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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om 

vetenskapligt skrivande samt att se om det finns några skillnader i dessa uppfattningar 

mellan elever i årskurs 1 och årskurs 3. Informanterna är gymnasieelever som går 

studieförberedande program. Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade 

intervjuer med elever på två olika skolor i södra Sverige. Studien utgår från den 

sociokulturella teorin och har en fenomenologisk ansats. Resultatet visar att eleverna 

tycker att det vetenskapliga skrivandet är nödvändigt, men att det uppfattas som 

komplicerat. Ett annat resultat visar att eleverna ser olika funktioner med vetenskapligt 

skrivande, exempelvis inför vidare studier och i arbetslivet. Skillnaderna mellan 

elevernas uppfattningar i de olika årskurserna är inte så tydliga, dock skiljer det sig i hur 

de uttrycker sina uppfattningar. Eleverna i årskurs 3 ger mer utvecklade resonemang om 

begreppet vetenskapligt skrivande än eleverna i årskurs 1. Resultatet visar även att det 

finns skillnader mellan elevernas uppfattningar i de olika årskurserna vad gäller 

förförståelsen av begreppet vetenskapligt skrivande. 

 

Nyckelord: vetenskapligt skrivande, gymnasieelever 

 

English title 
Conceptions of academic writing. A qualitative study of students in year 1 and 3 in 

upper secondary school 
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1 Inledning 
Ett av skolans främsta uppdrag är att förbereda eleverna för vidare studier och framtida 

delaktighet i samhället (Skolverket 2011). Informationsflödet i det moderna samhället är 

stort och informationskanalernas kvalitet varierar, vilket ställer krav på människors 

förmåga att kunna urskilja relevanta fakta genom att inta ett kritiskt förhållningssätt. Ett 

område som kräver dessa förmågor är vetenskapligt skrivande, eftersom det bygger på 

kunskapsproduktion, vilket innebär att ny kunskap ska göras tillgänglig för en stor 

läsekrets. Vetenskapligt skrivande innefattar genrekrav där konventioner och riktlinjer 

anger hur skriftspråket ska behandlas samt hur texters struktur och disposition 

presenteras för läsaren. Den vetenskapliga texten ska vara transparent, det vill säga att 

den är genomskinlig så att läsaren utan hinder kan följa hur en studie har genomförts 

och vad resonemangen bygger på (Ask 2007). Dessa genrekrav bidrar till att 

forskningsresultat som publiceras på ett sätt som är säkert och tillförlitligt. 

Föreliggande studie undersöker hur elever på högskoleförberedande program 

uppfattar det vetenskapliga skrivandet. Styrdokumenten för gymnasieskolan är tydliga i 

sina krav att dessa elever ska ges möjligheter att utveckla kunskaper inför 

eftergymnasiala studier: ”på ett nationellt högskoleförberedande program inom 

gymnasieskolan ges möjligheter att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen 

som innebär att eleven har tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för 

högskolestudier” (Skolverket 2011:9). Enligt den övergripande beskrivningen för 

kursplanerna i svenskämnet (Gy11) ska undervisningen ge varje elev möjlighet att 

utveckla: ”förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011:9). Flera av dessa 

aspekter rör konventioner och riktlinjer som också är bärande delar i det vetenskapliga 

skrivandet. 

Gymnasieelevers uppfattningar om vetenskapligt skrivande är ett område som inte 

är särskilt utforskat. Intresset har istället ofta rört nyblivna studenters kunskaper och 

erfarenheter (Ask 2007) eller universitetslärares perspektiv på studenters texter (Strand 

2000). Genom att undersöka gymnasieelevers uppfattningar om vetenskapligt skrivande 

lyfts ett perspektiv som ännu inte har utforskats, vilket kan leda till nya möjligheter i 

undervisningssammanhang. I avhandlingen Vägar till ett akademiskt skriftspråk (Ask 

2007) uppmärksammas att det finns ett glapp i stadieövergången från gymnasieskola till 

högskola som just handlar om vetenskapligt skrivande. De nyblivna studenterna i 
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avhandlingen visar svårigheter med att vara objektiva, använda egna ord, referera på ett 

korrekt sätt samt hålla en kritisk-analytisk ton i sina resonemang. Genom att undersöka 

ett elevperspektiv kan det problematiska förhållandet mellan gymnasieelevers 

kunskaper och universitets krav nyanseras. Givetvis behöver fler parametrar undersökas 

för att kartlägga uppfattningar om vetenskapligt skrivande på gymnasiet, men genom att 

studera elevperspektivet kan föreliggande studie bidra till att kunskapsluckan till viss 

del minskar. 

I dag har många nyblivna studenter problem med att förhålla sig till de 

vetenskapliga konventioner för text och skrivande som de möter på universitetet. 

Forskare och universitetslärare menar att nyblivna studenters texter varierar i hög grad 

och det förs ofta debatter om vad som brister i studenternas skrivförmåga och vad det 

skulle kunna bero på. Nilsson (2013) menar att det förutom brister i skrivförmåga också 

finns problem i både analysförmåga och ordförråd. Problemen uppstår innan 

studenterna kommer till universitetet och de svårigheter som finns saknar universitetet 

möjlighet att täcka upp för. Det finns inte resurser för att utveckla de förmågor som 

nyblivna studenter behöver, eftersom universitetslärare utgår från att de nyblivna 

studenterna har med sig dessa baskunskaper, eftersom ett godkänt betyg från 

gymnasieskolan ska borga för att studenterna har blivit förberedda på ett adekvat vis. 

Majoriteten av de nyblivna studenter som kommer direkt från gymnasiet till 

universitetet har problem med vetenskapligt skrivande (Enefalk m.fl 2013). Josefsson & 

Santesson menar att cirka 20 procent av studenterna har svårigheter att uttrycka sig i 

skrift. De uttrycker att ”hälften behöver snarare återgå till gymnasienivå” (2017). 

Nilsson (2013) citerar Ask som resonerar om läroplansskiftet 2011 och om hur lärare 

tidigare haft större tolkningsmöjligheter när det gäller kravet att förbereda sina elever på 

vetenskapligt skrivande inför stadieövergången. Hon uttrycker:  

En del kommer rätt väl förberedda från gymnasiet – för andra blir det ett 

enormt glapp. Det beror helt på vad deras lärare valt att ta upp. De 

kursplaner som nu håller på att fasas ut har varit ganska luddiga. Läraren 

har kunnat studieförbereda sina elever mycket – eller låta bli. (Nilsson 

2013) 

Den tidigare kursplanen Lpf94 lämnade fler tolkningsmöjligheter för lärare eftersom 

kursplanerna inte var lika konkreta, utan lärarna ofta gjorde sin egen bedömning om vad 

undervisningen skulle innehålla. Detta har alltså, enligt Ask (2007), lett till att nyblivna 

studenter uppvisar ojämna kunskaper om och färdigheter i vetenskapligt skrivande.  



 

 3 

 

Vetenskapligt skrivande benämns även ibland som akademiskt skrivande. I 

föreliggande studie kommer benämningen vetenskapligt skrivande att användas 

eftersom det är den terminologi som används i kursplanen för svenska 3 i 

gymnasieskolan. Det är tydligt att vetenskapligt skrivande är en bärande del av kursen 

svenska 3 eftersom detta återges i det centrala innehållet: ”skriftlig framställning som 

anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av 

svenskämnet” (Skolverket 2011:176). Skriftspråkliga färdigheter som kan knytas till det 

vetenskapliga skrivandet finns också antydda i kursplanerna för kurserna svenska 1 och 

svenska 2. Dessa kursplaner innefattar att eleverna exempelvis ska få möjlighet att 

utveckla förmågor som rör ”bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av 

text” (Skolverket 2011:162) samt ”tillämpa regler för citat- och referatteknik” 

(Skolverket 2011:169). 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka aspekter som rör gymnasieelevers uppfattningar om 

vetenskapligt skrivande, men också att undersöka vilka likheter och skillnader som 

finns mellan gymnasieelevers uppfattningar om vetenskapligt skrivande i förhållande 

till årskurs 1 och 3. För att svara på studiens syfte har följande tre frågeställningar 

konstruerats: 

• Vilken förståelse har gymnasieelever av vetenskapligt skrivande?  

• Vilka funktioner ser gymnasieelever med vetenskapligt skrivande?  

• Vilka skillnader finns mellan gymnasieelevers uppfattningar om vetenskapligt 

skrivande i årskurs 1 och årskurs 3 på gymnasiet?  

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
Inledningsvis i kapitlet presenteras hur vetenskapligt skrivande beskrivs i de olika 

kursplanerna inom svenskämnet och därefter följer tidigare forskning om vetenskapligt 

skrivande i förhållande till gymnasieskolan. Sist i kapitlet presenteras studiens 

teoretiska utgångspunkter. 
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2.1 Vetenskapligt skrivande i kurserna svenska 1, 2 och 3 

Vetenskapligt skrivande innefattar ”krav på språklig klarhet, vetenskaplig 

genomskinlighet, objektivitet, kritisk-analytisk kompetens, analys, akribi och 

anpassning till rådande skriftspråksnormer” (Ask 2007:16), vilket kurserna svenska 1, 

svenska 2 och svenska 3 omfattas mer eller mindre av. Samtliga kurser inom 

svenskämnet på gymnasiet innehåller krav på att eleverna ska kunna bearbeta stora 

material, sammanfatta det centrala och kritiskt granska – krav som alla kan knytas till 

karaktäristiska drag i det vetenskapliga skrivandet.  

I kursen svenska 1 är kopplingen till det vetenskapliga skrivandet inte lika 

framträdande som i kursen svenska 3. Dock förekommer det i kursens centrala innehåll i 

form av ”Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och 

referatteknik. Grundläggande källkritik” (Skolverket 2011:162), vilket kan kopplas till 

vetenskapligt skrivande eftersom det kräver en kritisk-analytisk kompetens. 

