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Abstract 
Ask, Sofia (2007). Vägar till ett akademiskt skriftspråk  (Roads to academic written 
language). Acta Wexionensia No 115/2007. ISSN: 1404-4307, ISBN: 978-91-7636-557-1. 
Written in Swedish with a summary in English.  
 
The overall aim of the dissertation is to analyse the general features of academic 
writing skills that students’ texts show at the beginning and at the end of their 
undergraduate education, and to investigate the paths chosen by students from 
different study backgrounds when they acquire competence in academic writing. 

The dissertation studies changes of level within the educational system from a 
student perspective. The empirical material consists of qualitative research inter-
views with student teachers at different stages of their training, and of the analy-
ses of texts written by the same students.  

The study shows that both new and experienced students find it difficult to see 
a link between the tuition in Swedish in high school and their university studies, 
especially when it comes to academic writing. The new students therefore feel 
frustration and confusion in the transition phase. The experienced students say 
that they have mainly developed competence in academic writing during their 
studies through supervision in essay writing, which is felt to be crucial for lin-
guistic development. 

The new students’ interim texts are characterized by the clear personal pres-
ence of an author, a varying degree of copying from source texts, and uncertain 
handling of references. Expressions of critical-analytical thinking are not com-
mon, and the texts usually have an everyday tone. The experienced students do 
not copy texts, yet they show great insecurity in their use of the content of the 
source texts. They write “academically” by using frequent reference markers and 
adopting a bombastic style. The linguistic tools of academic writing are used by 
the experienced students as decoration, to strengthen the impression of familiar-
ity with the academic discourse. 
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Förord 
 
”Hur kan du se att ditt språk har utvecklats under din studietid?” frågar jag stu-
denterna som intervjuas i den här avhandlingen. Det visar sig vara en svår fråga 
att svara på. Dels krävs kunskap om språkutveckling för att man ska kunna tala 
om språkutveckling, dels måste man ha en förmåga att kunna se sig själv utifrån. 
Det är inte mer än rätt att jag själv försöker besvara min egen fråga.  

Mitt akademiska skriftspråk har gått från att vara ordrikt och personligt till att 
vara mer koncentrerat och kontrollerat. Ordförrådet har expanderat och innehåller 
nu en flora av typiska akademiska uttryck som teoretisera, problematisera och 
skriva fram. Jag tänker i termer av textmönster och strukturer och är medveten 
om hur den vetenskapliga rapportens delar ska balanseras mot varandra och att 
jag måste göra epistemiska ställningstaganden mer eller mindre öppet. Den till-
tänkta läsaren är ständigt med mig och jag iakttar snällt de tysta normer som 
reglerar personlig närvaro i texten. Eftersom jag är ett barn av min tid är det fullt 
möjligt att ni hittar kommer utan efterföljande att i futurala uttryck i den här 
texten.  

Jag vill nu tacka alla som på olika sätt har hjälpt mig med min akademiska 
språkutveckling under tiden som student och doktorand. Här finns inte plats att 
nämna alla som på olika sätt varit viktiga. Allra mest betydelsefull har dock Jan 
Einarsson varit, som handledare, vän och språklig förebild. Jag vill också tacka 
biträdande handledare Eva Östlund-Stjärnegårdh, slutopponent Gunilla Molloy, 
Solveig Hammarbäck, Gunilla Byrman med familj, Daniel Bergman, Maria 
Lindgren, Lena Rask och alla vännerna på avdelningen för svenska språket vid 
Växjö universitet. Forskarskolan i svenska med didaktisk inriktning vill jag också 
nämna med värme. Dessutom ska alla mina gamla elever och studenter genom 
åren inte glömmas – ni är upprinnelsen till mina avhandlingsfrågor. 

Alla avhandlingsförord brukar avslutas med tack till familjen som ”stått ut” 
under doktorandtiden. Jag vill inte vara sämre. Om inte stödet runt mig varit 
starkt som svenskt stål hade jag inte kunnat skriva den här avhandlingen. Håkan, 
Victor och Carl är mina pojkar som håller mig på jorden.  
 
Alvesta i augusti 2007 
 
Sofia Ask 
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1 Inledning: ”Fotnoter 
fastspikade i hjärnan”  

Vad som gör att jag ibland blir så trött på universitetsvärlden att 
jag vill lägga mig i ett hörn och kräkas, det är alltså förbudet mot 
att vara kreativ, samtidigt som det är en förutsättning att vara det 
för att fullborda en c-uppsats. Jag tar det igen, det framgick kanske 
inte vad jag menade: det är förbjudet att skriva roligt, det är för-
bjudet att skriva personligt. Det är förbjudet att dra för mycket 
egna slutsatser; tvärtom ska du hänvisa och leta upp vad andra 
människor sagt och skrivit, så mycket du bara kan. Kreativitet 
inom fasta ramar, alltså. Flippa inte ut och ha inte för roligt. Följ 
våra regler annars kapar vi dina betyg vid fotknölarna. Tänk själv 
men lita aldrig på vad du kommit fram till. Vi här på universitetet 
är forskare med böcker inbundna i ryggraderna och fotnoter fast-
spikade i hjärnan. Vi har koll, du har för mycket spring i benen. 
Sätt dig ner och läs. Och hänvisa. Och skriv som en myndighets-
person. Bli klar i tid och sluta vara så jävla flummig. (Arvidsson 
2006:22) 

1.1 Studenter i möte med de akademiska 
textvärldarna  
Betraktelsen, som citatet ovan hämtats från, skrevs av en student och publicerades i 
en studenttidning vid Växjö universitet. Den rymmer många av de frustrerade 
studentröster som jag har lyssnat till under arbetet med min avhandling. Jag 
hörde dessa röster på webben, i insändare i studenttidningar, i cafeterian och i 
mitt intervjumaterial, och jag ställde mig då frågan hur det egentligen går till när 
studenter lär sig skriva på ”akademiska”, som en av studenterna som ingår i 
avhandlingen uttrycker det. För visst lär sig de allra flesta studenter skriva aka-
demisk text, även om vägarna dit kan vara olika. 

Utdraget ovan antyder också frustration över ett utanförskap som studenter 
ofta verkar känna. ”Vi och dom”-perspektivet blir synligt bland annat när orden 
läggs i fiktiva universitetslärares munnar: ”Vi här på universitetet är forskare 
med böcker inbundna i ryggraderna och fotnoter fastspikade i hjärnan. Vi har 
koll, du har för mycket spring i benen” (mina kursiveringar). Det är tydligt att 
studenten som skrivit betraktelsen inte känner att hon ingår i det akademiska 
språkets vi-gemenskap. Den auktoritära tonen som studenten tillskriver lärarrösten 
kommer också fram i något hotfulla imperativer som ”Följ våra regler annars 
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kapar vi dina betyg vid fotknölarna”. Ordvalet antyder att studenten menar att 
systemet har makt att belöna eller bestraffa studenter efter hur väl de följer regler 
och normer för det akademiska skrivandet. Det är också påtagligt att den här 
studenten faktiskt uppfattar att det finns vissa regler för akademiskt skrivande 
som måste följas. Man får, enligt studenten, exempelvis inte ha roligt eller vara 
kreativ eller personlig när man skriver akademiska texter. Istället ska man hänvisa 
så mycket som möjligt och aldrig lita på det man själv kommit fram till. Det 
akademiska språket jämställs också med myndighetsspråk, vilket i och för sig 
kan vara rimligt om man med det menar formell sakprosa. Men det akademiska 
språkbruket är särpräglat på många andra sätt, och det tycks bereda problem för 
allt fler studenter. Hur nya och erfarna studenter uppfattar det akademiska språket 
och hur de använder det i praktiken i sina texter är därför den här avhandlingens 
fokus.  

Varför skriver studenter akademiska texter? Studenter skriver bland annat för 
att de måste. Det kan måhända låta krasst, men det går att diskutera om studen-
terna egentligen ingår i det kunskapsbyggande som utgör kärnan i skrivandet 
inom högre utbildning. Studenterna skapar naturligtvis ny kunskap för sig själva, 
men mer sällan för vetenskapssamhället. De texter som studenterna skriver – 
åtminstone på grundnivå och kanske ännu högre upp – är snarare ämnade som 
underlag för kunskapskontroll och examination av olika slag än som inlägg i en 
dialog där ny kunskap utvecklas. Ändå är de formella kraven på studenternas 
skrivande i stort sett desamma som för kunskapsbyggande skrivande (jfr Strand 
2006). Studenterna försöker ta sig in i olika skriftspråkliga normsystem som de 
saknar kunskap om, och detta kan åtminstone delvis förklara varför många av 
dem känner frustration och vanmakt inför det akademiska skrivandet.  

Varför skriver forskare och lärare akademiska texter? Skrivandet utgör en stor 
del av det akademiska livet på universitet och högskolor. Universitetet är en 
kunskapsbyggande miljö, vilket förklarar de akademiska texternas speciella 
utformning med referenssystem, noggranna redogörelser för metod och material 
och konventionaliserade formalia (jfr Blåsjö 2004). De texter som skrivs ingår i 
en ständigt pågående diskussion om kunskap inom de olika ämnessfärerna. Ny 
kunskap skapas på basis av gammal, och den nya kunskapen måste komma ut till 
omvärlden på något sätt. Det är därför viktigt att de texter som skrivs är korrekta 
och genomskinliga så att det blir möjligt att verifiera eller falsifiera deras inne-
boende påståenden om världen. Forskare har länge rapporterat sin forskning till 
andra medlemmar i forskarsamhället genom att använda standardiserade text-
mönster med specifika krav, men de skriver också för att meritera sig och för att 
skapa en god position för sig själva i den akademiska världen.  

I samspelet mellan individer och institutioner för utbildning uppstår spännings-
fält mellan den kunskap som krävs på olika utbildningsnivåer och individens 
möjligheter att uppnå sådan kunskap. I detta spänningsfält finns också sättet att 
tänka, tala och skriva om ett visst kunskapsområde i ett visst socialt samman-
hang, alltså det som ofta benämns diskurs (jfr Fairclough 1992). Diskursen ”ska-
pas och begränsas av sociala strukturer i vid mening, som klass och andra sociala 
relationer på en övergripande samhällelig nivå, och likaså av relationer som är 
specifika för särskilda sociala institutioner, som skolan eller rättssystemet” (Eng-
lund & Svensson 2003:77). Nya och erfarna lärarstudenter redogör i den här 
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avhandlingen för hur de uppfattar den akademiska diskursen och hur de på olika 
sätt erövrar den. De studerar olika universitetsämnen inom lärarutbildningens 
ram och det är därför rimligt att anta att deras erfarenheter av det akademiska 
skrivandet delas i olika grad av alla studenter på universitetet. 

1.2 Utgångspunkter  
I det här avsnittet anger jag utgångspunkterna för de två delstudier som ligger till 
grund för mitt arbete. I avhandlingen som helhet utreds dels sambandet mellan 
studenternas tidigare erfarenheter och aktuella skrivförmåga vid stadieövergången 
till eftergymnasiala studier, dels hur studenterna utvecklar en akademisk skrift-
språkskompetens under studietiden. Tre etablerade tankegångar utgör en gemen-
sam grund för de båda delstudierna:  

• Kunskap är socialt och kulturellt situerad. Kunskap formas av kultu-
rellt, historiskt och socialt reglerade praktiker där människor ingår 
och interagerar (Vygotskij 1986, Säljö 2000). 

• Akademiskt skrivande är en bärande del av den högre utbildningens 
kunskapsbyggande praktiker. 

• Förmågan att skriva akademisk text utvecklas över tid, och inom 
utbildningssystemet finns det olika vägar till en akademisk skrift-
språkskompetens.  

1.2.1 Delstudie 1: Nya studenter 
Det övergripande syftet med delstudie 1 är att förstå och beskriva stadieöver-
gången från gymnasieskolan till akademiska studier. Mer preciserat handlar det 
om fem nya lärarstudenter och den akademiska skriftspråkskompetens som de 
uppvisar i övergången till högre utbildning. Här undersöker jag främst vilken roll 
svenskämnet på gymnasieskolan spelar för studenterna vid övergången till högre 
studier, hur de upplever sin skriftspråkskompetens i stadieövergången till univer-
sitetets textvärldar och hur de i sina texter förhåller sig till det akademiska skri-
vandets normer. Fokus ligger på hur individer samspelar med olika ämnen inom 
lärarutbildningen och hur detta samspel manifesteras i deras texter.  

1.2.2 Delstudie 2: Erfarna studenter 
Den andra delstudien ägnas åt tio erfarna lärarstudenter som i slutfasen av sin 
utbildning ser tillbaka på sin skrivutveckling. Av praktiska skäl var det inte möj-
ligt att följa upp de fem studenterna från delstudie 1, utan de individer som ingår 
i delstudie 2 är nya i sammanhanget. De tio erfarna studenterna beskriver hur de 
upplever att deras akademiska skriftspråkskompetens har utvecklats under stu-
dietiden. Fokus ligger alltså på hur studenter inom loppet av en utbildning på 
olika sätt erövrar det akademiska skriftspråket. Hur finner de olika vägar fram till 
en akademisk skriftspråkskompetens? Genom analys av texter skrivna av de 
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erfarna studenterna kan jag beskriva hur varierande en akademisk skriftspråks-
kompetens kan te sig i slutskedet av en students studietid.  

