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Sammandrag 

I denna uppsats undersöks framställningen av vetenskapligt skrivande i läroböcker för Svenska 

3 i gymnasieskolan. Undersökningen är en kvalitativ innehållsanalys utifrån tre 

framställningstyper. Innehållsanalysen kombineras med tidigare forsknings definition av 

vetenskapligt skrivande. Resultatet av innehållsanalysen tolkas utifrån sociokulturell 

teoribildning om mediering av kunskap. Denna studie tar utgångspunkt i läroböckers 

legitimerande funktion, att de som medierande artefakter spelar stor roll i elevers tillägnande 

av kunskap och kompetens inför vidare studier. 

Studiens syfte är att åskådliggöra framställningen av vetenskapligt skrivande i två läroböcker 

skrivna för att användas i undervisning på gymnasiet i ämnet Svenska 3 och hur dessa 

läroböcker fungerar som medierande artefakter. 

Resultatet av innehållsanalysen är att båda läroböckerna brister i delar av sin framställning 

av ämnesstoffet och att de således inte fullt ut fungerar som medierande artefakter. Slutsatser 

som dras är att då läroböckerna brister riskerar elever som använt böckerna ha svårt att 

socialisera sig i högre studiers praktik. Vidare ställs krav på lärare att kompensera de 

kunskapsluckor läroböckerna har för att stödja eleverna i sitt tillägnande av kompetensen att 

skriva vetenskapligt. 

 

Nyckelord: Vetenskapligt skrivande, läroböcker, framställning, mediering, kompetens, 

tillägnande, redskap  



3 

 

Innehåll 
Sammandrag ............................................................................................................................. 2 

1 Vetenskapligt skrivande vid övergången till högre studier ............................................... 5 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................. 5 

1.2 Vetenskapligt skrivande i läroplanen ........................................................................... 6 

1.3 Definition av vetenskapligt skrivande .......................................................................... 7 

2 Teori och forskningsläge ....................................................................................................... 9 

2.1 Läroboken som medierande artefakt ........................................................................... 9 

2.2 Forskningsläge .............................................................................................................. 11 

2.2.1 Vetenskapligt skrivande ....................................................................................... 11 

2.2.2 Läromedelsforskning ............................................................................................ 13 

3 Material och metod ............................................................................................................. 15 

3.1 Material ..................................................................................................................... 15 

3.2 Metod ......................................................................................................................... 16 

4 Resultat ................................................................................................................................. 19 

4.1 Konstateranden ............................................................................................................ 19 

4.1.1 Konstateranden av kritisk-analytisk medvetenhet ............................................ 20 

4.1.2 Konstateranden av akademiska textkonventioner ............................................. 20 

4.1.3 Konstateranden av stilistiska och skriftliga konventioner ................................ 22 

4.2 Förklaranden ................................................................................................................ 23 

4.2.1 Förklaranden av kritisk-analytisk medvetenhet ................................................ 23 

4.2.2 Förklaranden av akademiska textkonventioner ................................................. 24 

4.2.3 Förklaranden av stilistiska och skriftliga konventioner .................................... 25 

4.3 Reflekteranden ............................................................................................................. 27 

4.3.1 Reflekteranden av kritisk-analytisk medvetenhet ............................................. 27 

4.3.2 Reflekteranden av akademiska textkonventioner .............................................. 28 

4.3.3 Reflekteranden av stilistiska och skriftliga konventioner ................................. 29 



4 

 

4.4 Sammanfattande resultatredovisning och analys ...................................................... 30 

5 Diskussion och sammanfattning ........................................................................................ 32 

5.1 Diskussion ..................................................................................................................... 32 

5.2 Sammanfattning ........................................................................................................... 34 

Litteratur ................................................................................................................................. 35 

Källor ................................................................................................................................... 35 

Litteratur ............................................................................................................................. 35 

 

Tablåer 

Tablå 1: Kompetenser som definierar vetenskapligt skrivande enligt Ask ................................ 7 

Tablå 2: Schematisk modell över innehållsanalytiska förmedlingstyper ................................. 16 

Tablå 3: Förekomsten av konstateranden i läroböckerna ......................................................... 19 

Tablå 4: Förekomsten av förklaranden i läroböckerna ............................................................. 23 

Tablå 5: Förekomsten av reflekteranden i läroböckerna .......................................................... 27 

 

  

  



5 

 

1 Vetenskapligt skrivande vid övergången till högre 

studier 

Forskning pekar på att gymnasieelever vid övergången till högre studier saknar kompetens att 

skriva sakprosa av vetenskaplig karaktär (Ask 2007:156ff). Studenter vid Växjö universitet har 

uttryckt att gymnasieskolan roll att förmedla den behövda kompetensen för att klara 

övergångsfasen till högre utbildningsinstanser upplevts vara av ringa betydelse (Ask 

2007:161f). I Gy11 står det i svenskämnets syfte att eleven skall ”ges möjlighet att utveckla 

sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i […] vidare studier” 

(Skolverket 2011:160). Detta ämnesinnehåll, vilket tar sig uttryck bland annat i centralt innehåll 

och kunskapskrav för kursen Svenska 3, kan omformuleras till kompetens att skriva 

vetenskapliga texter, en komplex och omfattande kunskap. Således tvingas svensklärare axla 

ett stort ansvar att lära ut denna kompetens. 

Till hjälp för att genomföra undervisningen har lärare olika former av läromedel: filmer, 

webbsidor och, vilket denna studie intresserar sig för, läroböcker. Hur kan vi säkerställa att de 

läroböcker eleverna tillhandahålls stödjer tillägnandet av vetenskaplig skriftkompetens? 

Läroboken inhyser en dominant roll i undervisningen. Den är ett redskap lärare och elever ofta 

förhåller sig till för att avgöra ”vilket innehåll och vilken typ av kunskap som är viktig” 

(Ammert 2011:26). 

Undersökningar kring användandet av läroböcker visar att lärare i hög grad använder sig av 

dessa i planering och utförande av undervisning. I en enkätundersökning från 2003 gjord av 

Föreningen svenska läromedelsproducenter framkom det att fyra femtedelar av de utfrågade 

lärarna använde läroböcker regelbundet eller nästan varje lektion (Englund 2011:280f). Även 

om lärare ifråga kan urskilja brister i läroböcker kan man fråga sig om elever kan göra detta? 

Denna studie intresserar sig för framställningen av innehållet vetenskapligt skrivande i 

läroböcker och i vilken grad den stöttar elevers tillägnande av kompetensen/kunskapen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra hur vetenskapligt skrivande framställs i läroböcker 

i kursen Svenska 3 inom ramen för Gy11 och hur läroböcker fungerar som medierande 

artefakter (för term se avsnitt 2.1). Elever som fullföljt högskoleförberedande program 

förväntas ha den kompetens som krävs för att kunna genomföra övergången till högre studier 

och vad det innebär, bland annat att behärska ett språk som kan klassas som vetenskapligt. Sofia 
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Ask (2007) och Mona Blåsjö (2004) har visat på att så inte alltid är fallet. Kunskap och 

kompetens förmedlas via flera aktörer och instrument i skolvärlden, bland dem läroboken. 

Intresset för denna studie ligger i hur vetenskapligt skrivande, definierat i avsnitt 1.3 nedan, 

framställs i läroböcker och hur de undersökta läroböckerna fungerar som medierande artefakter 

för vetenskapligt skrivande.  

De frågeställningar denna undersökning ämnar besvara lyder: 

• Hur framställs vetenskapligt skrivande som kompetens i läroböckerna Svenska 3 Helt 

enkelt (2015) och Språket och berättelsen 3 (2017)? 

• Hur fungerar läroböckerna som medierande artefakter av vetenskapligt skrivande? 

1.2 Vetenskapligt skrivande i läroplanen 

I Gy11 finns följande passage om vetenskapligt skrivande i svenskämnets syfte: ”De (eleverna) 

ska […] ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om […] skriftlig kommunikation som 

behövs i […] vidare studier.” (Skolverket 2011:160). Efter det utskrivna syftet följer i 

läroplanen en lista av de egenskaper undervisningen skall ge eleven möjlighet att utveckla. I 

dessa återfinns följande målsättningar som kan härledas till vetenskapligt skrivande: ”2. 

Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma […] texter som fungerar väl i sitt 

sammanhang.” ”3. […] att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra […] 

skriftliga framställningar som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i 

övrigt.” ”4. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt 

producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.” (Skolverket 2011:160f). 

I kursen Svenska 3 förekommer följande passager i centralt innehåll: ”Viktiga generella drag 

som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.” ”Läsning av och arbete 

med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och 

källkritisk granskning.” ”Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen 

[…]” (Skolverket 2011:176). Under rubriken kunskapskrav i kursen Svenska 3 finns följande 

passage i vilket värderande uttryck för betygsnivåer utelämnats (detta då elever skall oavsett 

betygsnivå behärska vetenskapligt skriftspråk): 

 

Elever kan […] samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan 

med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär […] Texterna är 

sammanhängande […] Texterna är dessutom […] anpassade till syfte, mottagare och 

kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- 
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och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar 

källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat [...] 

(Skolverket 2011:176ff) 

Även om inte ordvalet är detsamma hävdas det att de kompetenser som definierar vetenskapligt 

skrivande (se avsnitt 1.3 nedan) återfinns i läroplanen. 

1.3 Definition av vetenskapligt skrivande 

Definitionen av vetenskapligt skrivande i denna studie är densamma som i Asks avhandling 

(2007) i vilken tre kompetenser, med underordnade delkompetenser, utgör gränspunkterna 

gentemot andra prosaformer. Enligt denna definition är de tre utmärkande kompetenserna för 

vetenskaplig skriftkompetens: kritisk-analytisk medvetenhet, akademiska textkonventioner och 

stilistiska och skriftliga konventioner vilka alla åskådliggörs med respektive delkompetenser i 

tablå 1 nedan. Liknande drag till de tre kompetenserna finns även i Asks bok Hållbara texter 

(2006). Vetenskapligt skrivande kan ta sig olika uttryck baserat på forskningstradition eller 

ämnesinstitution men Asks tre kompetenser är genomgående inom all form av vetenskapligt 

skrivande (2007:15f). Dessa tre kompetenser med underordnade delkompetenser syns i tablå 1 

nedan. 