I kursen svenska 2 finns drag av det vetenskapliga skrivandet, som i följande citat: 

”Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning 

av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterade texter. Normer och 

stildrag som hör till dessa texttyper” (Skolverket 2011:169). Det kan även kopplas till 

kunskapskravet ”samla, sovra och sammanställa information från olika källor” 

(2011:169) samt ”eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i 

huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller 

goda formuleringar” (2011:170). Förmågor som handlar om ”regler för citat- och 

referatteknik” (2011:170) kan knytas till de krav på genomskinlighet som finns för 

vetenskapligt skrivande.  

Svenska 3 är den gymnasiekurs som främst berör det vetenskapliga skrivandet. 

Undervisningen i kursen ska exempelvis bestå av ”Viktiga generella drag som rör 

disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär” samt ett arbete med texter 

som ”[…] inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och 

källkritisk granskning” (Skolverket 2011:176). Normer för språkriktighet samt citat- 

och referatteknik beskrivs även som en central del i kursens kunskapskrav (2011). I 

kursen svenska 3 värderas förmågor som handlar om krav på språklig klarhet, eftersom 

eleverna ska kunna redogöra för generella drag om ”språk och stil i texter av 

vetenskaplig karaktär” (2011:176). Dessa förmågor förbereder också för kursen 

Gymnasiearbete som eleverna skriver i årskurs 3.  
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2.2 Tidigare forskning 

Avsnittet tidigare forskning delas in i Vetenskapligt skrivande, En komplicerad texttyp 

och Utveckling i konkreta sammanhang.  

2.2.1 Vetenskapligt skrivande  

Idag väljer allt fler elever vägen mot eftergymnasiala studier och fler behöver därför 

kunskaper om vetenskapligt skrivande, eftersom det är en förutsättning för att kunna 

genomföra en utbildning på högre nivå. Det kan vara en utmaning att både förstå och 

praktisera vetenskapligt skrivande, eftersom det kräver ett kritisk-analytiskt 

förhållningssätt, vilket många nyblivna studenter har svårt för. Studenter behöver ha 

kunskaper om hur man ifrågasätter och granskar studier och forskningsresultat, men 

också kunskaper om vetenskapligt skrivande för att utveckla den kompetens som högre 

utbildning kräver (Ask 2007).  

Att ha kännedom om akademiska textkonventioner är också centralt för 

vetenskapligt skrivande och innebär exempelvis hur skribenten förhåller sig till 

personlig röst, metatext, citering, refererande samt referenshantering (Ask 2007). Ehn & 

Löfgren (2004) beskriver att många svårigheter som studenter har med vetenskapligt 

skrivande beror på att konventionerna för hur man förväntas skriva ofta uttrycks 

implicit, och de menar därför att det vetenskapliga språket kan uppfattas som en 

självklarhet för de skribenter som redan är insatta i kontexten. De regler och 

förhållningssätt som krävs blir inte alltid blir synliga förrän studenterna bryter mot dem, 

och nyblivna studenter behöver således gå igenom en lärprocess för att lära sig behärska 

de textkonventioner som finns för vetenskapligt skrivande (Ehn & Löfgren 2004). Det 

är därför viktigt att lärare i gymnasieskolan på ett adekvat sätt förbereder sina elever på 

det vetenskapliga skrivandet genom hela gymnasieutbildningen, något som de också 

åläggs att göra i rådande styrdokument för gymnasieskolan.  

2.2.2 En komplicerad texttyp 

Ask (2007) undersöker i sin avhandling nyblivna studenters erfarenheter av 

stadieövergången från gymnasiet till vidare studier på universitet. Asks resultat visar att 

dessa studenter anser att det är problematiskt att förstå kopplingen mellan 

gymnasieskolans undervisning av svenskämnets skrivande och de krav på skrivandet 

som de möter på universitetet. Den undersökta gruppens erfarenheter är att 

undervisningen om skrivande under gymnasietiden inte har särskilt stor relevans för 
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eftergymnasiala studier. Ytterligare iakttagelser som Ask (2007) gjort är att nyblivna 

studenter inte uttrycker sig särskilt precist om vetenskapligt skrivande: 

De nya studenterna har heller inte utvecklat ett metaspråk för att tala om 

sitt språk, utan de uttrycker sig i enkla termer som ”svåra ord” och 

”fyrkantiga texter” när de kommenterar det akademiska språket. (Ask 

2007:119) 

Studenterna i Asks undersökning visar alltså att de saknar ett metaspråk för det 

vetenskapliga skrivandet och att de uttrycker att det främst handlar om svåra ord eller 

fyrkantiga texter. De nyblivna studenterna anser även att det akademiska språket står för 

något som är ”svårt, krångligt och finare än det de benämner vanligt språk” (Ask 

2007:118). 

2.2.3 Utveckling i konkreta sammanhang 

Parmenius Swärd (2008) undersöker gymnasieelevers tankar om skrivuppgifter, 

tidsvillkor och bedömning i svenskämnet och intresserar sig för vilka reaktioner, 

känslor och upplevelser som elever som läser studieförberedande program har till det 

skrivande som förekommer i svenskämnet. Parmenius Swärd (2008) beskriver hur en 

elev resonerar om skrivandets funktion och nytta och hur hen menar att språkutveckling 

hör samman med personlig utveckling. Eleven menar även att uppsatser inom allmänna 

ämnen inte är särskilt intressanta och har svårt att se någon riktig funktion med 

uppsatser med formella regler inom de allmänna ämnena, exempelvis den typ av text 

som skrivs inom ramarna för de nationella proven. Texter ofta skrivs för att läraren ska 

få ett underlag för att avgöra vilka elevens färdigheter är inom formalia och språk, 

menar eleven. Istället menar hen att det formella skrivandet främst utvecklas i konkreta 

sammanhang där det finns ett intresse för innehållet och inte när skrivandet bara sker för 

skrivandets skull. Projektarbetet (nuvarande Gymnasiearbetet enligt Gy11) är ett 

exempel där eleven anser att det formella skrivandet har en betydelsefull roll och där 

upplever eleven att hen får ”en smak av arbetslivet” (2008:219), eftersom skrivande 

upplevs som funktionellt och meningsfullt. Parmenius Swärd beskriver hur eleven 

uppfattar skolan som en ”testplats utan förankring i elevernas intresse eller den värld 

som finns utanför” (2008:220). Att skriva till mottagare som engagerar sig för det 

innehållsmässiga i texter som projektarbetet medför är enligt eleven att föredra (ibid.). 

Eleven vill skriva texter av vetenskaplig karaktär och känner att hen inte fick utrymme 
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för detta inom svenskämnet i Lpf94. Eleven ser således att fler uppgifter inom 

gymnasieskolan för att spela en betydelsefull roll.  

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Den sociokulturella teorin fokuserar människors samspel och hur vi genom samspelet 

utvecklas och lär tillsammans. Den här studien undersöker gymnasieelevers 

uppfattningar om vetenskapligt skrivande och vi är intresserade av hur detta kan förstås 

och beskrivas inom ramarna för sociokulturell teoribildning. Inom sociokulturell teori 

menar Säljö (2010) att människors uppfattningar skapas i interaktion med andra samt 

genom den kultur som råder i den aktuella gemenskapen. Säljö beskriver hur lärandets 

karaktär utgår från och samspelar mellan tre olika parter: det kollektiva (samhället och 

skolan), individer (elever) och resurser (tillgångar) (2010:20). Lärandet är en följd av 

handlingar som människor utför och därför måste man se till den omgivning och till de 

resurser, det vill säga den kultur som människan har runt omkring sig, och som är 

tillgängliga i den aktuella gemenskapen. Säljö förklarar att människor formas av de 

gemenskaper som de ingår i och menar att människan ”använder sig av de redskap som 

kulturen tillhandahåller” (Säljö 2010:18). I vår studie innebär detta att eleverna i årskurs 

1 ingår i en gemenskap och eleverna i årskurs 3 i en annan eftersom de inte har samma 

resurser att tillgå med tanke på att eleverna i årskurs 3 har fått fler verktyg och mer 

erfarenhet av vetenskapligt skrivande. De tillgångar som finns i respektive gemenskap 

skapas av människor och växer fram för att: ”vi skall kunna tala om sådant vi är 

intresserade av och för att vi ska kunna organisera oss i olika kollektiva verksamheter” 

(Säljö 2010:33). Gemenskaperna bör alltså skilja sig åt mellan elever i olika årskurser 

eftersom de inte har samma referensramar, och detta kan bli synligt i deras förmåga att 

uttrycka och verbalisera sina tankar. Vidare uttrycker Säljö att människor ”är 

kulturvarelser och samspelar och tänker tillsammans med andra människor i vardagliga 

aktiviteter” (2010:17). Lärandet sker alltså överallt och i olika situationer där människor 

interagerar med varandra och därför finns det skillnader mellan människor i olika 

gemenskaper beroende på vilka resurser som finns att tillgå. Därför ser vi det centralt att 

utgå från en ansats som omfattar hur människor skapar mening och hur de uttrycker 

denna mening. 

Eftersom vi intresserar oss för elevers uppfattningar utgår undersökningen också 

från en fenomenologisk ansats. Inom fenomenologi studeras människors erfarenheter 

med fokus på att försöka undersöka individers varseblivning utifrån deras direkta 
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upplevelser (Denscombe 2016). Den fenomenologiska utgångspunkten är att 

varseblivning inte har någon mening förrän mänskligt agerande eller handlande har 

slutförts. Fenomenologins fokus ligger på individers levda erfarenheter, och Schütz 

beskriver det på följande vis: ”Det är således först när t.ex. ett mänskligt handlande är 

slutfört som dess mening kan framstå; så länge det pågår utförs eller genomlevs det 

bara” (2002:11). En fenomenologisk ansats ger möjligheter att förstå den värld som 

elever lever i genom att reflektera över erfarenheter och se människan som en subjektiv 

varelse (Kvale & Brinkmann 2014).  