De nyblivna studenterna i delstudie 1 jämförs med de mer erfarna studenterna 
i delstudie 2. På så sätt får jag kunskap om hur akademiskt skrivande kan utvecklas 
hos högskolestudenter inom ramen för en lärarutbildning. 

1.3 Avhandlingens syfte 
Mitt primära intresse rör aspekter av akademiskt skrivande, språklig socialisation, 
stadieövergångar och skriftspråksutveckling inom högre utbildning. Ur ett didak-
tiskt perspektiv är det angeläget att undersöka på vilka olika sätt studenter erövrar 
det akademiska skriftspråket och hur deras varierande skriftspråksförmåga tar sig 
uttryck i de texter de skriver. Förståelse för hur studenter tillägnar sig en akade-
misk skriftspråkskompetens är viktig för undervisande lärare på högskolor och 
universitet, inte minst i ljuset av breddad rekrytering till högre studier, och de 
alltmer heterogena studentgrupper som blir effekten av denna satsning.1  

Det övergripande syftet med avhandlingen är dels att analysera vilka generella 
drag av akademisk skriftspråkskompetens studenttexter uppvisar i början och i 
slutet av en (lärar-)utbildning, dels att undersöka vilka vägar studenter går när de 
erövrar en sådan akademisk skriftspråkskompetens.  

1.3.1 Frågeställningar 
Min huvudfråga ”Vilka tecken på akademisk skriftspråkskompetens finns i 
nyblivna respektive erfarna studenters texter?” handlar om hur akademisk skrift-
språksutveckling manifesteras i studenttexter. Utifrån denna huvudfråga ställer 
jag frågor som rör universitetet som skrivmiljö men också sådana som rör den 
beredskap för skrivande i högre utbildning som gymnasieskolan gett studenterna: 

• Vad finns det för vägar till ett akademiskt skriftspråk?  
• Hur ser vägarna ut? 
• Vilka hinder – och möjligheter – möter studenterna på olika vägar? 
• Vilken attityd till det akademiska skrivandet har studenterna? 

1.4 Centrala begrepp och avgränsningar 
Inledningsvis ska något sägas om bruket av de centrala begrepp som förekommer 
i analysen av studenttexter och i intervjusamtalen med studenterna.  

När det gäller användningen av termerna genre och texttyp lutar jag mig mot 
den distinktion som beskrivs i Blåsjö (2006). I den här avhandlingen används 
termen genre när jag avser hela texter som skribenterna själva har ett specifikt 
namn på, exempelvis artikel, insändare eller PM. Termen texttyp används istället 

                                                           
1 Propositionen Den öppna högskolan (2001) presenterar målsättningen att 50 % av alla 
årskullar ska ha påbörjat högre utbildning före 25 års ålder. 
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om delar av texter där en viss språkhandling utförs, exempelvis analys eller reflek-
tion (jfr Hellspong & Ledin 1997, Björk & Räisänen 2003). Genreteorier känne-
tecknas ofta av ett pragmatiskt perspektiv, men också av en genomgripande oenig-
het om vad som egentligen utgör genrer och vilken funktion dessa fyller i olika 
sammanhang (jfr Berge & Ledin 2001, Ledin & Selander 2003). Jag inser själv-
klart att genrebegreppet kan definieras på fler sätt än det enkla – men hanterbara – 
sätt jag har valt här.  

’Literacy’ som begrepp är mångfasetterat. Det har sedan 1980-talet blivit allt 
vanligare att tala om olika områden där vi kan sägas utveckla socialt situerad 
literacy: school literacy, computer literacy, moral literacy, emotional literacy, 
web literacy och cultural literacy är några sådana exempel (jfr Collins & Blot 
2003). Literacyforskningen idag kan därför handla om dagboksskrivande, chatt, 
graffiti och andra skriftspråkliga praktiker som oftast inte ryms inom utbildnings-
väsendets ramar. Ett exempel på sådan forskning är Hull & Schultz (2002) som 
har undersökt hur elevernas vardagsliteracy tas emot och hanteras i skolans 
diskurs. Literacyforskning med ett multimodalt fokus representeras främst av 
Kress & van Leeuwen (2001). De menar att inte bara skriftspråket utan även 
gester, ljud, bilder och symboler ingår i en människas literacykompetens. En 
annan intressesfär är skriftspråkliga praktiker i yrken som länge betraktats som 
icke-skriftliga. Inom projektet ”Skriftbruk i arbetslivet” undersöks t.ex. vad 
människor läser och skriver i sitt dagliga arbete, med syftet att undersöka skrif-
tens roll i arbeten som inte har skrivande som främsta arbetsuppgift. Inom pro-
jektet har skrivande och läsande på bl.a. bilverkstäder, äldreboenden, lastbilscen-
traler och sportbutiker undersökts (se Karlsson 2003, Karlsson & Ledin 2004, 
Karlsson 2005, 2006).  

Min användning av literacy-begreppet i den här avhandlingen ryms i termen 
akademisk skriftspråkskompetens. Det är en försvenskning av det något vidare 
’academic literacy’ och innebär en ansats att applicera literacy-begreppet på de 
akademiska, skriftspråkliga aktiviteter som står i fokus i min undersökning (i 
avsnitt 2.1.3 diskuterar jag literacy-begreppet utförligare). I den här avhandling-
en kommer jag alltså genomgående att använda termen akademisk skriftspråks-
kompetens när jag resonerar om de studenttexter som ingår i studien. 

Jag utreder inte specifikt frågor om studenter med svenska som andraspråk, 
skrivprocessen som sådan, lärarrespons, revideringar av texter, bedömningsfrågor 
eller existerande undervisningspraktiker inom högre utbildning, även om jag 
ibland tangerar också dessa frågor i min analys.  

1.5 Tillgång till framgång 
I min licentiatavhandling Tillgång till framgång. Lärare och studenter om sta-
dieövergången till högre utbildning (Ask 2005b) visar jag att problemet med 
studenternas akademiska skrivande är komplext och berör faktorer som klass, 
kön och etnicitet, men också svenskämnets och gymnasielärarnas roll i skapandet 
av en hållbar skriftspråklig kompetens. Inom ramen för den undersökningen 
sökte jag av den orsaken också svar på frågan ”Varför varierar studenters skriv-
förmåga i så hög grad?” Genom intervjuer med verksamma svensklärare på 
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gymnasieskolan och med studenterna själva kartlade jag möjliga bakgrundsfaktorer 
som kan bidra till förståelsen av den varierande skrivförmåga som finns i den 
undersökta gruppen. Slutsatserna från den delen av undersökningen som rör 
gymnasielärarnas roll i utvecklingen av en akademisk skriftspråkskompetens 
återfinns endast i licentiatavhandlingen och refereras bara i undantagsfall här. De 
delar av licentiatavhandlingen som berör studenter och studenters skriftspråk i 
övergången till universitetsstudierna har bearbetats och införlivats i den här texten 
(kapitel 4 och 5). 

1.6 Avhandlingens disposition 
I kapitel 1 har jag presenterat avhandlingens övergripande syfte och frågeställ-
ningar. Kapitel 2 ger en teoretisk bakgrund till de forskningsområden som är 
centrala för avhandlingen. I kapitel 3 redogör jag för metod och material. I de 
efterföljande kapitlen presenteras analyser av intervjuer med nya lärarstuderande 
(kapitel 4) och analys av deras texter (kapitel 5). Kapitel 6 och 7 ägnas åt de 
erfarna studenterna och analys av deras texter. Hur studenterna å ena sidan talar 
om skrivandet, och hur de å andra sidan realiserar det i sina texter avhandlas i 
kapitel 8. Resultaten sammanfattas och diskuteras slutligen i kapitel 9.  
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2 Bakgrund och 
forskningsöversikt  

För att förankra min undersökning i ett större sammanhang sammanfattar jag i 
det här kapitlet forskning som på olika sätt är relevant för studien. Den teoretiska 
förankringen är i hög grad eklektisk, eftersom det inte finns något övergripande 
teoribygge som täcker alla aspekter av akademiskt skrivande. Sammanfogningen 
av olika teoretiska perspektiv är inte alltid oproblematisk, men min målsättning 
är att använda teorier från olika fält som tillsammans kan ge relevant kunskap 
om det akademiska skrivandet. Sammantaget kan de säga något om hur studenter 
navigerar i de akademiska textvärldarna och ge en bild av hur texter som skrivs 
under en utbildningstid kan variera i innehåll och form. Jag har främst hämtat 
teoretisk kunskap från tre olika fält: sociokulturell teori, språkvetenskaplig 
forskning om akademiskt skrivande samt literacyforskning. I viss mån berörs 
också forskning om socialisation och identitet i samband med stadieövergångar i 
utbildningssystemet. 

2.1 Språkets sociala sammanhang 
I detta avsnitt lägger jag ett sociokulturellt perspektiv på språk och makt i för-
hållande till skola och högre utbildning. I det sammanhanget är också literacy-
begreppet centralt eftersom det rymmer aspekter på språk och språkande som går 
utanför enbart läs- och skrivförmåga. 

2.1.1 Sociokulturell ansats  
Den bärande huvudtanken i ett sociokulturellt perspektiv på människans lärande 
är att detta lärande är historiskt och socialt situerat (se t.ex. Säljö 2000:38 ff). 
Välfungerande kommunikativa processer är av yttersta vikt för att individer ska 
få tillgång till intellektuella redskap, men också för att de ska kunna använda 
redskapen på rätt sätt i sitt sammanhang. Det kraftfullaste redskapet för vårt 
tänkande och vårt handlande är språket. 

Wertsch (1991) introducerar det sociokulturella perspektivet på ’medierad 
handling’ och tar sin utgångspunkt utanför individen för att undersöka hur mentala 
processer är kopplade till kulturell och social omgivning. Olika typer av redskap 
utgör hjälpmedel i språksituationen. Bruket av fysiska redskap (exempelvis pennan, 
datorn eller miniräknaren) och intellektuella redskap (språk och tänkande) ger oss 
möjligheter att behärska det sociala och kommunikativa sammanhang vi ingår i. 
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Vår kunskap är beroende av fysiska redskap som utvecklats inom vår kultur, t.ex. 
artefakter som penna och papper, och av intellektuella redskap som exempelvis 
det matematiska språket. Detta kan utvecklas till frågor om makt och auktoritet: 
rätt kulturella redskap kan ge makt genom kunskap om rätt sätt att tala och skriva, 
rätt genrenormer och rätt referensramar enligt den aktuella diskursens normer. 
Att inte ge en individ tillgång till ett redskap är också maktutövning, likaså att 
påtvinga henne ett redskap hon inte vill ha eller ser nyttan av.  

Det sociokulturella perspektivet på lärande har blivit dominerande inom 
forskning i svenska med didaktisk inriktning (se exempelvis Göransson 2004, 
Bergöö 2005, Olin-Scheller 2006 m.fl.). Dessa forskare undersöker på olika sätt 
hur språkanvändningens betydelse och funktion varierar mellan olika samhälleliga 
och sociala kontexter. I min avhandling blir förståelse av sociokulturell variation 
inom högre utbildning viktig när jag beskriver individens möjligheter att erövra 
det akademiska språket.  

2.1.2 Språk och social bakgrund i utbildningssystemet  
Den skriftspråklighet som formas i barns och ungdomars medvetande räcker inte 
alltid till i skolans språkliga praktik (jfr Callewaert & Nilsson 1980, Brice Heath 
1983, Street 1995). Inte för att eleverna saknar innehåll i sina tankar, utan för att 
det sätt de förmedlar sin kunskap på via språket inte passar in i rådande norm. De 
språkliga ofullkomligheter vissa grupper av barn visar i skolan är inte i sig en 
brist på något, utan de visar snarare en skillnad i tillägnandet av språkmönster. 
Redan för 30 år sedan visade Labov hur det amerikanska utbildningssystemet 
misslyckats i sitt uppdrag att införliva dessa barn:  

Det huvudsakliga fel som vidlåder teorin om den verbala depriva-
tionen är att den lägger skulden för det misslyckade resultatet av 
barnets uppfostran på dess personliga brister. För närvarande anses 
dessa brister vara en följd av hemmiljön. Barnets misslyckande i 
skolan tillskrivs traditionellt dess otillräcklighet; men när miss-
lyckandena antar sådana väldiga proportioner förefaller det oss 
nödvändigt att ta i betraktande de sociala och kulturella hindren för 
inlärningen och skolans oförmåga att rätta till den sociala situatio-
nen. (Labov, citerad efter Loman 1974:209) 

Skolan är inte en optimal plats för alla barn att tillägna sig kunskap om den 
rådande diskursen, eftersom den baseras på majoritetskulturens språk och språk-
bruk:  

In some communities these ways of schools and institutions are 
very similar to the ways learned at home; in other communities the 
ways of school are merely an over-lay on the home-taught ways 
and may be in conflict with them. (Brice Heath 1986:97)  

Utbildningspolitiska satsningar och en breddad rekrytering till högre utbildning 
gör det allt viktigare att förstå hur tillgång till ”rätt” språk och språkbruk innebär 
makt – eller icke-makt – i utbildningssystemen (jfr Collins & Blot 2003). Studenter 
som saknar akademisk bakgrund i hemmiljön är en snabbt växande grupp inom 
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högre utbildning. Ofta upplever de sig som språkligt otillräckliga i den akade-
miska omgivningen, eftersom de utbildningsformer de har erfarenhet av inte 
förberett dem för de språkliga utmaningar som akademiska studier innebär 
(Ask & Sandblad 2003, Ask 2005a, b). 