Tablå 1: Kompetenser som definierar vetenskapligt skrivande enligt Ask (2007:15f) 

Kompetenser Delkompetenser 

Kritisk-analytisk medvetenhet Källkritik 

Skribentens positionering 

Akademiska textkonventioner Innehåll och form 

Referenser 

Citering 

Stilistiska och skriftliga konventioner Korrekthet 

Opersonlighet/passiv form 

Tydlighet 

 

Den första kompetensen, kritisk-analytisk medvetenhet, delas in som det framgår av tablå 1 i 

följande två delkompetenser: att skribenten av en vetenskaplig text är medveten om och 

positionerar sig själv i linje med eller gentemot rådande teoribildning och forskning samt 

behärskar källkritik. Positionering sammanfattas i följande citat: 



8 

 

 

När du ska skriva akademiska texter är det viktigt att detta förhållningssätt syns tydligt. Du ska alltså 

inte bara upprepa (eller referera) vad andra säger eller skriver, utan också signalera till läsaren hur 

du förhåller dig till det som sägs eller skrivs. 

(Ask 2006:66) 

 

Positionering kan sägas vara grunden för vetenskapliga upptäckter och är något som tydligt 

skall framgå i en text av vetenskaplig karaktär, utan det är den ”vetenskapliga” texten i bästa 

fall ett referat av vad andra har gjort (Ask 2006: 66f; Ask 2007:16f). Den andra kompetensen, 

akademiska textkonvektioner, delas in i delkompetenserna att en skribent behärskar den 

vetenskaplig textens innehållsliga form, korrekt citering, referering samt källhänvisning (Ask 

2006:13f, 41ff, 48ff; Ask 2007:18f). Den tredje kompetensen stilistiska och skriftliga 

konventioner delas in i delkompetenserna att vara opersonlig, precis, koncentrerad, 

välorganiserad samt att följa det svenska språket skriftregler och normer (Ask 2006:25ff; 33–

38; Ask 2007:19f).  

Dessa delkompetenser, definierade av Ask, finns representerade i Gy11 (se avsnitt 1.2 ovan). 

Positionering kan sägas tillhöra passagen gällande att ”arbeta med, reflektera över och kritiskt 

granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 

2011:160f). Källkritik är tydligt utskrivet samt innehåll/form, referat- och citatteknik 

(Skolverket 2011:176). Språkriktighet är utskrivet i centralt innehåll medan tydlighet och 

opersonlig stil kan hävdas inhysa i passagen: ”Viktiga generella drag som rör […] språk och 

stil i texter av vetenskaplig karaktär.” (Skolverket 2011:160f, 176). Elever/studenter förväntas 

tillägna sig de konventioner som gör att de kan skriva in sig i en rådande social praktik, den 

akademisk världen. Ask pekar på att brott mot den vedertagna stilen, vilken kan sägas utgöras 

av de tre kompetenserna, riskerar att uppfattas som ovälkomna och hindrar skribenten från att 

ta sig in i den sociala praktiken (Ask 2007:19f). Denna definition inkorporeras i den 

innehållsanalytiska metodens kategorisering av framställningstyper i läroböckerna (se avsnitt 

3.2). 

Denna avgränsning av definitionen görs då det inte råder någon allomfattande konsensus 

kring vetenskapligt skrivande som konvention inom institutioner i högre studier som elever kan 

komma att möta (Ask 2007:15; Blåsjö 2004:7f). I denna studie används benämningen 

vetenskapligt skrivande för det som undersöks i läroböckerna. Akademiskt skrivande är en fullt 

lika god benämning men för att undvika otydlighet är det termen vetenskapligt hädanefter som 

används i studien med undantag för citeringar. 
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2 Teori och forskningsläge 

I detta avsnitt följer en genomgång av studiens teoretiska utgångspunkter samt tidigare 

forskning inom liknande ämnesområden. I avsnitt ”2.1 Läroboken som medierande artefakt” 

redogörs det teoretiska ramverk analysen av resultat vilar på och i avsnitt ”2.2 Forskningsläge” 

redogörs det för tidigare forskning inom dels vetenskapligt skrivande och dels läroböcker. 

2.1 Läroboken som medierande artefakt 

Studiens teoretiska utgångspunkt har grund i Roger Säljös Lärande i praktiken (2014) samt Lev 

Vygotskijs Tänkande och språk (1934). Viss tidigare forskning lyfts även fram i detta avsnitt 

då flera av publikationerna i forskningsläget också utgår från sociokulturell teori (se tidigare 

forskningsavsnittet 2.2). 

Lärobokens roll i undervisning kan i sociokulturella termer sägas utgöra ett medium och dess 

författare avsändare; elever är följaktligen mottagare. Ledning- eller överföringsmetaforen 

inom sociokulturell teori sätter läroboken, dess författare och eleven i en kommunikativ 

situation. Avsändaren/författaren står för inkodningen av kunskap i mediet/läroboken och 

mottagaren/eleven avkodar lärobokstexten och tillägnar sig kunskapen (Säljö 2014:25f). 

Läroboken är i sociokulturell teori en artefakt skapad för att mediera en bild av 

kunskap/kompetens (eller redskap) till sin läsare. En läsare måste dock redan ha tillgång till 

redskap i form av läskunnighet, ordförståelse med mera för att tillägna sig nya redskap (Säljö 

2014:29f, 80ff). Läroboken är således en medierande artefakt som förmedlar redskap då de 

kompetenser/kunskaper som medieras är sådant eleven senare behöver för att agera i högre 

utbildningsinstans. Vygotskij resonerar i termer av ordens inre betydelse och förmåga att 

generalisera ord och enheter inom givna praktiker (Vygotskij 2001:36, 40). En elev kan till 

exempel vare sig tänka eller tala om vetenskaplig akribi utan att ha först tillägnat sig de 

inneboende betydelserna termen ”akribi” har: källhantering, källhänvisning med mera. 

Till skolan kommer elever som har en mängd olikartade redskap och förtolkningar från den 

första (eller primära) socialisationen av inlärning, hemmet (Blåsjö 2004:19f; Säljö 2014:40). 

Elever kan också ha olika redskap med sig beroende på tidigare sekundär socialisation (för- och 

grundskola). Utöver att eleverna skiljer sig gentemot varandra i vilka redskap de har med sig 

skiljer de sig även till vilka redskap läraren har. Detta kan orsaka problem vid användandet av 

läroböcker. En lärare kan förväntas behärska de redskap som krävs för att fullt ut tolka en 

läroboks presentation av vetenskapligt skrivande och även fylla i de luckor som uppstår i 
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överföringen. Eleven kan inte förväntas göra detta och kan ha svårt att avkoda till exempel 

varför en innehållsförteckning skall placeras främst i en vetenskaplig uppsats eller hur man går 

tillväga för att kritiskt granska en källa (Säljö 2014:95, 217–221). 

För eleven är tillägnandet av kompetensen vetenskapligt skrivande något de behöver för att 

kunna agera i senare utbildningsinstanser. Kunskapen utgör i skolan en form av makt; den som 

tillägnar sig och behärskar kunskapen är också den som kvalificerar in i och klarar sig bättre i 

högre utbildning (Säljö 2014:102f). Läroboken utgör för elever en av de avsändare av 

kunskapens makt som finns i skolan. Krav ställs på eleven att lära sig avkoda en mycket speciell 

form av textgenre hon med största sannolikhet inte läst innan. En textgenre som förutsätter att 

läsarens redskap är tillräckliga för att via texten tillägna sig nya redskap (Säljö 2014:217–221). 

I linje med sociokulturell teori framhåller jag i min studie att förståelseproblem inte enkelt 

kan förklaras som inneboende brister hos eleven; istället skall det sökas i den sociala praktiken 

(skolan i det givna fallet) där förståelseproblem uppstår (Säljö 2014:221ff). Elevers 

tankeverksamhet kan inte betraktas utifrån deterministiska grunder utan bör ses som något, via 

bland annat lärargärningar och läroböcker, i ständig utveckling (Vygotskij 2001:43f, 402f). 

Denna studie ansluter sig således till sociokulturell teori och hävdar att det i läroböcker uppstår 

förståelseproblem för elever när de försöker tillägna sig vetenskaplig skriftkompetens. 

Elever som försöker ta sig in den sociala praktik som skolan och högre utbildning utgör 

behöver redskap. Dels medierande redskap för att förstå vad man gör i den sociala praktiken, 

språkliga begrepp till exempel. Dels redskap för att kunna agera inom den sociala praktiken, 

modeller och kunskap om tillvägagångssätt till exempel. Denna studie, utifrån sociokulturell 

teoribildning, ämnar åskådliggöra om, hur och till vilken grad dessa redskap är presenterade i 

läroböcker. Detta ansluter till förekomsten av konstaterande och förklarande passager i 

läroböckerna, men reflekterande då (för metod se avsnitt 3.2)? 

Den reflekterande framställningstypens förekomst är intressant att undersöka då Säljö menar 

att läroboken som medierande redskap traditionellt präglas av dekontextualisering (2014:220; 

Reichenberg 2000:68f, 81f, 86f). Det innebär att begrepp och analysmodeller förmedlas på ett 

abstrakt och svårtillgängligt sätt, ofta i passiv form och med liten eller ingen anslutning till vad 

läsaren/eleven är bekant med (Säljö 2014:217ff). Svar på frågan ”varför” man gör på ett visst 

sätt när man skriver vetenskapligt förmodas i denna studie fungera lotsande för eleven vid 

tillägnande av lärobokens innehåll och motverka de förståelseproblem läroboken riskerar 

inhysa (Säljö 2014:220f). Ask framhåller likväl betydelsen av att förmedla konditionalitet till 

elever/studenter, detta så att ”tankeverksamheten kan få arbeta ostört” och inte hämmas av vad 

som kan uppfattas som akademins ”hemliga strukturer” (Ask 2007:170f). 
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2.2 Forskningsläge 

Då två olika ämnesområden behandlas i denna studie, vetenskapligt skrivande och 

framställning av ämnesstoff i läroböcker, delas tidigare forskning in tematiskt. Följaktligen 

forskning som behandlat vetenskapligt skrivande (avsnitt 2.2.1) och forskning som behandlat 

läromedel (avsnitt 2.2.2). 

2.2.1 Vetenskapligt skrivande 

Ask har i sin doktorsavhandling (2007) kartlagt kompetens och strategier hos både nya och 

erfarna studenter vid Växjö universitet. Hon redogör för att det hos studenterna, oavsett 

skillnaden i förkunskaper, råder en allmän uppfattning att progressionen från gymnasiet till 

högre studier är diffus. Ask tar en sociokulturell ansats vid kartläggningen av mötet mellan nya 

studenter och den akademiska världen. Vetenskapligt skrivande som kunskap och kompetens 

formas i sociala och kulturella praktiker inom till exempel utbildningsväsendet. 