3 Metod och material 
I metod- och materialkapitlet presenteras hur studien utformats och hur vi har gått 

tillväga. Inledningsvis presenteras insamlingsmetod, urval, etiska aspekter, 

genomförande, analysmetod och slutligen metod- och materialkritik.  

3.1 Insamlingsmetod 

Med anledning av studiens fokus, att undersöka elevers uppfattningar om vetenskapligt 

skrivande, är metoden kvalitativ och undersökningens empiri består av muntliga utsagor 

där individers subjektiva uppfattningar beskrivs. Kvalitativ forskning är särskilt inriktad 

på att förstå sociala verkligheter i olika miljöer (Bryman 2011), och intervjuer ger 

möjlighet att ta del av elevernas beskrivningar av sina tolkningar av omvärlden. 

Fenomenologi som ansats ger också möjlighet att ställa frågor av djupare karaktär som 

ger inblick i intervjupersonernas erfarenheter och resonemang (Denscombe 2016).  

För att ta del av elevers uppfattningar om vetenskapligt skrivande används 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe 2016). I semistrukturerade intervjuer utgår 

samtalet från förberedda frågor som är baserade på de ämnen som ska behandlas och för 

att få ut så mycket som möjligt av samtalet behöver intervjupersonen vara flexibel i 

förhållande till frågorna. Det kan exempelvis tillkomma följdfrågor under samtalet 

beroende på vilka svar som ges. Deltagarna får på så vis möjlighet att fritt utveckla och 

uttrycka sina tankar och åsikter utifrån de givna ämnena (Denscombe 2016).  

3.2 Urval 

I studien deltar sex gymnasieelever från två skolor i södra Sverige. Urvalet av deltagare 

är ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att de elever som intervjuats är de som 

för stunden funnits till hands (Bryman 2011). Vi tog kontakt med verksamma 
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gymnasielärare på skolor där vi redan hade kontaktpersoner och frågade om vi fick 

besöka skolorna och berätta om studien, och på så vis fick vi kontakt med våra 

informanter. Tre av eleverna går i årskurs 1 och tre i årskurs 3. Eleverna har blivit 

namngivna på följande sätt:  

• Eleverna i årskurs 1 har namn på bokstaven E: Emma, Erika och Elin.  

• Eleverna i årskurs 3 har namn på bokstaven T: Tilda, Teddy och Teo.  

E står för årskurs ett, och T står för årskurs tre. Namngivningen underlättar läsningen 

och hjälper läsaren att enkelt kunna skilja på eleverna i resultatredovisningen.  

3.3 Etiska aspekter 

Föreliggande studie följer de etiska principer som finns för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Det finns fyra krav att ta 

hänsyn till och dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Innan intervjuerna hölls informerades deltagarna om studiens syfte 

och vilken roll deras deltagande skulle ha i studien. Respondenterna informerades även 

om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande eller välja att inte besvara 

frågorna. Eftersom respondenterna i årskurs 1 inte har fyllt 18 krävdes, utöver samtycke 

från respondenterna, vårdnadshavares godkännande (Bryman 2011), vilka samlades in 

innan intervjuerna hölls. Deltagarna fick information om att de uppgifter som erhållits 

under intervjuerna behandlas konfidentiellt, vilket innebär att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Innan intervjuerna startade informerade vi om de etiska riktlinjerna för att 

säkerställa att eleverna tagit del av denna information. All insamlad data har behandlats 

och enbart använts för föreliggande studies forskningsändamål (jfr Bryman 2011). 

3.4 Genomförande  

Intervjuguiden utformades i relation till studiens syfte och frågeställningar och är, 

tillsammans med eventuella följdfrågor, ett stöd för intervjuaren att leda intervjun på ett 

sätt som möjliggör att alla frågeområden täcks (Johansson & Svedner 2010). För att 

försäkra oss om att frågorna i intervjuguiden gav svar som motsvarade studiens syfte 

och frågeställningar eller om den var i behov av ändringar genomfördes en pilotstudie. 

Under pilotstudien framkom det att det fanns intervjufrågor som liknade varandra, och 

därför reducerades intervjuguiden något för att undvika upprepningar. I övrigt gjordes 

inga modifieringar innan intervjuerna genomfördes.  
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Intervjuerna kompletterades med ljudinspelning för att säkerställa att all 

information samlats in inför transkriberingen av materialet. Transkriberingarna gjordes 

omgående efter att intervjuerna genomförts. Med hjälp av det inspelade materialet 

skrevs deltagarnas svar ner ordagrant i skriftspråklig form, utan att ta hänsyn till på 

vilket sätt informanterna svarade. Norrby (2014) beskriver detta som en 

bastranskription, alltså en metod för att överföra talspråk till skriftspråk. Det muntliga 

talet omvandlas till en skriftlig form som blir utgångspunkt för den analytiska processen 

(Kvale & Brinkmann 2014).  

3.5 Analysmetod 

Efter att intervjuerna transkriberats genomfördes en närläsning av materialet för att 

identifiera de kategorier som framkommer i analysen (Svenning 2003: Bryman 2009). 

Kategorisering förekommer alltid i kvalitativa analyser och då behöver materialet 

bearbetas flera gånger (Svenning 2003). I föreliggande studie har elevernas 

uppfattningar kategoriserats i kategorierna Förförståelse, Begreppet vetenskapligt 

skrivande, Användandet av vetenskapligt skrivande, Genrer inom vetenskapligt 

skrivande, Elevernas attityder till vetenskapligt skrivande och Funktioner. Kategorin 

Funktioner presenteras i underrubrikerna Kunskapsöverföring, Personlig utveckling, 

Vidare studier och Arbetsliv.  

Råmaterialet sorterades efter elevernas utsagor och kategoriserades därefter i 

ovanstående kategorier och underkategorier. Transkriberingarna bearbetades flera 

gånger för att finna valida kategorier som speglar materialet i sin helhet. Denna 

kodningsprocess utgår från en så kallad mid-range coding. Användandet av mid-range 

coding som analysmetod innebär att man både använder förutbestämda kategorier men 

också att man finner kategorier i det insamlade materialet (Urquhart 2013).  

3.6 Metod- och materialkritik 

Studiens resultat kan inte appliceras på en större population eftersom studien är att 

betrakta som en fallstudie, vilket innebär att man fokuserar på en specifik situation för 

att få djupgående kunskaper (jfr Bryman 2011). Undersökningen utgår från ett litet 

material (sex respondenter), vilket kan innebära att vi har träffat på ytterligheter eller 

avvikelser, vilket behöver tas hänsyn till i diskussionen av studiens utfall.  

Metoden semistrukturerade intervjuer innefattar och kräver en subjektiv tolkning 

av text för att få fram ett resultat (Bryman 2011). För att förklara och åskådliggöra vår 
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tolkning används belysande citat, vilket möjliggör för läsaren att värdera och ta ställning 

till dessa. Proceduren har varit densamma och förutsättningarna för att delta har varit 

desamma för alla deltagare. Följdfrågorna har däremot ibland skiljt sig åt, men har 

syftat till att hjälpa respondenterna att få grepp om och svara på frågorna. Som i alla 

intervjusituationer finns det dock ingen garanti för att respondenterna har svarat ärligt 

under intervjuerna, men det är ett faktum som ligger utanför vår möjlighet att 

kontrollera. 

4 Resultat och analys 
Resultatet presenteras och organiseras i detta kapitel i sex kategorier: Förförståelse, 

Begreppet vetenskapligt skrivande, Användandet av vetenskapligt skrivande, Genrer 

inom vetenskapligt skrivande, Elevernas attityder till vetenskapligt skrivande och 

Funktioner. Kategorin Funktioner presenteras i underrubrikerna Kunskapsöverföring, 

Personlig utveckling, Vidare studier och Arbetsliv. Avslutningsvis sammanfattas 

huvudresultaten.  

4.1 Förförståelse 

Kategorin förförståelse handlar om elevernas förförståelse av begreppet vetenskapligt 

skrivande. Samtliga elever i årskurs 1 uttrycker att de inte kände till begreppet 

vetenskapligt skrivande förrän vid intervjutillfället, vilket Emma och Erika uttrycker på 

följande sätt ”Ja, det var nog när du sa det nu tror jag. Annars har jag inte hört det så, 

alltså inte så mycket i skolan eller något” (Emma) och ”Det var nu då” (Erika). Däremot 

uttrycker Elin att hon har tänkt på vetenskapligt skrivande tidigare men att begreppet i 

sig är nytt: 

Själva ordet har jag hört nyss för första gången […]. Själv har jag tänkt på 

det här sättet alltså att man kan ta fakta från olika ställen och skriva i en 

mer formulerad text och så. Ja, men det är första gången som jag hör det 

här begreppet. (Elin) 

Elin känner igen aspekter av det vetenskapliga skrivandet och uttrycker exempel som 

kan förknippas med citatteknik, referatteknik och källhänvisning, vilka eventuellt kan ha 

kallats för något annat eller förklarats på något annat sätt tidigare i hennes skolgång.  

Tilda och Teddy som går tredje året uttrycker istället att de blev bekanta med 

begreppet i början av kursen svenska 3: ”Det var nog nu när vi började i trean som vi 
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började att skriva mer vetenskapligt. För det har vi inte gjort innan riktigt” (Tilda) och 

”Det var i början nu på kursen tror jag. Typ när vi skulle gå igenom hur vi skulle skriva 

mer snyggt” (Teddy). Teo återger däremot hur han redan under låg- och mellanstadiet 

förstod att det fanns olika typer av text: 

Kanske någon gång i mellanstadiet kanske, eller nått, jag vet inte exakt. I 

alla fall att man hörde att det fanns olika stilar att skriva på. Eller ja, det 

visste jag ju redan i lågstadiet, det här med skönlitterära böcker och 

faktaböcker liksom. Då kallade man ju det faktaböcker inte vetenskapligt 

skrivande. (Teo) 

Teos beskrivning tyder på att han tidigt kunde skilja på berättande text och sakprosa. 

