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Sammandrag 
 

Den senaste forskningen inom pedagogik talar om vikten av autentisk undervisning i skolan. 

Autenticitet handlar bland annat om öppenhet och verklighetsanknytning i skolans uppgifter. 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka autenticiteten gällande beskrivningen av 

argumenterande texters struktur i fyra läroböcker för ämnet svenska på gymnasiet. 

 Undersökningsmetoden har bestått i en kvalitativ tvåstegsundersökning som är förankrad i 

dels fyra läroböcker för svenska på gymnasiet, dels i åtta debattartiklar publicerade i etablerad 

media år 2016. Läroböckernas beskrivning av argumenterande text har jämförts mot 

publicerade debattartiklar. Resultatet visade en variation i hur den argumenterande 

textstrukturen och dess innehåll presenteras. Dock visade resultatet även att det fanns likheter 

mellan de fyra läroböckerna som inte stämde överens med debattartiklarnas struktur. 

Exempelvis beskrevs argumenterande text genomgående ha endast en tes, medan 

debattartiklarna innehöll flera teser. Läroböckernas autenticitet kan diskuteras utifrån flera 

dimensioner och de kan konstateras vara autentiska i olika hög grad. 

 

Nyckelord: Läroböcker för svenska på gymnasiet, argumenterande text, struktur, autenticitet, 

debattartiklar  



3 

 

Innehåll 
 

Sammandrag ............................................................................................................................. 2 

1 Inledning ................................................................................................................................ 4 

1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 5 

2 Begrepp och teori .................................................................................................................. 5 

2.1 Autenticitet ....................................................................................................................... 5 

2.2 Textkultur, texttyper och genrer ....................................................................................... 7 

2.3 Argumentationens textkultur ............................................................................................ 9 

3 Metod .................................................................................................................................... 11 

3.1 Steg ett: Läroboksundersökningen ................................................................................. 11 

3.2 Steg två: Debattartikelundersökningen .......................................................................... 12 

3.3 Material .......................................................................................................................... 13 

4 Resultat ................................................................................................................................. 16 

4.1 Presentationsstrategier .................................................................................................... 16 

4.2 Argumentationsstruktur enligt läroböckerna .................................................................. 17 

4.3 Argumentationsstruktur i autentiska debattartiklar ........................................................ 23 

5 Slutsatser och diskussion .................................................................................................... 29 

5.1 Exempeltexter och presentationsstrategier ..................................................................... 29 

5.2 Den öppna dimensionen av autenticitet ......................................................................... 30 

5.3 Dimensionen om verklighetsanknytning ........................................................................ 32 

5.4 Autenticitet i läroböcker: en sammanfattning ................................................................ 35 

Litteratur ................................................................................................................................. 37 

 

 

 

  



4 

 

1 Inledning 

Skolan är en institution vars roll på många sätt är att spegla samhället och förbereda eleverna 

på livet efter skolan. Hur skolan på bästa sätt går till väga för att förbereda eleverna finns 

inget enkelt svar på och har därför sett olika ut i olika tider. Vilka perspektiv på lärande som 

appliceras i skolan är nära kopplat till hur samhället ser på kunskap och lärande. Tidigare har 

exempelvis ett behavioristiskt perspektiv på lärande haft stort utrymme i den svenska skolan. 

Kunskap skulle enligt detta perspektiv förmedlas från lärarna till eleverna. Lärarna var således 

de aktiva medan eleverna var passiva i lärandeprocessen. Idag präglas samhället och skolan 

istället av ett sociokulturellt perspektiv på lärande där eleverna ska vara aktiva deltagare i 

undervisningen och kunskaper och förmågor ska förskaffas i samspel med läraren. Samhällets 

perspektiv på lärande påverkar även innehållet i skolans läroplaner. (Burman 2014:200−213) 

 I 2011 års ämnesplan för svenska på gymnasiet står det bland annat att ämnet ska ge 

eleverna förutsättningar att utveckla ”[k]unskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att 

på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig 

framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt” 

(Skolverket 2011:161). En viktig del i den retoriska arbetsprocessen är att strukturera och 

disponera texten, något som inom retoriken kallas för dispositio. Dispositio handlar alltså om 

att ”organisera stoff och argument på lämpligt sätt” (Om ämnet svenska, s.4) och Aristoteles 

sa redan i antikens Grekland att ”[h]elt är det som har början mitt och slut” (Renberg 

2006:61). I läromedel för ämnet svenska på gymnasiet presenteras ofta många olika texttyper 

och riktlinjer för hur texterna bör struktureras och vad de bör innehålla. En texttyp som får 

mycket utrymme i dagens gymnasieskolor och läromedel är den argumenterande texten. 

 Läromedel som redskap i undervisning används i stor utsträckning ute i skolorna och 

kommer i många olika former. Idag talas det om att allt som nyttjas i undervisningssyfte är ett 

slags läromedel, men det som de flesta associerar med läromedel är läroboken (Sandström, 

2015), det vill säga de böcker som är specifikt framtagna för och anpassade till undervisning 

och läroplan. Sandström (2015) menar dessutom att läromedel, utöver undervisningsredskap, 

kan förstås ”som en minnesbank för kunskap och kommunikation eller som en standard för 

social kontroll av accepterade kunskaper och giltiga ideologiska ställningstaganden” 

(Sandström, 2015). Läroboken är således ett viktigt och högst närvarande redskap i skolan 

som, i och med dess kontrollerande funktion, bör grundas på den senaste forskningen kring 

undervisning. 
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 En stor del av den senaste forskningen inom didaktik och pedagogik hävdar att ett av de 

viktigaste sätten att få elever motiverade i skolan är att arbeta med så kallad autentisk 

bedömning. Autentisk bedömning innebär delvis att kunskaperna som ska läras in är 

förankrade i verkligheten och i den värld som eleverna möter utanför skolan (Jönsson 2015: 

56). 

 I den här uppsatsen har jag undersökt huruvida den kunskap som förmedlas via läroböcker 

för ämnet svenska på gymnasiet gällande argumenterande texters struktur är kontextbunden 

och autentisk eller inte. Detta görs genom en jämförelse av fyra läroböckers instruktioner för 

argumenterande text och åtta autentiska argumenterande texter i form av publicerade 

debattartiklar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera graden av autenticitet i fyra läroböcker för svenska på 

gymnasiet gällande argumenterande texters struktur och strukturens innehåll. Studien utgår 

från följande frågeställningar. 

− Använder läroböckerna autentiska exempel på argumenterande texter för att förmedla 

hur typen ska förstås och, om så är fallet, hur? 

− Hur beskriver läroböckerna argumenterande texters övergripande struktur och vilka 

inslag betraktas som obligatoriska och valfria delar av en argumenterande text?  

− Hur förhåller sig autentiska debattartiklar till de beskrivningar av argumenterande 

texter som förmedlas av läroböckerna? 

2 Begrepp och teori 

I detta kapitel presenteras inledningsvis begreppet autenticitet med fokus på hur det kopplas 

till undervisning och autentisk bedömning. Därefter följer ett avsnitt som behandlar textkultur, 

texttyper och genrer. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om argumentationens textkultur och 

kopplingar till retoriken. 

2.1 Autenticitet 

I utbildningskretsar har autentiska bedömningar fått allt större utrymme. Historiskt sett har 

kunskap ofta lärts ut via dekontextualiserade uppgifter där kunskapen är generell och 

applicerbar i flera olika situationer. I dagens skolor är det sociokulturella perspektivet ofta 
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rådande, vari det finns ett tydligt förespråkande för så kallat situerat lärande. Kunskap anses 

helt enkelt vara knutet till specifika situationer och uppgifterna bör följaktligen 

kontextualiseras. Autentiska uppgifter och bedömningar är en del i det. (Jönsson 2015:55−56) 

 Autenticitet används för att beskriva något ”som verkligen existerat på det sätt som påstås” 

(Nationalencyklopedin 2016a). Autenticitet nyttjas således för att skildra huruvida en 

beskrivning av något stämmer överens med verkligheten. Gulikers m.fl. (2004:69) menar 

dock att autenticitet är ett mer komplext begrepp än så, framförallt när man talar om det i 

relation till undervisning, det vill säga autentisk bedömning. 

 Autentisk bedömning definieras på olika sätt av olika forskare, men Gulikers m.fl. 

(2004:69) definierar det som ”an assessment requiring students to use the same competencies, 

or combinations of knowledge, skills, and attitudes, that they need to apply in the criterion 

situation in professional life”. Definitionen innebär således att en bedömning eller en uppgift 

är autentisk om den kräver samma kompetenser och kunskaper av eleverna som de skulle ha 

behövt använda i livet utanför skolan, i yrkeslivet eller i övrigt. En uppgifts grad av 

autenticitet definieras således i förhållande till likheterna med den verkliga situationen 

(Gulikers m.fl. 2004:69). 

 Autentisk bedömning kan dock sägas bestå av flera dimensioner och Jönsson (2015:56−57) 

menar att den första dimensionen innebär att bedömning alltid bör ske i direkt anslutning till 

den utförda uppgiften. Den andra dimensionen handlar om att bedömningen är öppen i fråga 

om hur eleverna får lösa och besvara en uppgift. Eleverna ska alltså få direkt återkoppling till 

de uppgifter som utförs och instruktionerna ska lämna eleverna att fritt lösa uppgiften. 

 En tredje dimension av autentisk bedömning är att man ”strävar mot att efterlikna den 

komplexitet som finns i verkliga situationer, genom att låta eleverna lösa just verklighets-

trogna [...] problem” (Jönsson 2015:57). Dessutom ska idealt de redskap som eleverna har att 

tillgå för att lösa uppgiften så långt det går vara samma redskap som nyttjas i verkligheten 

(Borgström 2012:49). Att låta elever skriva en tidningsartikel är, enligt Jönsson (2015:57), en 

autentisk uppgift och uppgiften bör då försöka ”leva upp till kraven för hur en sådan artikel 

ska skrivas ’på riktigt’”. En uppgift ska reflektera vad som anses kvalitativt i samhället just 

nu. Detta är, i och med samhällets föränderlighet, något som kräver ständig reflektion kring 

undervisningen. 

 Det är också viktigt att vara medveten om att en uppgift eller bedömning sällan kan påstås 

vara helt autentisk. Gulikers m.fl. (2004:70) menar att det finns fem dimensioner att ta hänsyn 

till för att kunna avgöra en uppgifts autenticitet. Utöver de tre dimensioner som Jönsson 

(2015) nämner tillkommer även i vilken mån den fysiska och den sociala dimensionen är 
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realistisk och för att undervisningen ska kunna vara helt autentisk måste alltså alla fem 

dimensioner uppnå en hög autenticitetsgrad. 

 Autentiska uppgifter är en viktig del i arbetet med formativ bedömning. Formativ 

bedömning innebär ett arbetssätt som fokuserar på elevernas kompetensutveckling snarare än 

på ett summativt resultat och förespråkas numer i allt större utsträckning. Denna typ av 

bedömning ställs ofta mot en summativ bedömning. Summativ bedömning, där elevernas 

kunskaper endast summeras i slutet av en uppgift, anses inte längre vara det bästa sättet för 

eleverna att utvecklas. Istället ska lärare konstant möta elevernas kunskapsnivå och 

tillsammans med eleverna sträva efter att nå nästa steg i kunskapsutvecklingen (Gulikers m.fl. 