Elever/studenter kan generellt ha svårt i övergången från den primära fasen av 

kunskapssocialisering, hemmet, till de sekundära faserna, skola och följandevis högre studier. 

Detta då exempelvis vetenskapligt skrivande inte är en vanlig kompetens att diskutera eller 

förmedla kring middagsbordet i hemmet och vars användningsområden i mångt och mycket 

begränsas till skol- och forskningsvärlden (2007:11ff). 

Intresset för denna studie ligger i att studenterna i Asks forskning påvisas ha otillräckliga 

kunskaper kring vetenskapligt skrivande vid övergångsfasen från gymnasiet till högskola. Nya 

studenter på universitet visar sig i Asks forskning ha problem med kritisk analys, akribi i 

vetenskaplig text samt grundläggande refereringsteknik (2007:156ff). Studenter vid universitet 

uttrycker i Asks avhandling en låg tilltro till gymnasieskolans roll i att förmedla vetenskapliga 

skriftkonventioner. Istället menar studenterna att läsning av kurslitteratur och lärarhandledning, 

inom ramen för universitetsstudier, är vad som gjort det möjligt för dem att behärska det 

vetenskapliga skrivandets praktik (2007:161ff). I Gy11 uttrycks det att syftet med 

svenskundervisningen bland annat är att eleven skall tillägna sig ett språkbruk som förbereder 

dem för högre studier (Skolverket 2011:160). Studenterna i Asks forskning upplever sig alltså 

inte fått denna förberedelse, speciellt de från icke-akademiska hemmiljöer. Värt att poängtera 

är att när Ask genomförde sin undersökning var den rådande läroplanen för gymnasiet Lpf94. 

Det uttrycks dock i denna, liksom i Gy11 (se avsnitt 1.2 ovan), ett mål att elever som läst 

svenskämnet skall vara förbereda både för arbete och för vidare studier 

(Utbildningsdepartementet 1994:27). 
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Ask har också i sin licentiatavhandling (2005) undersökt samma fenomen av diskrepans i 

övergången mellan gymnasieskolan och högre studier. I denna undersökning har dock Ask 

bland annat intervjuat verksamma gymnasielärares perspektiv på frågan. Liksom i sin 

doktorsavhandling utgår Ask från ett sociokulturellt perspektiv samt literacy-begreppen, 

interim- och målspråk. Publikationen är indelad i tre delstudier varav den första, som 

åskådliggör svenskämnet i gymnasieskolans inverkan på elevers övergång till högre studier, är 

av intresse för denna studie. Närmare bestämt elevers tillägnade ”akademiska 

skriftspråkskompetens” i övergångsfasen (Ask 2005:14ff). Undervisning kring vetenskaplig 

skriftkompetensen och vad elever förutsätts behöva har visat sig vara en osäker målsättning för 

verksamma lärare. Lärare visar sig inte heller vara helt säkra på vilka förkunskaper elever 

behöver tillägna sig för att klara övergången till högre studier (Ask 2005:56). Vidare framgår 

det att de intervjuade lärarna förväntar sig att det dåvarande projektarbetet, sedan 2013 

gymnasiearbetet, samt nationella prov och dess förberedelse skall utgöra kärnan i elevernas 

tillägnande av högre studiers språkliga tradition (Ask 2005:55ff). Svenskämnet står alltså inte 

som grunden för skriftspråkligt kompetensbyggande hos eleverna med undantag av 

förberedelse inför nationella prov vilket sker inom ramen för reguljär svenskundervisning. 

Blåsjö har i sin avhandling (2004) undersökt studenters vid Stockholms universitet 

skrivutveckling och tillägnande av det vetenskapliga språkets konventioner. Blåsjö tar i sin 

undersökning utgångspunkt i sociokulturell teori och menar att det råder asymmetri mellan 

institutioners traditionsbundna språkkonventioner och studenters strävan att behärska denna. 

Kunskap och kompetenser likställs med makt, makt att röra sig och hävda sig inom en viss 

social praktik (till exempel högre utbildning). I sin forskning undersöker hon 

kunskapsutvecklingen av studenters vetenskapliga skrivande inom två olika ämnesstudier, 

nationalekonomi och historia. Hon poängterar att vetenskapligt skrivande som konvention inte 

går att överföra och adaptera mellan olika institutioner och att vetenskapligt språk ej kan 

betraktas som statiskt. Det befinner sig tillsammans med sin användare i ett föränderligt spelrum 

(2004:23ff, 278ff). För studenters socialisering, vilket Blåsjö använder som begrepp, är den 

vetenskapliga diskursen problematisk då den dels förhåller sig asymmetrisk i institutioner och 

lärares makt, dels att det inte råder någon koppling mellan studenters eftergymnasiala 

kunskaper och det skriftspråk som förväntas inom högre utbildning (Blåsjö 2004:18, 288f, 294). 

Vidare framhåller Blåsjö att det är otydligt i hur hög grad studenter inom olika ämnesområden 

faktiskt behärskar de redskap som utgör grunden för deras vetenskapliga konventioner. Istället 

resonerar hon kring att studenter kan befinna sig i olika steg av utveckling mellan anpassning 

och appropriering (2004:282, 288ff). Studenter använder, på ett korrekt sätt, de tilltänkta 
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redskapen i sitt vetenskapliga skrivande men har själva ganska dålig uppfattning varför de gör 

detta: ”De använder redskapen men har inte gjort dem till sina egna.” (Blåsjö 2004:282). Blåsjö 

lyfter inte explicit fram studenters förkunskaper, dock poängterar hon socioekonomisk 

bakgrunds inverkan på elever studenters tillägnande av universitetens abstrakta tankeform. 

Studenter från hemmiljöer där akademiskt språk förordats har, pekar Blåsjö på, bland annat 

påvisats ha fördel vid tillägnandet av det vetenskapliga språket i sekundära utbildningsinstanser 

(Blåsjö 2004:19f). 

För denna studie är Blåsjös resultat av intresse då läroböckerna som undersökts är tänkta att 

förbereda elever för högre studier. Blåsjö pekar på att studenter, även de som är relativt långt 

gångna i sin universitetsutbildning, inte säkert bemästrar de redskap som förutsätts för att skriva 

vetenskapligt. Liksom i Asks resultat är det på plats vid universitetets institutioner som 

studenter tar till sig det vetenskaplig skriftspråkets konventioner. Alltså har inte 

gymnasieskolan fungerat kompensatoriskt gällande kompetensen att skriva vetenskapligt, en 

målsättning det står skrivet i kapitel 1 § 4 i Skollagen att det svenska utbildningsväsendet skall 

ha (SFS 2010:800). 

2.2.2 Läromedelsforskning 

Monica Reichenberg har i sin avhandling (2000) undersökt elevers, närmare bestämt 

andraspråkselevers, läsförståelse och uppfattning av lärobokstexter. Reichenberg utgår i sin 

analys från två utgångspunkter kring läsning och läsförståelse: den ena att läskunnighet inte kan 

sägas röra sig kumulativt mot högre och högre förståelse utan ständigt skiftar mellan högre 

respektive lägre nivåer, avkodning och förståelse. Den andra att kompetensen är 

konstruktivistisk, således kan läsning och läsförståelse ses som en interaktiv process i vilken 

läsaren och texten agerar gentemot varandra (2000:13ff, 18ff). Ett av de problem lärobokstexter 

riskerar att innebära för läsaren, pekar Reichenberg på, är kravet att göra inferenser i texten, det 

vill säga tolka något outtalat i texten. Detta då författarna som skrivit läroboken förväntas 

behärska ämnet på en långt mer avancerat plan än tilltänkta läsare, det vill säga elever 

(Reichenberg 2000:25f). Detta är påtagligt då texter skrivs på en metanivå och således kan 

betraktas som dekontextualiserade. Reichenberg intresserar sig därav för hur kausalitet och röst 

i läroböcker kan påverka elevers förståelse. Det vill säga det sätt varpå läroboken förklarar och 

binder samman ämnesstoffet och författarens tilltal gentemot läsaren/eleven (2000:68f, 81f, 

86f). Reichenberg har bearbetat lärobokstexter genom att lägga till kausala samband och röst 

för att sedan se hur det påverkat elevers förståelse. Resultatet hon når fram till är att närvaron 
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av kausala samband likväl som läsartilltal gynnar både första- och andraspråkselevers förståelse 

av lärobokstext (2000:182f). För denna studie ligger kausalitetsbegreppet nära tillhands då 

kategorierna förklarande och reflekterande kan betraktas som kontextualisering av 

lärobokstextens ämnesstoff (se metodavsnitt 3.2).  

Skolverket publicerade år 2006 en rapport rörande användning av läromedel och dess roll i 

undervisningen. I denna rapport behandlas läromedel utifrån det mer omfattande begreppet då 

det kan innefatta allt från läroböcker till filmer, bilder och annat material läraren väljer att ta in 

i undervisningen. Även om resultaten skiljer sig i vilken utsträckning lärare använder sig av 

läroböcker menar rapporten att läroboken har en legitimerande funktion för undervisningen. 

Både lärare i samhällsorienterande ämnen likväl som språk uttrycker i rapporten en tilltro att 

om läroboken följs uppfylls de i styrdokumenten utskrivna kunskapskraven (Skolverket 2006: 

10ff). Det påpekas dock att ämnets struktur påverkar i vilken grad läroboken styr 

undervisningen. I till exempel naturorienterande ämnen och matematik som menas ha ett 

ämnesstoff vilket ”bygger på sig självt” får läroböcker ta en mer styrande plats medan det i 

samhällsorienterande ämnen, i vilket strukturen för ämnesstoffet inte är lika given, får en 

mindre styrande roll (Skolverket 2006:14). Det språkämne vari användning av läromedel har 

undersökts i Skolverkets rapport är engelska. I detta fall ges en tydlig bild av att läroböcker är 

det vanligaste material som används av lärare. Lärare som samplanerar sin undervisning eller 

låter eleverna ta del av och påverka planeringen i lägre grad använder läroboken med fördel för 

annat material (Skolverket 2006:70–74). En av de slutsatser som dras är att, med undantag av 

det representerade praktiska ämnet bild i rapporten, läroböcker fortfarande har en prominent 

position i lärares planering och utförda undervisning. Frekvent användning av läroböcker ses 

som en garanti för att undervisningen tar upp det läroplanen framhåller i centralt innehåll och 

kunskapskrav (Skolverket 2006:129ff). 
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3 Material och metod 

I detta avsnitt följer en genomgång av de i studien två undersökta läroböckerna och den 

innehållsanalytiska metod som använts i kombination med Asks definition av vetenskapligt 

skrivande (se avsnitt 1.3).  

