta av en stor produktion av vetenskapliga 

texter, och ofta är studenterna inte tillräckligt tränade i hur de ska uttrycka sig skriftligt 

(Enefalk et.al. 2013).  

 För att få en bild av hur vetenskapligt skrivande beskrivs i de fyra undersökta 

läroböckerna analyserades först deras definitioner på vad vetenskaplig text är. En tydlig 

definition kan underlätta för eleven, eftersom det kan vara svårt att som elev lära sig 

skriva en vetenskaplig text utan att veta vad det är för något. De definitioner som ges i 

de fyra läroböckerna är begränsade på så sätt att de alla beskriver en del var av helheten. 

”Den vetenskapliga texten påminner om den utredande texten som presenterades i förra 

kapitlet. Men den innehåller ytterligare delar. Till exempel inleds den vanligen med ett 

sammandrag och sökord” (MT s.140) är en beskrivning som kan hjälpa eleverna att få 

en första bild av vad det hela handlar om, men en utredande text blir inte vetenskaplig 

bara för att den innehåller sökord och sammandrag. Lägger vi till definitionen från INS: 

”lite grovt kan man säga att det är vad vetenskapligt arbete handlar om: att på ett 

formellt sätt skapa något nytt genom att utgå från något som redan finns” (INS s.74) 

börjar det bli lättare att förstå. Hade definitionerna från samtliga läroböcker slagits 

samman, och flyttats till inledningen av ett tänkt kapitel om vetenskapligt skrivande 

skulle man kunna säga att det finns en tydlig och klar definition.  

De tre kompetenser som enligt Ask (2007) är nödvändiga för att uppnå en 

akademisk skriftspråkskompetens beskrivs och motiveras på olika sätt i de fyra 

läroböckerna, men det finns vissa likheter och problem som är återkommande. 

Gemensamt för samtliga läroböcker som undersökts är att författarna ofta tar upp 

centrala saker kort och summariskt. Både efter en första läsning och mer noggrann 

analys blir intrycket att författarna försöker förenkla och tona ner vikten av de 

konventioner som tas upp. Samtliga läroböcker skriver vid ett flertal tillfällen att det är 

viktigt att eleverna gör en sak, till exempel är källkritiska men skriver aldrig hur 

eleverna ska gå tillväga för att göra detta.  
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Det sätt som kritisk-analytisk kompetens behandlas på i de fyra läroböckerna är 

både otydligt och ofullständigt. Kritisk-analytisk kompetens beskrivs både av Ask 

(2007) och i styrdokumenten som något mer än bara källkritik. Det faktum att detta 

också upprepas flera gånger i både styrdokumenten och i ämnesplanerna gör att det kan 

antas vara av stor vikt för elevernas vidare utbildning. Detta till trots kan den kritisk-

analytiska kompetens som beskrivs i böckerna sammanfattas med ett ord: källkritik. 

Källkritik är något som endast nämns som uppmaningar till eleverna att vara just 

källkritiska, utan förklaringar eller klargöranden. Det förklaras inte hur man är 

källkritisk eller varför det är viktigt. En elev som i värsta fall endast har läst någon av 

dessa läroböcker utan komplement får som mest lära sig att inte ”svälja allt du stöter på 

när du utreder” (MT s.140), vilket lämnar vad som ska ”sväljas” helt öppet för tolkning. 

Denna typ av uppmaning är ett gemensamt drag för samtliga undersökta läroböcker, 

vilket tillsammans med det faktum att de alla även saknade motiveringar till varför 

källkritik är viktigt och vad det innebär att vara källkritisk gör att de fyra undersökta 

läroböckerna brister i sin behandling av källkritik. Den andra komponenten av kritisk-

analytisk kompetens som undersöktes var positioneringar (Ask 2007), vilket inte 

återfanns i någon av de undersökta läroböckerna. Detta gör sammantaget att det sätt som 

kritisk-analytisk kompetens beskrivs och motiveras på i de fyra läroböckerna är 

otillräckligt.  