2.1.3 Literacy: mer än läs- och skrivförmåga 
Ett viktigt begrepp i resonemangen om akademiskt skrivande är ’literacy’. I 
termen literacy ligger flera sätt att förstå människans språkande i förhållande till 
social kontext. En möjlig svensk översättning skulle kunna innehålla formule-
ringar som språkhändelse (Karlsson & Ledin 2004), litteracitet (Wedin 2006) 
eller språkande etc. Literacy handlar inte bara om att kunna läsa och skriva. Det 
handlar också om att kunna tänka, tala och agera och på så sätt ingå i en diskurs, 
samt att inom denna diskurs kunna visa upp sina kunskaper och färdigheter i tal 
och skrift. 

Literacyforskningen intresserar sig för bruket av literacy på ett individuellt, 
institutionellt och samhälleligt plan. Fältet är delat i en autonom och en ideolo-
gisk förståelse av literacy och den diskursiva kampen om literacy-begreppet är 
hård. Med den autonoma modellen betraktas literacy som ett psykologiskt och 
individrelaterat fenomen och forskningen är inriktad på ”universelle mentale 
konsekvenser af literacy: rationalitet, logik, abstrakt tænkning” (Holm 2006:29). 
Ur ett ideologiskt perspektiv ses istället literacy som en komplext sammansatt 
social företeelse som är avhängig av värdeladdade sociala och politiska proces-
ser. ”Literacy is a social activity and can best be described in terms of the literacy 
practices which people draw upon literacy”, skriver Barton (1994:36) och menar 
vidare att människan behöver olika typer av literacy i olika situationer – dessa 
former av literacy är beroende av sociala relationer och social och samhällelig 
historia: 

People’s literacy practices are situated in broader social relations. 
This makes it necessary to describe the social setting of literacy 
events, including the ways in which social institutions support par-
ticular literacies. (a.a.1994:43)  

Literacy är enligt den ideologiska modellen situerad i olika sociala diskurser, och 
forskningsfältet är därför praxis-orienterat och har fokus på ”kulturelt og historisk 
variable sociale relationer og praksisformer omkring literacy” (Holm 2006:29).  

2.1.4 Akademisk literacy och frågan om makt 
En forskningsinriktning inom den ideologiska förståelsemodellen av literacy är 
New Literacy Studies (hädanefter NLS). Inom NLS har perspektivet breddats, 
och man har utvecklat förståelsen av literacy till ett bredare fält där sociokulturella, 
etnografiska och antropologiska ansatser möts. Fältets forskningsintresse är hur 
literacy i mångsidiga och socialt situerade praktiker kan utgöra maktstrukturer av 
olika slag (Street 1993, 1995, Gee 2002, Collins & Blot 2003). En sådan praktik 
är exempelvis utbildningssystemet, ett system som också är knutet till status, 
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makt och icke-makt (Barton & Hamilton m.fl. 2000, Yagelski 2000). Street 
beskriver förhållandet på följande sätt:  

When we participate in the language of an institution, whether as 
speakers, listeners, writers, or readers, we become positioned by 
that language; in that moment of assent, myriad relationships of 
power, authority, and status are implied and reaffirmed. (Street 
1995:127) 

Utbildningssystemet och dess språkliga institutioner som Street beskriver studeras 
under benämningen academic literacy (Johns 1997, Lea & Street 1998, Lea & 
Stierer 2000).2 Det Lea & Street för in i literacy-debatten är aspekter på individens 
identitetsutveckling och frågan om institutionell makt i förhållande till det aka-
demiska skrivandet. 

En svensk benämning på NLS är skriftbruksforskning (Blåsjö 2006:24). Det 
innebär etnografiskt baserad forskning om vad skrift innebär för individens iden-
titetsarbete. Inom skriftbruksforskning om akademiskt skrivande märks exem-
pelvis Ivanič (1997) och Lillis (2001). Det skriftbruksforskarna främst undersö-
ker är konkreta och situerade skrifthändelser, exempelvis hur studenter i sina 
texter närmar sig den akademiska diskursen, men också hur vardagslivets diskur-
ser spelar en roll i den processen. Skriftbruksforskare är ofta kritiska mot det 
akademiska skrivandets rigida normer, och de argumenterar för att både de aka-
demiska språkvärldarna och individen måste delta i ett gemensamt förändrings-
arbete (Blåsjö 2006). I min undersökning närmar jag mig skriftbruksforskning-
ens metod och undersökningsobjekt, även om jag inte i alla avseenden ställer 
mig bakom den kritik som inriktningen riktar mot det akademiska skriftspråkets 
normsystem, vilket uppfattas som kvävande och krävande. Istället vill jag betona 
att normsystemen spelar en viktig roll för forskningssamhället i stort, eftersom 
de syftar till att göra forskningsprocessen klar och genomskinlig.  

En inriktning som främst intresserar sig för genreforskning är den s.k. nyreto-
riken, företrädd av bland andra Swales (1990), Freedman & Medway (1994) och 
Berkenkotter & Huckin (1995). Denna forskningsinriktning har en social profil 
och ser i genrestudier möjligheten att undersöka hur olika samhälleliga institu-
tioner hanterar sin kunskapsmassa och hur de producerar och praktiserar kun-
skap. Tillägnandet av en genrekompetens ses här som en social process, snarare 
än som enbart en inomtextuell företeelse. Därför kan inte genrekunskap enbart 
läras ut utan måste ackommoderas hos individen genom socialisationsprocesser.3  

Forskning om akademisk literacy med fokus på kontextens betydelse för indivi-
dens språkhandlingar finns exempelvis hos Freedman (1987) som har undersökt hur 
juridikstudenter gör inträde i de språkvärldar de omges av under utbildningstiden. 
En liknande undersökning gör även Blückert (2006), som intresserar sig för hur 

                                                           
2 Notera att academic i en engelskspråklig kontext inte nödvändigtvis har att göra med 
högre utbildning. Academic literacy som engelsk term inbegriper alla utbildningsstadier. 
Ibland används också förkortningen EAP, English for Academic Purposes (se vidare 
Hyland & Hamp-Lyons 2002). 
3 Den australiensiska genreskolan (också kallad Sydneyskolan), menar att genrekunskap 
är en fundamental del av språkkunskapen hos en individ och att denna kunskap kräver 
explicit undervisning (se exempelvis Hedeboe & Polias 2000, Martin 2002). 
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juridikstuderande lär sig sitt ämnes typiska textnormer. Hur studenter inom olika 
universitetsämnen lär sig en ämnesspecifik genre eller ett specifikt fackspråk 
utreds även av Blåsjö (2004). Hon visar i sin avhandling vilka språkliga redskap 
som utvecklas inom universitetsämnena historia och nationalekonomi och hur 
olika kunskapsbyggande miljöer med varierande social kontext använder språk 
på olika sätt.  

2.2 Akademiskt skrivande – en definition 
Vetenskapligt skrivande är, liksom allt språkande, historiskt och kulturellt situerat. 
Akademiska texter skiljer sig på många sätt från andra texter i samhället. Ett 
utanförperspektiv på akademiska texter innebär ofta att de upplevs som stela, 
svåra och omständliga (jfr Germano 2005:102). Att olika miljöer bygger upp 
specifika normsystem för de texter som skapas och används inom den aktuella 
praktiken är dock inget som är unikt för universitet och högskola. Utanför uni-
versitetsvärlden finns självklart också avancerade kunskaper och språkbruk (se 
exempelvis Karlsson 2006). Men akademiska texter utmärks av vissa unika sär-
drag som det kan vara svårt att få grepp om, inte minst eftersom de varierar med 
ämnestillhörighet, institution, lärosäte och nationell och internationell universi-
tetskultur. 

’Akademiskt skrivande’ är ett begrepp som ofta används tämligen oproblema-
tiserat, som om det råder konsensus om vad det egentligen innehåller. Ibland 
kan akademiskt skrivande, i sin vidaste betydelse, innefatta allt skrivande med 
utbildningssyfte inom (högre) utbildning. Men det kan också användas mer 
specifikt om det skrivande forskare ägnar sig åt när de skriver för att publicera 
kunskap och nya rön för kollegor. Thaiss & Myers Zawacki (2006) presenterar 
några möjliga karaktäristika för akademiskt skrivande och försöker hitta en slags 
minsta gemensamma nämnare för det som går över ämnes- och kulturgränser. 
Akademiskt skrivande kan då definieras som följer: 

1. Clear evidence in writing that the writer(s) have been persistent, 
open-minded, and disciplined in study. […] 

2. The dominance of reason over emotion or sensual perception. 
[…] 

3. An imagined reader who is coolly rational, reading for informa-
tion and intending to formulate a reasoned response. […] (2006:5 ff) 

De karaktäristika (uthållighet, öppet sinnelag, studiedisciplin, saklighet och mål-
gruppsinsikt) som presenteras ovan ser nog så enkla och självklara ut, men är, 
som författarna också påpekar ”devilishly hard to teach and even to observe in 
any given piece of writing” (2006:7). Ofta reduceras konventionerna för akade-
miskt skrivande till mytomspunna regler som studenter försöker få tag i och 
förstå. Det kan exempelvis vara det upplevda förbudet mot förstapersonspronomen 
eller det nitiska rannsakandet av referenshanteringen. 

Akademiska texter karaktäriseras av typiska språkliga redskap, vilka moti-
veras av en enhetlighetssträvan som har målet att säkra genomskinligheten i 
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forskningsprocessen. Forskare rapporterar därför sina resultat genom att an-
vända sig av standardiserade textmönster med specifika krav. De krav som 
utgör en definition på akademiskt skrivande är: krav på språklig klarhet, veten-
skaplig genomskinlighet, objektivitet, kritisk-analytisk kompetens, analys, akribi 
och anpassning till rådande skriftspråksnormer (Svensson 1995, Dysthe & 
Hertzberg m.fl. 2002, Lindstedt 2002). Tre byggstenar i det akademiska skrivandet 
kan sammanfattningsvis sägas utgöra basen för analysen i den här avhandlingen. 
Texter som skrivs och används i akademiska sammanhang förväntas innehålla 
tydliga tecken på  

• kritisk-analytisk kompetens 
• akademiska textkonventioner  
• lyhördhet för stil- och skriftspråkskonventioner.  

2.3 Akademisk skriftspråkskompetens i 
praktiken 
 
Det här avsnittet behandlar forskning om studenters kritisk-analytiska kompetens, 
kunskap om akademiska textkonventioner och lyhördhet för stil- och skrift-
språkskonventioner. Studenterna gör mer eller mindre öppna positioneringar i 
sina texter. Dessa positioneringar blir synliga när den kritisk-analytiska kompe-
tensen undersöks genom analys av personlig röst, metatext och val av språk-
handlingar. Men också centrala akademiska textkonventioner som referat, refe-
renshantering och citering kan innebära positioneringar, likaså hur studenten i 
sin text förhåller sig till ett (akademiskt) stilideal.  

2.3.1 Kritisk-analytisk kompetens 
En central del för all forsknings vidkommande är skribentens förmåga att förhålla sig 
kritisk-analytisk till sitt stoff och att synliggöra detta i den skrivna texten. En 
kritisk-analytisk kompetens4 är en förutsättning för forskningens utveckling, dels 
genom att all forskning ifrågasätts och granskas, dels genom att det öppnar för 
nya tankebanor och nya vetenskapliga upptäckter. Förmåga till kritiskt tänkande 
är något studenter förväntas ha börjat utveckla redan i gymnasieskolan, åtmin-
stone om man läser Läroplan för de frivilliga skolformerna (1994). Där sägs till 
exempel följande under rubriken ”Skolans uppdrag”:  

Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och för-
hållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis 
närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och ar-
beta. (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994:5)  

                                                           
4 Jag använder både benämningarna kritisk-analytisk medvetenhet och kritisk-analytisk 
kompetens i den här texten. Kritisk-analytisk medvetenhet betyder här att individen är klar 
över att kravet finns. Kritisk-analytisk kompetens använder jag om en manifest färdighet 
som innebär att studenten kan visa sin kritisk-analytiska medvetenhet i text. 
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Högskolelagen förordar också kritiskt tänkande, problemlösning och självstän-
dighet. Grundförutsättningen för ett vetenskapligt förhållningssätt i högre utbild-
ning slås fast i formuleringen att utbildningen ska vila ”på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet” (Nya högskolelagen: Nya hög-
skoleförordningen 1994:1434). Intentionerna i styrdokumenten till trots visar 
elever och studenter på olika nivåer i utbildningsväsendet inte alltid prov på ett 
utvecklat kritiskt-analytiskt medvetande. I en studie gjord av Högskoleverket 
(Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen 2006) undersöks den veten-
skapliga kvaliteten på examensarbeten inom lärarprogrammet. Undersökningen 
visar bland annat att en majoritet av studenterna ofta är normativa, att de har 
svårt att göra teoretiska förankringar och att de sällan ger uttryck för en kritisk-
analytisk kompetens i sina texter (se även Emsheimer 2000, Ask 2005b).  