3.1 Material 

Det finns en uppsjö av läroböcker på marknaden och inom ramen för denna studie är det inte 

möjligt att undersöka alla. Således har materialet avgränsats till två läroböcker. Resultatet av 

denna studie skall alltså betraktas som en glimt av framställningen av vetenskapligt skrivande 

i läroböcker. Syftet och förhoppningen är att, om än inte kunna dra generella slutsatser om 

vetenskapligt skrivande i läroböcker, så ändå kunna åskådliggöra den specifika kompetensens 

framställning i de undersökta läroböckerna och hur de två läroböckerna fungerar som 

medierande artefakter.  

De två läroböcker som utgör materialet för denna studie är: Svenska 3 helt enkelt (2015) 

författade av Annika Nilsson och Lena Winquist och utgiven av förlaget NA samt Språket och 

berättelsen 3 (2017) författad av Linda Gustafsson och Uno Wivast och utgiven av förlaget 

Gleerups. Hädanefter benämns respektive lärobok med akronym. Svenska 3 helt enkelt benämns 

hädanefter ”SH” och Språket och berättelsen 3 benämns hädanefter ”SB”. Vad som undersökts 

i dessa är brödtexten som behandlar vetenskapligt skrivande, alltså har övningar, uppgifter, 

bilder och dylikt utelämnats. Anledning till att övningar och uppgifter i läroböckerna inte har 

undersökts är att hur väl de än är utformade faller de om inte brödtexten ger de redskap eleven 

behöver för att lösa övningen/uppgiften. Vidare är inte denna studies omfång tillräckligt för att 

göra en omfattande undersökning av allt innehåll, då även inkluderat bilder och dylikt. 

Valet av läroböcker har grund i ett flertal faktorer. Dels skulle materialet vara relativt nytt, 

dels skulle materialet vara outforskat i tidigare läromedelsforskning. Mig veterligen har vare 

sig SB eller SH tidigare utgjort material för forskning. Slutligen skulle andelen sidor brödtext 

ägnat åt vetenskapligt skrivande i respektive lärobok te sig förhållandevis likartat.  Materialet 

utgörs i SB av 24 sidor av totalt 179 (sidan 7–35, alltså 13 % av den totala sidmängden) och i 

SH av 32 sidor av totalt 301 (sidan 68–100, alltså 11 % av den totala sidmängden). I SH fortgår 

kapitlet om vetenskapligt skrivande egentligen fram till och med sidan 133 men dessa 33 sidor 

som utelämnats består av en kort del kring opponering (vilket faller utanför denna studies 

ramar) samt övningar och uppgifter, alltså ingen brödtext kring vetenskapligt skrivande. 
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I SH är det läroboksinnehåll som behandlar vetenskapligt skrivande samlat i ett kapitel. 

Kapitlet inleds med en definiering av typiska drag för den vetenskapliga textformen (SH 

2015:68–74). Därefter följer ett avsnitt om disposition följt av ett avsnitt om textbindningsråd 

(SH 2015:75–78). Efter avsnittet om textbindning behandlas språk och stil (korrekthet, 

saklighet med mera) i ett eget avsnitt följt av ett avsnitt vari källkritik behandlas (SH 2015:79–

92). Kapitlet om vetenskapligt skrivande i SH avslutas med fyra kortare avsnitt i vilka 

stoffinsamling, citering/referering, källhänvisning och källförteckning avhandlas (SH 2015:93–

100). 

I SB är likaså läroboksinnehållet som behandlar vetenskapligt skrivande samlat i ett kapitel. 

Detta inleds liksom i SH av en del vari texttypen definieras (SB 2017:7f) Därefter följer tre 

mindre partier text vari saklighet, formellt språk och textstruktur kort förklaras (SB 2017:8ff). 

Följt av detta behandlas skrivprocessen i ett kort avsnitt följt av ett flertal sidor i vilka en 

vetenskaplig texts olika delar avhandlas: inledande, avhandlande och avslutande (SB 2017:12–

24). SB avslutas med ett avsnitt vari källförteckning redogörs för, ett avsnitt vari källhantering 

(källkritik) behandlas och slutligen ett avsnitt om referering och citering (SB 2017:24–35).  

3.2 Metod 

Metoden i denna undersökning är en kvalitativ innehållsanalys influerad av Niklas Ammert 

(2011) kombinerad med Asks definition av vetenskapligt skrivande (se avsnitt 1.3). Det 

metodologiska angreppssättet utgår från tre kategorier av förmedlingstyper för hur 

kompetens/redskap medieras i läroböcker. De tre förmedlingstyperna läroböckerna studeras 

utifrån är följande: Konstaterande, förklarande och reflekterande (Ammert 2011:260ff). 

Tablå 2: Schematisk modell över innehållsanalytiska förmedlingstyper (Ammert 2011:262) 

Förmedlingstyp Vad läroboken förmedlar Frågor förmedlingen 

svara på 

   

Konstaterande Bekräftelse av fakta Vad är? 

Förklarande Guide till hur man går tillväga Hur går man tillväga? 

 

Reflekterande  

Anledningar till konstateranden 

och förklaranden 

Varför resonerar man/gör 

man så?  

 

Den första av de tre förmedlingstyperna, konstaterande kompetensförmedlingen, utgörs av 

passager som svarar på den didaktisk frågan ”vad” i läroböckerna, till exempel i denna 

undersökning är följande passage kring språklig korrekthet: ”Språket i en vetenskaplig rapport 



17 

 

ska vara klart och tydligt […]” kategoriserad som konstaterande (SH 2015:62). Inom denna 

kategori förklaras inte kunskapen/kompetensen, ej heller ges anledningar utan 

avsändaransatsen kan sägas utgöras av en epistemologisk återgivelse av ämnesstoff. 

Den andra av de tre förmedlingstyperna, den förklarande, utgörs av att avsändaren beskriver 

och ger exempel för mottagaren hur den skall gå tillväga, alltså svar på den didaktiska frågan 

”hur”? I denna studie är följande passage kring källkritik kategoriserad som förklarande: 

 

Informationen som finns på Wikipedia behöver inte vara osann, eller sämre än i andra källor, men 

eftersom det inte är en primärkälla måste man alltid gå tillbaka till de källor som Wikipediaartikeln 

hänvisar till för att kontrollera att inget förvrängts i hanteringen. 

(SB 2017:31)  

 

Den tredje av framställningstyperna, den reflekterande, anknyter till mottagaren på sådant vis 

att avsändaren ger konditionala förklaringar till varför kunskapen tillämpas som den gör, alltså 

svar på den didaktiska frågan ”varför?” I denna undersökning är följande passage kring textens 

innehållsliga form kategoriserad som reflekterande: ”När du har en övergripande disposition är 

det lättare att påbörja skrivarbetet. Då vet du vart du är på väg med din text.” (SH 2015:74).  

Analysmodellen har tidigare använts av Ammert för att analysera ett annorlunda material, 

läroböcker i historia. I denna studie står svenskämnet och vetenskaplig skriftkompetens i fokus. 

På grund av dessa skillnader har några smärre modifikationer gjorts bland annat i 

exemplifieringarna av kategorierna. I Ammerts redovisning exemplifieras till exempel 

förklarande med bland annat ”Vad hände? När?” vilket är frågor som sällan eller aldrig ställs i 

anknytning till stoff gällande vetenskapligt skrivande (Ammert 2011:262). Trots detta anses 

inte tillämpandet av analysmodellen vara problematisk, kort uttryckt kan det sägas att 

kategorierna konstaterande, förklarande och reflekterande svarar på didaktikens tre första frågor 

”Vad? Hur? Varför?” Ammert inkorporerar även en normativ kategori i sin användning av 

modellen, då läroböcker i historia har en tradition, menar Ammert, av värdeförmedling 

(2011:261). Denna kategori inkorporeras inte i denna studie då läroböcker i svenska, även om 

de kan hävdas ha normativa drag, inte lika explicit återger denna tradition. Ammert uttrycker 

det själv att modellen, trots att han använt den för att analysera läroböcker i historia, ”har ett 

brett tillämpningsområde och kan användas för att: […] Analysera läromedel i olika ämnen. Så 

fort man använder ett material vars funktion är att förmedla något, är det relevant att studera 

hur innehållet framställs […]” (2011:272). 
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Efter närläsning av materialet utifrån de tre framställningstyperna har resultatet fördelats 

baserat på de tre kompetenserna som utgör definition av vetenskapligt skrivande (se avsnitt 

1.3). Liksom i exemplen av framställningstyperna ovan där konstaterande av språklig 

korrekthet, förklarande av källkritisk granskning och reflekterande av innehållslig form kan 

skådas. Exemplen är således ett konstaterande av stilistiska och skriftliga konventioner, ett 

förklarande av kritisk-analytisk medvetenhet och ett reflekterande kring akademiska 

textkonventioner. I resultatredovisningen finns det sammanlagt nio delar bestående av 

framställningstypen (konstaterande, förklarande och reflekterande) kombinerad med 

kompetenserna som definierar vetenskaplig skriftkompetens (kritiskt-analytisk medvetenhet, 

akademiska textkonventioner och stilistiska och språkliga konventioner, se avsnitt 4 resultat). I 

denna studie har omfattning inte beräknats (det vill säga kvantifiering) av delkompetensernas 

förekomst inom de olika framställningstyperna. Detta då inte större förekomst nödvändigtvis 

kan hävdas innebära ett ”bättre” medierande redskap. Det som är intressant är om de undersökta 

delkompetenser förekommer inom innehållsanalysens olika framställningstyper.  

Denna kategoriseringsmodell av framställningstyper i kombination med Asks definition av 

vetenskapligt skrivande lämpar sig väl för att besvara studiens första frågeställning men mindre 

väl för att besvara den andra. För att besvara den andra frågeställningen används ett teoretiskt 

ramverk applicerat på resultatet av den första frågeställningen och utifrån detta skapas en bild 

av hur läroböckerna fungerar som medierande artefakter (se avsnitt 2.1 ovan).  