Även om begreppet vetenskapligt skrivande inte var bekant för honom då var han 

medveten om att det finns en skillnad mellan skönlitteratur och det han benämner 

faktaböcker. Skillnaderna mellan eleverna i årskurs 1 och årskurs 3 blir tydliga eftersom 

ingen av eleverna i årskurs 1 har mött begreppet vetenskapligt skrivande förrän vid 

intervjutillfället. I årskurs 3 svarar däremot samtliga elever att de är bekanta med 

begreppet. Att det finns en skillnad i svaren hos eleverna i årskurs 1 och i årskurs 3 kan 

förklaras med innehållet i kursplanerna för respektive kurs. I kursen svenska 1 kan 

kursinnehållet inte förknippas med vetenskapligt skrivande på samma tydliga sätt som i 

kursen svenska 3. Svenska 1 innefattar endast några aspekter som kan kopplas till 

vetenskapligt skrivande, medan det är ett huvudinnehåll i kursen svenska 3 (se 2.1). 

Eleverna i respektive årskurs har alltså olika förutsättningar för att svara på frågan. 

4.2 Begreppet vetenskapligt skrivande  

I intervjun får eleverna frågan om vad de tänker på när de hör begreppet vetenskapligt 

skrivande. Emma säger följande: ”Alltså, jag tänker väl att det är ganska svårt, gör jag.” 

och på liknande sätt menar Elin “Jag vet inte, att det är svårt. Jag tänker på att det 

handlar om mer kunskaper och sånt här.” Erika är av samma åsikt och säger ”Det låter 

ju jobbigt, eller svårt låter det”. Teddy menar att vetenskapligt skrivande innebär 

avancerade texter: ”Alltså, att man skriver i en mer avancerad, alltså textform”. Teo 

uttrycker också tankar om det vetenskapliga språket som avviker från övriga 

informanter: 

Det allra första man tänker är väl att det är lite tyngre rapporter liksom 

[…] det är ju väldigt mycket mer alltså fackspråk […] mer rakt på sak 

[…] vilket gör att det kan uppfattas som lite mer tungläst. (Teo) 
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Emma, Elin och Erika uttrycker tydligt att de upplever det vetenskapliga skrivandet som 

svårt och avancerat, medan Teo använder ordet tungläst, vilket inte behöver betyda att 

det är svårt men att vetenskapliga texter bjuder visst läsmotstånd. Han lyfter också 

genren rapport, vilket tyder på att han har en viss förståelse för vilka texter som kan 

kopplas till det vetenskapliga skrivandet. Uppfattningarna skiljer sig alltså något, vilket 

kan tolkas som att det finns skillnader mellan elevernas uppfattningar beroende på vilka 

kurser i svenska som de har erfarenheter av. Dessutom finns det en viss skillnad i hur 

eleverna från de olika årskurserna kan verbalisera och uttrycka sina uppfattningar, där 

exempelvis Teo ger ett mer utvecklat svar än samtliga elever i årskurs 1 gör. En elev, 

Tilda, upplever dock inte det vetenskapliga skrivandet som något svårt, avancerat eller 

tyngre: 
Jag tänker på alla de texterna som vi skriver i skolan just nu. Att man har 

fått lära sig att man ska skriva på ett speciellt sätt när det är inlämningar 

och uppgifter och så. Och det har vi typ både i svenskan och i engelskan 

och så, att vi ska lära oss att skriva på ett speciellt sätt som inte låter som 

talspråk. (Tilda) 

Tilda kopplar vetenskapligt skrivande till ett speciellt sätt att skriva, vilket kan tolkas 

som att hon talar om formellt och informellt språkbruk, men utan att använda de orden. 

Detta speciella sätt använder hon vid skoluppgifter, och hon skiljer på att skriva formellt 

och att använda ett talspråkligt språkbruk. Hon menar att sättet hon skriver på i de 

aktuella sammanhangen inte ska likna det språk hon talar till vardags.  

4.3 Användandet av vetenskapligt skrivande 

Kategorin användandet av vetenskapligt skrivande handlar om elevernas tankar om vem 

eller vilka som använder sig av vetenskapligt skrivande och i vilka sammanhang som 

det sker. Enligt elevernas uppfattningar är det forskare, elever och lärare samt andra 

yrkeskategorier som främst använder vetenskapligt skrivande. Både elever i årskurs 1 

och årskurs 3 associerar i första hand till forskare och personer som arbetar på 

universitet. Emma formulerar sig så här: ”Jag tänker på typ forskare”. Teo är inne på 

samma spår: ”Ja en forskare känns väl som en första stereotyp som kommer upp. 

Sådana som jobbar på universitet är väl det ja tänker på […] de som gör det i arbetslivet 

och professionellt så är det ju de som jag först tänker på”. Eleverna ger uttryck för att 

dessa personer och att deras användning av vetenskapligt skrivande sker på ett 

yrkesmässigt och professionellt plan. Erika och Tilda ser däremot användare av en 

annan karaktär, nämligen elever och lärare. Erika uttrycker sig på följande vis: ”Jag 
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tänker mer på skolan och att man använder det mest i skolan”. Tilda tänker på ett 

liknande sätt: ”Jag tänker ju på skolan och på mina lärare mycket”. Erika och Tilda ser 

användandet av vetenskapligt skrivande främst i skolsammanhang. Erikas svar om att 

användandet sker ”mest i skolan” kan tolkas som att hon även använder det i andra 

sammanhang. Teddy lyfter svenskämnets kurser: 

Alltså det beror lite på alltså vilken slags kurs man går i. Alltså svenska 1 

kräver ju kanske inte riktigt den att man ska kunna vetenskapligt 

skrivande, men ja, när du väl går den här tredje kursen så ska man ju få 

lära sig mer om det alltså. (Teddy) 

Teddy jämför kurserna svenska 1 och svenska 3 och menar att användandet skiljer sig 

beroende på vilken kurs man läser. Teddy, Tilda och Erika fokuserar på skolan och på 

elevers och lärares bruk av det vetenskapliga skrivandet, ett synsätt som kan tolkas som 

snävt. I Teddys, Tildas och Erikas svar framgår det exempelvis inte särskilt uttalat att 

eleverna tänker att det vetenskapliga skrivandet kan användas utanför skolan.  

Teo nämner också att han brukar läsa vetenskapliga texter för att söka pålitlig 

information som rör hans gymnasiearbete: ”Om det är något viktigt som jag verkligen 

vill veta, som nu i mitt gymnasiearbete, då går jag själv in och liksom läser noggrant 

och läser exakt vad som står”. Teo betraktar vetenskapligt skrivande som viktigt och 

lyfter dessutom att han läser vetenskapliga texter utanför skolan och menar att han 

använder dem för att söka information eller kunskap även på fritiden:  

Mest i skolan men också privat liksom om det är, eller kommer upp i 

diskussioner med andra eller olika frågeställningar som man vill ha bra 

svar på så händer det ibland att jag kollar upp och vill veta hur det faktiskt 

är någonting. Då känns det bättre att leta efter liksom lite tyngre och 

viktigt material än att bara hitta något blogginlägg online tillexempel. 

Något med lite tyngd bakom. (Teo) 

När Teo uttrycker att han letar efter material och vill undersöka olika förhållanden 

beskriver han återigen hur läsning spelar en stor roll i frågan om vetenskapligt 

skrivande. Teo visar att han har ett källkritiskt förhållningssätt eftersom han granskar, 

värderar och jämför källors tillförlitlighet. Han antyder att vetenskapliga källor är 

tillförlitliga i jämförelse med vad exempelvis ett blogginlägg är. Att Teo gör denna 

jämförelse tyder på att han har en relativt god förståelse för vikten av källkritik och är 

medveten om hur han ska förhålla sig till olika källor på ett vetenskapligt sätt.  
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Att Teo väljer att tala om läsning och källkritik när vi frågar om skrivandet visar 

att han kan lyfta andra förmågor som har anknytning till det vetenskapliga skrivandet. 

Teo nämner även till vilket typ av skolarbete som han använder det vetenskapliga 

skrivandet till, nämligen gymnasiearbetet. Gymnasiearbetet ska knyta ihop elevernas 

studier på det program som de läser och visa att de är förbereda för de högskolestudier 

som de kommer att möta (Skolverket 2011). Ingen av de andra respondenterna beskriver 

vilka typer av texter i skolan där vetenskapligt skrivande kan komma till användning, 

men Teo utmärker sig eftersom han är den enda som uttrycker att han själv använder 

vetenskapliga texter utanför skolan. 

Användandet av vetenskapligt skrivande förknippas också med specifika yrken. 