2004:67). 

 Kopplingen mellan elevutveckling och autentisk bedömning är inte oproblematisk 

eftersom skolmiljön och undervisning enligt Jönsson (2015:60) alltid i viss mån är artificiell. 

Man kan således eftersträva en autentiskt uppgift, men den måste ändå anpassas till skolans 

kontext. Dessutom finns det aspekter att ha i åtanke i bedömningen av uppgifterna, som 

exempelvis större tolerans för fel, som kan komma att påverka hur en lärare formulerar en 

uppgift. Dock anses autentiska uppgifter vara ett bra sätt att nå de kunskaper som idag 

värderas högt i samhället. Målet med denna typ av uppgifter är att förvärva tankeprocesser 

och kompetenser snarare än faktakunskaper och baskunskaper (Gulikers m.fl. 2004:67). 

Borgström (2012:49) menar att ambitionen är att ”minska avståndet mellan prov och vardag”. 

Detta kan man påstå speglas i dagens kunskapskrav i den svenska skolan där elevens väg till 

förvärvade kunskaper, det vill säga utvecklingen av elevens förmågor, är en viktig del av 

undervisningen. 

 Sammanfattningsvis avser autenticitet huruvida en beskrivning av något stämmer överens 

med verkligheten. Idealet är enligt den senaste forskningen att bedömning och undervisning 

ska bestå av verkliga, autentiska, uppgifter. Detta sätt att se på undervisning kommer ur 

dagens sociokulturella syn på lärande och formativ bedömning. 

2.2 Textkultur, texttyper och genrer 

Ordet struktur kan i allmän mening förklaras som ”de inbördes relationer och sammanhang 

som råder mellan delarna i en helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd 

av sina element” (Nationalencyklopedin 2016b). En text är alltid uppbyggd av flera olika 

element, ord, meningar och stycken, och dessa element skapar till slut en helhet; en text med 

ett syfte och mottagare. Hur en text tolkas av läsarna är självklart mycket subjektivt, men med 
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hjälp av olika grepp så som olika ords inbördes relationer kan skribenten skapa ett visst 

sammanhang, en helhet. Hur de olika elementen presenteras, och var i texten de placeras, ser 

olika ut i olika kulturer. Skapandet av en text är således kulturellt betingat. Borgström 

(2012:7) kopplar text till kultur och menar att: 

Utgångspunkten är att en text är ett yttrande som medierar världen på ett sätt som tillskrivs ett särskilt 

värde i en kultur. Vilka yttranden som räknas som text och hur sådana yttranden ska vara ordnade är med 

andra ord normativt konstituerat i sociala gemenskaper som utgör textkulturer. Att bli skrivkunnig 

innebär med denna syn att tillägna sig de olika skrivredskap som krävs för ett relevant deltagande i 

textkulturen. 

De texter som vi möter i samhället och i skolan idag är utifrån detta perspektiv de texter som 

har ett högt värde i vår kultur just nu. Denna antropologiska textteori handlar således om att 

text är något som skapas i sociala situationer, skrivsituationer, när vissa mönster upprepas och 

således skapar textnormer. Textkulturerna är med detta sociala perspektiv inte något statiskt, 

utan något som är i ständig förändring. (Borgström 2014:51−57) 

 Borgström (2014:52−53) skriver att normer inom samhällsvetenskapen ofta delas in 

kvalifikationsnormer och direktiviska normer. Kvalifikationsnormerna kan beskrivas som de 

normer som ”talar om vem som kan göra vad och när” (Borgström 2014:52) medan de 

direktiviska normerna ”specificerar [---] bättre eller sämre, lämpligare eller mindre lämpliga 

sätt att utföra handlingarna på” (Borgström 2014:52). I en lärobokskontext bör detta kunna 

innebära att kvalifikationsnormerna bestämmer vad boken ska innehålla, medan de 

direktiviska normerna bestämmer hur innehållet ska presenteras. 

 En texts normativa strukturer som alltså har konstituerats i sociala gemenskaper kallas 

enligt en nyretorisk teori för genrer. En genre uppstår således när vissa mönster upprepas och 

återkommer i specifika situationer eller kontexter. (Holmberg, 2008:124) 

 En annan teori är den genrepedagogiska teorin som talar om genre gällande texter som är 

mindre bundna till en viss kontext, men som ändå följer vissa återkommande mönster. 

Holmberg (2008:123−125) skiljer genrepedagogikens definition från den nyretoriska bland 

annat genom att en genre enligt genrepedagogisk teori ”återkommer i olika slags 

situationskontexter” medan en genre enligt den nyretoriska teorin ”är mer bunden till en viss 

slags social situation”. I denna uppsats skulle dessa två teorier om genre kunna översättas till 

texttyp (genrepedagogiken) och genretyp (nyretorisk). Texttypen är således den 

argumenterande texten som kan återkomma i flera situationskontexter, medan debattartikeln 

kan definieras som genretyp eftersom den är bunden till en viss social situation. 

 I alla kurser på gymnasiet, Svenska 1, 2 och 3, ska undervisningen ge förutsättningar för 

eleverna att känna igen, skriva, läsa och analysera olika texttyper (se Skolverket 
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2011:160−181). En texttyp som får stort utrymme i ämnesplanernas centrala innehåll, och 

således kan påstås värderas högt idag, är den argumenterande texten. Även retoriken får 

mycket utrymme. I båda kurserna Svenska 1 och Svenska 2 står det explicit att undervisningen 

ska behandla ”[a]rgumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text” 

(Skolverket 2011:162) och ”[s]kriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. 

Normer och stildrag som hör till dessa texttyper” (Skolverket 2011:169). I Svenska 3 

behandlas inte argumenterande text explicit, men retoriken har desto större plats. 

 I denna uppsats används, sammanfattningsvis, begreppet genre för den mer specifika 

texten debattartikeln och begreppet texttyp för den mer generella argumenterande texten. 

Dessa texter består av vissa normativa mönster som är kulturellt betingade och har upprepats i 

sociala situationer. I kurserna i ämnet svenska på gymnasiet får de dessutom stort utrymme i 

jämförelse med många andra texttyper och kan således påstås värderas högt i dagens 

samhälle. 

2.3 Argumentationens textkultur 

Text är som nämnt något som konstitueras och omskapas i sociala gemenskaper och är 

således kulturellt betingat. Argumenterande text kopplas ofta till den retoriska kulturen och 

retoriken har historiskt haft ett stort inflytande på bland annat den svenska tal- och 

skrivkulturen (Bergström & Boréus 2012:91). Walton (2007:2−3) skriver att dagens 

argumentation har vuxit fram ur tre traditioner: den logiska, den dialektiska och den retoriska. 

Retoriken, beskriver Walton (2007:3) vidare, är användandet av argument för att övertyga. 

Argumentation kan påstås handla om vad man säger eller skriver, medan retoriken handlar om 

hur man säger eller skriver det (Mral & Johannesson). Utifrån dessa beskrivningar handlar 

argumentation om vilket material en skribent eller talare har och retoriken om vilken struktur 

det materialet ska ha för att bäst övertyga läsarna eller lyssnarna. 

 Enligt Renberg (2006:55) lär retoriken ”oss att tala och skriva efter konstens alla regler” 

och att ”en av de mest elementära reglerna är att både skrivna texter och tal har inledning, 

avhandling och avslutning”. Denna regel för struktur kan härledas långt tillbaka i tiden, till 

antikens Grekland, då retorikens fader, Aristoteles, sa: ”Helt är det som har början, mitt och 

slut” (Renberg 2006:61). Att texter har denna grundläggande och övergripande struktur känns 

idag som en självklarhet för alla som har vuxit upp i den textkultur som bygger på detta. Dock 

finns det ytterligare nivåer av textstrukturering. 
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 Strukturering av text rör sig i grund och botten om att hitta ett sätt att presentera ett 

material på ett sätt som får läsaren intresserad och övertygad och Rydstedt (1993) anser att: 

[h]uvudpoängen är att en retoriker alltid skall försöka komma på sätt att strukturera materialet som är 

bättre än de som vid första anblicken verkar självklara. [...] Detta bryter skarpt mot vad läroböcker i 

skriftlig framställning säger. Där uppmanas läsaren att strukturera texten ”logiskt” efter de mönster som 

ges av materialets struktur. (Rydstedt 1993:90) 

Att bryta mot den vanliga, logiska strukturen i en text kan alltså om alternativet finns skapa en 

mer effektiv text och Rystedt konstaterar vidare att textstrukturering ”är bland de mäktigaste 

medlen för att styra hur publiken kommer att uppfatta saken” (1993:90). Det faktum att 

strukturering anses värdefullt motiverar denna uppsats undersökning av hur läroböckerna 

presenterar just struktur för elever och lärare. 

 Vid en genomgång av vad tidigare forskning säger om textstruktur i argumenterande text 

talar alla alltså om en övergripande struktur med en intressant inledning som fångar 

mottagarna, en avhandlingsdel där det skribenten vill ha sagt sägs och en avslutande del som 

ska ge den sista pusselbiten (se bl.a. Renberg 2006:55−63; Rydstedt 1993:71−73; Wingborg 

1987). När denna forskning sedan går in på en mer detaljerad strukturering av argumentation 

blir beskrivningarna desto mer komplicerade och snabbt kan slutsatsen att det inte finns någon 

given struktur dras. Bergström & Boréus (2012:94) talar exempelvis, i en beskrivning av 

argumentationsanalys, om två olika  sätt att strukturera en argumentation. 

 Argumentationsanalys handlar om att analysera en argumentations värde – lyckas 

argumentationen övertyga mottagaren? Vid en sådan analys är det exempelvis viktigt att hitta 

argumentationens tes. Dock menar både Wingborg (1987:5) och Bergström & Boréus 

(2012:94) att det ofta finns fler än en tes att ta hänsyn till i en argumentation, vilket innebär att 

en sådan text är komplex. Forskning kring argumentation pekar följaktligen på att 

argumenterande texter varierar i struktur och innehåll och att huvudsyftet med val av 

strukturering handlar om hur man på bästa sätt förmedlar textens budskap och lyckas övertyga 

läsarna, varför retorikens inflytande är viktig. 

 Sammanfattningsvis är argumentation nära kopplat till retoriken och handlar om att 

argumentera för att övertyga. Retoriken spelar en viktig roll i argumenterande text eftersom 

den säger mycket om hur man strukturerar en text på ett effektivt sätt. Dock framkommer det 

av forskning att argumentationsstruktur varierar i hög grad och vid en argumentationsanalys 

bör man vara medveten om detta. 
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3 Metod 

Metoden för denna uppsats har bestått i en kvalitativ tvåstegsundersökning där jag först har 

undersökt hur fyra läroböcker för ämnet svenska på gymnasiet beskriver att en 

argumenterande text bör/kan struktureras samt vad varje strukturell del bör innehålla. I steg 

två har strukturen i autentiska exempel på argumenterande text studerats, här i form av 

publicerade debattartiklar. I detta kapitel presenteras först undersökningen i två steg och 

därefter följer en redogörelse för det material som har studerats. 