Kort beskrivet inom teorin kring mediering behöver individer kunskaper att tala om fenomen 

för att kunna fullt ut behärska dem. Således inom vetenskaplig skriftkompetens behöver elever 

alla delar av kritisk-analytisk medvetenhet, akademiska textkonventioner och stilistiska och 

skriftliga konventioner för att fullt behärska kompetensen (Ask 2007:15f). 

Framställningstyperna och dess förekomst eller avsaknad i läroböckerna förmedlar i sin tur en 

bild av hur hållbar medieringen är. Då elever anländer med olika förkunskaper är alla tre 

framställningstyper likställda för att kompensera möjliga luckor i elevers redan tillägnade 

redskap (Säljö 2014:217–221). Inledningsvis krävs ett tillägnande av ord och begrepps 

generella innebörd, detta är den konstaterande framställningstypen (Vygotskij 2001:36, 40). 

Detta är dock inte heltäckande inom sociokulturell teori och endast förståelse av begrepp är 

tomt, det krävs även en förmåga att sätta begreppen i praktik och relation till varandra. Detta är 

således den förklarande framställningstypen (Vygotskij 2001:256f). Slutligen krävs en inre 

kontroll av begreppen både i deras generella men även praktiskt iscensatta betydelse, alltså 

utöver att känna till vad begrepp står för och hur de används även veta varför. Denna inre 

kontroll representerar således den reflekterande framställningstypen (Vygotskij 2001:43f). 
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten av innehållsanalysen. Avsnittet är tematiskt indelat efter 

framställningstyperna i analysmodellen (se avsnitt 3.2) i kombination med de tre 

kompetenserna som definierar vetenskapligt skrivande (se avsnitt 1.3). Resultat från respektive 

lärobok redovisas under respektive framställningstyp. Varje framställningstyps respektive 

avsnitt inleds med en tablå i vilken förekomsten av den givna framställningstypen presenteras 

utifrån de tre kompetensernas delkompetenser. I dessa tablåer betyder en bock att 

delkompetensen förekommer i läroboken inom kategorin, ett kort bindestreck betyder att den 

inte förekommer i läroboken. Hela resultatavsnittet avslutas med en heltäckande 

sammanställning av resultat från de tre undersökta framställningstyperna. 

4.1 Konstateranden 

Förekomsten av konstaterande i SH och SB ter sig relativt likartat (se tablå 3 nedan). Den stora 

skillnaden att uppmärksamma i nedanstående tablå är att konstaterande av positionering inom 

kompetens kritisk-analytisk medvetenhet inte finns i SH. 

Tablå 3: Förekomsten av konstateranden i läroböckerna 

Konstaterande   SH   SB 

Kritisk-analytisk medvetenhet   

Källkritik ✓ ✓ 

Positionering  - ✓ 

Akademiska textkonventioner   

Innehåll/form ✓ ✓ 

Referenser ✓ ✓ 

Citering ✓ ✓ 

Stilistiska och skriftliga konventioner    

Korrekthet ✓ ✓ 

Opersonlighet/passiv form ✓ ✓ 

Tydlighet ✓ ✓ 
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4.1.1 Konstateranden av kritisk-analytisk medvetenhet 

I SH förekommer det i kapitlet om vetenskapligt skrivandes inledande delen en konstaterande 

passage: ”[…] du ska lära dig att kritiskt läsa dessa” och med ”dessa” menas generellt 

vetenskapliga texter (SH 2015:69). Denna passage syftar framåt till nära slutet av kapitlet då 

källkritik i boken får stå som den metod eleven kan använda för att förhålla sig kritiskt-

analytiskt. Källkritik behandlas i SH i bland annat följande passage:  

För att överhuvudtaget skriva en text som är vetenskaplig är det viktigt att källorna är trovärdiga och 

att man använt sig av källkritik. Källkritik är en metod som används för att sålla bort källor som inte 

ger välgrundad kunskap […] 

(SH 2015:90) 

Därefter följer en genomgång av källkritikens fyra kriterier: äkthet, tid, beroende och tendens 

(SH 2015:91f). Sammanfattningsvis består kapitlet om vetenskapligt skrivande i SH av en 

omfattande del som rör källkritiska aspekter. Konstaterande kring positionering gentemot 

rådande forskning och teorier är knapphändig och otydlig, det krävs att en läsare gör inferenser 

och har förkunskap om vetenskapligt skrivande för att fullt ut förstå textens behandling av 

denna delkompetens. Av denna anledning står det i tablå 3 att positionering som delkompetens 

inom kritisk-analytisk medvetenhet inte konstateras i SH. 

I SB presenteras, efter ett innehållsrikt parti i vilket en opersonlig och formell stil förespråkas 

i vetenskaplig text, följande konstaterande: ”Den opersonliga stilen innebär däremot inte att du 

inte ska komma med egna analyser och slutsatser kring det som presenteras, tvärtom är det 

analysdelen av texten som oftast är av största intresse.” (SB 2017:8). Detta återkommer i SB 

längre fram i kapitlet efter genomgång av en vetenskaplig texts inledande del och 

resultatredovisning i sammanhanget kring analys/diskussion då det fastställs att ”här finns 

möjlighet att föra ett mer subjektivt resonemang än under övriga rubriker” (SB 2017:21). 

Liksom i SH innehåller kapitlet om vetenskapligt skrivande i SB ett parti som rör källkritik. Det 

redovisas snarlikt med enda skillnaden att äkthetskriteriet inte finns representerat i SB och 

istället presenteras primär- och sekundärkällor (SB 2017:31f).  

4.1.2 Konstateranden av akademiska textkonventioner 

I SH förekommer konstaterande passager gällande akademiska textkonventioner. Ifråga om 

textens form ges bland annat en lista i punktform vad olika typer av vetenskaplig text (essä och 

promemoria) skall innehålla (SH 2015:72). Det ges också en liknelse utifrån en piraya hur en 

vetenskaplig text skall vara disponerad, huvudet skall hugga tag och väcka intresse, kroppen 
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skall ha ett ”fylligt innehåll” och stjärten är ”snärten som ger läsaren något att tänka på” (SH 

2015:75). I SH presenteras vikten av citering och referering: ”Att behärska citat- och 

referatteknik är en av grundförutsättningarna för att kunna skriva en vetenskaplig text.” (SH 

2015:94). I anslutning till detta står det uttryckligen vad ett referat samt ett citat i text är samt 

hur viktigt det är att hänvisa när du gör respektive. Det förekommer också konstaterande kring 

några metoder som finns för att infoga källhänvisning i löpande text: ”De två vanligaste sätten 

att källhänvisa är Harvard- och Oxfordsystemet […]” (SH 2015:96). Därefter följer ett 

förtydligande vad respektive system innebär och kapitlets brödtext avslutas med att meddela 

läsaren att ”i din vetenskapliga text ska du bifoga alla källor i en källförteckning” (SH 2015: 

96ff). 

I SB förekommer tidigt i kapitel konstaterande kring akademiska textkonventioner utan att 

redogöra för vad dessa faktiskt innebär: ”Det är […] viktigt att man håller sig till de ramar eller 

strukturer som finns för texttypen man producerar.” (SB 2017:7) Cirka tre sidor framåt i kapitlet 

utökas detta konstaterande: 

 

Att strukturera en text innebär att man arrangerar delarna logiskt. Texten som helhet måste ha en 

viss struktur, men också varje stycke och mening. Att få struktur på en text innebär att man följer 

texttypens form och lägger upp textens olika delar enligt ett givet mönster. För en längre text behövs 

också olika underrubriker. 

(SB 2017:10) 

 

Ytterligare fyra sidor fram i kapitlet fastställs ett exempel på en vetenskaplig texts innehåll och 

form i SB. Detta genomförs i läroboken genom en tredelning av formen och det presenteras 

information att en vetenskaplig rapport eller uppsats ska innehålla en inledande-, huvud- och 

avslutande del (SB 2017:14). Därefter följer en genomgång av vad varje del bör innehålla, till 

exempel att innehållsförteckning skall finnas i den inledande delen medan källförteckning och 

eventuella bilagor skall finnas i den avslutande delen (SB 2017:14–24). Kapitlet om 

vetenskapligt skrivande i SB avslutas med en genomgång av referenser och citering. Referenser 

behandlas likartat som i SH då Harvard och Oxford får stå som exempel på de vanligaste sätten 

att källhänvisa på (SB 2017:34f). Referering och citering presenteras under egen rubrik och 

särskiljs med att man antingen skall återge innehållet med egna ord eller ordagrant (SB 

2017:33).  
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4.1.3 Konstateranden av stilistiska och skriftliga konventioner 

I kapitlets i SH inledande del presenteras det två konstateranden: ”Språket i en vetenskaplig 

rapport ska vara klart och tydligt […]” och ”Vetenskapliga texter förväntas utreda en fråga – 

inte beskriva känslotillstånd.” (SH 2015:68). Följandevis i genomgången av den retoriska 

arbetsprocessen i kapitlet konstateras det att i själva produceringen av brödtexten ”behöver (du) 

däremot inte skriva välformulerat och grammatiskt korrekt” utan det är i efterarbetet som 

”språket står i fokus” och formuleringar slipas till, förtydligas och korrigeras (SH 2015:74). 

Från sidan 77–88 i SH avhandlas flera exempel av textbindningsknep bland annat tema-rema, 

referensbindningar med flera. Bland dessa sidor finns en tabell i vilken språket och stilen i en 

vetenskaplig text kortfattat konstateras. Det presenteras att den vetenskapliga texten skall vara: 

korrekt, precis, saklig och varierad. (SH 2015:79). Bland dessa sidor förekommer också en 

genomgång av passivform på följande ytterst direkta vis: ”SKRIV I PASSIV FORM” (SH 

2015:83).  