En kritisk-analytisk kompetens kan innebära att skribenten positionerar sig 
kunskapsmässigt gentemot personer, teorier, inriktningar eller ett ämnesinnehåll. 
Tanken att våra jag måste utvecklas i samspel med andra går tillbaka till Bakhtins 
dialogism och tanken om vikten av en ”significant other” i det samspelet (Mead 
1934, Bakhtin 1981, 1997). Positioneringar i elevtexter har undersökts bland 
annat av Smidt (t.ex. 1999, 2002) och Ongstad (1996). Smidt menar att skribenten 
(elev, student eller forskare) i sin text positionerar sig gentemot 1) sitt ämne, 2) 
existerande normer och förväntningar och 3) sig själv och sin identitet (1999:90).  

I en akademisk kontext är skribentens positionering i förhållande till det ämne 
texten behandlar både förväntad och självklar. Ett ifrågasättande och ett kritiskt-
analytiskt medvetande kan sägas utgöra kärnan i vetenskapligt tänkande, och det 
förväntas vara synligt i akademiska texter. Också positionering gentemot akade-
miska skriftspråksnormer uppmärksammas – och det förutsätts att dessa normer 
följs. Hur skribenter förhandlar sin personliga identitet i akademiska texter är 
dock inte primärt fokus för den akademiska läsaren och är oftast heller inte ett 
förväntat inslag i vetenskapliga texter (se vidare avsnitt 9.3.1 där alternativt 
akademiskt skrivande diskuteras). 

Men positionering kan alltså också innebära att skribenten startar en identi-
tetsprocess i sitt skrivande. Detta undersöks av Ivanič (1997), som bland annat 
studerat hur vuxna studenter med icke-akademisk bakgrund förhandlar olika 
identiteter i sina texter inom högre utbildning. Ivanič menar att skrivande inte 
bara är presentation av ett innehåll, utan också en representation av skribentens 
jag. I en akademisk diskurs är jagets position inte självklar, och Ivanič menar 
därför att osäkra studenter ofta känner sig alienerade i förhållande till sitt skri-
vande. Hon använder begreppen ’autobiographical self’ och ’discoursal self’ 
(1997:24) när hon undersöker studenters skrivande och identitetsarbete. Det 
förstnämnda, det ’självbiografiska jaget’, utgörs av den identitet individen har 
med sig in i skrivandet – alltså summan av livserfarenheter, tidigare utbildning 
och sociokulturell bakgrund. I min undersökning beskriver studenterna sina 
’självbiografiska jag’ i samtalsintervjuerna där jag ställer frågor om individens 
relation till skrivandet, hur de upplever sig själva i förhållande till akademiskt 
skrivande och hur de inom utbildningstiden kanske har förändrat detta förhåll-
ningssätt och sin egen identitet (se kapitel 4 och 6). Det ’diskursiva jaget’, menar 
Ivanič, innebär istället att individen i en anpassningsprocess försöker förstå krav 
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och normer i en ny diskurs. Spår av denna process blir synlig i analyserna av de 
studenttexter som återfinns i kapitel 5 och 7. 

2.3.2 Akademiska textkonventioner 
Skrivforskning om hur studenter på olika nivåer i utbildningssystemen förhåller 
sig till de normsystem de söker inträde i är ett växande fält, särskilt inom det 
anglosaxiska området. Här redovisar jag främst skrivforskning som är relevant 
för studien av studenters akademiska skrivande. En grundligare forskningsöversikt 
som också inkluderar psykolingvistisk skrivforskning samt forskning om skri-
vande i arbetsliv och i massmedier finns hos Blåsjö (2006) och Hyland (2002c). 

Personlig röst, metatext, citering 
Positionering i akademiska texter genom bruket av personlig röst (synlig genom 
val av pronomen, direkta frågor och läsardirektiv) har bland annat studerats av 
Baynham (1999), Tang & Suganthi (1999) och Hyland (2001, 2002a, 2002b). 
Den forskningen visar hur personlig röst – eller undertryckandet av den – i akade-
miska texter på studentnivå är en del av den retoriska konstruktionen av identitet.  

I metatext positionerar sig studenten dels gentemot det innehåll texten behandlar, 
dels mot sina läsare. Metatext i studenttexter undersöks av Hyland & Tse (2004). 
De beskriver bruket av metatext inte bara som en inomtextuell resurs, utan också 
som en social aktivitet som signalerar studentens identitet, personlighet och vilja 
att ingå i en akademisk diskurs. Metatext ska därför förstås som uttryck för en 
funktionell strategi i texter: 

With the judicious addition of metadiscourse, a writer is able not 
only to transform a dry, difficult text into coherent, reader-friendly 
prose, but also relate it to a given context and convey his or her 
personality, credibility, audience-sensitivity, and relationship to 
the message. (2004:157) 

Metatextuella kommentarer i vetenskapliga artiklar skrivna av etablerade forskare 
har bland annat undersökts av Breivega & Dahl m.fl. (2002) som inom det s.k. 
KIAP-projektet undersöker norska, franska och engelska vetenskapliga artiklar 
och visar att skribentens ämnestillhörighet påverkar de metatextuella inslagen i 
akademiska texter mer än nationell tillhörighet. Hur normer för skrivandet varierar 
med kulturell och nationell diskurs faller inom fältet kontrastiv retorik, vilket 
bland andra representeras av Mauranen (1993).  

Om citering i professionell akademisk text skriver Hyland (1999) och visar att 
skribenter inom humaniora och samhällsvetenskap är mer benägna att citera än 
naturvetare och ingenjörer. Humanister och samhällsvetare använder också fler 
anföringsverb och nyttjar dessa för att markera positioneringar.  

Referat och referenshantering 
Att skapa ny kunskap utifrån innehållet i olika källtexter är väsentligt för det 
akademiska skrivandet. Oftast produceras inte så mycket ny kunskap i student-
texter, utan det handlar ofta istället huvudsakligen om refererande, återgivande 
skrivande. Lärare önskar se prov på studentens kritisk-analytiska kompetens, 
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men får ofta enbart en sammanfattning av de texter studenten har läst. Jakobs 
(2003) menar att den pragmatiska kontexten, skrivsituationen och personliga 
egenskaper hos skribenten avgör om en text endast reproducerar gammal kunskap 
eller producerar ny. Med pragmatisk kontext avses här den universitetskultur där 
skrivuppgiften skapas och används. Olika universitetsämnen och lokal kultur 
påverkar formuleringar och innehåll i de uppgifter som studenterna får.  

För att kunna integrera andras texter i sin egen måste studenten läsa källtexten, 
processa informationen genom att bedöma relevansen, välja ut väsentliga delar, 
tolka författarens intentioner och slutligen integrera betydelsefulla delar i den 
egna texten på ett sätt som kan accepteras i den rådande diskursen. Det är en inte 
helt enkel process för många studenter och spår av ett havererat förlopp kan bli 
tydliga i deras texter: 

Errors and deficiencies in processing the literature may be docu-
mented in the text in a number of ways: for example, as misinter-
pretations, attributions of nonexistent contents, or ineffective ar-
guments. Too great a degree of mental incorporation may lead to 
unintentional plagiarism, too superficial an assimilation, to unveri-
fiable references. (Jakobs 2003:897) 

Jakobs talar ovan om oavsiktliga avskrifter som en av konsekvenserna av alltför 
undermålig bearbetning av källtextens innehåll. Övrig forskning bekräftar också 
att avskrift utan avsikt att vilseleda är vanligt (se exempelvis Connor & Kramer 
1995, Barker 1997, Crocker & Shawn 2002). Uppfattningen bland många svens-
ka studenter att det inte är fusk att skriva av källtexter (jfr Högskoleverket 2004) 
kan ha sin grund i en lång tradition av elevers s.k. forskning inom svensk grund-
skola och gymnasieskola. Nilsson (2002) visar att avskrift i olika former är en 
vanlig strategi för textproduktion redan i grundskolan. Studenters användning av 
källtexter har också undersökts av Flower m.fl. (1990) och av Hendricks & 
Quinn (2000) som har granskat hur nya studenter förstår och refererar till källtext 
i sina egna texter. De visar att framför allt nya studenter behöver lärares hjälp för 
att lära sig införliva olika röster i sina akademiska texter. 

Att också hänvisa med korrekta referenser till de källor som används i en text 
är nödvändigt för att texten ska vara vetenskapligt genomskinlig och hållbar. Det 
hänger starkt samman med tradition och konvention; vetenskapliga texter måste 
vara kontrollerbara och transparenta. Vilka källor en skribent väljer att stödja sig 
mot och vilka som utesluts eller avfärdas ger en fingervisning om skribentens 
teoretiska preferenser och akademiska tillhörighet. I icke-akademiska miljöer 
finns oftast inte samma krav på nogsamt redovisande av källor, vilket kan ställa 
till problem för studenter när de ställs inför detta nya krav (Se t.ex. Östlund-
Stjärnegårdh 2004, 2005a, 2006). 

2.3.3 Stil i akademiska texter 
Begreppet ’stil’ hänger samman med språkets funktion. Teleman & Wieselgren 
definierar stil som ”resultatet av textskaparens (= talarens eller författarens) val 
bland de synonyma uttryckssätt, som lexikon och grammatik erbjuder” (1980:7). 
En mer specifik definition av akademisk stil finns hos Jarrick & Josephson 
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(1996). De menar att den vetenskapliga stilen karaktäriseras av ”opersonlighet, 
precision, koncentration och organisation” (1996:17). Normerna för en akade-
misk stil bestäms av tradition och hävd inom språkliga praktiker där stilen brukas. 
Dessa praktiker varierar med ämne, kultur, social förankring, tid och rum. 
Exempelvis kan man tala om en engelsk stil (beskrivande, jämförelsevis avspänt 
språkbruk med en mer synlig författare) och en tysk stil som är mer abstrakt, 
hypotesstyrd och med en mindre synlig författare (Jarrick & Josephson 1996:19). 
Båda stilarna används för att förmedla forskning, men de gör det på skilda vis 
och med olika stilmedel. Thelander (2006) visar ur ett historiskt perspektiv hur 
språk och stil i främst språkvetenskapliga avhandlingar allt mer närmar sig den 
engelska stilen och beskriver den språkliga formen som ”mer åt det essäistiska 
hållet, personligt hållen på ett välavvägt sätt och utformad med ambitionen att 
hjälpligt kunna uppskattas också utanför den snäva fackkretsen” (2006:302). 

De akademiska stilmönstren har skapats under lång tid och speglar forskares 
strävan efter att vara öppna och tydligt redovisande när de förmedlar sina resultat. 
Målgruppen är andra forskare i vetenskapssamhället, och de förväntar sig vissa 
stilmönster som ofta är tagna för givna inom diskursgemenskapen. När studenter 
presenterar ett alternativt stilmönster eller inte lyckas närma sig en akademisk 
stil på ett tillfredsställande sätt, uppfattas det som ett ovälkommet stilbrott. En 
student som utforskar en ny textvärld måste därför sträva efter att skriva in sig i 
en ämneskultur. Att detta inte är en enkel sak beskriver etnologerna Ehn & Löf-
gren då de granskar hemlighetsstrukturerna och ogenomskinligheten i högre 
utbildning, där det outsagdas betydelse är central:  

Konventionerna är en ordningskatekes som disciplinerar skrivan-
det, deras kraft ligger i det försåtliga viskandet om gränser som 
blir synliga först när de överskrids på fel sätt. De många skrivord-
ningarna i den akademiska världen är en del av en svårfångad 
maktstruktur där genrer växer fram och klingar av. (Ehn & Löf-
gren 2004:74)  

Skrivandet är ett av de redskap som det är nödvändigt att vara förtrogen med för 
att bedriva framgångsrika studier vid universitet och högskola. De stilistiska 
redskap som är nödvändiga att känna till för att texten ska bli accepterad är dock 
inte alltid så lätta för nya studenter att få kunskap om (jfr Hertzberg 1995, Lillis 
1999, Turner 1999). 