Elin säger: ”En författare kanske, som de som skriver böcker och sånt här […] eller en 

sån här som kan vara, de som brukar skriva i tidningar och sådär”. Teddy uttrycker sig 

på liknande sätt: ”Ja, alltså såna personer som jobbar med alltså just tidningar, krönikor, 

författare lite så”. Elin och Teddy ger exempel på olika yrkesroller som de tänker sig 

kan arbeta med både formella och informella texter. Elevernas svar är svårbedömda 

med tanke på att det är svårt att veta om de menar personer som skriver texter med en 

formell eller informell stil eftersom de inte är mer precisa. Att Teddy nämner krönika 

kan innebära att han är något tveksam till vilka användningsområden vetenskapligt 

skrivande har. Att både elever från årskurs 1 och årskurs 3 ger exempel på olika 

yrkesroller är intressant. Ehn & Löfgren (2004) menar att vetenskapligt skrivande inte 

är en självklarhet för personer som inte är tillräckligt insatta i kontexten, vilket Elin och 

Teddy kan vara exempel på. Att Elin nämner någon som skriver böcker kan dock 

innebära att hon har goda kunskaper eftersom hon endast går i årskurs 1. Elin har inte 

heller kommit i direkt kontakt med vetenskapligt skrivande ännu, vilket hennes svar 

också kan antyda. Att Teddy däremot förknippar vetenskapligt skrivande med genren 

krönika kan tyda på att det vetenskapliga skrivandet inte är en självklarhet för honom, 

vilket Ehn & Löfgren för ett resonemang om. Teddy borde enligt den sociokulturella 

teorin om gemenskaper ha utvecklats längre i lärprocessen eftersom han går i årskurs 3 

och läser kursen svenska 3 och därmed bör kunna verbalisera förmågor som kan 

förknippas med vetenskapligt skrivande. Dock finns ingen garanti för detta eftersom 

man även behöver ta hänsyn till individuella förmågor. Trots att Elin och Teddy ingår i 

olika gemenskaper och har olika mycket erfarenhet, kunskaper och resurser inom 

området ger de uttryck för att i vissa avseenden ha liknande uppfattningar om 

användandet av vetenskapligt skrivande.  
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4.4 Genrer inom vetenskapligt skrivande 

I den fjärde kategorin behandlas frågan om elevernas uppfattningar om vilka typer av 

texter som de tänker på eller förknippar med vetenskapligt skrivande. I studien syftar 

begreppet texttyp på olika framställningsformer, till exempel beskrivande och 

argumenterande (jfr Hellspong & Ledin 1997). I intervjuerna har också benämningar på 

olika textslag aktualiserats, exempelvis reportage, krönika och debattartikel. 

Erika och Teo nämner uppsats, rapport och artikel som genrer de kommer att 

tänka på. Erika tar utgångspunkt i sina tidigare erfarenheter och uttrycker: ”Ja men det 

är väl just uppsats så mest, för att jag har ju skrivit en uppsats och vet lite vad det är och 

såhär”. Erika talar här om den skolinterna genren ”uppsats”, vilken hon har mött 

tidigare i sin skolgång. Uppsatsskrivande är vanligt i skolan och därför är det inte helt 

förvånande att hon nämner den i detta sammanhang. Teo lyfter två andra genrer: ”Ja, det 

är ju artikel och rapport som jag tänker på mest”. Om Erika och Teo syftar på 

vetenskaplig artikel och forsknings- eller labbrapport i sina svar talar i så fall båda 

eleverna om genrer som är centrala för det vetenskapliga skrivandet. Tilda nämner inte 

någon genre men beskriver att hon skrivit en text med olika delar som kan tolkas 

tillhöra genren uppsats: ”Hmm, alltså jag vet att vi i nian gjorde såna här arbeten som vi 

gjorde när vi skulle lära oss att skriva typ arbeten med inledning, metod, resultat och 

diskussion och sånt”. Eftersom Tilda nämner att arbetet innehåller inledning, metod, 

resultat och diskussion finns det kopplingar till det vetenskapliga skrivandet. De svar 

som skiljer sig från ovanstående är Emmas, Teddys och Elins. Elin uttrycker osäkerhet 

om vilka genrer som kan relateras till det vetenskapliga skrivandet eftersom hon svarar 

följande: ”Jag vet faktiskt inte, det är mer… nej jag har ingen aning”. När Elin sedan får 

frågan om tidigare erfarenheter ger hon också exemplet krönika, vilket bekräftar hennes 

osäkerhet i frågan. När Teddy svarar på frågan om genrer uttrycker han:  

Alltså, jag tänker att ett exempel skulle kunna vara, ah men säg att 

rökning är dåligt, så är det väl typ, om man ska skriva ner en författning 

om varför det är dåligt, alltså så här, alltså just om att rökning är dåligt så 

kanske man kan använda ett vetenskapligt, sånt här skrivande för att få 

fram sin åsikt och va tydlig och ja men va tydlig och visa att man, ja men 

får fram en bra text liksom. Med hjälp av att söka på internet och lägga till 

en egen uppfattning. (Teddy) 

Teddy berättar i citatet ovan om en text med argumenterande inslag. Argumenterande 

texter behöver nödvändigtvis inte vara av vetenskaplig karaktär, men alla 
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forskningsbaserade texter är argumenterande i något avseende. Det som Teddy uttrycker 

tolkas inte som en vetenskaplig genre, eftersom han ger utrymme för egna åsikter samt 

är mer inriktad på debatterande inslag än utredande, vilket kan tyda på att genren är mer 

informell än formell. Teddy uttrycker att det är viktigt att man ska ”få fram sin åsikt” 

och att man ska ”lägga till en egen uppfattning”, vilket inte främst är språkhandlingar av 

vetenskaplig karaktär. Att Teddy använder ordet ”författning” kan dock tyda på att han 

har en viss inblick och förståelse för genrer inom vetenskapligt skrivande eftersom det 

är ett begrepp som används i mer formella sammanhang. Även i Emmas svar ställs 

argumentation i centrum:  

Jag vet inte om det är vetenskapligt, men om sockerfettskatt eller vad man 

ska säga, om man ska införa det […] vi typ argumenterade om vad vi 

tyckte om vi skulle införa det eller inte och fördelar och nackdelar och så. 

(Emma).  

Elins, Teddys och Emmas svar kan tolkas som att de har svårt att precisera genrer som 

hör till vetenskapligt skrivande. Att eleverna i årskurs 1 svarar på detta sätt beror 

troligen på att de inte ännu har mött vetenskapligt skrivande i undervisningen och därför 

saknar erfarenhet av det. Teddys svar avviker, eftersom han har läst mer svenska och 

troligtvis också har mött och arbetat med vetenskapligt skrivande. Erikas och Teos svar 

beskriver däremot genrer av vetenskaplig karaktär. Intervjuerna visar att tre elever i 

årskurs 1 kan exemplifiera vetenskapliga genrer, medan en elev i årskurs 3 inte kan det. 

Det finns alltså en spridning i elevernas uppfattningar om genrer oavsett om de går i 

årskurs 1 eller årskurs 3. 

4.5 Elevernas attityder till det vetenskapliga skrivandet 

Av intervjuerna framgår att eleverna har olika attityder till det vetenskapliga skrivandet. 

Emma beskriver: ”Jag gillar det för att man behöver liksom inte veta utan man kan ta 

reda på det själv liksom. Men samtidigt så är det ju väldigt mycket att man måste lära 

sig också”. Emma uttrycker att hon gillar vetenskapligt skrivande, eftersom det finns 

utrymme för att söka information på egen hand. Att Emma uttrycker att ”man behöver 

liksom inte veta” och ”att man kan ta reda på det själv” kan innebära att hon upplever 

att det är skönt att inte behöva kunna allt från början, utan att det är nödvändigt att ta 

hjälp av andra källor för att besvara en fråga. Även Elin upplever att hon behöver 

tillägna sig mer kunskap om vetenskapligt skrivande: ”Alltså när man skriver på det mer 

vetenskapliga sättet så blir det intressant, men jag känner typ att det är väldigt mycket 
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att lära sig”. Elin ser inte bara att det är mycket att ta in utan hon ser även att 

vetenskapligt skrivande skapar ett större intresse för att skriva. Erika har också en delad 

inställning till vetenskapligt skrivande: 

Alltså det låter ju svårt, så det är lite både och om jag gillar det eller inte. 

Jag gillar det inte då för att det låter ju jobbigt och svårt och ah, det låter 

inte så lätt. Det känns som att det tar lång tid och måste vara väldigt såhär 

bra typ. Men sen kan man ju gilla det såhär i svenskan så alltså, det är ju 

för att jag tycker att det är lätt eller lite lättare än de andra ämnena. (Elin) 

Erikas svar kan tolkas som att det vetenskapliga skrivandet uppfattas som tidskrävande 

och innefattar mycket arbete, vilket hon inte upplever särskilt inspirerande. Emellertid 

uttrycker hon även en positiv inställning, eftersom hon menar att hon har lätt för 

svenskämnet. Även Teddy uppfattar det vetenskapliga skrivandet som tidskrävande: 

“Det tar väldigt mycket tid och engagemang vilket är jobbigt, men det är väl kanske det 

som man behöver göra för att kunna utveckla skrivandet”. Teddy har dock också en 

ambivalent attityd till vetenskapligt skrivande eftersom han tillägger att skrivandet 

utvecklas när man lägger ner den tid och det engagemang som behövs och inte endast 

uttrycker att det vetenskapliga skrivandet är tidskrävande. Tildas uppfattning liknar 

Teddys: ”Alltså det kanske inte är jätteroligt så, att man känner att det är ett nöje, men 

jag tycker ändå att det är bra att kunna”. Tilda förstår att vetenskapligt skrivande har 

betydelse även om det inte är särskilt lustfyllt för henne. Även Tildas uppfattning kan 

tolkas som ambivalent, eftersom hon ger uttryck för både positiva och negativa åsikter 

om vetenskapligt skrivande. 

Teo verkar tycka att innehållet är mer intressant än själva skrivandet och ser det 

som ett redskap för att nå ökad kunskap. Han säger: ”Jag vet inte om det är just det 

vetenskapliga skrivandet som jag tycker är intressant, utan det är väl mer själva 

kunskapen som finns att hämta i den”. Teos svar kan tolkas som att han visar en 

fördjupad insikt eftersom han ser vetenskapligt skrivande som ett medel för att nå 

kunskap. I jämförelse med de andra eleverna visar Teo en större medvetenhet och ger 

ett mer precist svar än vad eleverna i årskurs 1 ger och dessutom mer utvecklade svar än 

de andra eleverna i årskurs 3. Att Teo kan yttra sig mer preciserat i frågan visar att han 

hunnit längre i sin lärprocess. Dock är Teo den enda eleven av de sex respondenterna 

som beskriver vetenskapligt skrivande på det här sättet. Han ger ett konkret exempel 

och sätter vetenskapligt skrivande i ett sammanhang där han ser en för honom direkt 

nytta. Hans utsaga är även mer detaljerad än övriga respondenters. Att flera elever ger 
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uttryck för en viss ambivalens i sin attityd till vetenskapligt skrivande kan betyda att de 

behöver få djupare kunskaper om vad vetenskapligt skrivande är samt att kunna sätta 

det i fler konkreta sammanhang.  