I SB konstateras korrekthet och tydlighet på första sidan i kapitlet. Korrekthet presenteras i 

relation till att man skall undvika slang och ”personliga uttryckssätt” att ”språket (ska) följa 

skriftspråkets normer och vara korrekt” (SB 2017:7). Vetenskaplig text ställs som motsats till 

skönlitteratur i SB och det slås fast att ”sakprosa ska […] vara så klar och tydlig att läsaren inte 

ska behöva vara tveksam över innehållet” (SB 2017:7). Liknande information återkommer på 

samma sida i relation till att det opersonliga språket kan bli komplicerat och därav är det viktigt 

att texten skrivs ”[…] på ett klart och tydligt sätt som underlättar kommunikationen med 

läsaren” (SB 2017:7). I SB presenteras flera gånger i kapitlet konstateranden om att språket 

skall hållas formellt genom bland annat ökad användning av substantiv och liksom i SH 

förespråkas användandet av passivform (SB 2017: 8–9). I SB förekommer inte en lika 

innehållsrik genomgång av olika textbindningsråd som i SH, det återges dock information 

gällande hur styckesindelning kan vara utformad (antingen med blankrad eller indrag) samt 

genomgång av sambandsmarkörer vilka ”är viktiga för att skapa tydlighet i texten” (SB 

2017:10). 
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4.2 Förklaranden 

Förekomst av förklarande i SH respektive SB är snarlik. Som framgår av tablå 4 nedan 

presenteras inte förklarande av positionering som delkompetens inte i någon av läroböckerna 

och att det i SH inte återfinns något kring innehåll/form inom denna framställningstyp. 

Tablå 4: Förekomsten av förklaranden i läroböckerna 

Förklarande SH SB 

Kritisk-analytisk medvetenhet   

Källkritik ✓ ✓ 

Positionering  - - 

Akademiska textkonventioner   

Innehåll/form - ✓ 

Referenser ✓ ✓ 

Citering ✓ ✓ 

Stilistiska och skriftliga konventioner    

Korrekthet ✓ ✓ 

Opersonlighet/passiv form ✓ ✓ 

Tydlighet ✓ ✓ 

4.2.1 Förklaranden av kritisk-analytisk medvetenhet 

I SH är förklaringar av kring kritisk-analytisk medvetenhet fåtaliga. Vad beträffar källkritik ges 

det handfasta tips i form av frågor användaren av källor kan ställa till dem för att avgöra äkthet, 

tendens och så vidare (SH 2015:91f). I läroboken uttrycks det tydligt efter genomgång av varje 

kriterium ”Använd (äkthets-, tid-, beroende-, tendens-) kriteriet. Ställ frågor som: […]” följt av 

till exempel frågan ”Går det att kontrollera uppgifterna?” eller ”När publicerades texten?” 

(SH 2015:91f). Skribentens positionering kan inte sägas vara presenterad inom denna 

framställningstyp i SH. Det enda handfasta tips gällande denna delkompetens i läroboken finns 

i anslutning till den vetenskapliga texten objektivitet då det står skrivet att ”även om du ska 

utelämna personliga åsikter innebär det inte att du måste vara helt osynlig i texten. Det gör inget 

om du använder något ’jag’ ibland” (SH 2015:83). 

I SB är presentationen likartad som i SH. Källkritik presenteras, liksom i SH, med handfasta 

tips för hur du som skribent av vetenskaplig text skall tänka vid granskandet och användandet 
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av källor. Läsaren av läromedlet påminns att granska om källor är primära eller sekundära, att 

söka efter oberoende källor som verifierar samma information, kontrollera när källan författats 

samt vem som står bakom den med mera (SB 2017:31f). Det förekommer också ett direkt tips 

vid användandet av internetsidor: ”(det) bör […] finnas en flik eller länk till upphovsmännen. 

Ofta kallas fliken ’Om oss’ eller liknande.” (SB 2017:32). Liksom i SH är de förklarande 

passager kring skribentens positionering så pass otydlig att det inte kan sägas vara närvarande 

i läroboken. Vad som uttrycks är att man skall betrakta det undersökta från ”fler perspektiv” 

och inte enbart ”försöka ’sälja in’” egna analyser (SB 2017:8). Det presenteras också att du i 

nedtecknandet av bland annat metod och material skall resonera kring ditt val och hur utfallet 

påverkas av detta (SB 2017:18). I redogörelse för referatmarkörer ges också ett handfast tips 

för hur du som skribent kan signalera din inställning via värderande uttryck som ”hävdar” eller 

”påstår” vid referering av källor (SB 2017:33). 

4.2.2 Förklaranden av akademiska textkonventioner 

I SH är redogörelsen för den retoriska arbetsprocessen den mest handfasta förklaringen som ges 

kopplat till akademiska textkonventioners innehåll och form. Rubricerat efter varje del i 

processen (intellectio, inventio, dispositio och elocutio) ges kortfattade beskrivningar av 

processen att skriva en vetenskaplig text. Från att formulera en avgränsad frågeställning till att 

skissa en disposition med rubriker anpassad efter texttypen (SH 2015:73f). Ytterligare kring 

den vetenskapliga textens struktur används följande arbetsmotto: ”Skriv vad du ska skriva. Skriv 

det. Skriv vad du har skrivit.” (SH 2015:75). Problemet med presentationen i SH är att 

förklarande är ytterst allmänna, till exempel gällande rubriker: ”Skissa […] på din disposition 

genom att skriva ner punkter, rubriker eller kanske göra en mindmap. Fundera över i vilken 

ordning de olika delarna ska komma […]” (SH 2015:74). Det förekommer ingen information 

om till exempel över- och underrubriker och läsaren får själva tolka vad som är ”passande” 

rubriker sett till innehåll.  Presentationen av referering eller citering innehåller tydligt 

förklarande passager i SH. Att referera presenteras i en punktlista där objektiviteten och 

referatmarkörer understryks samt att källan skall anges även om den skrivs om med egna ord 

(SH 2015:94). Presentation av citering är fylligt och läsaren får information kring grunderna 

gällande användandet av citattecken, hur man hanterar längre citat och gör om dem till 

blockcitat, hur man hanterar utelämnande av enstaka ord eller hela meningar samt eventuella 

språkfel i originaltexten (SH 2015:94f). Källhänvisning redogörs för med handfasta tips för hur 

både Hardvard och Oxford fungerar i löpande text. Avslutningsvis i kapitlet tillhandahålls 
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läsaren med en lista över hur olika typer av källor kan utformas i den avslutande källförteckning, 

i den lista är följande källtyper förekommande: bok av en författare, olika böcker av samma 

författare, bok av två författare, bok av tre författare, tidning eller tidskrift, källa där författare 

saknas (SH 2015:96ff). Läsaren ges även en punktlista som innefattar information kring att 

källorna ska ligga i bokstavsordning efter efternamn, att upplaga skall anges, att titel skall 

kursiveras med mera (SH 2015:98). 

I SB ges en utförlig redogörelse för den vetenskapliga textformens konventioner vad gäller 

innehåll och form. Läsaren ges information kring utformning av rubriker, både över- och 

underordnade likväl som numrering med undantag för sammandrag och källförteckning (SB 

2017:16). Det ges en presentation av försättsbladets utformning: ”Det kan vara frestande att ha 

en kul bild, färgglada bokstäver och roliga typsnitt på titelsidan […]” (SB 2017:14). Detta 

påstående följs av en uppmaning att följa en modell för utformning av titelsida som presenteras 

sidan efter. Läsaren får också råd om ordbehandlingsprograms funktioner för att bland annat 

utforma en ”korrekt och snygg” innehållsförteckning (SB 2017:16). I anslutning till alla dessa 

konkreta råd ges även redogörelse för innehåll i den vetenskapliga textens olika delar. Bland 

annat hur resultat kan presenteras, antingen via diagram och tabeller eller via enstaka exempel 

presenterade i en löpande text (SB 2017:14–18, 20ff). I SB är presentationen av referering och 

citering i mångt och mycket likartad den i SH. Handfasta exempel och förklarande passager 

gällande referatmarkörer och hur citering bör göras, inkluderat utelämnande av ord eller 

språklig fel med mera (SB 2017:33f). Liksom SH avslutas SB med en lista av exempel på 

källhänvisningar. Vad beträffar hänvisningar i texten presenteras både Harvard och Oxford som 

system men endast Harvard ges utrymme för exempel (SB 2017:34) Presenterade exempel är: 

tidskrift/tidning, bok, samlingsverk, film, tv-program och webbsida (SB 2017: 34f). 

4.2.3 Förklaranden av stilistiska och skriftliga konventioner 

I SH förklaras stilistiska och skriftliga konventioner utförligt. Sammanlagt 19 sidor ägnas åt 

diverse språkliga knep och förklaringar för läsaren (SH 2015:76–89) Bland dessa sidor 

presenteras bland annat tema-rema-principen, växlande av referent, fundamentskiftning, biff-

regeln, principen att placera den viktigaste delen av satsen i fundamentet med mera. 

Opersonlighet och användande av passivform när man skriver presenteras på ett förklarande vis 

i SH: ”Lägg till ett -s på det aktiva verbet i satsen.” (SH 2015:83) Detta följs av ett exempel på 

en passivisering av en tidigare aktiv form. Korrektheten i språket förklaras också på ett tydligt 

sätt då både tips ges för hur man skall bearbeta texten i efterhand samt en lista där några av de 
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vanligaste språkliga felen i skriftspråk presenteras och förklaras: satsradning, syftningsfel, 

särskrivning, symmetrifel och ofullständiga meningar (SH 2015:80f). 

I SB presenteras mycket likartade förklarningar som i SH men med mindre fokus på 

textbindningsknep. Korrektheten är närvarande i ett förklarande tidigt i kapitlet i följande 

passage: ”Undvik att skriva som du talar, och läs alltid igenom det du skrivit flera gånger och 

stryk och omarbeta för att få ett språk som är precist och skriftspråkligt.” (SB 2017:8). Samma 

tips att låta någon annan hjälpa till vid bearbetandet och korrigering i efterarbetet ges också i 

SB (SB 2017:12f). Exempel på vanliga språkfel presenteras i motsats inte i SB som det gör i 

SH. Opersonligheten och passivform presenteras och förklaras snarlikt i SB med exemplifiering 

av att placera ett -s efter det aktiva verbet, detta presenteras med exempel likväl som dess aktiva 

motsats (SB 2017:9). Tydligheten förklaras utifrån styckeindelning i SB: ”Styckeindelning ska 

ske där det känns logiskt för läsaren att få en längre paus […] Huvudregeln är att det endast ska 

finnas ett resonemang, eller en huvudtanke per stycke.” (SB 2017:10). Principen att tidigt (gärna 

i fundamentet) placera huvudtanken i resonemanget presenteras också och förklaras i SB (SB 

2017:10). En aspekt SB presenterar vilket inte SH gör är att redovisade diagram eller tabeller 

förklaras i text och inte står fritt och frånkopplade brödtexten (SB 2017:20f). 
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4.3 Reflekteranden 

Den reflekterande framställningstypen är, som framgår av tablå 5 nedan, den mest bristfälliga i 

SB. Återigen, liksom inom den förklarande kategorin, förekommer inte positionering i någon 

av läroböckerna. Därutöver förkommer vare sig reflekterande passager gällande 

delkompetenserna citering, korrekthet eller opersonlighet/passiv form i SB. 