Utgångspunkten för den vetenskapliga stilen tas i formell sakprosa som ofta är 
stramt hållen, opersonlig och framstår som objektiv. Skribentens val av ord och 
uttryckssätt är de tydligaste tecknen på stilmönster, men det kan också handla om 
syntax och grammatiska avvikelser. I skönlitteratur är avvikelser från skrivkon-
ventioner och andra normer ofta ett uppskattat tecken på en författares stil och 
personliga särdrag. Exempel på det är Vilhelm Mobergs dialektala drag, Astrid 
Lindgrens fantasifulla ordval och den brutna svenskan i Jonas Hassen Khemiris 
Ett öga rött (2003). I akademisk prosa uppfattas dock inte samma stildrag som 
charmiga, utan kan tolkas som ett utslag av naivitet, brist på ”akademiskhet” 
eller som medvetet trots från skribentens sida.  

Vad som däremot är acceptabelt språkbruk i akademiska texter är svårare att slå 
fast. Om val av ord och uttryckssätt drar uppmärksamheten från textens innehåll 
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och på så sätt stör läsningen kan man kanske säga att stilvalet är olyckligt. I 
texter av ovana studenter som söker kunskap om stilnormer finns ofta ett person-
ligt förhållningssätt i val av ord och uttryckssätt, och sådana formuleringar kan 
möta motstånd i en akademisk språkmiljö där mer opersonliga konstruktioner 
värdesätts. I många andra akademiska texter finns istället ett högtravande och 
abstrakt språk som genom sin stil exkluderar en del läsare istället för att bjuda in 
dem.5 Ofta används forskartexten som ett ideal (se avsnitt 2.5.1) för studenternas 
texter.  

2.4 Stadieövergångar 
Utbildningspolitiska satsningar har starkt förändrat studentgruppernas samman-
sättning på universitet och högskolor. I teorin och enligt utbildningssystemets 
egna styrdokument ska alla ha samma möjligheter att lyckas, medan det i praktiken 
blir tydligt att en individs möjligheter påverkas av faktorer som klass, kön och 
etnicitet (Garpelin 1997, 2003). Förhållandet mellan sociokulturell bakgrund och 
gymnasieval visar sig föga förvånande ha samband med kulturellt kapital, föräld-
rars utbildning och graden av akademisk socialisering i hemmet. I en stadieöver-
gång blir skillnader i skrivfärdighet och diskursiv förförståelse tydlig mellan dem 
som känner till utbildningskontextens språkliga normer (jfr mainstreambarnen 
hos Brice Heath 1983) och dem som inte gör det (jfr Trondman 1994:296 ff, 
Ambjörnsson 2000).6 Stadieövergången aktualiserar individens problematiska 
förhållande till institutionen. I främst anglosaxisk forskning är stadieövergången 
till högre utbildning väl beskriven (exempelvis Gardner & Upcraft 1989, Barefoot 
2000), men också i studier av studenter vid svenska universitet uppmärksammas 
denna övergång (Eklund 1991, Rönnbäck 1994, Persson 1996, Strand 2000). I de 
anglosaxiska undersökningarna av studenters upplevelser av första året inom 
högre utbildning framkommer osäkerhet om allmänna sociala och organisatoriska 
förhållanden, så som att inte hitta på campus, att inte få vänner och att känna sig 
vilsen och ensam i den nya omgivningen. Också problem med att utveckla stu-
dieteknik och självdisciplin är vanliga. Eftersom utbildningsstrukturerna inom det 
brittiska och amerikanska skolväsendet väsentligen skiljer sig från det svenska, är 
inte all forskning överförbar på svenska förhållanden. Iakttagelser av mer allmän 
natur innehåller dock erfarenheter som kan sägas vara gemensamma oberoende 
av nationalitet. En sådan erfarenhet är att det är svårt för många studenter att ta 
till sig det akademiska sättet att skriva, tänka och tala (Ivanič 1997, Lillis & 
Turner 2001), och en annan erfarenhet är att det tar tid att göra språkliga och 
sociala övergångar inom det akademiska systemet. 

Hur övergångsproblemen tar sig uttryck i texter skrivna av dem som gör över-
gången mellan svensk gymnasieskola och högre utbildning är relativt outforskat. 
                                                           
5 Den formella och opersonliga stilen stöter på motstånd även i akademiska kretsar. I 
avsnitt 9.3 diskuterar jag ’alternative academic writing’ och de ökande kraven på att få 
vara mer personlig i akademiska texter.  
6 Resonemanget har inspirerats av samtal om stadieövergångsproblematik inom den tvär-
vetenskapliga diskussionsarenan Mångfald och stadieövergångar vid Växjö universitet. 
(Se även Ask & Sandblad 2003).  



 

  22  
 

Problemen är dock av vidsträckt nationell natur. Om det vittnar uppkomsten av 
språkliga projekt som textverkstäder som ger hjälp till studenter (Strand 2000, 
Blückert 2002). Dessa satsningar syftar till att övergången ska harmonieras, och 
hjälpen blir en slags textuell inskolning för vuxna där övergången mellan stadierna 
överbryggas.  

En stadieövergång definierar jag som en individuell och social passage mellan 
två skeden i en utveckling. I ett första skede sker en lossbrytningsprocess (jfr 
Trondman 1994:246 ff). Lossbrytning innebär att en individ lämnar ett utbildnings-
stadium (här gymnasieskolan) bakom sig. I en passage gör individen ett första 
inträde i den nya diskursen, och i ett andra skede påbörjas en gradvis integrering 
in i universitetets textvärldar. Passagen kan självklart innehålla olika aspekter av 
övergångsproblematik. I min undersökning handlar det dock övervägande om 
individers förmåga att anpassa sig till skriftspråkliga konventioner och deras 
förhållande till universitetets textvärldar, men också något om vad själva lossbryt-
ningsfasen kan betyda allmänt för studenterna, eftersom deras allmänna välbe-
finnande påverkar passagen till universitetets textvärldar.  

Det ska också nämnas att faserna inte är så statiska som de kan verka. Vid en 
passage bör kampen mellan individernas erfarenheter och de institutionella nor-
merna vara som hårdast. Studenterna måste förhålla sig till normer som de ännu 
inte har så stor inblick i och kompetens för att anpassa sig till, men som de söker 
kunskap om. Efter hand erövrar individerna kunskap om dessa normer, och de 
blir så småningom medlemmar i diskursgemenskapen (jfr Lave & Wenger 1991, 
Ledin 1997). Det kanske mest avgörande för individens framgång i den textbase-
rade värld som högre utbildning utgör är alltså hennes förmåga att erövra det 
akademiska språket. I avsnitt 9.1 diskuterar jag vilka problem och möjligheter 
som ryms i stadieövergången och hur studenter förhåller sig till de akademiska 
textvärldarna som de då kommer i kontakt med. 

Övergångar av olika slag finns givetvis också under utbildningstiden på uni-
versitet eller högskola, men de undersöks inte specifikt här. När studenterna 
lämnar sin utbildning och går ut i arbetslivet sker en ny lossbrytningsprocess och 
ett nytt inträdesskede blir nödvändigt.7 Lossbrytningsprocessen från studielivet 
och studenternas inträde i yrkeslivet berörs endast kort i den här avhandlingen 
eftersom alla frågor om den bara kan bli hypotetiska. Studenterna är vid tillfället 
för undersökningen fortfarande just lärarstudenter, men i avsnitt 6.5 diskuterar 
jag ändå (hypotetiskt) värdet av det akademiska skrivandet i förhållande till stu-
denternas framtida lärarroll. 

2.4.1 Perifera deltagare 
Kunskaper om hur och varför man skriver akademiska texter ligger inbäddad i en 
akademisk praxisgemenskap, en gemenskap där studenterna kan sägas vara peri-
fera deltagare (jfr Lave & Wenger 1991:29 ff). En praxisgemenskap känneteck-
nas av att en grupp individer delar en aktivitet och förhandlar fram en gemensam 
identitet genom att de bidrar till konstruktionen av samma praxisgemenskap (jfr 

                                                           
7 Några studenter gör dock inte den övergången, utan stannar kvar inom universitetsvärl-
den som doktorander och möter då en annan stadieövergång. 
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Wenger 1998). Med tiden blir studenternas förståelse av diskursen allt mer kom-
plex och komplett. De blir gradvis fullvärdiga deltagare i praxisgemenskapen.  

Min undersökning handlar om studenter som strävar efter att bli accepterade 
medlemmar av den akademiska praxisgemenskapen. Under vägen till fullt delta-
gande prövar och omförhandlar de sina identiteter – i det här fallet den aktuella 
studentidentiteten och den framtida läraridentiteten. Utvecklingen styrs delvis av 
studentens egen ambition, men också av den rådande kulturens vilja att släppa in 
och välkomna nya deltagare. I en praxisgemenskap där kunskapsbyggande verk-
samheter står i centrum (ett universitetsämne, exempelvis) kan det vara svårt för 
studenten att finna en naturlig plats. En student skapar då istället sin identitet 
genom det egna studentskapet – det vill säga som en välanpassad, duktig och 
framgångsrik student, eller bara som en perifer deltagare eller en kritisk observatör 
(jfr Ivanič 1997, Benesch 1999).  

Den individ som söker medlemskap i en språklig gemenskap och vill ingå i 
rådande kulturmönster måste kanske genomgå en språklig socialisation som 
också innebär ett omskapande av den egna självuppfattningen. I den processen är 
språket avgörande:  

Det finns ingenting som så tydligt påminner klassresenären att hon 
kommer från en annan värld som just språkbruket i den nya värl-
den. Språktillägnelsen blir därför den viktigaste förutsättningen för 
integrationsprocessen i den nya världen. Den som inte förstår 
språket är utestängd från utbildningens innehåll. Den som inte kan 
använda språket, muntligt och skriftligt, är utestängd från möjlig-
heten att yttra sig på ett sådant sätt att hon kan bli tagen på allvar. 
Att vara en del av en värld är att så naturligt och avslappnat som 
möjligt kunna bruka dess språk; att inte kunna bruka dess språk 
blir beviset för att man inte tillhör denna värld utan en annan, vars 
språk av den utanförstående och ”bättre vetande” bedömaren kan 
etiketteras som torftigt och fattigt. (Trondman 1994:385) 

En bärande del i det identitetsomskapande som studenter deltar i i övergången 
till universitet och högskolor har på ett eller annat sätt att göra med språkan-
vändning, och då främst med skrivandet. Skrivandet tillmäts olika socialt värde i 
olika kontexter och processen att tillägna sig ett nytt sätt att tänka och uttrycka 
sig muntligt och skriftligt kan innebära en identitetskris för individen. I den här 
avhandlingen undersöks visserligen individens förhållande till akademiska normer 
för skrivandet, men paralleller kan dras till det identitetsarbete andraspråksinlärare 
genomgår i processen att lära sig ett nytt språk (se exempelvis Granberg 2001).  

2.4.2 Stadieövergångar i utbildningssystemet  
Hur ett föregående utbildningsstadium är utformat påverkar individens stadie-
övergång till nästa nivå i utbildningssystemet. Därför sammanfattar jag kort 
forskning som behandlar gymnasieskolans utveckling i modern tid, företrädesvis 
på 1990-talet och framåt. (För en genomgång av svenskämnets utveckling ur ett 
vidare historiskt perspektiv hänvisar jag till Tarschys 1955, Isling 1988, Thavenius 
1981, 1991, 1999). 
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Den senaste gymnasiepropositionen (Växa med kunskaper: om gymnasiesko-
lan och vuxenutbildningen 1990) lade grunden för de stora förändringar som 
gymnasieskolan genomgick under 1990-talet. Kommittén för gymnasieskolans 
utveckling framhåller att reformen var nödvändig för att gymnasieskolan skulle 
kunna möta individens krav på livslångt lärande i en värld som ställer krav på 
flexibilitet, datorvana samt kommunikativ och social kompetens. Styrningen av 
skolan decentraliserades och kommunerna fick ansvar för att driva en ny pro-
grambaserad gymnasieskola (Skolfrågor: om skola i en ny tid 1997).  

Gymnasieskolan, som den har utvecklats sedan reformen 1994 uppvisar, trots 
sin programstruktur som ska ge allmän behörighet till universitet och högskola, 
ändå en uppdelning mellan yrkesförberedande program å ena sidan och studie-
förberedande å den andra (Malmgren 1992, Hill 1998, Ambjörnsson 2004, Ask 
2005b). Uppdelningen leder till att undervisningen i svenska på de olika pro-
grammen inte bedrivs på samma sätt och med samma innehåll. Därför genererar 
programmen elever med olika kunskaper och färdigheter. I styrdokumenten är 
detta i sig ingen motsättning, då svenskämnet inte behöver utformas på samma 
sätt på olika program. Problemet är att kunskaperna ska vara likvärdiga efter 
avslutad kurs, eftersom betygen ger eleven tillträde till akademiska studier. 
Likformighetssträvan i styrdokumenten innebär att alla elever som har avslutat 
ett nationellt program ska lämna gymnasieskolan med allmän högskolebehörighet.  