3.1 Steg ett: Läroboksundersökningen 

Inledningsvis undersöktes fyra läroböcker utifrån vad som här kallas presentationsstrategier. 

Med det menas att läroböckerna presenterar argumenterande texter på lite olika sätt. Å ena 

sidan kan de ha en utgångspunkt i texttypen ”argumenterande text”, å andra i genretyperna 

”debattartikel/insändare/recension”. Detta innebär att läroböckerna antingen har en presenta-

tionsstrategi som går från en dekontextualiserad position till en situerad (från en generell 

beskrivning av argumenterande text till en specifik beskrivning av exempelvis debattartikeln) 

eller från en situerad position till dekontextualiserad (från exempelvis debattartikeln till den 

argumenterande textens generella drag). I denna del av undersökningen har även antal 

exempeltexter och typ av exempeltexter studerats eftersom även det säger något om i hur stor 

utsträckning kapitlets innehåll är dekontextualiserat eller situerat. Då syftet med denna 

uppsats är att undersöka läroböckernas autenticitet är läroböckernas presentationsstrategier av 

intresse. 

 När presentationsstrategierna hade studerats övergick undersökningen i en mer specifikt 

studie i hur argumentationsstrukturen redovisas i läroböckerna. Här studerades den 

övergripande argumentationsstruktur som alla läroböcker beskriver. Den övergripande 

strukturen är viktig att studera eftersom den säger något om hur den mer detaljerade 

strukturen kommer att se ut. 

 Den huvudsakliga undersökningen i det första steget behandlade vad läroböckerna 

beskriver som obligatoriska inslag i en argumenterande text samt vilka inslag som tas upp 

eller kan tolkas som valfria. Syftet med att dela upp undersökningen i obligatoriska och 

valfria inslag är att synliggöra läroböckernas olika sätt att uttrycka hur en argumenterande text 

ska eller kan struktureras. Beroende på hur inslagen beskrivs får det konsekvenser för 

diskussionen kring läroböckernas autenticitet. Om exempelvis alla läroböcker påstår att en 

argumenterande text ska inledas med en tes och de undersökta artiklarna inte gör det kan man 
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påstå att läroböckerna inte är autentiska gällande den delen. Påstår böckerna istället att en 

argumenterande text kan inledas med en tes indikerar det en valfrihet som gör att 

autenticitetsdiskussionen måste problematiseras. 

 Huruvida inslagen beskrivs som obligatoriska eller valfria har utlästs med utgångspunkt i 

de språkliga val som författarna har gjort. Står det exempelvis att en argumenterande text 

inleds med en presentation av tesen har det tolkats som obligatoriskt. Står det däremot att ”en 

argumenterande text kan inledas/inleds ofta med en presentation av tesen” har det tolkats som 

valfritt. Resultatet i denna del jämförs sedan med resultatet i det som här kallas steg två i 

undersökningen. 

3.2 Steg två: Debattartikelundersökningen 

I steg två har åtta debattartiklar som har publicerats i väletablerade tidningar år 2016 

undersökts. Då jag i uppsatsen ämnar svara på om läromedlens beskrivningar av 

argumenterande texters struktur är autentiska eller inte måste resultatet i den första delen 

alltså jämföras mot verklighetens argumenterande texter, varför just debattartiklar har 

undersökts. Det finns även andra typer av argumenterande text i verkligheten, men eftersom 

alla fyra läroböcker nämnde just debattartikeln som exempel var debattartikeln som 

jämförande underlag ett naturligt val. 

 Debattartikelundersökningen har inspirerats av argumentationsanalysens metod (se 

Wingborg 1987 och Bergström & Boréus 2012:91−138), där det förespråkas att en 

undersökning av argumentation utgår från vissa specifika mallar. Bergström & Boréus 

(2012:136) skriver att den så kallade pro et con-listan kan användas. Enligt den metoden 

börjar man med att ”urskilja de viktiga påståendena i den analyserade texten” och att ”övriga 

påståenden inordnas hierarkiskt i relation till tesen i form av pro- respektive contra-argument 

av första, andra, tredje osv. ordningen” (Bergström & Boréus 2012:136). Dock menar 

Bergström & Boréus (2012:135) vidare att en forskare kan inspireras av och använda vissa 

verktyg som argumentationsanalysen ger, men att fullständiga analyser kan vara överflödiga 

och att metoden kan kombineras med andra verktyg, ”t.ex. retorikens”. I denna uppsats har 

undersökningen kombinerat just argumentationsanalysens metoder med retoriken, samt 

anpassats för denna uppsats genom att resultatet från läroboksundersökningens resultat har 

fått ligga till grund för vad som har sökts i debattartiklarna. 

 För att kunna jämföra resultatet i första steget med debattartiklarna skapades således en 

mall med utgångspunkt i hur läromedlen beskriver argumenterande texters struktur. Mallen 
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har sedan använts i undersökningen av debattartiklarna på så sätt att de obligatoriska och 

valfria inslagen har fått representera och definiera vad jag har sökt efter i debattartiklarna – en 

slags kodning för att organisera data (se Bryman 2011:514). Om läromedlen exempelvis har 

instruerat att en argumenterande text ska innehålla tre argument, har detta undersökts i de 

publicerade debattartiklarna. Ser instruktionerna olika ut i läroböckerna har alla alternativ 

inkluderats i mallen. Variationen i instruktionerna säger, i jämförelsen med debattartiklarna, 

något om varje enskild läroboks autenticitetsgrad. Resultatet kan visa antingen att 

instruktionerna stämmer överens med verkligheten, att de inte stämmer överens, alternativt att 

det varierar. Utifrån detta har sedan en diskussion förts kring läroböckernas autenticitet i fråga 

om verklighetsanknytningen i hur argumenterande texter beskrivs. 

 Den kvalitativa metoden har mynnat ut i en kvantifiering av det undersökta materialet i och 

med att sammanställningen har kommit att visa hur många av artiklarna som har strukturerats 

i enlighet med läromedlens instruktioner. Denna triangulering av metoder, där ett kvantitativt 

resultat nyttjas för att bekräfta och stärka det kvalitativa resultatet, har blivit allt vanligare 

inom forskning då den anses ge högre validitet (Bryman 2011:560) och jag anser att den fyller 

sin funktion även i denna uppsats. 

 Jag har valt att inte inkludera en undersökning gällande läroböckernas presentation av 

ordval (exempelvis värdeord och bindeord) trots att språkliga aspekter är viktiga inslag i en 

fungerande argumentation. Detta eftersom fokus har varit på strukturella delar i en 

argumenterande text. 

 Sammanfattningsvis har undersökningens fokus varit hur läroböcker beskriver 

argumenterande texter i fråga om struktur och strukturens innehåll. Beskrivningarna av den 

argumenterande texten, och således även debattartikeln, i läromedlen har sedan använts som 

en slags mall för att hitta likheter eller skillnader i debattartiklarna. Dessa likheter och 

skillnader har sedan legat till grund för den diskussion som har förts och de slutsatser som har 

dragits angående uppsatsens syfte: att se om läromedlen är autentiska gällande hur de 

beskriver argumenterande texters struktur. 

3.3 Material 

De läroböcker som har undersökts har publicerats efter införandet av den senaste läroplanen, 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, och läro-

böckerna har således även följt den nya ämnesplanen för svenska på gymnasiet när de har 

utformats. Debattartiklarna i undersökningen är alla publicerade år 2016. Syftet med detta är 
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att se huruvida de nutida läromedlen följer den samtida utvecklingen. Optimalt hade varit om 

urvalet hade baserats på information om vilka som är de mest använda läroböckerna ute på 

skolorna. Då sådan information inte finns att tillgå har urvalet istället baserats på tillgång av 

böcker på universitetsbiblioteken. De böcker som universitetsbiblioteken köper in bör 

rimligtvis kunna representera även skolornas inköp av läroböcker. Läroböckerna som har 

undersökts är: 

1. Människans texter: Språket (Sjöstedt & Jeppsson 2011; utg.: Studentlitteratur AB; 

undersökt avsnitt: s. 111−123) 

2. Fixa genren (Sahlin & Stensson 2011; utg.: Natur och kultur; undersökt avsnitt: s. 

7−23; 214−216:)  

3. Svenska timmar: Språket (Waje & Skoglund 2011; utg.: Gleerups utbildning AB; 

undersökt avsnitt: s. 156−189) 

4. Svenska impulser 2 (Markstedt & Eriksson 2012; utg.: Sanoma Utbildning; undersökt 

avsnitt: s. 431−434) 

Människans texter: Språket (1) är en lärobok för kurserna Svenska 1, 2 och 3 som riktar sig 

till elever på gymnasiet. Boken är en del av tre där denna behandlar språket, medan de andra 

två behandlar litteratur. Texttypen finns, som figur 1 visar, att hitta i kapitel åtta av 29, det vill 

säga relativt tidigt i boken. Kapitlet har vidare fått ett utrymme på tolv sidor. 

 Fixa genren (2) är en del i en större läroboksserie som har utformats för alla tre kurser i 

svenska på gymnasiet. De har olika fokus på det centrala innehållet och i just Fixa genren (2) 

ligger fokus på hur eleverna kan läsa och producera olika genretyper. Läroboken inleds med 

ett kapitel om debattartiklar och insändare, det vill säga två vanliga genrer inom den 

argumenterande texttypen. Kapitlet behandlas på 16 sidor, och i kapitlet hänvisas det även till 

en senare del i boken där textstruktur och disposition förklaras mer ingående på tre sidor. 

 Svenska timmar: Språket (3) är enligt förlaget Gleerups utbildning AB en lärobok som ska 

handleda lärare på studieförberedande program. Vidare ska den enligt förlaget täcka alla 

språkliga moment i kurserna Svenska 1, 2 och 3 och den beskrivs ha en ”humoristisk ton med 

pedagogisk tydlighet, där elevens eget arbete står i centrum”. Kapitel fem av elva i Svenska 

timmar: Språket (3) behandlar argumenterande text på 33 sidor. Kapitlet återfinns således i 

mitten av boken och har fått ett stort utrymme i fråga om sidantal. 

Läroböcker 1. Människans 

texter: Språket 

2. Fixa genren 3. Svenska 

timmar: Språket 

4. Svenska impulser 

2 

Kapitelposition 8 av 29 1 + 12 av 13 5 av 11 (del av kap.) 8 av 9 

Sidantal 12 16 + 3 33 4 

Figur 1 Kapitelposition och sidantal för kapitel/avsnitt om den argumenterande texten. 
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Läroboken Svenska Impulser 2 (4) är avsedd för kursen Svenska 2 på gymnasiet och enligt 

författarnas kommentarer på bokens baksida söker läromedlet ”nya vägar till lärande och 

utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur”. I figur 1 framgår det att denna bok 

presenterar argumenterande text som del i ett större kapitel om olika texter, kapitel åtta av nio, 

och är således inte ett eget kapitel i boken. På fyra sidor får läsaren möta argumenterande 

texters innehåll och struktur. 