Tablå 5: Förekomsten av reflekteranden i läroböckerna 

Reflekterande SH SB 

Kritisk-analytisk medvetenhet   

Källkritik ✓ ✓ 

Positionering  - - 

Akademiska textkonventioner   

Innehåll/form ✓ ✓ 

Referenser ✓ ✓ 

Citering ✓ - 

Stilistiska och skriftliga konventioner    

Korrekthet ✓ - 

Opersonlighet/passiv form ✓ - 

Tydlighet ✓ ✓ 

4.3.1 Reflekteranden av kritisk-analytisk medvetenhet 

I SH presenteras inga reflekterande passager kring skribentens positionering i den vetenskapliga 

texten. Kring källkritik förekommer det dock passager som är ansedda reflekterande. 

Anledningen till att man skall tänka källkritiskt slås an i följande passage ur SH: ”I alla tider 

har det funnits människor som har haft intresse av att sprida osanningar. Idag är det lättare än 

någonsin att sprida osanningar till många människor på kort tid.” (SH 2015:90). I anslutning 

till detta vid presentation av källkritikens olika kriterier ges exempel på hur kriteriet kan påverka 

informationen i källan, till exempel:  

Om du läser din kompis anteckningar från en lektion som du missade igår är det ganska troligt att 

anteckningarna stämmer överens med lektionens innehåll. Men om du ber din kompis att skriva ner 
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samma lektionsinnehåll en månad senare är risken stor att delar av lektionen har glömts bort, 

ordningen kastas om eller att delar felaktigt läggs till. 

(SH 2015:91) 

I SB poängteras likaså varför källkritik är viktigt att bruka men utifrån perspektivet av en 

potentiell läsare av elevens vetenskapliga text: ”Om man använder sig av mindre pålitliga eller 

felaktiga källor återspeglas det i texten, och resonemanget blir för läsaren automatiskt också 

mindre trovärdigt.” (SB 2017:31). I SB presenteras det också på ett reflekterande vis kring 

källkritikens kriterium, bland annat hur tiden påverkar innehållet då fakta kan falla i glömska 

och hur sekundärkällor riskerar att utelämna delar ur utsagan som förmedlas (SB 2017:31). I 

SB resoneras det också kring att tryckta källor ofta ”[…] redan genomgått en faktagranskning 

genom förlaget som gett ut texten” i motsats till internetkällor vilka vem som helst kan skapa 

och därmed kräver mer av användaren vad gäller källkritiskt granskning (SB 2017:31). 

4.3.2 Reflekteranden av akademiska textkonventioner 

I SH är, som det syns i tablå 4, alla delkompetenser av akademiska textkonventioner 

presenterade inom den reflekterande framställningstypen. Innehåll/form presenteras och 

motiveras i följande passager: ”När du har en övergripande disposition är det lättare att påbörja 

skrivarbetet. Då vet du vart du är på väg med din text.” och ”En tydlig ordning […] är viktig 

för att läsaren ska kunna ta till sig innehållet och få stöd i läsningen.” (SH 2015:74, 76). Det 

presenteras alltså utifrån dels skribentens perspektiv då det underlättar arbetet och dels utifrån 

den potentiella läsarens perspektiv då det underlättar förståelse. I fråga om referenser 

förekommer en reflekterande presentation utifrån läsarservice; det poängteras att anledning till 

dess noggranna utformning är att läsaren lätt skall kunna hitta källan (SH 2015:96). 

Reflekterande presentation av Oxford- respektive Harvardsystemet finns också i SH. Det 

uttrycks att det är en ”god service” till läsaren, utöver att du måste göra det, att direkt i löpande 

text ange varifrån information kommer (SH 2015:96). Citering och referering ges en 

reflekterande presentation utifrån arbetet med vetenskaplig text att besvara en frågeställning: 

”Att behärska citat- och referatteknik är en av grundförutsättningarna för att kunna skriva en 

vetenskaplig text. När du besvarar en frågeställning söker du förmodligen svaret i andra arbeten 

[…]” (SH 2015:94). 

I SB presenteras innehåll/form inom den akademiska textkonventionen på likartat vis som i 

SH. Planering och disposition motiveras utifrån skribentens perspektiv då det poängteras att en 

ordentlig planering och struktur underlättar skrivandet (SB 2017:12). Till skillnad från SH i 

vilken en mer allmän reflekterande presentation framställs ges det i SB motivering gällande 
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bland annat titelsida, inledande- och avslutande del i den vetenskapliga textformen. Titelsidans 

utformning, uttrycks det, skall följa det givna mönstret för att ge tydlig och rak information 

kring arbetets titel, vem som författat det och vad för typ av arbete det är (SB 2017:14). 

Inledning uttrycks det skall ge potentiell läsare ”möjlighet att avgöra om det är intressant att 

läsa hela arbetet” (SB 2017:15). Avslutningen uttrycks det, också från den potentiella läsarens 

perspektiv, skall verka påminnande om de viktigaste delarna (SB 2017:23). I SB presenteras 

även en mer allmän motivering kring varför ett visst innehåll och en viss form är att föredra i 

vetenskaplig text: ”[…] man bör ha i minnet att texten skrivs i utbildnings- eller forskningssyfte 

och därför inte ska avvika från mönstret.” (SB 2017:14). Referenser presenteras i SB 

reflekterande utifrån elevens fortsatta studier. Det uttrycks att eleven fortsättningsvis kommer 

att behöva använda teorier eller information presenterad av andra skribenter och därmed 

behöver källor kunna hänvisas till dessa på ett korrekt vis (SB 2017:8). Det uttrycks även i 

passager att korrekt källhänvisning är hjälpsamt för att skilja på andras och egna åsikter likväl 

som att hjälpa den potentiella läsaren att orientera sig i information eleven som skribent använt 

(SB 2017:9, 24). 

4.3.3 Reflekteranden av stilistiska och skriftliga konventioner 

Den vetenskapliga textens korrekthet presenteras reflekterande i SH då det poängteras att stav- 

och språkfel irriterar och leder till att en potentiell läsare tappar förtroendet för texten (SH 

2015:80). I SH förmedlas även den opersonliga stilen reflekterande då det poängteras att till 

exempel användandet av nominaliseringar inte bara gör att texten upplevs formell utan att de 

även ger författaren bättre möjlighet att exakt och precist beskriva valt ämne (SH 2015:84). 

Tydlighet i den vetenskapliga texten presenteras i SH inom den reflekterande kategorin. Detta 

görs utifrån den potentiella läsarens perspektiv då det uttrycks att hen ”förväntar sig att den ska 

hänga ihop. Tankar och idéer ska flöda smidigt genom hela texten utan störande hack och 

avbrott. Nya ämnen som dyker upp förvirrar och irriterar” (SH 2015:77). Tydligheten gestaltas 

i SH utifrån recept i en kokbok då ”ett recept (som) inte skulle innehålla precisa formuleringar 

och uttryck skulle […] vara ganska svårt att följa” (SH 2015:82). 

I SB ter sig denna kompetens inom den reflekterande kategorin annorlunda. Korrektheten 

presenteras inte, som det syns i tablå 4, på ett reflekterande vis i SB. Inte heller ges den 

opersonliga stilen utrymme för reflekterande. Tydligheten är dock presenterade på ett 

reflekterande vis i SB. Utifrån den potentiella läsarens perspektiv uttrycks det att hen skall 
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förstå skribenten (elevens) text vid en första genomläsning. Detta poängteras både vad gäller 

meningsbyggnad och resonemang (SB 2017:9f, 21). 

4.4 Sammanfattande resultatredovisning och analys 

Som framgår av tablå 3–5 (se avsnitt, 4.1, 4.2 och 4.3) är läroböckerna förhållandevis väl 

fungerande i sitt förmedlande av ämnesstoff kring vetenskapligt skrivande. Dock är inom alla 

framställningstyper någon delkompetens av vetenskaplig skriftkompetens frånvarande. Inom 

den konstaterande framställningstypen saknas det i SH passager kring skribentens positionering 

i vetenskaplig text. Inom den förklarande framställningstypen förekommer inget gällande 

positionering i vare sig SH eller SB, samt finns ingen passage gällande innehåll/form inom 

akademiska textkonventioner i SH. I den reflekterande framställningstypen saknas återigen 

delkompetensen positionering i både SH och SB, därutöver förekommer vare sig reflekterande 

passager gällande citering, korrekthet eller opersonlighet i SB. 

Slutsatsen kan således dras att utifrån Asks definition av vetenskaplig skriftkompetens är 

båda läroböckerna ej fullgoda medierande artefakter. Inom den konstaterande 

framställningstypen är SB det enda exemplet av de två undersökta läroböckerna då alla 

kompetenser med underordnade delkompetenser finns framställda. Dock saknas det inom 

förklarande och reflekterande framställningar en respektive tre delkompetenser. I SH saknas 

alltid framställning av någon av delkompetenserna. Presentationen av vetenskapligt skrivande 

i både SH och SB kan sammanfattas som bristande. I SH framförallt inom den förklarande 

kategorin då två av de undersökta delkompetenserna saknas och i SB inom den reflekterande 

kategorin då tre av de undersökta delkompetenserna saknas. Medieringen av deklarativ kunskap 

i SB kan beskrivas som hållbar, bristande inom kritisk-analytisk medvetenhet i mediering av 

processuell kunskap och mycket bristande i mediering av reflekterande kring kompetensen. SH 

är brister både i den konstaterande och reflekterande framställningstypen i medieringen av 

kritisk-analytisk medvetenhet och brister i processuell mediering både inom kritisk-analytisk 

medvetenhet men då även inom akademiska textkonventioner då den vetenskaplig textens 

innehåll/form inte förklaras. 