Gymnasieskolan ska alltså enligt intentionerna i Lfp94 förbereda både för studier 
och för arbetsliv. Eleverna ska, enligt läroplanen, under sin gymnasieperiod 
utveckla ett analytiskt tänkande och anamma vetenskapliga tankemönster (Lärar-
boken: läroplaner, skollagen, policydokument 2003). Detta betyder i praktiken att 
de elever som har siktet inställt på högskolestudier och därför är studiemotiverade 
läser samma kurser i kärnämnet svenska som de som är skoltrötta och vill ut i 
arbetslivet så fort som möjligt. Hill (1998) frågar sig om inte det betyder att 
klassresan har blivit obligatorisk för dessa skoltrötta elever:  

När vi nu, bland annat för att, som det heter, tillfredsställa arbetsli-
vets behov av kompetent arbetskraft, kräver av alla att de ska skaf-
fa sig en grundläggande ’akademisk’ bildning även inom de yrkes-
förberedande programmen, innebär det att vi försöker göra ’klass-
resan’ obligatorisk? (1998:12) 

Hill visar i sin avhandling hur ungdomar från arbetarkulturer reagerar på och 
värderar den undervisning de tar del av i gymnasieskolan. Eleverna från yrkes-
förberedande program i Hills undersökning har oftast inte som målsättning att 
studera vidare efter gymnasieskolan. De ser istället sin framtid i arbetslivet där 
den praktiska yrkeskompetens som gymnasieskolan gett dem ska tas i bruk.  

Förändringarna inom gymnasieskolan under 1990-talet har främst varit inriktade 
på homogeniserande mål: lika valmöjligheter och valfrihet för alla. Möjligheten 
att välja att inte skaffa sig högskolebehörighet finns dock knappast, vilket Hills 
intervjupersoner menar känns betungande då de ofta uppfattar den teoretiska delen 
av sin utbildning (alltså kärnämnena) som svår, tråkig och meningslös. Skolver-
kets kvalitetsgranskningar av gymnasieskolan visar också att många av intentio-
nerna med Lpf 94 inte infriats. Fortfarande finns de flesta gymnasieeleverna med 
icke godkända betyg i kärnämnena på de yrkesförberedande programmen. Detta 
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bekräftas också av en undersökning av de nationella proven i svenska, där de 
vanligaste betygen för texter skrivna av elever på yrkesförberedande program är 
Icke godkänd och Godkänd (Östlund-Stjärnegårdh 2002, 2005b).8 

2.5 Interimtexter på väg  
De tre teoretiska perspektiv (sociokulturell teori, språkvetenskaplig forskning om 
akademiskt skrivande och literacyforskning) som jag tar i anspråk i den här 
avhandlingen ger sammantaget en teoretisk förståelseram för det övergripande 
interimtextbegreppet. De språkliga och innehållsliga variationer som uppstår i de 
texter studenterna skriver i olika faser av en utbildning kommer jag därför att 
beskriva i termer av interimtext och målspråk. Den sociokulturella ansatsen gör 
det möjligt att diskutera det sociala lärande som studenterna är inbegripna i under 
sin tid på universitetet. Språkvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig forskning 
om det akademiska skrivandet ger mig verktyg att undersöka och beskriva den 
heterogenitet som studenternas interimtexter uppvisar. Med stöd av literacy-
forskningen resonerar jag om frågor om makt och icke-makt i förhållande till 
studenternas inträde och integrering i den nya språkliga diskursen. 

2.5.1 Interimtextbegreppet 
Begreppen ’interimspråk’ och ’målspråk’ är hämtade från forskning om andra-
språksinlärning (jfr t.ex. Kotsinas 1985, Cummins & Swain 1986, Bergman 
2001). Målspråket är det språk som inläraren håller på att lära sig, medan inte-
rimspråken är de språkliga varieteter som inläraren använder på sin väg mot att 
behärska målspråket. Interimspråk betecknar alla de nivåer och typer av språk-
behärskning som finns i spannet mellan att inte kunna något alls och att helt 
behärska språket (Ask & Sandblad 2003). Individens språk ställs mot institutio-
nens och konventionens krav på akademiskt skrivande, och studenterna positio-
nerar sig genom att uppvisa olika typer av interimtexter på vägen mot ett akade-
miskt målspråk. Hur dessa interimtexter tar sig olika uttryck i praktiken visar jag 
i analysen av studenttexter i kapitel 5 och 7. När jag använder termerna inte-
rimtext och målspråk innebär det att jag förhåller mig öppen för tanken att 
skrivutveckling måste kunna betyda att studenters texter visar brister på olika 
nivåer och att det är något som är naturligt i en utvecklingsfas.  

Begreppet ’interimtext’ används här även om texter skrivna av de erfarna stu-
denterna som är i slutet av sin utbildningstid, eftersom det är möjligt att diskutera 
om ett akademiskt målspråk existerar i praktiken, eller om det bara är en teoretisk 
konstruktion. Med det sättet att resonera blir vi alla i någon mån interimtext-
skribenter, fast med starkt varierande förmåga att närma oss ett teoretiskt ideal.  

I det här kapitlet har jag trots allt försökt definiera det akademiska skriftsprå-
ket (se avsnitt 2.2). Det målspråk studenterna eftersträvar hittar de i olika univer-
sitetslärares och forskares texter, och från dessa olika texter hämtar de mindre 

                                                           
8 När detta skrivs, dvs. vårterminen 2007, planeras en ny gymnasiereform, där relationen 
blir en annan mellan yrkesprogram och studieförberedande program.  
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vana skribenterna mönster och normer för det egna skrivandet. Forskarnormen 
som förebild är dock inte helt oproblematisk. Om detta skriver Strand: 

Den norm, som jag här kallat forskarnormen […], hämtar lärarna 
från sin egen vetenskapliga praktik och från exempelvis forsk-
ningsartiklar och avhandlingar inom det egna ämnet, och det är 
alltså (element ur) denna norm som de strävar efter att förmedla till 
sina studenter och som de tillämpar när de bedömer de texter som 
studenterna har skrivit. (2006:37 f) 

Studenttexten som genre kan alltså ses som en ”pedagogisk variant av professio-
nella forskartexter” (2006:38). Vidare menar Strand att studenttexten som genre 
är mångsidig snarare än enhetlig. Eftersom studenterna hämtar mönster från 
forskningstexter kommer deras texter att bära avtryck av ”riktig forskning”, men 
de kommer också att visa spår av uppgiftsformuleringar, examinationskrav och 
undervisningskontext. Om nu idealet och målet för studenternas akademiska skri-
vande är forskartexten – vilket inte alltid måste vara fallet – kan studenttextens 
närhet eller avstånd från forskarnormen vara en möjlig måttstock för bedömning av 
skrivutveckling inom de akademiska textvärldarna. I den här avhandlingen studerar 
jag hur 15 studenter vid olika tidpunkter i sin utbildning i tal och i text förhåller 
sig till en sådan här tentativ forskarnorm i en faktisk utbildningskontext, lärarut-
bildningen.  



 

  27  
 

3 Metod och material  
Det material som avhandlingen grundar sig på består dels av kvalitativa forsk-
ningsintervjuer med lärarstudenter i olika skeden av sin lärarutbildning, dels av 
analys av texter skrivna av samma studenter. I det här kapitlet redogörs för metod 
för datainsamlingen samt för bearbetning och analys av det empiriska materialet.  

3.1 Urval 
I följande avsnitt redogör jag för urval och kategorisering av de studenter som 
ingår i delstudie 1 och 2. 

3.1.1 Lärarstudenter i delstudie 1 
Valet av intervjuer med studenter på lärarutbildningen som empiriskt material i 
delstudie 1 grundar sig på att jag genom min egen undervisning där hade till-
gång till de texter som producerades inom utbildningens första termin 2002. 
Jag undervisade dock inte själv på lärarutbildningen det aktuella året. Av de 403 
studenter som under höstterminen 2002 påbörjade sin lärarutbildning sorterades 
de fram som gick direkt från gymnasiet till Växjö universitet samma år. Detta 
gjordes med hjälp av en sökning i databasen LADOK vid antagningsenheten vid 
Växjö universitet. Totalt hade 70 studenter kommit direkt från gymnasieskolan 
till lärarutbildningen. Jag ville undersöka den skriftspråkliga kompetensen hos 
studenter som inte har erfarenheter av någon annan svenskundervisning än den 
de tagit del av på gymnasieskolan. På så vis kan jag ställa deras erfarenheter från 
gymnasieundervisningen mot den språkliga kompetens de visar i början av sina 
universitetsstudier. Endast en informant (senare kallad Yrsa) avviker från det 
allmänna mönstret då hon utöver ett yrkesförberedande program har Komvux-
studier och folkhögskoleutbildning med sig till universitetet och därför är några 
år äldre än de andra.9 

De 70 studenterna sorterades efter den gymnasieutbildning de har erfarenhet 
av. Av hela den gruppen kom 59 % (41) från studieförberedande program, 31 % 

                                                           
9 Yrsas deltagande motiveras av sammansättningen av svensklärare i licentiatavhandling-
en Tillgång till framgång. Lärare och studenter om stadieövergången till högre utbildning 
(Ask 2005). För att intervjun med en svensklärare på Komvux i den undersökningen ska 
kunna värderas bör även en studentinformant ha erfarenheter av den skolformen. Därför 
lottades Yrsa fram ur en grupp studenter med ”övrig utbildning”, det vill säga Komvux, 
folkhögskola eller utländsk gymnasieutbildning. Yrsas erfarenheter från fler skolformer är 
vanlig i den stora gruppen av studenter. Vägen till universitetet är sällan rak, utan många 
studenter söker sig fram på olika vägar innan de hittar sin plats. Yrsa är en av dem.  
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(22) från yrkesförberedande program och 10 % (7) hade ”övrig utbildning”, dvs. 
Komvux, folkhögskola eller utländsk gymnasieutbildning. Urvalet är i stort sett 
representativt för hela den stora gruppen (403 personer) för fördelning av kön 
och gymnasiebakgrund. Genom lottdragning sorterades nio informanter ut: fem 
från studieförberedande program och fyra från yrkesförberedande program. Till 
dessa fördes också Yrsa, studenten med erfarenhet från yrkesförberedande pro-
gram samt ”övrig” utbildning. Studenterna kontaktades för intervju. Det visade 
sig svårt att hitta alla studenter, någon avböjde medverkan och urvalsprocessen 
fick vid ett tillfälle göras om med en ny lottdragning så att jag till slut fick fram 
10 informanter.  

Av de 10 intervjuade studenterna valdes slutligen fem intervjuer ut för mer 
ingående analys. Urvalet är strategiskt på så vis att jag ville undersöka studenter 
från både studieförberedande och yrkesförberedande program och någon med 
erfarenhet av ämnet svenska som andraspråk. Fördelningen av studentinformanter 
blev slutligen följande: 

Kvinna med bakgrund på studieförberedande program 
Kvinna med bakgrund på yrkesförberedande program (med erfarenhet av 
ämnet svenska som andraspråk) 
Kvinna med bakgrund på yrkesförberedande program och med erfarenhet 
av övrig utbildning  
Man med bakgrund på yrkesförberedande program 
Man med bakgrund på studieförberedande program (med erfarenhet av 
ämnet svenska som andraspråk) 

3.1.2 Lärarstudenter i delstudie 2  
Gemensamt för de tio studenterna i den andra delstudien är att de alla har läst 
minst 60 p (men ofta också 80 p) i två ämnen och nu skaffar sig en lärarutbildning. 
Därför läser de Allmänt utbildningsområde 60 p (hädanefter AUO60) för att på 
så sätt få ut en lärarexamen. Det allmänna utbildningsområdet ska utveckla lärar-
professionens gemensamma kärna, exempelvis ”specialpedagogik, didaktiska 
perspektiv på dina ämnesstudier, informations- och kommunikationsteknik, kun-
skap om demokrati- och värdegrundsfrågor samt erfarenheter från aktuell skol-
verksamhet” (AUO60 2006). Studenterna i AUO60 läser samma kurs som det 
reguljära lärarprogrammets första termin och kursen är därför att betrakta som en 
A-kurs. 

Informanterna hämtades från min egen undervisningsgrupp inom AUO60 hös-
ten 2005. Urvalet gjordes efter avklarad kurs och först då alla poäng och betyg var 
satta. Fem män och fem kvinnor tillfrågades om de ville medverka. I den här speci-
fika undervisningsgruppen fanns inte mer än fem män med varierande ämnestillhö-
righet. Samtliga tillfrågades och meddelade att de ville delta i undersökningen. 
Urvalet av kvinnorna gjordes strategiskt på så sätt att det är baserat på den 
ämnestillhörighet studenterna hade. Det var angeläget för mig att erfarenheter från 
olika universitetsämnen fick komma fram. Jag ville få en informantgrupp med så 
många ämnestillhörigheter som möjligt och tillfrågade därför kvinnliga studenter 
från både naturvetenskap och humaniora. Det var också viktigt att inte studenter 
med ämnesdjup i svenska fick dominera i materialet, eftersom det finns anledning 
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att tro att de under sin utbildning skaffat sig ett bättre utgångsläge att tala om och 
vara medvetna om språkutveckling och akademiskt skrivande än studenter inom 
andra ämnen. De blivande svensklärarna finns ändå givetvis också representerade i 
undersökningen, vilket framgår av sammanställningen av informanternas bak-
grund, vilken presenteras i avsnitt 6.1. 