 De kapitel som behandlar argumenterande texter behandlas alltså på olika många sidor och 

har olika position i förhållande till övriga kapitel i de fyra undersökta läroböckerna. 

 Debattartiklarna i undersökningen är skrivna av kända debattörer och har publicerats i 

etablerade tidningar. Några av de nationella tidningar som är bland de mest lästa i Sverige 

idag, och dessutom väl etablerade på marknaden i och med deras långtida existens, är enligt 

Mediehusens branschorganisation TU (2015/2016:5): Expressen, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet samt Aftonbladet. Att de är de mest lästa tidningarna bör innebära att elever i 

Sverige kommer i kontakt med dem, varför debattartiklar från just dessa tidningar har fått 

ligga till grund för denna undersökning. Vidare har artiklarna valts eftersom de av tidningarna 

själva har definierats som debattartiklar samt att de är publicerade år 2016. Då uppsatsens 

relevans ligger i att undersöka huruvida läromedlen är autentiska eller inte var det av största 

vikt att undersökningen gjordes på aktuella artiklar. De undersökta artiklarna är: 

A. Bo Jansson: ”Skolans språkkris riskerar Sveriges konkurrenskraft”; Dagens Nyheter; 

Publicerad 17.04.2016. 

B. Anna Kinberg Batra: Lärarassistenter ger lärarna mer tid för undervisning; Dagens 

Nyheter; Publicerad 07.03.2016. 

C. Daniel J Larsson: Nej, betyg avgör inte din framtid; Aftonbladet; Publicerad 

09.03.2016.  

D. Rossana Dinamarca: Inför feminism i skolan för killar, Aftonbladet; Publicerad 

08.03.2016. 

E. Ki-moon Ban: Ban Ki-moon: Mer jämlikhet är bästa investeringen; Svenska 

Dagbladet; Publicerad 08.03.0216.   

F. Karna Lidmar-Bergström: Samhället behöver bättre kunskaper i geologi; Svenska 

Dagbladet; Publicerad 22.02.2016. 

G. André Persson: Dags att dubbla priset på plockgodis; Expressen; Publicerad 

14.03.2016. 

H. Stefan Löfven: Alla människor ska kunna leva på sin lön; Expressen; Publicerad 

16.03.2016. 

Sammanfattat består materialet i denna uppsats alltså av fyra läroböcker i ämnet svenska på 

gymnasiet samt åtta debattartiklar, publicerade år 2016 i väletablerade svenska tidningar. 
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4 Resultat 

De läroböcker som här har undersökts har många likheter: de utgår alla från den senaste 

läroplanen för den svenska gymnasieskolan, de är publicerade 2011 eller 2012 och alla är 

skrivna för ämnet svenska. Således var förutsättningarna för författarna till de fyra 

läroböckerna desamma i fråga om vad som skulle finnas med och alla fyra böcker har därför 

ett kapitel eller ett avsnitt om argumenterande texter. 

 Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka läroböckernas autenticitet. I 

detta kapitel presenteras resultatet av undersökningen för detta och i avsnitt 4.1 redogörs för 

läroböckernas presentationsstrategier och exemplifiering av argumenterande texter. Avsnitt 

4.2 tar upp den övergripande struktur och de obligatoriska respektive valfria inslag som 

läroböckerna redovisar för argumenterande text. I kapitlets avslutande avsnitt, 4.3, presenteras 

resultatet för debattartikelundersökningen. 

4.1 Presentationsstrategier 

De fyra läroböckernas kapitel om argumenterande text är olika långa. Längden på kapitlet får 

konsekvenser för hur mycket information läsaren får och även hur informationen presenteras. 

Läroboksförfattarna kan välja att presentera innehållet med olika mängd exempel, olika typer 

av exempel samt information i varierande ordning. Hur läroboksförfattarna väljer att 

presentera argumenterande texter kallas här presentationsstrategier; tar de avstamp i ett 

dekontextualiserat perspektiv eller i ett situerat perspektiv? Presenteras det några exempel-

texter och i sådana fall vilka och hur många? 

 Människans texter: Språket (1) och Svenska timmar: Språket (3) å ena sidan inleder 

kapitlen i ett dekontextualiserat perspektiv – i den argumenterande texttypen – och arbetar sig 

fram till genretypiska texter i form av insändare, debattartiklar, recensioner eller krönikor. 

Fixa genren (2) och Svenska impulser 2 (4) å andra sidan tar avstamp i de genretypiska 

texterna insändaren och debattartikeln och förklarar utifrån exemplen vad en argumenterande 

text är. De två senare tar således avstamp i ett mer situerat perspektiv. 

 De fyra läroböckerna använder sig av exempeltexter, men använder dem i olika stor ut-

sträckning och har även olika genretypiska texter som exempel. I Människans texter: Språket 

(1) presenteras tre olika korta exempeltexter, varav en definieras som insändare, medan de 

andra två endast definieras som texter. Alla tre exempeltexter finns med i de övningsuppgifter 

som presenteras i kapitlet och de består av endast ett stycke. Debattartikeln finns nämnd i en 

övningsuppgift utan närmre beskrivning och utan exemplifiering. 
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 Hela boken Fixa genren (2) inleds med en exempeltext i form av genretexten debattartikel. 

Artikeln nyttjas sedan återkommande i kapitel 1 som exempel i bokens förklaring kring vad 

en debattartikel bör innehålla. Insändaren beskrivs, men exemplifieras inte i boken. Däremot 

uppmuntras läsaren att leta fram egna exempel för att kunna arbeta med övningarna som finns 

i kapitlet. Debattartikeln beskrivs som ”drottningen av de argumenterande texterna”. 

 Svenska timmar: Språket (3) exemplifierar argumenterande texter med sex hela texter och 

tio korta utdrag ur debattartiklar i kapitlets övningsuppgifter. Två av de hela texterna 

presenteras med kommentarer i marginalen som pekar ut de olika delarna i en argumenterande 

text och beskriver vissa stilistiska detaljer. De resterande fyra hela exempeltexterna är okom-

menterade och hämtade från etablerade svenska tidningar. En av texterna definieras i boken 

som en debattartikel medan övriga inte definieras alls. 

 I Svenska impulser 2 (4) finns det ett exempel på en debattartikel som avslutar avsnittet om 

argumenterande texter. Artikeln är ett elevexempel och skriven av två elever i årskurs två på 

gymnasiet. 

 Sammanfattat kan två av läroböckerna sägas ha en dekontextualiserad utgångspunkt och 

två ha en situerad utgångspunkt. Exempeltexter finns i alla fyra böcker, men i olika stor ut-

sträckning och olika typer av exempel. Några av exempeltexterna definieras som exempelvis 

debattartiklar eller insändare, medan andra endast finns med som texter utan definition. Några 

av exempeltexterna är dessutom hämtade ur etablerade tidningar, medan andra är skrivna av 

elever. 

4.2 Argumentationsstruktur enligt läroböckerna  

De fyra läroböckerna har presenterat argumenterande text dels med en övergripande 

argumentationsstruktur, dels med en mer ingående och detaljerad disposition för själva 

argumentationen. I detta avsnitt presenteras inledningsvis skillnader och likheter i fråga om 

den övergripande strukturen, se figur 2, och sedan, i figur 3, skillnader och likheter i fråga om 

den mer detaljerade strukturens obligatoriska och valfria inslag. 

 Figur 2 visar alltså hur de fyra läroböckerna explicit i något stycke skriver om 

argumenterande texters övergripande struktur. Trots att läroböckerna använder olika ord för 

att beskriva strukturen och benämner olika många strukturdelar kan man utläsa tre huvud-

sakliga delar; en inledande del, en mittendel och en avslutande del.  
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 Fixa genren (2) nämner explicit (utöver rubrik och ingress) inledning, fördjupning och 

avslutning som övergripande struktur. De övriga tre böckerna ger ingen explicit benämning av 

mittdelen utan går direkt på vad som bör ingå i den, som tes och argument av olika slag. 

Däremot framhåller två av de tre att det ska finnas en inledning och alla tre talar om en 

avslutning. 

Lärobok 1. Människans 

texter: Språket 

2. Fixa genren 3. Svenska 

timmar: Språket 

4. Svenska 

impulser 2 

Rubrik  x   

Ingress  x   

Inledning  x x x 

Bakgrund    x 

Fördjupning  x   

Tes x  x x 

Stödargument x    

Motargument x    

Argument för tes   x  

Motarg. + bemöt.   x  

Arg. + motarg.    x 

Avslutning x x x x 

Figur 2 Övergripande textstruktur i argumenterande text enligt fyra läroböcker. De element 

som explicit nämns i respektive lärobok markeras med x. 

Människans texter: Språket (1) menar att en argumenterande text består av fyra huvuddelar 

där tesen presenteras först, sedan kommer stödargument, därefter motargument och till sist en 

avslutning. Tesen skulle kunna tolkas som en slags inledning på grund av dess position, men 

eftersom läroboken inte har benämnt den som inledning presenteras den i figur 2 som ett mer 

innehållsligt element, precis som stöd- och motargumentsdelarna. 

 Fixa genren (2) skriver istället, med utgångspunkt i debattartikeln, att en argumenterande 

text som nämnt består av tre huvuddelar: inledning, fördjupning och avslutning, men även en 

rubriksättning och ingress är viktig i en debattartikel. Dock nämns inte några innehållsliga 

inslag där den övergripande strukturen redovisas. 

 I Svenska timmar: Språket (3) påpekar författarna att ”[l]ängre argumenterande texter kan 

se rätt olika ut” i fråga om disposition, men att det finns en grundmodell som kallas ”den 

kontrastiva dispositionen”. Den kontrastiva modellen består enligt denna lärobok av fem 

huvuddelar: en inledning, presentation av tesen, argument för tesen, argument mot tesen samt 

bemötande av dessa och en avslutning. Dock påpekas det att det kan vara bättre att varva 

argument och motargument med varandra för en effektivare argumentation. Rubriksättning 
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nämns i en ”checklista för debattörer”, men utelämnas i övrigt. Denna bok beskriver alltså, 

precis som den första, mittdelen av strukturen med hjälp av innehållsliga element. 

 Svenska impulser 2 (4) visar en övergripande struktur som består av fem delar: en 

inledande del, bakgrund, tes, en argumenterande del och en avslutning. Även denna bok har 

alltså innehållsliga element i den övergripande strukturen för en argumenterande text. 

 Vad man kan utläsa gällande den övergripande strukturen för en argumenterande text i de 

fyra läroböckerna är egentligen att det finns flera olika sätt att beskriva en ganska likartad 

struktur. Alla läroböcker talar om samma innehåll i texterna, men beskriver dem på olika sätt 

och har delat upp de olika delarna lite olika. För att verkligen komma åt likheterna och 

skillnaderna måste man dyka djupare i varje beskriven del. 

 Med hjälp av figur 3 presenteras resultatet av undersökningen beträffande vilka inslag som 

är obligatoriska respektive valfria i argumenterande texter enligt de undersökta läroböckerna 

för svenska på gymnasiet. De obligatoriska inslagen har markerats med ett plustecken och de 

valfria inslagen har markerats med ett plustecken inom parentes. Finns bägge tecknen med i 

en och samma ruta innebär det att delar av inslaget har presenterats som obligatoriskt, medan 

andra delar kan uppfattas som valfria. Exempelvis ska en argumenterande text enligt Fixa 

genren (2) ha en inledning, men inledningen kan vara i form av en bakgrund till ämnet. 