4.6 Funktioner  

I kategorin funktioner beskrivs elevernas uppfattningar om vilken tillämpning 

vetenskapligt skrivande har. Funktioner handlar i detta fall om vad eleverna anser att 

vetenskapligt skrivande har för nytta för dem. Funktioner kan således spela olika roll för 

olika personer, vilket innebär att eleverna har uttryckt olika uppfattningar som 

presenteras i fyra underkategorier: Kunskapsspridning, Personlig utveckling, Vidare 

studier och Arbetsliv.  

4.6.1 Kunskapsspridning  

Den första underkategorin handlar om respondenternas uppfattningar om hur 

vetenskapligt skrivande bidrar till att föra kunskap vidare i samhället. Teo förklarar 

kunskapsspridningen på följande sätt:  

Liksom, för hela vetenskapen så är ju det här vetenskapliga skrivandet 

väldigt viktigt just för att föra kunskapen vidare. Det räcker ju inte att 

någon bara håller på att göra en massa vetenskapliga studier om olika 

saker om man inte kan bevara kunskapen på något sätt som blir 

tillgängligt för alla och som alla kan ta del av, och det blir det ju då 

genom vetenskapliga skrivandet. Så det tycker jag gör väldigt stor nytta. 

(Teo) 

Teo ger uttryck för att han är medveten om funktionen med vetenskapligt skrivande 

eftersom han beskriver att vetenskapen måste spridas för att kunskap ska nå ut till så 

många som möjligt. Teo visar också att han har ett brett perspektiv eftersom han kan se 

till en större målgrupp och inte endast i nuet som forskaren befinner sig i. Detsamma 

gäller Erika, eftersom även hon beskriver kunskapsspridning när hon uttrycker: ”Ja, det 

är väl bra för att man ska kunna utvärdera vad man liksom har gjort eller ja, så. Så att 

andra kan läsa hur det gick eller så.” Erika talar indirekt om att kunskap måste spridas 

för att komma till användning. Att Teo och Erika är medvetna om vikten av 

kunskapsspridning visar att denna uppfattning finns hos både elever i årskurs 1 och i 

årskurs 3. Dock visar Teo en mer verbaliserad och utvecklad förmåga att resonera om 

denna aspekt.  
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4.6.2 Personlig utveckling 

Emma, Teddy och Tilda uppfattar att vetenskapligt skrivande även påverkar den 

personliga utvecklingen, men deras uppfattningar uttrycks på olika sätt. Emma talar om 

att hon kan bli ”mer allmänbildad” medan Teddy talar om hur kunskaper inom 

vetenskapligt skrivande kan göra så att han framstår som en kunnig och påläst person. 

Han förklarar: ”Det är en väldigt stor bonus att kunna skriva sånt här vetenskapligt 

skrivande just för att man kan bevisa att man är tydlig och alltså visa ett proffsigt 

skrivande”. Tilda uttrycker att hon upplever att förmågan att kunna skriva vetenskapligt 

gör att hennes självförtroende och skrivkompetens ökar. Hon upplever även att hon 

utvecklar sin läsförståelse när hon skriver vetenskapligt:  

Det har nytta på mitt egna plan eftersom jag känner mig lite smartare när 

jag kan skriva på ett sätt som inte är så mycket talspråk. Och det gör att 

jag får mer självförtroende också i själva skrivandet. Sen så tror jag också 

att det har nytta när jag ska läsa svårare texter och så, eller mer 

avancerade texter, då får jag en bättre förståelse för vad det handlar om. 

(Tilda) 

Tilda ger uttryck för att skrivande och läsande är två förmågor som hänger ihop, och att 

dessa förmågor är viktiga för varandra. Tilda och Emma hänvisar till en utveckling som 

sker på ett personligt plan, medan Teddy använder sig av ordet bevisa när han talar om 

att behärska det vetenskapliga skrivandet. Teddys svar kan tolkas som att han uppfattar 

att han utvecklar sina förmågor när han bevisar för andra att han kan hantera det 

vetenskapliga skrivandet. Eleverna talar om känslor och uppfattningar som att känna sig 

mer allmänbildad, att bli stärkt av att kunna visa att man kan behärska ett vetenskapligt 

skrivande, att självförtroendet ökar och att läsförståelsen utvecklas. Elevernas svar visar 

att de upplever att det finns positiva effekter på ett personligt plan med att kunna skriva 

vetenskapligt, oavsett om eleverna går i årskurs 1 eller årskurs 3.  

4.6.3 Vidare studier 

Den tredje underkategorin rör elevernas uppfattningar om det vetenskapliga skrivandets 

betydelse för eftergymnasiala studier. Tilda, Erika, Teo och Elin föreställer sig att det 

krävs kunskaper och färdigheter om vetenskapligt skrivande på universitet och 

högskola. Tilda aktualiserar vikten av att vara förberedd för vidare studier: ”Ja, men det 

är nog som jag sa att det är en bra förberedelse för universitetet”. Erika är inte säker på 
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om hon kommer att läsa vidare, men om hon väljer att göra det ser hon vetenskapligt 

skrivande som en förutsättning:  

Ja det beror på om jag ska läsa vidare eller så tänker jag. Men typ på 

högskola och sånt så måste jag ju säkert kunna det och sånt, så det är väl 

väldigt bra att kunna. Kan jag väl tänka mig. (Erika)  

Erika spekulerar i sitt svar eftersom vidare studier ligger långt bort i hennes framtid, 

vilket indikerar att hon kanske inte ser en helhetsbild framför sig när det kommer till 

funktionen med vetenskapligt skrivande. Teo däremot har tydliga framtidsplaner och är 

övertygad om att vetenskapligt skrivande kommer vara nödvändigt: ”Jag tror att det 

kommer att vara väldigt viktigt eftersom att jag planerar att läsa vidare på universitet 

själv, så att det är jag ju helt övertygad om att det kommer komma tillbaka där också”. 

Likaså Elin återger hur viktigt det är att kunna skriva vetenskapligt efter gymnasiet:  

Jag tror att det kommer vara mer att göra, alltså jag kommer behöva 

fördjupa mig mer i det här för att i universitetet kommer jag att behöva 

det jättemycket och det kommer vara en helt annan nivå också. Alltså, det 

är inte lika lätt. Det ändras ju hela tiden när man studerar, så jag tycker att 

universitetet kommer det vara betydligt svårare än under gymnasiet. 

(Elin) 

Elin är medveten om att hon kommer att behöva behärska det vetenskapliga skrivandet 

när hon studerar på universitetet och att hennes förmågor kommer att behöva utvecklas 

till en mer avancerad nivå. Både de elever som går i årskurs 1 och de elever som går i 

årskurs 3 menar att vetenskapligt skrivande är nödvändigt för att klara vidare studier och 

dessa uppfattningar finns hos elever från olika gemenskaper. Enligt våra respondenter är 

den här uppfattningen självklar redan i årskurs 1. 

4.6.4  Arbetsliv 

Elevernas uppfattningar om det vetenskapliga skrivandets betydelse har även en 

förankring i arbetslivet. Tilda uttrycker att ”sen så tror jag också att man lär sig skriva 

och prata på ett speciellt sätt så kan det säkert gynna dig i arbetslivet sen också”. Tilda 

kopplar det vetenskapliga skrivandet till både skriftlig och muntlig kommunikation i 

arbetslivet, medan Elin endast uppmärksammar hur kunskaper om vetenskapligt 

skrivande kan knytas till muntliga förmågor: ”Och i arbetslivet måste man vara mer 

formell även när man typ pratar. Man ska inte prata som jag gör nu”. Elin kopplar alltså 
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vetenskapligt skrivande till en formell stil som också kan vara till fördel i arbetslivets 

muntliga sammanhang. Teddy reflekterar även han över funktionen med vetenskapligt 

skrivande i arbetslivet:  

Ja, men alltså skriver man just på det här sättet då, vetenskapligt 

skrivande så underlättar det ju för kanske alltså, för alla yrken som har 

med sånt här att göra. […] samhället får en lättare uppfattning och en 

tydligare uppfattning om det är något som har hänt. Det blir mycket 

tydligare att läsa någonting som är ordentligt skrivet med en bra 

uppfattning av allting, och inte en massa släng och blä, utan man behåller 

den röda tråden och så. Ja. (Teddy)  
  

Teddy nämner tydlighet, vilket är en central del i vetenskapligt skrivande och som kan 

bidra till att man blir förstådd i situationer där det krävs noggrannhet och exakthet. 

Denna förklaring kan innebära att Teddy har en viss förståelse för att vetenskapligt 

skrivande innefattar akribi och genomskinlighet som kan nyttjas i arbetslivet. Tilda, Elin 

och Teddy visar förståelse för att olika situationer kräver olika typer av muntlig och 

skriftlig kommunikation. Att alltfler yrken kräver utbildning på universitet eller 

högskola idag (SCB 2015) kan ha haft inverkan på elevernas uppfattningar i denna fråga 

eftersom de är medvetna om att vetenskapligt skrivande behövs i arbetslivet.  

4.7 Sammanfattning 

Huvudresultaten i den här studien visar att det finns skillnader i hur elevernas 

uppfattningar i de olika årskurserna uttrycks, att elever uppfattar vetenskapligt 

skrivande som svårt och avancerat men att de också ser flera funktioner med det 

vetenskapliga skrivandet. 