Samtliga tio studenter har studerat på gymnasieskolans studieförberedande 
program. I gruppen som helhet fanns visserligen två studenter med yrkesförbere-
dande studiebakgrund, men den ena avböjde medverkan och den andra var 
avstängd för plagiat under den tid då intervjuerna genomfördes. En av studenterna 
har utländsk gymnasieutbildning, men säger i intervjun att hennes gymnasieut-
bildning kan klassas som studieförberedande, även om de formella benämningarna 
inte överensstämmer. 

Samtliga intervjuade studenter i delstudie 2 inriktar sig mot undervisning på 
grundskolans senare år och gymnasieskolan. 

3.1.3 Kategoriseringar av studenter 
Den kategorisering i studieförberedande och yrkesförberedande program som 
används genomgående i avhandlingen i förhållande till studenternas tidigare 
gymnasieerfarenheter är inte oproblematisk. Den officiella hållningen är att det 
inte finns något stöd för ett särskiljande mellan studieförberedande och yrkesför-
beredande program i förhållande till högskolestudier. Alla nationella program 
kan sägas vara studieförberedande, eftersom de ger allmän behörighet till högre 
studier:  

Skolverket menar att begreppen som används i förslaget: ”gymna-
sial yrkesutbildning” och ”teoretiskt program” […] inte bör an-
vändas. I Skolverkets gymnasieutvärdering användes begreppen 
”program med yrkesämnen” resp. ”studieförberedande program”, 
men även dessa benämningar har kritiserats. Elever på alla natio-
nella program läser teoretiska ämnen och samtliga nationella pro-
gram ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Dessutom 
är det svårt att klassificera vissa program som hamnar mitt emellan 
de som är ”studieförberedande” och ”de med yrkesämnen” t.ex. 
Mediaprogrammet, Estetiska programmet och ev. Teknikpro-
grammet. (Yttrande från Skolverket 2000)  

En läsning av Skolverkets rapporter och en sökning på den officiella webbplatsen 
visar paradoxalt nog att denna indelning ändå görs även från offentligt håll (Se 
exempelvis I lärandets labyrinter 2000b). Någon ny term som fångar program-
mens karaktär finns inte i dagsläget: 

Vi har inte någon bra lösning på hur indelningen bör göras […], men 
vill nämna den indelning i två grupper som används i redovisningen 
av den nationella statistiken: ”Naturvetenskapliga och Samhällsve-
tenskapliga programmen” (samt eventuellt Teknikprogrammet) re-
spektive ”Övriga nationella program”. (Yttrande från Skolverket 
2000) 
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Inom övrig forskning om gymnasieskolan har liknande kategoriseringsproblem 
beskrivits. Rhöse (2003) använder den indelning jag avser att använda, studie-
förberedande och yrkesförberedande program. Östlund-Stjärnegårdh (2002) löser 
problemet genom kategoriseringen ”NV-SP och Övriga”, vilket är i linje med 
Skolverkets rekommendationer ovan. Ett alternativ är att behandla varje utsaga i 
materialet i förhållande till det enskilda programmet, vilket inte hade rymts inom 
ramen för den här avhandlingen.10  

Det är tydligt att det saknas adekvata benämningar som täcker den skillnad 
som finns mellan de två programtyperna studieförberedande och yrkesförbere-
dande program. I den didaktiska verksamheten lever indelningen i studieförbere-
dande och yrkesförberedande program kvar i lärares och elevers praktik och 
begreppssfär. Detta blir också mycket tydligt i intervjuerna där studenterna själva 
refererar till att de har erfarenheter från yrkesförberedande eller studieförbere-
dande program. Jag kommer därför att hålla fast vid indelningen i yrkes- och 
studieförberedande program även om en sådan kategorisering inte är förankrad i 
den officiella retoriken eller i styrdokumenten.  

3.2 Intervjuer 
Valet av kvalitativ forskningsintervju som metod har sin grund i att jag ville 
undersöka studenters sätt att resonera om det akademiska skrivandet. Genom 
analys av de intervjuer som ingår i materialet kan jag urskilja skiftande attityder 
och handlingsmönster hos studenter som antingen är helt nya i systemet eller 
som står i begrepp att lämna det och gå ut som lärare i yrkeslivet. Kvalitativa 
intervjuer används ofta i svenskämnesdidaktisk forskning; så gör exempelvis 
Molloy (2002:90f), Göransson (2004:42) och Bergöö (2005:93). Avsikten med 
intervjuerna är inte att hitta en representativ bild av den typiske studenten, utan 
jag beskriver enskilda individers uppfattningar som tillsammans kan säga något 
om hur utvecklingen av en akademisk skriftspråkskompetens kan gå till inom 
högre utbildning.  

Intervjusamtalen med studenterna var ”svagt inramade”, eller halvstrukturerade, 
vilket innebar att det visserligen fanns ett antal i förväg formulerade grundfrågor, 
men att informanten fick prata tämligen fritt så att intervjun i mångt och mycket 
liknade ett vanligt samtal (jfr McCracken 1988, Ely & Anzul 1991, Kvale 1997). 
Följdfrågor och avvikelser från ämnet tilläts och uppmuntrades i den mån de 
tillförde nya vinklingar inom intresseområdet.  

Min avsikt med intervjuerna var att utforska studenters föreställningsvärldar i 
förhållande till den akademiska diskursen. Det var viktigt för mig att låta infor-
manterna tala fritt och inte känna sig innehållsligt bundna av mig som intervjuare. 
Studenternas skiftande öppenhet och vilja att tala om sig själva, gjorde att inter-
vjuerna kom att skilja sig mycket från varandra. För att inte hamna i en alltför 
spretig tolkningssituation, såg jag under samtalens gång till att informanterna 

                                                           
10Nyström (2000) har delvis ett annat perspektiv och delar in programmen i grupper med 
jämn könsfördelning (J), med övervägande manliga elever (M) och grupper med övervä-
gande kvinnor (K).  
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berörde de grundfrågor om akademiskt skrivande som utgör kärnan i min under-
sökning. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 5 och 6. 

Studenterna i delstudie 1 har genomgående kortare intervjusamtal än de i del-
studie 2. Skillnaden i tidsåtgång mellan intervjuer med nya och erfarna studenter 
visar på respektive intervjugrupps vilja och förmåga att prata om akademiskt 
skrivande.  

3.2.1 Intervjufrågor 
De frågor som ställs i studentintervjuerna i de båda delstudierna har visserligen 
samma huvudfokus, det akademiska skrivandet, men har något olika perspektiv. 
Delstudie 1 – och de fem nyblivna studenter som ingår där – fokuserar över-
gången till universitetet och svenskämnet på gymnasieskolan i förhållande till 
den övergången. De tre övergripande områden jag ville veta mer om i delstudie 1 
var:  

• Social bakgrund: Föräldrarnas yrken? Hur gick valet till gymnasie-
skolan till? Finns det akademiker i familjen? Har studenten känt stöd 
från dem i så fall? Hur har omgivningen reagerat på att studenten 
börjat studera på universitetsnivå?  

• Svenskämnet på gymnasieskolan: Hur upplevdes svenskämnet på 
gymnasieskolan? Vad innehöll det? Finns det ”olika svenskämnen” 
beroende på program? Vad är i så fall skillnaden? Vilken typ av skri-
vande kom studenten i kontakt med på gymnasieskolan?  

• Inträde i universitets textvärldar: Hur har det varit allmänt att börja 
på universitetet? Hur har det varit att komma in i den språkliga kultu-
ren på universitetet? Upplevs någon koppling mellan gymnasieskolans 
svenskundervisning och skrivandet på universitetet? Upplevs gymna-
sieskolans svenskundervisning som förberedande för universitetsstu-
dier? 

I delstudie 2 ingår tio lärarstudenter som kan beskrivas som mer erfarna, efter-
som de har skaffat sig ämnesdjup i minst två universitetsämnen. Intervjufrågorna 
här är så långt det är möjligt besläktade med dem i delstudie 1, men fokus ligger 
nu på studenternas egna berättelser om hur de utvecklat en akademisk skrift-
språkskompetens under sin studietid. Frågorna är också en fördjupning av en 
enkätundersökning studenterna deltog i före intervjutillfället (se vidare Ask 
2005a). Följande frågeområden utgör delstudie 2: 

• Social bakgrund: Föräldrarnas yrken? Finns det akademiker i familjen? 
Har studenten känt stöd från dem i så fall? Hur har omgivningen rea-
gerat på att studenten börjat studera på universitetsnivå?  

• Stadieövergången till högre utbildning: Hur upplevdes svenskämnet 
på gymnasieskolan? Hur var det allmänt att börja på universitetet? 
Hur har det varit att komma in i den språkliga kulturen på universitetet? 
Upplevs gymnasieskolans svenskundervisning som förberedande för 
universitetsstudier?  
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• Integrering i universitetets textvärldar: Vilken attityd har studenten 
till det akademiska skriftspråket? Finns en medvetenhet om den egna 
skriftspråksutvecklingen? Vilka vägar har studenterna gått för att 
uppnå den skriftspråkliga kompetens de har idag och vilka hinder har 
de stött på under resans gång? 

I delstudie 2 berörs även frågor om konsumtion och reception av akademiska 
texter. Studenterna svarar också på frågan hur de ser på det egna skrivandet i 
förhållande till en framtida lärarroll. 

3.2.2 Inspelning och transkription 
Samtliga intervjuer i de båda delstudierna spelades in på MD (Minidisc-spelare) 
och transkriberades. Varje intervju tog mellan 30 och 60 minuter i anspråk, och 
totalt finns ca 15 timmar inspelat material från studentintervjuerna. Vid val av 
inspelningsapparatur beaktades dels ljudkvalitet, dels apparatens oansenlighet 
som kunde bidra till att göra intervjuerna mer avslappnade. MD-spelaren användes 
vid samtliga intervjutillfällen.  

När inspelningarna avslutats transkriberades intervjuerna. Jag gjorde valet att 
återge de medverkande med en korrekt skriftspråkssvenska eftersom mitt fokus 
är innehållet och inte analys av talets form. Avhandlingens inriktning avgör 
alltså transkriptionsmetod (jfr Norrby 2004:89), och informanternas repliker 
återges alltså med hög grad av anpassning till skriftspråket. I avhandlingen åter-
ger jag informanternas egna ord för att deras yttranden klart ska kunna skiljas från 
min analys. Vissa omtagningar har jag redigerat bort för att underlätta läsningen.  

3.2.3 Resultatredovisning på två sätt 
Vid redovisningen av studenternas upplevelser i delstudie 1 väljer jag att låta 
deras röster höras i sammanhållna personporträtt. Detta sätt att presentera analyser 
av forskningsmaterial har använts i didaktisk forskning (exempelvis Malmgren 
1992, Rhöse 2003), och inom forskning som bedrivs med livshistoriemetoden 
(Goodson & Gerner m.fl. 1996, Alvtörn 2005, Arvidsson 2005). Valet att använda 
personporträtt ger studenternas utsagor en personlighet och närhet som andra sätt 
att återge yttranden inte ger. Jag har varit noggrann med att så nära som möjligt 
återge studentens ord för att på så sätt kunna förhålla mig neutral och öppen för 
tolkningsprocessen.  

I delstudie 2 fokuseras inte studenterna så som individer, utan deras utsagor 
kategoriseras istället utifrån de frågor som ställdes i samtalen (se bilaga 6). Kate-
gorierna sammanfaller med de vägar till en akademisk skriftspråkskompetens 
som studenterna beskriver i samtalen. Personbeskrivningarna är därför inte alls 
så framträdande i den delen av avhandlingen. I övrigt har jag arbetat enligt de 
transkriptionsprinciper som presenteras i avsnitt 3.2.2.  

3.2.4 Anonymitet  
Informanterna i de båda delstudierna informerades vid intervjutillfället om de 
etiska regler som gäller för humanistisk forskning (HSFR 2007) och garanterades 
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personlig anonymitet. Därför har platser och förhållanden som kan röja den 
enskilde informantens identitet förvanskats eller utelämnats ur texten. Min ambi-
tion är att i min redovisning ligga så nära transkriptionen det går utan att avslöja 
detaljer som kan röja någon av de intervjuades identitet.  

Studenterna som intervjuas i delstudie 1 har i texten fått fingerade namn enligt 
följande princip: namn på Y för student från yrkesförberedande program (Ymer, 
Yolanta, Yrsa) och namn på S för student från studieförberedande program (Sta-
nislav, Stina). I delstudie 2 har studenterna istället fått namn efter akademisk 
tillhörighet: namn på N för naturvetenskap och teknik (Natan, Niklas), och namn 
på H för humaniora och samhällsvetenskap (Hanna, Hans, Harry, Henrietta, 
Henrik). För att skilja ut de blivande svensklärarna har de fått efterleder på S: 
Helena-Stina och Hilda-Sara. Slutligen har en student fått ett namn på B (Beata), 
eftersom hon studerat både humaniora och naturvetenskap.  