Ordvalen ska och kan indikerar att en inledning är ett måste, men att dess bakgrundsform är 

ett valfritt inslag. Därför har Fixa genren (2) en ruta med plus och plus inom parentes. Vid 

sammanställningen av antal inslag räknas detta som två skilda. Finns det istället inget tecken 

alls i rutan innebär det att kapitlet i undersökt bok inte nämner just det inslaget. 

 De olika inslagen som har hittats i läroböckernas beskrivningar av argumenterande texter 

har placerats i den vänstra kolumnen i figur 3. Ordningen som inslagen presenteras i säger 

något om presentationsordningen i läroböckerna. Räknar man ihop inslagen i alla böcker finns 

det 28 obligatoriska inslag och 26 valfria inslag, det vill säga 54 inslag sammanlagt.

 Skiljer man istället böckerna åt har Människans texter: Språket (1) sammanlagt åtta 

beskrivna inslag, varav fem är obligatoriska och tre är valfria. Fixa genren (2) har 

sammanlagt 18 inslag, varav åtta är obligatoriska och tio är valfria. Svenska timmar: Språket 

(3) har 15 inslag; åtta obligatoriska och sju valfria, medan Svenska impulser 2 (4) har 13 

inslag sammanlagt där sju är obligatoriska och sex är valfria. 

 Figur 3 visar att de fyra läroböckerna presenterar argumenterande texters obligatoriska och 

valfria inslag på flera olika sätt. Inte gällande något av inslagen har alla läroböckerna en 

gemensam beskrivning. Dock kan det konstateras att alla fyra böckerna beskriver att en 

argumenterande text ska ha en tydlig tes. 
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Lärobok 1. Människans 

texter: Språket 

2. Fixa genren 3. Svenska 

timmar: Språket 

4. Svenska 

impulser 2 

Rubrik: 

tydlig; kort tes 

  + (+)  (+)  (+) 

Ingress: sammanfatta 

och förtydliga 

   (+)     

Inledning: 

kort bakgrund 

  + (+) + (+)   

Inledning: 

reaktion 

   (+)  (+)   

Inledning: påstående/ 

fråga/citat 

      + (+) 

Inledning: tes 

 

       (+) 

Bakgrund 

 

      +  

Tes +    +  +  

Argument 

(ospec. antal) 

+  +  +  +  

Tre argument 

 

 (+)  (+)    (+) 

Faktastöd/ 

sakpåstående 

 (+) +  +    

Exempelstöd 

 

 (+) +      

Känslostöd/ 

värdepåstående 

    +    

Resonerande argument   +      

Starkast argument sist      (+)  (+) 

Starkast argument i 

mitten 

     (+)   

Källhänvisning 

 

   (+)     

Motargument 

(ospec. antal) 

+   (+) +  +  

Bemötande av 

motargument 

  +  +  +  

Avslutning:  

slutsatser 

+        

Avslutning: 

sammanfattning 

+     (+)   

Avslutning: upprepning 

av tes 

  + (+)   + (+) 

Avslutning: 

uppmaning/fråga/enda 

rätta 

   (+) + (+)   

Avslutning: upprepning 

av argument 

   (+)     

Figur 3 Översikt över obligatoriska inslag: + och valfria inslag: (+) i fyra läroböckers 

beskrivning av argumenterande text. 
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Tesen beskrivs genomgående i alla fyra läroböcker som den åsikt som skribenten 

argumenterar för och bygger övrig text kring. Däremot kan tesen, som figur 3 visar, placeras 

olika beroende på vilken lärobok som läses. 

 I Fixa genren (2) skrivs det uttryckligen att rubriken vanligen presenterar tesen. Därefter 

återkommer ingen explicit beskrivning av tesens placering. Istället står det att i inledningen 

”[...] beskriver debattören vad han eller hon vill förändra [...]”, vilket skulle kunna indikera att 

tesen ska få plats i inledningen. I övriga tre läroböcker skildras tesen som en del av texten och 

inordnas antingen först i en argumenterande text (Människans texter: Språket (1)), efter den 

inledande bakgrunden, men även nämnd i eventuell rubrik (Svenska timmar: Språket (3)) eller 

efter både inledning och bakgrund (Svenska impulser 2 (4)). 

 Vidare framställer alla läroböcker förutom Människans texter: Språket (1) att en argu-

menterande text ska ha en inledning. Denna bok beskriver istället att texten direkt börjar med 

en tes och kallar det inte för inledning. Övriga tre läroböcker talar alltså, som figur 3 visar, om 

en inledning som något obligatoriskt, men vad den ska innehålla varierar. Fixa genren (2) och 

Svenska timmar: Språket (3) menar att en inledning vanligtvis består av en kort bakgrund och 

att inledningen kan hänvisa till andra texter som den egna texten eventuellt är en reaktion mot. 

Svenska impulser 2 (4) menar istället att inledningen ska väcka intresse och då kan bestå av 

ett citat, en fråga eller ett påstående. Samma bok ger även ytterligare alternativ där 

inledningen, precis som beskrivet i Människans texter: Språket (1), kort och gott kan 

presentera tesen. En inledning är följaktligen obligatorisk enligt tre av de fyra undersökta 

läroböckerna, men vad en inledning ska bestå av varierar i beskrivningarna. 

 Efter inledning, bakgrund och tes bör enligt alla fyra läroböcker den argumenterande delen 

placeras. Att arbeta med argumentationen så att skribenten lyckas övertyga andra har fått stort 

fokus i de fyra läroböckerna och alla fyra menar att man ska ha flera starka argument. Tre av 

böckerna rekommenderar tre argument och beskriver det som ”lagom många”, ”kan vara 

lämpligt” och ”räcker ofta”. Svenska timmar: Språket (3) specificerar inte antalet argument 

utan talar enbart om att argumenten ska presenteras och att det är effektivt att ”varva 

argument och motargument i flera avsnitt eller stycken”. 

 Tre av de fyra läroböckerna beskriver en presentation av motståndarens argument som 

något obligatoriskt. I Fixa genren (2) kan språkvalet i beskrivningen tolkas som att mot-

argument är något valfritt: ”Debattören kan visa respekt för andras åsikter [---]”. Däremot är, 

enligt samma bok, ett bemötande av eventuella motargument något obligatoriskt. Även 

Svenska timmar: Språket (3) och Svenska impulser 2 (4) menar att bemötande av mot-

argument är obligatoriskt. Människans texter: Språket (1) nämner bemötandet av 
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motståndarens argument som något som görs i efterhand, om någon meningsmotståndare 

kommer med invändningar och således inte som något som görs i texten. Ingen av böckerna 

skriver något om antalet motargument. 

 I Svenska timmar: Språket (3) skriver författarna att en skribent gärna ska spara det 

starkaste argumentet till sist. Senare i samma lärobok  skriver författarna istället att ”[d]en 

som kan konsten att övertyga använder ofta sitt starkaste argument ungefär i mitten av texten”  

och att det näst starkaste argumentet presenteras i slutet. Svenska impulser 2 (4) menar att 

”[e]n god regel är att spara det allra starkaste argumentet till sist”, det vill säga att det är bra, 

men inget obligatoriskt. De två andra läroböckerna skriver inget om placering av de 

eventuella starkaste argumenten. 

 Det finns enligt läroböckerna flera olika typer av argument. Svenska impulser 2 (4) ger 

inga förslag på typ av argument, utan skriver att argumenten ”ska vara sanna och rimliga [...] 

tydliga och enkla att förstå”. Även Svenska timmar: Språket (3) skriver att argumenten måste 

var sanna och dessutom relevanta. Vidare beskriver samma bok att det finns två vanliga typer 

av argument: sakpåståenden och värdepåståenden. Sakpåståenden är faktainformation som 

kan vara antingen sann eller falsk och ofta källhänvisas till. Ett värdepåstående bygger snarare 

på värderingar än fakta och Svenska timmar: Språket (3) menar att dessa påståenden bäst 

fungerar på de som delar debattörens värderingar. Människans texter: Språket (1) menar att 

faktauppgifter och exempel är bra att använda som stödargument för tesen. Fixa genren (2) 

skriver att argumenten ska vara trovärdiga och att man sällan övertygar andra ”om man 

använder alltför värdeladdade ord, för fram fakta som inte stämmer, gör personangrepp, 

generaliserar eller visar att man inte respekterar andra människors åsikter”. Således menar 

författarna till denna bok att en argumentation ska bygga på fakta och saklighet. 

 En argumenterande text ska, som figur 3 visar, enligt alla fyra läroböcker ha en tydlig 

avslutning. Precis som med inledningen beskrivs avslutningen på olika sätt och fem olika 

typer av avslutningar har framkommit av undersökningen. Man kan enligt läroböckerna 

avsluta med slutsatser, en sammanfattning, upprepning av tesen, en uppmaning, fråga eller ett 

påstående samt upprepning av det starkaste argumentet. Tre av fyra av läroböckerna föreslår 

mer än en typ av avslutning och lämnar det öppet för skribenten att välja avslutning. Den 

fjärde boken, Svenska impulser 2 (4), skriver att avslutningen kan upprepa tesen en sista gång. 

Även här uttrycks alltså en valfrihet, men det ges inga förslag på annat alternativt 

avslutningssätt. 

 Sammanfattningsvis har resultatet i detta avsnitt visat att olika läroböcker instruerar om 

olika typer av inledningar. En av böckerna talar inte alls om någon inledning. Tesen ska enligt 
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läroböckerna presenteras på något skilda platser i en argumenterande text och det ska endast 

finnas en tes som presenteras tydligt. Argumentationen ska tydligt knytas till den presenterade 

tesen och det ska finnas ett ospecificerat antal argument, men tre av böckerna rekommenderar 

tre argument. Motargument är obligatoriskt enligt tre av de fyra böckerna. Den fjärde boken 

rekommenderade motargument, men lämnade det valfritt. Tre av fyra böcker ansåg även att 

bemötande av motargument ska finnas i en argumenterande text. Argumenten kunde vara av 

olika slag, men det mest rekommenderade var att argumentera med trovärdig och relevant 

fakta. En argumenterande text ska enligt alla fyra läroböcker ha en avslutning, men vad den 

ska innehålla varierade mellan böckerna. 

4.3 Argumentationsstruktur i autentiska debattartiklar 

I detta avsnitt presenteras resultatet av debattartikelundersökningen med hjälp av ett antal 

diagram och figurer. För att kunna jämföra resultatet i detta avsnitt med läroböckernas 

instruktioner skapades en mall med utgångspunkt i hur läroböckerna beskrev argumenterande 

texters struktur. De obligatoriska och valfria inslagen i läroböckerna har alltså fått 

representera och definiera vad jag har sökt efter i debattartiklarna. Exempelvis har 

inledningstyp och tesens placering undersökts i artiklarna eftersom det har framkommit olika 

beskrivningar av dessa två inslag i läroboksundersökningen. Resultatet som presenteras här 

kan således visa antingen att debattartiklarna följer läroböckernas instruktioner, att de inte 

följer dem, alternativt att det varierar. De avvikelser som har hittats har i figurerna 

presenterats som ”annat” och sedan kommenterats. Inslag som inte har nämnts i läroböckerna, 

men som tydligt finns med i debattartiklarna har presenterats i ett eget stycke. 