Trots att det är klart och tydligt att elever som läser Svenska 3 ska lära sig ”viktiga 

generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär” 

(Skolverket 2011) är frågan om språk och stil i vetenskapliga texter något som knappt 

behandlas alls i de fyra läroböckerna. Det saknas motiveringar till varför en 

vetenskaplig stil finns och varför den kan varieras, vilket gör att man som läsare lätt får 

intrycket att det hela känns oviktigt. Om det inte finns en särskild anledning till varför 

dessa texter ska vara skrivna på ett särskilt sätt, innehålla ett visst språk och så vidare, 

varför skulle då en elev känna behovet av att lära sig att skriva dem? Att som i INS till 

och med gå så långt som att påstå att ett ledigt språk nu används i vetenskapliga texter 

(INS s. 80) sätter eleverna i en svår sits, eftersom vad som anses vara ett vardagligt 

språk dels är individuellt, och att det kan vara svårt för studenter att avgöra vad en ledig 

stil innebär i olika kontexter. Hur språket ska se ut och vilken ton som används beror på 

ämnestillhörighet, nivå, mottagare och liknande (Ask 2007). Läroböckerna tonar ner 

vikten av ett akademiskt skriftspråk och saknar utförliga förklaringar och exempel på 
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hur det kan se ut. Detta kan leda till konsekvenser för nya studenter, vilket de studenter 

som intervjuades av Ask (2007) i hennes avhandling vittnar om.  

 Den typ av uppmaningar som användes för källkritiken återanvänds när det gäller 

språklig korrekthet, objektivitet och opersonlighet och användning personlig röst. Att 

”[d]et är viktigt att inte lämna analysen till läsaren. Därför får ingenting i rapporten vara 

otydligt eller underförstått” (FG s.200), ” [u]ndvik att skriva pratigt” (INS s.80) och 

”[f]örhåll dig neutral och objektiv till ditt material” (MT s.140) är bara några exempel 

på hur eleverna blir tillsagda att göra något utan att få förklarat för sig hur de ska gå till 

väga. Uppmaningarna är också formulerade på ett sådant sätt att de blir tolkningsbara, 

vilket kan skapa problem för eleverna i ett senare skede. Vad som upplevs som en pratig 

text skiljer sig mellan olika individer, och en elev som inte upplever sig skriva pratigt 

kan få en obehaglig chock vid en övergången från gymnasiet till högre utbildning.  

Samtliga delar inom språklig stil behandlas på ett otillräckligt sätt i de fyra 

läroböckerna. Till exempel är frågan om användning av personliga pronomen och 

personlig röst något som i bästa fall finns med på två rader i respektive lärobok. Att den 

vetenskapliga stilen är komplex och att användningen av personlig röst skiljer sig inom 

olika ämnen (Ask 2007) är inte heller något som överhuvudtaget nämns, vilket gör att 

språklig stil, i likhet med kritisk-analytisk kompetens, inte beskrivs och motiveras på ett 

tillfredställande sätt i de undersökta läroböckerna.  

De akademiska skriftspråkskonventionerna, i form av referenser och citering, är 

den kompetens som behandlas mest utförligt i samtliga fyra läroböcker och motiveras i 

två av dem. En av läroböckerna, FG, tar upp genomskinlighet, kontrollerbarhet och 

möjlighet till fortsatt forskning som motivering till varför akademiska textkonventioner 

är viktigt, vilket är i enlighet med vad Ask skriver om detta (2007). Även INS ger en 

godtagbar motivering, som dock kan vilseleda eleverna något på grund av den sista 

motiveringen som ges, nämligen att det är ”viktigt att bevisa det man skriver, 

framförallt genom att hänvisa till sina källor” (INS s.75). Detta skulle kunna göra att 

elever tror att all information som åtföljs av en källa är bevisad fakta, vilket inte är 

fallet. Med tanke på den betoning på källkritik som görs i styrdokumenten (Skolverket 

2011), hade man här kunnat knyta samman analytisk-kritisk kompetens och akademiska 

textkonventioner genom att påpeka att allt som står att läsa inte är sant bara för att det 

finns tillhörande referenser.  

Ett intressant gemensamt drag gällande akademiska textkonventioner är att det 

knappt ges någon motivering till varför man som elev behöver lära sig att skriva 
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vetenskaplig text. Tvärtom är det fullt möjligt att eleverna får intrycket att detta är något 

de inte behöver bry sig om nu och att de kommer få lära sig detta på universitetet. Ett 

exempel på något som bidrar till detta intryck är inledningsmeningen till kapitlet om 

vetenskapligt skrivande som finns i INS: Vetenskap och forskning är något man ägnar 

sig åt på universitet och högskolor. Men det skadar inte att bekanta sig med texttypen 

redan nu” (INS s.74). Att det inte skadar att bekanta sig med hur man skriver 

vetenskapligt kommer knappast att göra elever som är osäkra på huruvida de alls vill ta 

sig an fortsatta studier intresserade. Formuleringen gör snarare att det hela låter onödigt 

ur ett elevperspektiv. Vetenskapligt skrivande är dock varken onödigt eller något 

eleverna får lära sig från grunden senare, eftersom vetenskapligt skrivande är en 

färdighet de förväntas ha tränat på under gymnasietiden (Enefalk et.al. 2013). 