5 Diskussion  
I intervjuerna med gymnasieeleverna framkommer en rad olika uppfattningar om 

vetenskapligt skrivande. Enligt den sociokulturella teorin skapas människors 

uppfattningar i interaktion med andra människor samt genom den kultur som råder i den 

aktuella gemenskapen (Säljö 2010). Lärandets karaktär samspelar mellan tre parter, det 

kollektiva, individer och resurser, vilket i vår studie handlar om samhället och skolan, 

elever och de intellektuella tillgångar som eleverna har. Omgivningen spelar en 

betydelsefull roll eftersom människan formas av de gemenskaper, det vill säga den 
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kultur som finns tillgänglig eftersom människan ”använder sig av de redskap som 

kulturen tillhandahåller” (Säljö 2010:18). I vår studie innebär detta att eleverna i årskurs 

1 har en gemenskap som rimligen bör skilja sig från den gemenskap som finns hos 

eleverna i årskurs 3. I flera avseenden i vårt resultat delar elever i årskurs 1 och 3 

uppfattningar om och förståelse av vetenskapligt skrivande. Elevernas uppfattningar 

avviker i dessa fall från vad som kan förväntas i ljuset av teorin om att personer som 

tillhör samma gemenskap har samma eller likartade förståelse för fenomen (jfr Säljö 

2010). Ett fenomen där uppfattningarna är liknande mellan årskurserna är när de inom 

kategorin Användandet av vetenskapligt skrivande uttrycker att användarna är forskare, 

elever och lärare samt andra yrkeskategorier som exempelvis författare. I analysen blir 

detta synligt exempelvis genom att Emma uttrycker att hon tänker på en forskare och 

Teo uttrycker sig på liknande sätt genom att beskriva att en användare är en person som 

arbetar på universitet, exempelvis en forskare. Här ser vi ett exempel på när två elever 

som tillhör olika årskurser svarar avvikande från de förväntningar som finns i ljuset av 

teorin om att elever som tillhör samma gemenskap har samma eller likartade förståelse 

för fenomen (jfr Säljö 2010). Man bör dock även ta hänsyn till elevernas utsagor på 

individnivå, eftersom eleverna kan ha denna uppfattning oavsett vilken gemenskap de 

tillhör.  

I det fall där elevernas uppfattningar för fenomen skiljer sig mellan årskurserna 

och går i linje med teorin är när de uttrycker vilken förförståelse de har av begreppet 

vetenskapligt skrivande innan intervjuerna genomfördes. Samtliga elever i årskurs 1 

uttrycker att de inte hade hört begreppet vetenskapligt skrivande förrän vid 

intervjusituationen, medan eleverna i årskurs 3 kände till begreppet. Detta uttrycker 

exempelvis Tilda och Teddy i årskurs 3 när de återger att de blev bekanta med 

begreppet vetenskapligt skrivande i början av kursen svenska 3. Detta resultat går i linje 

med den sociokulturella teorin och de kulturer som gäller i de rådande gemenskaperna 

eftersom eleverna i årskurs 3 har läst kurserna svenska 1 och svenska 2 och därmed har 

fler tillgångar i sin kultur och använder sig av de redskap som kulturen tillhandahåller. 

Enligt teorin borde skillnaderna mellan uppfattningarna i de olika årskurserna vara mer 

påtagliga i fler kategorier, men så är inte fallet i vår studie. 

5.1 Vetenskapligt skrivande är svårt och avancerat  

Fem av sex respondenter, alltså elever från båda årskurserna uttrycker någon gång under 

intervjuerna att de upplever att vetenskapligt skrivande är svårt och avancerat. Detta 
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resultat syns inte bara i deras utsagor där de direkt uttrycker denna problematik, utan 

även indirekt när hur de ger exempel i andra frågor. Det är intressant att även eleverna i 

årskurs 3 verkar ha svårt att skilja texter som är knutna till vetenskapligt skrivande från 

andra typer av texter. Eleverna nämner exempelvis argumenterande text och krönika, 

och förmågor som läsning, källkritik och muntlig kommunikation framkommer i deras 

utsagor. Att eleverna lyfter andra perspektiv behöver inte innebära att de har 

missförstått vad vetenskapligt skrivande är, utan snarare att de ser delar av vetenskapligt 

skrivande som beroende av andra förmågor som att kunna vara källkritisk och ta till sig 

information vid läsning av vetenskapliga texter.  

Att eleverna uttrycker att vetenskapligt skrivande är svårt och avancerat kan 

förstås ur fler perspektiv. Utifrån det sociokulturella perspektivet om gemenskaper 

skulle eleverna i årskurs 3 inte uttrycka att det vetenskapliga skrivandet är så svårt och 

avancerat som de faktiskt gör eftersom de bör ha fått fler tillgångar än eleverna i årskurs 

1. Dock finns det i detta fall inget som säger att denna gemenskap inte upplever att det 

är svårt och avancerat, eftersom det är en åsikt man kan ha trots att man har tillgångar 

och kunskaper om området. En annan anledning till att eleverna i årskurs 3 uttrycker att 

det är svårt och avancerat kan vara att de behöver mer stöd, och i så fall kan elevernas 

svar ses i ljuset av Ehn & Löfgrens (2004) tankar om att det krävs en lärprocess där 

eleverna behöver ha god stöttning för att kunna förstå och hantera vetenskapligt 

skrivande. En förklaring till att eleverna nämner olika färdigheter med anknytning till 

vetenskapligt skrivande kan vara att de behöver mer stöd i sin utveckling men också att 

de är insiktsfulla och att de ser vetenskapligt skrivande ur ett vidgat perspektiv. Att 

eleverna i olika årskurser delar uppfattningar om att vetenskapligt skrivande är svårt och 

avancerat antyder också att undervisningen behöver göras mer konkret och 

verklighetsanpassad för att eleverna ska känna meningsfullhet i förhållande till 

vetenskapligt skrivande, vilket också Parmenius Swärds (2008) studie pekar på.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet går det även att se skillnader mellan 

årskurserna gällande hur eleverna verbaliserar och resonerar om sina uppfattningar. Ett 

exempel på detta framgår i Teos och Elins utsagor om ett avancerat språk där Teos 

förmåga att verbalisera är mer utvecklad än Elins. Teo uttrycker:  

Det allra första man tänker är väl att det är lite tyngre rapporter liksom 

[…] det är ju väldigt mycket mer alltså fackspråk […] mer rakt på sak 

[…] vilket gör att det kan uppfattas som lite mer tungläst. (Teo) 
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I jämförelse med Elins svar ”Jag vet inte, att det är svårt. Jag tänker att det handlar om 

mer kunskaper och sånt här” har Teo ett språk om språket. Han kan tala om det 

vetenskapliga skrivandet genom att använda beskrivningar som kan förknippas med 

vetenskapliga begrepp, medan Elin inte lika enkelt kan sätta ord på det hon vill uttrycka. 

Att resultatet visar detta är inte förvånande med tanke på att Elin inte har tillgång till 

lika många resurser som Teo i den gemenskap hon tillhör.  

5.2 Funktioner med vetenskapligt skrivande 

Eleverna i studien ser olika funktioner med vetenskapligt skrivande. Funktioner handlar 

i detta fall om vad eleverna anser att vetenskapligt skrivande har för nytta för dem, 

vilket innebär att funktioner således kan spela olika roll för olika personer. Eleverna 

uttrycker flera fördelar med att kunna behärska vetenskapligt skrivande och de resultat 

som är mest intressanta handlar om funktionerna vidare studier och arbetsliv.  

Eleverna från båda årskurserna visar att de är medvetna om att det krävs 

utvecklade kunskaper om och färdigheter i vetenskapligt skrivande inför vidare studier. 

Teo i årskurs 3 uttrycker att vetenskapligt skrivande är ”väldigt viktigt” eftersom han 

planerar att läsa vidare på universitetet. Erika i årskurs 1 beskriver funktionen med 

vetenskapligt skrivande inför vidare studier som ”väldigt bra att kunna” om hon väljer 

den vägen efter gymnasiet. Teo och Erika som går i olika årskurser för liknande 

resonemang, vilket tyder på att Erika redan i årskurs 1 är införstådd med att 

vetenskapligt skrivande har en central funktion för hennes framtid. I linje med den 

sociokulturella teorin avviker således deras svar från de förväntningar som finns, vilket 

innebär att olika gemenskaper bör ha olika uppfattningar för fenomen. Däremot är detta 

en uppfattning som eleverna kan ha oavsett vilken årskurs och kultur de tillhör.  

I jämförelse med Asks (2007) resultat om nyblivna studenters tankar om 

gymnasieskolans undervisning om vetenskapligt skrivande uttrycker våra elever en 

större kunskap om detta område i gymnasieutbildningen. De nyblivna studenterna i 

Asks studie från 2007 gick på gymnasiet när den styrdes av den tidigare kursplanen 

Lpf94, vilket ger anledning att diskutera 2011 års läroplansskifte och hur dess 

inflytande har påverkat elevernas medvetenhet om betydelsen av vetenskapligt 

skrivande samt deras förmåga att verbalisera funktioner med vetenskapligt skrivande. 

De nya kursplanerna är mer konkreta (Nilsson 2013) och kursen svenska 3 är fokuserad 

på vetenskapligt skrivande (Ask 2012), vilket har bidragit till att lärare måste 

introducera aspekter som kan förknippas med vetenskapligt skrivande redan i årskurs 1. 
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Ett exempel på en sådan aspekt som finns i kursplanen för svenska 1 är ”bearbetning, 

sammanfattning och kritisk granskning av text” (Skolverket 2011:162). Om eleverna 

har tagit del av detta tidigt i gymnasieskolan bidrar det till att de redan i årskurs 1 kan 

uttrycka förståelse för det vetenskapliga skrivandets betydelse för vidare studier, vilket 

de också gör i vår studie. 