 Som figur 4 visar har sju av åtta av de  undersökta artiklarna inletts med en bakgrund till 

ämnet och i några fall har inledningen byggts ut med ett citat eller artikelns tes. Den 

avvikande artikeln H inleds istället med en reaktion på ett politiskt förslag och övergår 

dessutom till att lyfta motståndarsidans argument samt bemöta detta, vilket är det som har 

markerats som ”annat” i figur 4 gällande just artikel H. Man kan även utläsa tesen i artikel H:s 

inledande stycken, även om den inte explicit uttrycks. 



24 

 

Artikel 

Inledningstyp 

A B C D E F G H 

Bakgrund x x x x x x x  

Reaktion        x 

Påstående/fråga/citat     x  x  

Tes   x   x  x 

Annat       x x 

Figur 4 Typ av inledning i debattartiklarna. 

Artikel G har, utöver bakgrund och fråga, också den, markerats med ”annat” gällande 

inledningstyp i figur 4. I den artikelns fall innebär det att artikelskribenten har bakat in 

argument för sin tes i inledningen eller kanske snarare att det är svårt att avgöra var 

inledningen övergår i argumentation. Kanske för att ingen tydlig tes har placerats däremellan. 

 I sökandet efter debattartiklarnas tes framkom det att det inte var helt enkelt att vare sig 

hitta den drivande tesen eller hitta endast en tes. Många av artiklarna hade en initial tes där 

skribenten argumenterade för förändring. Därefter följde förslag på lösningar, en slags åsikt 

och således tes, som skribenterna sedan argumenterade för. Detta gör att flera av 

debattartiklarna har mer än en tes. 

 Det faktum att det ofta gick att hitta mer än en tes gjorde att undersökningen av tesens 

placering aningens problematisk. Dock visade det sig tydligt att det inte finns en statisk 

position vari tesen placeras. 

 Tesen gick istället att återfinna på olika position i de olika artiklarna. Som framgår av  

figur 5 har fem av åtta artiklar placerat tesen i rubriken. Många har även placerat tesen efter 

bakgrunden och ytterligare andra efter en argumentation för den sedan presenterade tesen. 

Som figur 5 visar presenterar alla åtta artiklar tesen mer än en gång på ett eller annat sätt. I 

vissa fall är det enklare att hitta tesen, i andra fall kan man utläsa den mellan raderna. 

 Alla åtta debattartiklar hade argument för tesen/teserna, men antalet argument varierade 

mellan de olika artiklarna. Dessutom varierade antalet argument beroende på beräkningssätt. 

Räknades antingen argument per tes eller sammanlagt antal argument i artikeln oavsett hur 

många teser som presenterades, blev resultatet olika. 
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Antal argument i debattartiklarna 

Artikel 

Placering av tes 

A B C D E F G H 

Rubrik   x  x x x x 

Ingress x      x x 

Inledning        x 

Efter bakgrund  x  x  x   

Efter bakgr. + arg. x  x x x  x  

Avslutning x x   x x   

Figur 5 Tesens placering i debattartiklarna. 

I exempelvis artikel B presenteras teserna ”Investera i skolan och satsa på lärarna”, ”Lärarna 

behöver mer tid till undervisning”, ”Lärarlönerna ska höjas” och ”Inför central rättning av 

nationella prov”. Här kan man påstå att den första tesen är huvudtesen och de andra är 

egentligen svar på hur man ska investera i skolan och satsa på lärarna. Argumentationen 

handlar om varför man borde investera i skolan och på lärare, men skribenten argumenterar 

även för de tre andra teserna. I figur 6 visas antal argument för huvudtesen i varje artikel och 

således inte det totala antalet argument som finns i och med att texterna innehåller flera teser. 

   

  

 

 

 

Figur 6 Antal argument för en tes i debattartiklarna A−H. 
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Två av debattartiklarna hade tre tydliga argument för sin tes. Dock var artikel B och H svåra 

att analysera eftersom de bestod av flera teser eller förslag på lösningar som de sedan 

argumenterade för. I dessa artiklar fanns det först tre argument för den första tesen, men sedan 

lades nya teser fram, vilka även de argumenterades för. Därför kan man påstå att det går att 

hitta fler argument än tre, men att det beror på att det även finns fler påståenden eller teser att 

argumentera för. 

 Artikel C var en artikel med två relativt tydliga teser: ”sluta med betyg” och ”inför nya 

ämnen som exempelvis social kompetens i skolan”. Det är en kort artikel med två korta 

argument för varje tes. Artikel E har istället sex argument för sin tes, men de presenteras 

väldigt komprimerat och egentligen som en slags inledning.  

  Figur 7 redovisar angående förekomsten av olika typer av argument att det i sju av åtta 

artiklar finns faktastöd och sakpåståenden. Dessa exemplifieras i alla artiklar och även artikel 

C som inte hade några faktaargument använde sig av exempel. Exempelargumenten återfanns 

således i samtliga artiklar.  

 Även känsloargument används flitigt i sju av åtta artiklar. Artikel, C, som inte har några 

faktabaserade argument, använder istället känsloargument och utgår hela tiden från 

skribentens egna upplevelser.  

  

Artiklar 

Argumentstyp 

A B C D E F G H 

Faktastöd/sakpåstående x x  x x x x x 

Exempel x x x x x x x x 

Känslostöd/värdepåstående x x x x x x x  

Resonemang    x x  x x x 

Annat        x 

Figur 7 Typ av argument i debattartiklarna. 

De resonerande argumenten var svårare att urskilja eftersom resonemang är ett brett begrepp 

som egentligen kan innefatta all typ av argumentation eller fördjupande av åsiktsorsak. Dock 

har läroboken Fixa genren (2) beskrivit det som en typ av argument, varför det finns med i 

undersökningen. I debattartikelundersökningen har det tolkats som de stycken som kan 

beskrivas som konsekvensbeskrivande (om det ena händer kommer det andra att ske). Med 

den beskrivningen har resonerande argument hittats i fem av de åtta artiklarna.  

 Artikel H har markerats med ett kryss i rutan ”annat” typ av argument. I den artikeln finns 

ett argument som inleds: ”Alla som vet hur en marknad fungerar förstår att [...]”. Detta 
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argument kan varken beskrivas som fakta, exempel, känsla eller resonerande. Istället är det en 

slags maktutövning som markerar att alla som inte håller med det skribenten säger har fel. 

Kanske kan man kalla det en slags propagandamedel, vilket inte har undersökts i denna 

uppsats.  

 I många av artiklarna var det svårt att utläsa tydliga motargument och bemötande av dessa. 

Motargumenten var sällan formulerade som argument mot den förda tesen, utan snarare som 

”det här har motståndarsidan gjort och det är fel”. Exempelvis skriver Anna Kinberg Batra i 

artikel B: 

Alliansen införde därför karriärlärartjänster och vårt mål var att fler än var femte lärare med pedagogisk 

högskoleexamen skulle få möjlighet till en förstelärartjänst. Regeringen har nu stoppat den utbyggnaden. 

Det är beklagligt. I stället behöver karriärlärarsystemet fortsätta att byggas ut. 

I citatet ser vi en slags motargument då Kinberg Batra skriver om att regeringen har stoppat 

utbyggnaden. Dock kan man inte kalla det ett argument, snarare ett konstaterande och sedan 

påstående som möter konstaterandet. 

 Ett tydligare motargument och bemötande av detta finns i artikel A där Bo Jansson skriver: 

Givetvis sker inte språkundervisning i skolan bara för exporten och företagens intresse. Språk berikar 

livet. Men det är ett argument som inte tyvärr räcker för att statsmakterna och näringslivet ska bry sig. 

Kanske bryr de sig när de inser att vi håller på att gräva vår egen grav med allt snävare utblick och mindre 

språkkunskaper. 

Här konstaterar Jansson att ”motståndarsidan” inte bryr sig om språkkunskaper förrän vår  

ekonomi och position på den internationella marknaden påverkas, vilken kan påstås vara ett 

slags motargument. Jansson möter dessutom motargumentet direkt. Däremot kan inte heller 

detta anses vara ett motargument i den mening som läroböckerna beskriver.  

 Debattartiklarnas avslutningstyp var även de en del av undersökningen eftersom 

läroboksunderökningen visade, som presenterat i figur 3, att en argumenterande text kan 

avslutas på flera olika sätt. Resultatet av artikelundersökningen visade på avslutningar med 

varierande innehåll samt att ingen av avslutningstyperna gick att återfinna i alla åtta artiklar.  

 De vanligaste avslutningstyperna, som enligt figur 8 nyttjades i sex av åtta artiklar, var 

upprepning av tes och upprepning av något argument. Slutsatser avslutade två av artiklarna, 

sammanfattning och uppmaning tre av artiklarna och avslutningstypen ”jag har rätt” i en av 

artiklarna. 

 Som figur 8 visar avslutades sju av åtta artiklar med mer än en typ av avslutning. 

Exempelvis avslutades artikel E med en sammanfattning, upprepning av tes och argument 

samt med en uppmaning. Kanske skulle man kunna föra in upprepning av tes och argument 

under sammanfattningsbegreppet, men i och med att läroböckerna skiljde dem åt har även 
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debattartiklarna undersökts med den utgångspunkten. Artikel G har endast en typ av 

avslutning, vilken består av slutsatser. 

 Artiklar 

Avslutningstyp 

A B C D E F G H 

Sammanfattning  x   x   x 

Slutsatser      x x  

Uppmaning x   x x    

Upprepning av tes x x x  x x  x 

Upprepning av arg. x x  x x x  x 

”jag har rätt”   x      

Figur 8 Typ av avslutning i debattartiklarna. 

Något som nästan alla debattartiklar innehåller, men som ingen lärobok beskriver, är de 

förslag på lösningar som skribenterna och debattörerna tar upp. I de flesta artiklarna uttrycks 

en åsikt, en tes, som ofta består av något som behöver förändras. Sedan följer argument för 

varför detta behöver förändras. Men ytterligare en dimension är alltså förslag på hur för-

ändringen ska ske. Exempelvis i artikel A beskrivs hur Lärarnas Riksförbund anser att 

moderna språk bör bli obligatoriskt i skolan. De argumenterar sedan varför de anser det och 

kommer därefter med förslag på hur dessa förändringar kan gå till. Dessa förslag kan kopplas 

samman med antalet teser i debattartiklarna. Ju fler förslag på lösningar som beskrivs, desto 

fler teser går att hitta. Instruktioner för detta inslag i argumenterande text saknas alltså i 

läroböckerna. 

 Sammanfattningsvis har undersökningen av debattartiklarna visat framförallt att en 

argumenterande text i verkligheten har väldigt varierande struktur och strukturellt innehåll. 