I styrdokumenten står också att alla elever ska få en likvärdig utbildning 

(Skolverket 2011), vilket inte kan uppnås om det beror på vilken lärobok elever har haft 

på gymnasiet om de är kapabla att producera de vetenskapliga texter som krävs i högre 

studier. I min analys finns flera exempel på hur läroböckerna beskriver saker på olika 

sätt, lägger olika vikt på vissa delar och ibland utelämnar viktiga saker helt. Ett exempel 

på saker som utelämnas är citering, som endast behandlas i FG och MT och utelämnas 

helt i INS och SI. Detta kan leda till att studenter som endast haft antingen INS eller SI 

utan komplement som källa till sin kunskap om akademiska skriftspråkskonventioner 

kan börja på universitetet utan att veta skillnaden mellan en vanlig referens och ett citat. 

Detta är då något studenterna ifråga kommer få lägga tid på att lära sig på sin 

universitetsutbildning, vilket andra studenter kanske inte behöver lägga tid på. Vad 

gäller akademiska textkonventioner skiljer sig beskrivning och motivering sig åt 

emellan de fyra läroböckerna, och de är olika starka på olika områden. Ingen av de fyra 

läroböckerna kan dock sägas varken beskriva eller motivera akademiska 

textkonventioner på ett fullständigt tillfredställande sätt.  

Studiens resultat visar sammantaget att de fyra läroböckerna inte alltid är 

funktionella medierande redskap (Säljö 2010). Detta beror främst på att beskrivningarna 

av de tre kompetenserna är otillräckliga, att de ofta saknar förklaringar och exempel 

samt att de sällan motiverar för eleverna varför det som beskrivs är viktigt eller vilka 

konsekvenser det kan få om det förbises. För att återgå till Säljös exempel med 

teaterkikaren (se 2.4), kan detta liknas med att ge åskådaren en trasig kikare. Utan en 

fungerande kikare, ett funktionellt medierande redskap, har åskådaren ingen möjlighet 

att förstå föreställningen (2010). På samma sätt behöver elever läroböcker som ger dem 
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all information som krävs för att de ska ha möjlighet att förstå och utveckla sitt 

vetenskapliga skrivande. Vid flera tillfällen är läroböckerna otydliga, och ger oklara 

uppmaningar utan vidare förklaringar som gör det svårt för eleverna att förstå vad som 

menas, vilket lämnar öppet för tolkning. Man ger även bilden av att vetenskapligt 

skrivande är något som kan vänta till påbörjade universitetsstudier, vilket innebär att 

man skriver över ansvaret för detta till universitet och högskolor, vilket i sin tur inte är i 

enlighet med vad som står i styrdokumenten (Skolverket 2011). Allt detta gör 

tillsammans att ingen av de fyra läroböckerna kan anses vara funktionella medierande 

redskap, när det gäller vetenskapligt skrivande.  

Resultatet visar dock endast de fyra läroböckernas funktion som medierande 

redskap på egen hand, och jag kan inte uttala mig om huruvida de skulle fungera 

tillsammans med andra läromedel eller med komplement från undervisande lärare. Det 

är dock möjligt att användning av läroböcker som inte är fungerande medierande 

redskap kan komma att påverka elevers gymnasieresultat och hur väl de klarar sig vid 

högre studier. Det kan också innebära ett större arbete för lärare, då de på olika sätt kan 

behöva komplettera den information som ges i läroböckerna, vilket kan vara 

tidskrävande om de själva saknar förkunskaperna eller behöver leta nytt material.      

5.1 Vidare forskning 

Efter att ha färdigställt studiens resultat finns det ett antal frågeställningar som skulle 

vara intressanta att undersöka, men som på grund av studiens omfång inte kunde 

behandlas här. Eftersom beskrivning och motivering av och för vetenskapligt skrivande 

visade sig vara bristfälligt vore det intressant att undersöka om även andra områden har 

liknande brister i de fyra läroböckerna. Det skulle också kunna vara relevant att 

undersöka gymnasielärares kompetens i vetenskapligt skrivande på ett liknande sätt. 

Eftersom det inte är endast svensklärare på universiteten som är missnöjda med 

studenters vetenskapliga skrivande skulle man även kunna undersöka hur denna typ av 

skrivande behandlas inom andra gymnasieämnen.  
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