Elevernas resonemang visar att de uppfattar att det vetenskapliga skrivandet också 

kan komma till bruk i arbetslivet. Teddy uppfattar vetenskapligt skrivande som viktigt 

när det handlar om att man ska bli förstådd i situationer där det krävs tydlighet, 

noggrannhet och exakthet i arbetslivet. Tildas uppfattning liknar Teddys, eftersom hon 

menar att förmågan att kunna skriva och prata på ett speciellt sätt kan ge fördelar i 

arbetslivet. Att dessa elever förknippar vetenskapligt skrivande med arbetslivet kan ha 

att göra med hur samhället ser ut idag. Enligt SCB (2015) kräver fler yrken utbildning 

på universitet eller högskola än tidigare, vilket kan ha influerat Tildas och Teddys syn 

på vilken funktion vetenskapligt skrivande har. De uppfattas vara medvetna om att det 

vetenskapliga skrivandet och det vetenskapliga språket kan vara fördelaktigt att 

behärska även i arbetslivet.  

I elevernas svar framkommer det att de ser funktionerna med vetenskapligt 

skrivande framför allt som ett instrumentellt värde, både i vidare studier och i 

arbetslivet. Det instrumentella värdet innebär att skrivandet blir värdefullt när det sätts i 

förhållande till någonting. Teo verbaliserar detta genom att uttrycka att det 

vetenskapliga skrivandet är ett sätt att nå kunskap. Han beskriver att det inte är det 

vetenskapliga skrivandet som är intressant i sig, utan att han använder det som ett 

redskap för att erövra ny kunskap. Ett liknande resonemang förekommer hos eleven 

som går ett studieförberedande program i Parmenius Swärds studie (2008). Hen 

uttrycker att skolan ses som en ”testplats utan förankring i elevernas intresse eller den 

värld som finns utanför”. Eleven ser ingen funktion med skrivande i situationer som inte 

ger ”en smak av arbetslivet”. När eleven får sätta det vetenskapliga skrivandet i relation 

till projektarbetet får det däremot en betydelsefull roll (2008). Precis som Teo upplever 

eleven i Parmenius Swärds (2008) studie ett instrumentellt värde med vetenskapligt 

skrivande när det sätts i förhållande till någonting. Teo och eleven kan tänkas tillhöra 

liknande gemenskaper eftersom de uppfattar och verbaliserar aspekter om vetenskapligt 

skrivande på liknande sätt. Eleven i Parmenius Swärds studie nämner projektarbetet och 

Teo kopplar vid ett tillfälle gymnasiearbetet med vetenskapligt skrivande, vilket tyder 

på att de har liknande resurser. Däremot har eleven i Parmenius Swärds studie läst de 
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gamla svenskkurserna (Lpf94) medan Teo läser de nya (Gy11). Trots reformen 2011 

gör eleverna liknande utsagor, vilket kan väcka tankar om reformens genomslagskraft 

eftersom eleven i Parmenius Swärds studie också kan verbalisera utvecklade 

uppfattningar om vetenskapligt skrivande. Dock är det viktigt att understryka att det 

finns en individuell aspekt av att kunna utrycka sig på detta vis.  

En slutsats om elevernas uppfattningar om vetenskapligt skrivande är att de ser 

skrivandet som nödvändigt, men att det kräver avancerade kunskaper. En annan slutsats 

som kan dras är att skillnaderna mellan elevernas uppfattningar i de olika årskurserna 

inte är så tydliga, och att skillnaderna mellan årskurs 1 och årskurs 3 har att göra med 

hur utvecklat de kan resonera om vetenskapligt skrivande.  

Med utgångspunkt i föreliggande studies resultat som har bidragit med insikter 

om gymnasieelevers uppfattningar om vetenskapligt skrivande kan vi konstatera att det 

är av stor vikt att implementera vetenskapligt skrivande tidigt och mer konkret i 

gymnasieskolans svenskundervisning. Även om eleverna i årskurs 1 har viss kännedom 

om begreppet skulle eleverna på så vis förberedas mer inför mötet med vetenskapligt 

skrivande på högre nivåer, både under och efter gymnasietiden. 

5.3 Vidare forskning 

Det vore relevant att undersöka också elever från yrkesförberedande program för att 

kunna bredda perspektivet ytterligare. Ett annat område värt att studera är lärarens 

perspektiv för att åskådliggöra deras uppfattningar om vetenskapligt skrivande. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Informationsbrev 

 
 

  
                      

Vill Du delta i en studie om elevers uppfattning om vetenskapligt skrivande? 
 
Studien kommer att genomföras i en gymnasieskola samt på ett stadsbibliotek i södra 
Sverige med deltagare som är utvalda efter bekvämlighetsurvalet. Deltagarna går i 
årskurs 1 respektive årskurs 3.  
 
Studien är ett examensarbete, vilket är en del av utbildningen till gymnasielärare vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Metoden som kommer att användas i studien är intervjuer 
och kommer att hållas under v. 48 och v. 49 2017. Intervjun kommer att beröra Din 
uppfattning om vetenskapligt skrivande. Respondenterna får möjlighet att välja tid och 
plats för intervjun så länge intervjun sker i en lugn och ostörd miljö.  
 
Den information som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och bevaras så att 
ingen obehörig kommer att ta del av den. Studiens resultat kommer att presenteras så att 
ingen deltagare kan identifieras. Studien kommer att redovisas muntligt till andra 
studerande, handledare och examinator samt i en slutlig form av examensarbete. När 
detta arbete är godkänt kommer det att laddas upp i en databas vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar. De inspelningar och sammanhörande utskrivna text kommer då att raderas. Det 
är helt frivilligt att delta och Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan.  
 
 
 
 
Jag vill härmed delta i denna studie:                                       Målsmans underskrift 
 
_________________________________         _________________________________ 
 
 
 
Ansvariga för denna studie är Fanny Broo och Lisa Wallinder. Har Du några frågor eller 
funderingar om studien är Du välkommen att kontakta oss: 
 
Fanny Broo    Lisa Wallinder 
Student    Student    
Fb222fe@student.lnu.se Lw222cc@student.lnu.se   



 

 II 

Bilaga B – Intervjuguide – elevers uppfattningar om 
vetenskapligt skrivande 

Viktiga aspekter att informera om innan intervjun:  

• Elevernas anonymitet, dvs. att elevernas erfarenheter och upplevelser inte 

kopplas till dem som personer, till exempel var de bor, var de går i skolan med 

mera.  

• Att eleverna kan ta del av de transkriberingar samt sammanställningar som görs 

till studien.  

• Att intervjun kommer att spelas in, men inte användas i något annat syfte. 

Garantera att eleverna anser att detta är okej.  

• Att eleverna när som helst kan passa frågor eller avsluta intervjun när som helst.  

• Studien följer de riktlinjer som finns för forskning och som vetenskapsrådet har 

formulerat berörande etiska principer.  
 

Information om intervjuperson:  

Ålder: 

Årskurs: 

Programinriktning: 
 

Bakgrund: Jag genomför en studie tillsammans med min kamrat XX för att skriva en 

uppsats inom ämnet svenska. Syftet med uppsatsen är att undersöka elevers 

uppfattningar om vetenskapligt skrivande. Vi är intresserade av att förstå vilka 

funktioner elever upplever att vetenskapligt skrivande har samt hur elevernas 

uppfattningar skiljer sig åt i olika årskurser.  

 

1. Baskunskaper/grundläggande kunskaper om ämnesområdet vetenskapligt 

skrivande 

o Vad vet du om vetenskapligt skrivande?  

o Vad tänker du på när du hör begreppet vetenskapligt skrivande?  

o Finns det fler saker än (det som eleven nämner) som du kan koppla till 

vetenskapligt skrivande?  

o När och var hörde du begreppet för allra första gången?  

o Vad har du för erfarenheter sedan tidigare av vetenskapligt skrivande? 

Dvs. innan din gymnasietid. 



 

 III 

o Vem/vilka tänker du på/vem anknyter du till (ev. stereotyp karaktär) när 

du tänker på användandet av vetenskapligt skrivande?   

o Vilka typer av texter tänker du på när du hör vetenskapligt skrivande?  

o Berätta lite om vilken roll denna/dessa texttyper spelar för dig.   

o Är det något som du vill tillägga än så länge?   

 

2. Användandet av vetenskapligt skrivande/grundläggande individuell 
användning.  
 

o Hur skulle du beskriva ditt användande av vetenskapligt skrivande? 

o När och var sker användandet? På din fritid eller i ”arbetssituation”? 

o Skulle du identifiera dig själv som en som engagerar sig mycket i 

skrivandet? Ja/Nej – Varför? Varför inte?  

o Vad är det som får dig att gilla/inte gilla vetenskapligt skrivande? 

o Vad tror du att vetenskapligt skrivande kommer att ha för betydelse för 

dig när du avslutat dina gymnasiestudier?  

o Vad vill du arbeta med i framtiden? 

 

3. Funktioner med vetenskapligt skrivande 

o Kan du säga någonting om vilken nytta du anser att vetenskapligt 

skrivande har? 

o Är det nödvändigt att kunna behärska vetenskapligt skrivande? Varför? 

Varför inte? Beskriv hur du menar.  

 

4. Utveckling under gymnasietiden  

 

o Hur förhåller du dig till språkriktighet? (förklara - ex. stavning, 

meningsbyggnad, styckindelning, bruk av skiljetecken, förkortningar 

mm.) 

o Kan du berätta lite om vad du uppfattar som mest centralt inom 

språkriktighet?  

o På vilket sätt har du utvecklat din uppfattning om vetenskapligt 

skrivande under din tid på gymnasiet?  

o Vilken stöttning får du av läraren vid arbete med vetenskapligt 

skrivande?  



 

 IV 

o Hur har din gymnasieutbildning påverkat din förmåga/dina kunskaper 

om vetenskapligt skrivande?  

o Hur upplever du den feedback som du får av läraren vad gäller uppgifter 

om vetenskapligt skrivande?  

o Hur kom det sig att du ville delta i denna undersökning, dvs. varför 

tackade du ja till att delta i denna intervju?  

o Finns det något som du skulle vilja tillägga? Kanske någonting som du 

tycker att jag borde vara intresserad av?  
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