Gemensamt för alla artiklar är att det finns en tydlig inledning och en tydlig avslutning. Dock 

har artiklarna inletts och avslutats på olika sätt. Mittdelen av artiklarna har strukturerats 

mycket olika men alla har en tes som presenterar vad skribenten vill förändra samt argument 

för denna tes. Argumenten är övervägande i form av fakta och exempel, men även 

känsloargument förekom ofta. Dessutom har flertalet andra teser hittats i artiklarna som även 

dessa argumenteras för. Motargumenten har varit svårare att utläsa och är inte lika tydliga 

som läroböckerna beskriver att de ska vara. 
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5 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att studera autenticiteten i läroböcker för ämnet svenska på 

gymnasiet gällande beskrivningarna av argumenterande texters struktur och innehåll. 

Resultatet av undersökningen har legat till grund för de slutsatser som dras och den diskussion 

som förs nedan. I detta kapitel kopplas dessutom resultatet till de begrepp och den tidigare 

forskning som har presenterats i kapitel 2. 

 I avsnitt 5.1 diskuteras läroböckernas autenticitet utifrån deras presentationsstrategier och 

exemplifieringar av argumenterande text. Därefter följer avsnitt 5.2 där läroböckernas 

autenticitet i fråga om öppenhet diskuteras utifrån de obligatoriska och valfria inslagen som 

har studerats. I ett tredje avsnitt, 5.3, diskuteras autenticiteten med utgångspunkt i likheter och 

skillnader mellan läroböckerna och debattartiklarna, det vill säga verklighetsanknytningen. 

Som avslutning, i avsnitt 5.4, sammanfattas läroböckernas autenticitet genom en 

sammanställning av alla, för denna uppsats undersökta, dimensioner av autenticitet. 

5.1 Exempeltexter och presentationsstrategier    

Autenticitet handlar, som Jönsson (2015:55−56) skriver, i skolans värld bland annat om att 

förankra uppgifter i verklighetens situationer och att uppgifterna så gott det går speglar 

verklighetens komplexitet. Vidare är undervisningens fokus på autenticitet en följd av dagens 

sociokulturella perspektiv på lärande där man anser att kunskaper förankrade i ett situerat 

lärande är bättre än ett dekontextualiserat lärande. 

 Läroböckerna Fixa genren (2) och Svenska impulser 2 (4) kan påstås ha en autentisk 

utgångspunkt i fråga om val av presentationsstrategier eftersom kapitlet om argumenterande 

text tar avstamp i det mer specifika, situerade – debattartikeln – och sedan förklarar att den 

hör till det mer generella, dekontextualiserade – den argumenterande texttypen. De andra två 

här undersökta läroböckerna, Människans texter: Språket (1) och Svenska timmar: Språket 

(3), kan istället antas ha en mindre autentisk utgångspunkt eftersom de inleder sina kapitel i 

den argumenterande texttypen som de sedan exemplifierar med genretypiska texter som 

debattartikeln, recensionen eller insändaren. Dessa två böcker går således från en 

dekontextualiserad kunskap till en situerad. 

 Om man vid en diskussion kring autenticitet i läroböcker istället menar att graden av 

autenticitet handlar om hur många och vilka exempel från verkligheten som presenteras, inte i 

vilken ordning de presenteras, verkar resultatet skilja sig. Svenska impulser 2 (4) kan då sägas  

ha en låg grad av autenticitet eftersom den endast har en exempeltext som dessutom är skriven 
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av två elever. Att nyttja elevexempel kan vara fördelaktigt eftersom boken på så sätt tydligt 

visar en debattartikel på elevernas nivå. Samtidigt kan man anta att eleverna har följt en 

instruktion liknande den i läroboken, varför man kan fråga sig om det egentligen är en 

autentisk debattartikel. 

 Fixa genren (2) har också endast en exempeltext, en debattartikel tidigare publicerad i 

Aftonbladet. Trots att antalet exempeltexter är detsamma i båda dessa läroböcker kan man 

alltså påstå att den senare är mer autentisk eftersom den presenterar en text ur verkligheten 

och dessutom återkommer till och plockar isär den i kapitlet. 

 Människans texter: Språket (1) har tre exempeltexter, men de är väldigt korta, högst ett 

stycke långa, och presenteras i anslutning till övningsuppgifter. Ingen av texterna är 

uttryckligen tagen från verkligheten och en är definierad som genretypen insändare medan de 

andra två inte är preciserade beträffande genre. Ska man anta att exemplifiering är viktigt för 

att en lärobok ska ha hög autenticitet har denna lärobok en mycket låg autenticitetsgrad. 

 Svenska timmar: Språket (3) kan istället, utifrån ett exemplifieringsperspektiv påstås ha en 

hög grad av autenticitet. Som avsnitt 4.2 visar exemplifieras argumenterande texter i den 

boken med sex hela texter och tio korta utdrag ur debattartiklar i kapitlets övningsuppgifter. 

Boken har således gott om exempel och de är dessutom hämtade ur verkligheten. 

 Har läroböckerna alltså ett fokus på genretyp istället för texttyp, det vill säga ett situerat 

fokus istället för dekontextualiserat, kan de påstås ha en högre autenticitetsgrad. Vidare får de 

en högre grad av autenticitet om de har fler exempeltexter hämtade ur verkligheten. Dock kan 

man, eftersom autenticitet kan undersökas utifrån flera dimensioner (Gulikers m.fl. 2004:70), 

inte säga något om läroböckernas fullständiga autenticitet endast utifrån deras 

presentationsstrategier. För en fullständig analys vore en undersökning i hur läroböckernas 

instruktioner exempelvis används av lärare och elever i undervisningen intressant. Av intresse 

vore även en diskussion kring läroböckernas autenticitetsgrad utifrån hur öppna och 

verklighetstrogna beskrivningarna av den argumenterande texten är. Den senare diskussionen 

presenteras i nästkommande avsnitt. 

5.2 Den öppna dimensionen av autenticitet 

Precis som Aristoteles redan under antiken sa: ”Helt är det som har början, mitt och slut” 

(Renberg  2006:61) talar alla fyra läroböcker om en övergripande argumentationsstruktur med 

just en början, en mitt och ett slut i kapitlet om argumenterande text. Dock beskrivs strukturen 

på något skilda sätt med varierande begrepp och varje del förutsätts innehålla lite olika saker. 
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Detta har i uppsatsen undersökts via läroböckernas sätt att beskriva argumenterande texters 

strukturella innehåll med uttryck som kan tolkas som obligatoriska alternativt valfria. 

 Jönsson (2015:56−57) skriver att autentiska uppgifter eller bedömningar består av tre 

grunddimensioner. Den första handlar om att bedömningen av elevers arbete i skolan ska 

göras i direkt anslutning till att uppgiften utförs. Den andra handlar om uppgiftens öppenhet. 

En uppgift ska vara öppen på så sätt att eleverna bör få relativt fria tyglar att utföra uppgiften. 

Den tredje handlar om att uppgifterna i största möjligaste mån ska efterlikna ”den komplexitet 

som finns i verkliga situationer” och således vara verklighetstrogna (Jönsson 2015:57). 

 I denna uppsats har Jönssons (2015:56−57) beskrivning av de tre dimensionerna inom 

autentisk bedömning legat till grund. Dock har den första dimensionen gällande direkt 

bedömning inte beaktats eftersom lärarnas roll i detta inte har studerats. De andra två 

dimensionerna har däremot undersökts. Uppgiftens öppenhet kan kopplas till just det sätt som 

läroböckerna presenterar en argumenterande text på, vilket i denna uppsats har beskrivits med 

hjälp av de obligatoriska och valfria inslagen. Den tredje komponenten om hur 

verklighetstrogen en uppgift är behandlas i jämförelsen mellan läroboksbeskrivningarna och 

debattartiklarna (se avsnitt 5.3).  

 Indikationen på valfrihet bör kunna implicera en viss öppenhet i hur argumenterande texter 

presenteras och ett större antal valfria inslag bör således innebära en högre grad av 

autenticitet. Fler obligatoriska inslag bör istället innebära att beskrivningarna kan påstås vara 

mer stängda. Om man räknar de inslag i läroböckerna som kan tolkas som obligatoriska 

respektive valfria, vilket figur 3 visar, är det relativt jämt fördelat. Det finns 28 obligatoriska 

och 26 valfria inslag. Detta verkar onekligen indikera en viss öppenhet i hur argumenterande 

text beskrivs, men med några restriktioner. 

 Tittar man istället på vilka inslag som beskrivs som obligatoriska respektive valfria ser 

man i figur 3 att de obligatoriska inslagen oftast går att koppla till den övergripande 

strukturen, medan de valfria inslagen snarare kan kopplas till strukturens innehåll. Exempelvis 

ska, enligt alla fyra läroböcker, argumenterande texter ha en avslutning, men vad avslutningen 

ska innehålla presenteras på ett mer valfritt sätt och ofta presenteras flera alternativ. Denna 

valfrihet inom en slags övergripande struktur kan alltså tolkas som att läroböckerna har en 

öppenhet inför typen av innehåll i den argumenterande textens struktur och utifrån detta kan 

de anses ha en hög autenticitet. Dock med reservation för att det är en sammanställning av 

fyra läroböcker som ger en autentisk beskrivning, medan böckerna åtskilda från varandra inte 

utgör en fullt lika autentisk presentation. Det är således först när jag som läsare kombinerar 

alla fyra läroböcker som jag kan skapa en realistisk bild av argumenterande texters struktur 
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och innehåll. Detta är intressant utifrån ett lärarperspektiv eftersom resultatet tydligt visar att 

den bästa läroboken skapas genom att sammanföra och problematisera flera olika läroböcker. 

 Vid en jämförelse av läroböckerna ser man, som framkom i avsnitt 4.2, skillnader mellan 

dem. Fixa genren (2) har både ett stort antal beskrivna inslag (18) och en väldigt jämn 

fördelning av inslagen: åtta obligatoriska och tio valfria. Det är den enda boken som har fler 

valfria än obligatoriska inslag. Övriga böcker har alltså fler obligatoriska inslag än valfria och 

Människans texter: Språket (1) använder dessutom mycket färre inslag i sin beskrivning, 

sammanlagt åtta stycken. Baserat på denna information kan Fixa genren (2) sägas ha högre 

grad av autenticitet än övriga tre böcker när man talar om öppenhet.  

 Svenska timmar: Språket (3) och Svenska impulser 2 (4) har båda relativt många räknade 

inslag: 15 respektive 13. Intressant gällande de två böckerna är att i den första har den 

argumenterande textens beskrivning ett utrymme på 33 sidor, medan den senare beskriver 

samma texttyp på endast fyra sidor. Trots ett större utrymme säger alltså Svenska timmar: 

Språket (3) förhållandevis inte mer om argumenterande texters struktur än Svenska impulser 2 

(4).  

 Det mest intressanta obligatoriska och mest tydligt beskrivna inslaget i alla fyra läroböcker 

är tesen. Både dess placering och antal är väldigt tydligt presenterade i böckerna och ingen av 

böckerna skriver om det faktum att det kan finnas mer än en tes i en argumenterande text eller 

att den kan upprepas och ha olika position. Detta är även i jämförelsen med debattartiklarna 

ett intressant inslag att diskutera.    