Brister i de kompetenser/redskap elever kan tillägna sig vid användandet av SH gäller främst 

skribentens positionering inom den kritisk-analytiska kompetensen. Denna är som nämnts icke 

framställd inom alla innehållsanalytiska framställningstyperna i SH och elever riskerar att inte 

tillägna sig den delkompetensen. Detta kan leda till att elevers socialisering i högre 

utbildningsinstanser, även om de tillägnar sig de övriga redskapen, hämmas (Säljö 2014:102–
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103). Vid högre utbildningsinstans uttrycks det ofta att ”kunskap skapas” och positioneringen 

mot teorier och forskningsresultat är kanske den viktigaste kompetensen för att delta i denna 

aktivitet. En slutsats är att oavsett hur väl studenten vid användandet av SH tillägnat sig 

kompetens gällande innehåll och form eller språkliga konventioner riskerar hen att inte kunna 

delta i den kunskapsskapande aktiviteten inom högre utbildning. SH brister även inom den 

förklarande kategorin för innehåll/form inom kompetensen akademiska textkonventioner. Detta 

är intressant då läroboken alltså förmedlar vad innehåll/form innebär, begreppslig definition 

kort sagt, och varför det är viktigt att behärska men för eleven presenteras inget förklarande hur 

hen skall gå tillväga. Även om institutioner inom olika ämnen mer än sällan inkorporerar olika 

traditioner gällande akademiska textkonventioner är det fortfarande problematiskt att SH inte 

framställer ett förklarande av delkompetensen. Således förmedlas en begreppslig generalisering 

samt en aktivering av inre tankeverksamhet kring innehåll/form, men det praktiska brister 

(Vygotskij 2011:43f, 256f). 

SB brister liksom SH likaså i mediering av redskapet positionering, dock inte inom den 

konstaterande kategorin. Detta leder till att en generalisering framställs men vare sig praktisk 

tillämpning och inre tankeverksamhet ges utrymme och medieringen brister (Vygotskij 

2011:43f, 256f). Det vill säga att eleven måhända kan via SB tillägna sig kunskap om att 

positionering förekommer inom den vetenskapliga textformen men inte kompetens att göra det 

själv eller förståelse för varför det är av vikt inom den vetenskapliga textformen. Den 

reflekterande framställningstypen är den som SB främst brister i då fyra stycken 

delkompetenser ej framställs i läroboken (se avsnitt 4.3, tablå 5). Avsaknaden av detta är 

problematisk då inte elevens tankeverksamhet får aktiveras fullt ut. Mediering av 

delkompetenserna positionering, citering, korrekthet och opersonligheten i vetenskaplig text i 

SB kan beskrivas som mekanisk. Det vill säga direkt anförd utan problematisering vilket 

försvårar målet att eleven i slutändan skall tillägna sig kompetens/redskap, aktivera inre 

tankeverksamhet och göra kunskapen/kompetensen till sin egen (Säljö 2014:95, 217–221; 

Vygotskij 2011:257f). 
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5 Diskussion och sammanfattning 

I denna avslutande del av studien diskuteras resultat av innehållsanalysen. Resultatet och 

analysen relateras till resultat av tidigare forskning samt den sociokulturella teorin om 

mediering av kunskap. Avslutningsvis sammanfattas studiens syfte, frågeställningar och 

resultat. 

5.1 Diskussion 

Läroböcker intar en framstående position i undervisningen. Lärare betraktar användningen i fler 

ämnen som en garanti för att läroplansinnehållet avhandlas i undervisningen (Englund 

2011:280f; Skolverket 2006:129ff). Resultatet av denna studie påvisar dock att de två 

undersökta läroböckernas förmedling av vetenskaplig skriftkompetens inte är oproblematisk. 

Hypotetiskt behöver inte detta vara ett problem då lärare kan kompensera för de brister SH och 

SB har. Men som Ask påvisat är lärare osäkra vad som krävs när det kommer till vetenskapligt 

skrivande i eftergymnasiala studier (Ask 2005:56). Med utgångspunkt i detta riskerar 

gymnasieskolan att inte uppfylla det kompensatoriska uppdraget och elevers tillägnade redskap 

i primära utbildningsinstanser riskerar avgöra hur lyckad elevers övergångsfas till högre studier 

blir (Blåsjö 2004:19f; Säljö 2014:40). Detta ansluter till den kompetens i vetenskapligt 

skrivande studenter uppvisar i övergångsfasen, vilket Ask påvisat vara otillräcklig 

(2007:156ff). 

Men är det en rimlig förväntan att elever redan på gymnasiet fullt ut skall ha approprierat 

det vetenskapliga språket? Det enkla svaret är nej. Båda Ask och Blåsjö kommer fram till att 

studenter, oavsett hur långt gångna i universitetsstudierna de är, sällan eller aldrig fullt 

approprierar det vetenskapliga skriftspråket (Ask 2007:163; Blåsjö 2004:282). Detta på grund 

av den trögrörlighet en socialisation in i en diskursiv praktik, i det givna fallet den akademiska 

världen, är och att förhållandet mellan den socialiserande parten (studenterna) och den 

maktuttryckande parten (sekundära utbildningsinstansen) ter sig asymmetriskt (Ask 2007:163f; 

Blåsjö 2004:10). Hur möjliggör eller hämmar de undersökta läroböckerna socialiseringen? I 

analysen (se kapitel 4.4) utifrån sociokulturell teori dras slutsatsen att både SH och SB brister i 

medieringen av redskap för vetenskapligt skrivande, framförallt inom den kritisk-analytiska 

kompetensen att positionera sig i den vetenskapliga texten. Till följd av detta riskerar elever vid 

övergångsfasen att finna det svårt att i sociokulturella termer generalisera kring kunskapen och 

i slutändan aldrig fullt tillägna sig det vetenskapliga skriftspråket (Vygotskij 2011:257f). 
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Både Ask och Blåsjö pekar på att studenters kompetens att skriva vetenskapligt, även efter i 

princip avslutad utbildning, brister. Ask visar på, intressant nog i relation till denna studies 

resultat, att det är i bland annat den kritisk-analytiska medvetenheten många studenter brister 

(Ask 2007:162f). Då det finns ett glapp i tid mellan Asks forskning och denna studie kan inga 

generella slutsatser dras att läroböcker bär skulden för detta men det bör ändå diskuteras. 

Positionering är kanske den svåraste delkompetens presenterade i denna studie att både via 

lärobok och undervisning att förmedla då denna förutsätter att mottagaren i mångt och mycket 

behärskar stora delar av det vetenskapliga språket. Att positionera sig innebär att som skribent 

förhålla sig kritiskt till teoribildning och forskning samt att tydligt, om än outtalat, skriva in sitt 

”jag” bland dessa. För att fullfölja detta krävs förmåga att sålla i forskningsdatabaser, kunna 

läsa och förstå vetenskapliga texter med mera. Dock är det utöver den mest komplexa 

delkompetensen kanske den viktigaste då forskning traditionellt kräver denna kompetens. Även 

om inga generella slutsatser gällande hur stor påverkan läroböckerna har, positivt eller negativt, 

på elever när de i övergångsfasen försöker förhålla sig kritiskt-analytiskt kan slutsatsen dras att 

de undersökta läroböckerna åtminstone inte är stödjande vid medieringen av kompetensen.  

I resultatet av denna studie är en av de intressantaste iakttagelserna att SB brister i sin 

presentation av fyra delkompetenserna inom den reflekterande kategorin (se tablå 5). 

Reichenberg visar i sin forskning på vikten av att skapa kausalitet i lärandestoffet och att elever, 

i hennes forsknings fall andraspråkselever, gynnas av läroböcker med hög grad av kausala 

samband (Reichenberg 2000:182f). Den reflekterande kategorin utgör i läroböckerna en 

väsentlig del av kausala samband då det ger orsak till varför man i vetenskapligt skrivande går 

tillväga på ett specifikt sätt. Avsaknaden av reflekterande presentation av flera delkompetenser 

i SB kan riskera hämma elevers förståelse av stoffet och lärobokstexten ter sig allt mer 

dekontextualiserad då den förutsätter en förståelse hos läsaren varför till exempel citering eller 

korrekthet är bärande drag i en vetenskaplig text (Reichenberg 2000:25f, 68f, 81f, 86f; Säljö 

2014:95, 217–221). Ask diskuterar också vikten av konditionalitet för elever och menar att 

deklarativ och processuell kunskap kring vetenskapligt skrivande inte är tillräckligt: 

”Studenterna bör också utveckla en förståelse av varför akademiska texter ser ut som de gör, 

vilka motiv som ligger bakom konventionerna […]” (Ask 2007:170). Detta ansluter till 

sociokulturell teori där Vygotskij menar på att ”mekaniskt” lärande av begrepp blir tomt, i 

denna studie är förklarande men framförallt reflekterande de delar av lärandet som ger mening 

åt mottagaren (Vygotskij 2011:256f). Även Säljö pekar på att konditionalitet kan fungera 

lotsande för elever vid tillägnandet av kompetens (Säljö 2014:220f). 
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5.2 Sammanfattning 

I denna uppsats har framställningen av vetenskapligt skrivande i två läroböcker i Svenska 3 

undersökts. För undersökningen har en innehållsanalytisk kategorisering av 

framställningstyperna konstaterande, förklarande och reflekterande använts. Metoden har 

kombinerats med Sofia Asks definitionen av vetenskapligt skrivande vilken utgörs av tre 

kompetenser: kritisk-analytisk medvetenhet, akademiska textkonventioner och stilistiska och 

språkliga konventioner. Denna studie ansluter också till sociokulturell teoribildning utifrån Lev 

Vygotskij och Roger Säljö. 

Frågeställningarna som besvarats i denna studie är: 

• Hur framställs vetenskapligt skrivande som kompetens i läroböckerna Svenska 3 Helt 

enkelt (2015) och Språket och berättelsen 3 (2017)? 

• Hur fungerar läroböckerna som medierande artefakter av vetenskapligt skrivande? 

Resultatet av undersökningen är att båda läroböckerna brister i presentation av kritisk-analytisk 

medvetenhet inom de flesta av de innehållsanalytiska kategorierna. Därutöver brister även en 

av läroböckerna i hög grad vad gäller presentationen av reflekterande passager. 

De slutsatser som dragits är att läroböckerna inte fullt fungerar som medierande artefakter 

och att de brister som framkommit av undersökningen i hög grad representerar de problem 

studenter i övergångsfasen till högre studier visats ha. Områden denna studie inte kunnat 

besvara men som skulle vara intressanta är läroböckernas faktiska påverkan på elevers 

vetenskaplig skriftkompetens. Vidare skulle lärares möjlighet att kompensera dessa brister med 

alternativa läromedel kunna vidga bilden av gymnasieskolans påverkan på elevers 

vetenskapliga skrivande i sekundära utbildningsinstanser.  
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