5.3 Dimensionen om verklighetsanknytning 

Debattartiklarna i undersökningen följer läroboksresultatet gällande argumentationsstrukturen  

relativt väl och hämtar tydligt inspiration från retorikens byggstenar (jfr Renberg 2006:55). 

De har alla en övergripande struktur i form av en inledning, en mittdel och en avslutning, och 

precis som läroböckernas obligatoriska och valfria inslag beskriver innehåller varje strukturell 

del delvis olika saker. Så långt kan läroböckernas autenticitetsgrad i fråga om 

verklighetsanknytning anses hög. Återigen är denna slutsats ett resultat av en sammanslagning 

av läroböckernas presentationer. Skiljer man böckerna åt skiljer sig även autenticitetsgraden 

mellan dem. Dessutom sjunker autenticiteten när man diskuterar vissa mer innehållsliga 

element, även med en sammanslagning av läroböckernas instruktioner för argumenterande 

text. 
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 Eftersom texter kan sägas vara del i en kulturell kontext och enligt Borgström (2012:7) är 

de normativt konstituerade i sociala gemenskaper bör man kunna påstå att de debattartiklar 

som publiceras idag, och som här har undersökts, skapar vissa normativa strukturer som är 

specifika för texter i just dagens svenska samhälle. Kultur är ett komplicerat begrepp som man 

skulle kunna diskutera utifrån flera olika aspekter, men i detta fall talar jag alltså om en 

textkultur som framförallt existerar i medievärlden. 

 Läroböckernas instruktioner för denna textkultur måste alltid uppdateras eftersom de 

sociala gemenskaper som konstituerar texternas normer är i ständig rörelse. Som figur 3 

visade i avsnitt 4.2 påstår exempelvis läroböckerna att en argumenterande text eller en 

debattartikel består av och bygger kring en enda tes. Resultatet av de publicerade 

debattartiklarna visade istället att artiklarna innehöll flera teser och enligt både Bergström & 

Boréus (2012:94) och Wingborg (1987:5) är det vanligt med flera teser i en argumentation. På 

samma sätt rekommenderade tre av fyra läroböcker, som figur 3 visar, tre argument i 

argumenterande texter. Debattartiklarna visade på en variation mellan två och sex argument 

för en tes. Boken som inte rekommenderade tre argument, Svenska timmar: Språket (3) har 

gällande denna aspekt hög autenticitetsgrad, övriga desto lägre. Denna förenkling av tesens 

och argumentens beskrivning kan bero på att det finns en annan textkultur i skolan än i media. 

Jönsson (2015:60) talar ju om problematiken med autentisk bedömning i skolan eftersom en 

uppgift alltid delvis måste anpassas till skolkontexten och då finns risken att vissa komplexa 

drag kapas och omformuleras för att passa undervisningen. Det skulle mycket möjligt kunna 

vara fallet här. Dock blir det alltså på bekostnad av autenticitetsgraden. 

 Som framgår av figur 4 inleds sju av åtta artiklar med en bakgrund till ämnet. Endast två av 

läroböckerna, Fixa genren (2) och Svenska timmar: Språket (3), hade beskrivit argu-

menterande texters inledning på samma sätt. Dock ska nämnas att Svenska impulser 2 (4) 

påpekar att en bakgrund är ett obligatoriskt inslag, men nämner det inte som en del i 

inledningen. Alla dessa tre böcker ger mer än ett förslag på inledningstyp och många av 

debattartiklarna har fler än en typ av inledning. Gällande detta inslag kan således Fixa genren 

(2) och Svenska timmar: Språket (3) påstås relativt hög autenticitet. Även Svenska impulser 2 

(4) har en beskrivning av argumenterande texters inledning som ligger nära verkligheten. 

Människans texter: Språket (1) däremot har låg autenticitet i fråga om inledning och 

inledningstyper eftersom detta inslag helt har utelämnats ur beskrivningen. 

 Angående placering av tesen i argumenterande text visade debattartikelundersökningen på 

en stor variation och komplexitet, vilken saknades i alla fyra läroböckerna. Ingen av 

läroböckerna kan således konstateras ha hög autenticitet gällande tesens placering. Denna 
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förenkling av tesens placering kan också den vara en följd av skolans textkultur och resultatet 

i denna undersökning indikerar att lärare eller andra läsare av läroböcker måste 

problematisera läsningen och inte alltid köpa läroboksinstruktionerna rakt av.  

 Endast boken Svenska timmar: Språket (3) konstaterar att känsloargument/värdepåståenden 

ska användas i en argumentation. I debattartiklarna fanns argument baserat på känsla och 

värderingar i sju av åtta artiklar. Således har tre av läroböckerna uteslutit ett inslag i 

argumentation som nyttjas i stor utsträckning i verkligheten. Svenska impulser 2 (4) utvecklar 

inte argumentstypen i någon större utsträckning, vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på 

låg autenticitet, men samtidigt lämnas instruktionerna väldigt öppna för eleverna att göra som 

de vill, vilket istället indikerar en hög autenticitetsgrad. I detta fall krockar alltså 

verklighetsdimensionen med dimensionen om öppenhet.   

 De tre läroböcker som utvecklar argumentationstyperna skriver alla om faktastöd och 

exempelstöd. I debattartiklarna var denna sortens argument, som figur 7 visar, väldigt vanliga 

och exempelstöd återfanns i alla åtta artiklar. Något som skiljer Människans texter: Språket 

(1) från Fixa genren (2) och Svenska timmar (3) är att den har argumentationstyperna som 

valfria inslag, medan de i de andra två böckerna beskrivs som obligatoriska. För att avgöra 

autenticiteten måste ju flera dimensioner samtidigt tas i beaktning. Gällande argumentations-

typ har Människans texter: Språket (1) hög grad av autenticitet eftersom den ger flera 

alternativ som även återfinns i verkligheten och samtidigt lämnar instruktionerna öppna 

genom att uttrycka sorterna som valfria. Både verklighetsdimensionen och öppenhets-

dimensionen är således höga i denna bok, gällande diskuterat inslag. 

 Motargument var inte ett tydligt inslag i debattartiklarna, men tre av de fyra läroböckerna 

beskriver detta som ett obligatoriskt inslag och den fjärde boken rekommenderar att det finns 

med i argumenterande text. Således beskriver inte någon av böckerna detta på ett sätt som 

speglar verkligheten och graden av autenticitet gällande detta inslag är låg.   

 Avslutningstyperna som fanns representerade i debattartiklarna fanns också vid en 

sammanställning av de fyra läroböckernas i böckernas instruktioner för argumenterande text. 

Tillsammans har böckerna alltså hög anknytning till verkligheten. Var bok för sig är de 

däremot mindre fullständiga och har lägre anknytning till verkligheten. Fixa genren (2) har 

högst autenticitet gällande denna aspekt då den ger flest förslag på avslutningar och dessutom 

gör det på ett öppet sätt. Människans texter: Språket (1) har lägst grad av autenticitet eftersom 

den presenterar två obligatoriska förlag på avslutning och dessutom två av de minst nyttjade 

avslutningstyperna i debattartiklarna. Svenska impulser 2 (4) har också den låg grad av 
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autenticitet gällande avslutning eftersom den endast ger ett förslag och Svenska timmar: 

Språket (3) har relativt låg grad av autenticitet med de två avslutningsförslagen.   

5.4 Autenticitet i läroböcker: en sammanfattning 

Autenticitet förespråkas allt mer i dagens svenska skolor och kan kopplat till undervisning ses 

utifrån flera dimensioner. De dimensioner som främst har undersökts i denna uppsats är 

dimensionen kring uppgifters öppenhet och dimensionen gällande uppgifters verklighets-

anknytning.  

 Människans texter: Språket (1) kan sammanfattningsvis konstateras ha låg 

autenticitetsgrad i fråga om hur den presenterar argumenterande text, hur den exemplifierar 

texttypen samt i den övergripande strukturens likheter med verklighetens texter. Något högre 

grad av autenticitet har boken gällande hur öppet den beskriver argumentstyperna i 

argumenterande text, men i övrigt är beskrivningarna stängda som obligatoriska inslag. Ser 

man denna bokens kapitel om argumenterande text i sin helhet har den låg grad av 

autenticitet. 

 Fixa genren (2) har låg grad av autenticitet med antal exempeltexter i åtanke. I övrigt har 

den dock hög autenticitetsgrad; argumenterande text presenteras utifrån ett situerat perspektiv, 

det finns exempel från verkligheten och förhållningssättet till vad en argumenterande text bör 

innehålla är relativt öppet. Dessutom liknar beskrivningen av argumenterande texters struktur 

och innehåll i stor utsträckning debattartiklarna. De olika typerna av argument presenteras 

dock som obligatoriska inslag och denna del av undersökningen kan således sägas ha ett 

stängt förhållningssätt. 

 Svenska timmar: Språket (3) är den lärobok som ger argumenterande text mest utrymme. 

Antalet sidor som texttypen presenteras på bidrar till dess höga grad av autenticitet i fråga om 

antalet exempeltexter och exemplens verklighetsanknytning. Däremot har kapitlet en 

dekontextualiserad utgångspunkt och fler obligatoriska än valfria inslag, vilket indikerar en 

lägre grad av autenticitet. Denna bok säger dessutom emot sig själv i fråga om placering av 

det starkaste argumentet i texten och försvagar på så sätt bokens trovärdighet. Något som talar 

för den här bokens koppling till verkligheten är att många av de inslag som beskrivs i boken 

också har funnits i debattartiklarna. 

 Den bok som på minst antal sidor har presenterat den argumenterande texten är Svenska 

impulser 2 (4). Trots att det är ett kort avsnitt lyckas den presentera argumentationsstrukturen 

på ett nästan lika ingående sätt som det långa kapitlet i Svenska timmar: Språket (3). 
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Emellertid finns inte lika många förslag på varje strukturdels innehåll, vilket minskar graden 

av autenticitet. Den är således låg gällande hur öppet boken beskriver texttypen och exempel-

texten som presenteras är skriven av elever. Boken har däremot en situerad utgångspunkt den 

övergripande strukturen som beskrivs stämmer väl överens med verkligheten. 

 Med denna sammanfattning i åtanke kan man konstatera att det är svårt att avgöra 

läroböckernas autenticitet och vidare forskning skulle krävas för en mer avgörande slutsats. 

Vad man däremot kan konstatera är att alla fyra böcker saknar vissa saker som återfinns i 

nästan alla debattartiklar och som dessutom presenteras i annan forskning på området. Ett 

större antal teser, varierat antal argument och förslag på lösningar saknas helt eller framställs 

på ett sätt som inte stämmer överens med verkligheten. Detta konstaterande innebär att graden 

av autenticitet sänks i alla fyra läroböcker.   

 Avslutningsvis har argumenterande texter beskrivits på olika sätt i de fyra undersökta 

läroböckerna och undersökningens resultat visade alltså att autenticitetsgraden i varje bok 

varierade beroende på vilka aspekter som togs i beaktning. Det finns alltid en problematik 

med att undersöka något genom att dela upp det i mindre delar. På så sätt förlorar man 

helhetsperspektivet. Men det är samtidigt inte förrän man undersöker varje del som man kan 

problematisera och diskutera helheten.   
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