3.3 Textanalys  
Inför textanalyserna (kapitel 5 och 7) beskriver jag här urval av texter och upp-
giftsformulering för respektive studentgrupp. Texterna som analyseras i den här 
undersökningen är av utredande karaktär och ingick vid två skilda tillfällen i en 
examination i en kurs i svenska på lärarutbildningens gemensamma del, AUO1.  

3.3.1 Texturval 
De texter som analyseras utgjorde en examinationsuppgift i den kurs i svenska 
som ingick i lärarutbildningen vid de olika tidpunkter (höstterminen 2002 och 
2005) då materialet samlades in. Texterna som är skrivna av de nyblivna studen-
terna finns samlade i en korpus med 349 texter. De erfarna studenternas texter 
ingår i en mindre korpus på 30 texter.  

Textanalysen i delstudie 1 syftar till att visa fem exempel på skriftspråklig 
kompetens hos studenter som just tagit steget till högre utbildning. I delstudie 2 
handlar det istället om hur texter kan se ut i slutet av tio studenters utbildnings-
tid. Resultaten av analyserna i delstudie 1 och 2 ger sammantaget kunskap om 
studenters utveckling av en akademisk skriftspråkskompetens, även om det inte 
är samma individer som följs. 

3.3.2 Uppgift: Utredande text  
I delkursen i svenska inom Allmänt utbildningsområde 1 (hädanefter AUO1) 
ingick det att som examination skriva en kortare utredande text.11 Ett urval av 
dessa texter utgör materialet i de båda delstudierna. Uppgiften är återkommande 
och är i stort identisk varje termin. Kursen i svenska syftar bland annat till att 
                                                           
11 Av delkursen ”IKT, skriftlig och muntlig kommunikation” 5 poäng, utgjordes 2 poäng 
av en mindre kurs i svenska under höstterminen 2002 och 2005. Kursen ges återkomman-
de som ett obligatoriskt moment inom lärarprogrammets första gemensamma termin, 
AUO1.  
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medvetandegöra nya studenter om det akademiska skriftspråket och den akade-
miska diskursen. Examinationsuppgiften – att skriva en utredande text – ger 
studenterna möjlighet att visa hur de i sina texter hanterar typiska språkliga verk-
tyg inom den akademiska diskursen (exempelvis referenshantering, citatteknik 
och uttryck för kritisk-analytisk medvetenhet).  

Det som främst skiljer uppläggen mellan år 2002 och år 2005 åt är ämnesval 
och formulering av uppgift. Den övergripande ämnesrubriceringen i uppgifts-
formuleringen från 2002, ”Hållbar utveckling”, är starkt knuten till kursinnehållet i 
AUO1 som helhet. Rubriken för uppgiften 2005 var istället ”Retoriken och lä-
rarprofessionen”, vilket snarare speglar innehållet i delkursen i svenska än 
AUO1 som helhet. Uppgiftsbeskrivningen från 2002 är mer detaljerad och inne-
håller specifika anvisningar om antal citat etc. som krävs för betyget Godkänd. I 
2005 års uppgiftsformulering framgår det att den utredande texten utgör en del 
av två examinationsmoment: muntlig och skriftlig framställning. Dessutom hän-
visas det år 2002 till Textguiden (Textguide 2002), de medverkande institutionernas 
gemensamma riktlinjer för språk och formalia, vilket inte görs år 2005 eftersom 
det dokumentet inte användes det året inom AUO1. Kravet på texternas omfång, 
700 ord, är oförändrat. Det handlar i båda fallen, som sagt, om utredande text, 
något alla med allmän behörighet till universitetsstudier torde ha stött på under 
sin skolgång. Uppgifterna innebär kunskapskontroll av de akademiska redskapen 
referat, referenshantering och citationsteknik, men också studenternas kritisk-
analytiska kompetens var en del av examinationen. Nedan återfinns uppgifterna 
som de presenterades för studenterna.  

Delstudie 1: ”Hållbar utveckling” 2002 
Studenterna uppmanades att som enskild examinationsuppgift skriva en utredande 
text på 700 ord, vilken skulle innehålla referenser enligt Harvardmetoden, kor-
rekt citatteknik och en litteraturförteckning. Ämnet var relativt fritt med den 
begränsningen att det skulle beröra någon aspekt av ”Hållbar utveckling”, som 
var det övergripande temat för hela det första allmänna utbildningsområdet. 
Uppgiftsformuleringen löd i sin helhet:  
 

Uppgift 1: Utredande text 

Uppgiften innebär att individuellt skriva en utredande text om det 
övergripande ämnet ”Hållbar utveckling”. Ämnet kan behandlas 
på många sätt, och du avgör själv hur du vinklar frågeställningen. 
Kurslitteraturen till blocket ”IKT, skriftlig och muntlig kommuni-
kation” utgör din kunskapskälla, och dina referenser hämtar du i 
första hand därifrån. Du ska referera minst två gånger och citera 
minst en gång. Din text får innehålla maximalt 700 ord. Gemen-
samma utgångspunkter finns i Textguiden.  

För G: Din text ska vara utredande och ha en tydlig frågeställning. 
Du ska presentera en acceptabel text med hänsyn till struktur och 
budskap. Du ska också använda Harvardsystemet på ett korrekt 
sätt.  
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För VG (utöver kriterierna för G): Din text ska ha korrekt språk-
dräkt, genomtänkt struktur och tydligt budskap.  

Det är viktigt att påpeka att studenterna fått ingående instruktioner och under-
visning i akademiska krav på text inför skrivandet av den utredande texten. Som 
stöd hade de också Textguide (2002), det dokument som berör akademiskt skri-
vande och som alla studenter hade tillgång till. Hjälp för de skrivande studenterna 
fanns också tillgänglig i Växjö universitets Textverkstad (Textverkstaden 2005).  

Delstudie 2: ”Retoriken och lärarprofessionen” 2005 
På samma sätt som tre år tidigare, fick studenterna i uppgift att som enskild 
examinationsuppgift skriva en utredande text på 700 ord. Upplägget var i stort 
sett identiskt med det i delstudie 1, det vill säga att texten skulle innehålla refe-
renser enligt Harvardmetoden, korrekt citatteknik och en litteraturförteckning. 
Rubriken den här gången var ”Retoriken och lärarprofessionen”. Uppgiften var 
tvådelad och den inledande examinationsuppgiften var ett muntligt framträdande 
under samma rubrik. Uppgiftsformuleringen för den andra, skriftliga delen av 
examinationen löd i sin helhet:  

Skrivande 

Andra delen behandlar skrivande i allmänhet och formellt, akade-
miskt skrivande i synnerhet. Uppgiften är att individuellt skriva en 
utredande text med följande huvudrubrik ”Retoriken och lärarpro-
fessionen”. Den studerande väljer själv en preciserande underru-
brik. Institutionen tillhandahåller till självkostnadspris ett kompen-
dium med relevanta texter som kan användas som källor. 

Den studerande väljer själv infallsvinkel. Centralt är att infallsvin-
keln är preciserad och väl avgränsad, eftersom utrymmet är be-
gränsat.  

Texten får bestå av maximalt 700 ord. Studenten ska visa att han 
eller hon kan: 

formulera ett väl avgränsat syfte och problemformulering 

behålla fokus på syftet genom hela texten 

anpassa både innehåll och formalia efter genre och mottagare 

hålla sig till de krav på skrivkonventioner och korrekt språkdräkt 
som genren kräver 

göra hänvisningar till relevanta källor enligt Harvardsystemet 

skriva en korrekt uppställd källförteckning enligt Harvardsystemet  

Det är viktigt att påpeka att även studenterna i delstudie 2 fått ingående instruk-
tioner och undervisning i akademiska krav på text inför skrivandet av den utre-
dande texten. De hade också möjlighet att söka hjälp i Växjö universitets Text-
verkstad (Textverkstaden 2002, 2005).  
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3.4 Analysmetod  
De två studentgrupper som ingår i den här avhandlingen representerar två ytter-
ligheter. Textanalyserna i kapitel 5 och 7 visar hur studenters skriftspråk vid 
olika tillfällen i utbildningen förhåller sig till de krav som ställs på akademiskt 
skrivande. I detta avsnitt redogör jag för analysmetod och val av analysverktyg. 

3.4.1 Analys av akademisk skriftspråkskompetens  
Analysen av de sammanlagt femton texterna i avhandlingens båda delstudier har 
inspirerats av Green (1999) som menar att utvecklingen av literacy är situerad i 
sociala praktiker där operationella, kulturella och kritiska kompetenser samver-
kar.12 Språket, kontexten och den kritisk-analytiska medvetenheten är i det aka-
demiska språket avhängiga av varandra och utgör tillsammans förutsättningen 
för utvecklingen av en akademisk skriftspråkskompetens. Greens kategorier 
behandlar textens uttryck för kritiskt tänkande (critical literacy), studentens 
diskursmedvetenhet (cultural literacy) och textens yta (operational literacy). I 
textanalyserna (kapitel 5 och 7) använder jag mina egna svenska benämningar 
som motsvarar Greens tre typer av literacy: kritisk-analytisk kompetens, kunskap 
om akademiska textnormer och lyhördhet för allmänna skrivkonventioner och 
stilnormer. De tre kategorierna ska förstås som samtidigt verkande, men kan 
ändå sägas vara hierarkiskt ordnade. Formell korrekthet är visserligen viktigt i 
akademiska texter, liksom kunskap om vilka specifika krav som universitetsmiljön 
ställer på texter som skrivs inom högre utbildning. Men det viktigaste perspektivet 
på en akademisk text är måhända ändå att den måste bära spår av kritisk-
analytisk medvetenhet. Den kritisk-analytiska kompetensen främjar vetenskaplig 
utveckling, dels genom att tidigare forskning ifrågasätts och granskas, dels genom 
att det öppnar för nya tankebanor och nya vetenskapliga upptäckter. 

Relationen mellan de tre kategorierna är inte helt enkel. Tecken på en kritisk-
analytisk kompetens uppträder både på ett djup-plan och på textens ytplan. På 
textens yta finns tecken på kunskap om specifika akademiska textnormer, en 
kunskap som krävs för att texten ska accepteras i de akademiska språkvärldarna. 
På ytan finns också tecken på kunskap om allmänna skrivkonventioner och 
stilmedvetenhet.13 Men studenters bruk av ytfenomenen kan också innebära 
tecken på att de är kritiskt-analytiskt medvetna. Exempelvis kan till synes enkla 
källhänvisningar på textens yta på ett djupare plan innebära att studenten skriver 
in sig i en tradition eller tar avstånd från densamma.14  

Akademiska texter har också beskrivits som studentens möjlighet att ”visa 
kunskap på ett övertygande sätt i starkt strukturerade texter” (Schleppegrell 

                                                           
12 Jag inser självklart att min översättning av ’literacy’ till olika typer av ’kompetenser’ 
kan diskuteras. För vidare diskussion av literacy-begreppet, se avsnitt 1.4 och 2.1.3. 
13 Förhållandet mellan yta och djup i studentuppsatser har tidigare undersökts av Blåsjö 
(2000a). 
14 Etablerade forskare inom olika riktningar använder ibland markörer på textens ytnivå 
för att profilera sig. Feministen bell hooks skriver till exempel sitt namn med gemener för 
att markera att det som är centralt i hennes arbete är the ”substance of books, not who I 
am” (Williams 2006). 
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2004:74, min övers.). Detta har jag tagit fasta på och formuleringen kommer att 
återkomma i diskussion av analysen i avsnitt 7.2. Sammantaget säger analysen 
något om studenters akademiska skriftspråkskompetens vid olika tidpunkter i 
utbildningen. 

3.4.2 En kritisk-analytisk kompetens 
I akademiska miljöer skrivs ofta texter med målet att bygga ny kunskap, men i 
studenternas fall handlar det kanske främst om att visa upp och använda sin kun-
skap. Inom högre utbildning är den skrivna texten en arena där man kan visa upp 
sin vetenskapliga, kritisk-analytiska kompetens. I textanalysen vill jag synliggöra 
hur en kritisk-analytisk kompetens blir märkbar i studenternas texter genom 
positioneringar i form av 1) alteritet, 2) metatext, 3) övergripande språkhand-
lingar och 4) personlig röst.  

Positioneringar  
Akademiska texter ingår i ett pågående samtal om forskning och vetenskap (jfr 
Vipond 1993). Skribenter inom olika universitetsämnen uppfattar vetenskapens 
kärna på olika sätt och detta kommuniceras genom positioneringar i de akade-
miska texterna. En typ av positionering är alteritet, det vill säga uttryck för mot-
sättning, presumtiv konflikt och ifrågasättande. Alteritet är centralt i de akade-
miska textvärldarna:  

Inom en akademisk praktikgemenskap har man t.ex. en viss inter-
subjektiv kunskap som hela tiden byggs på genom att forskare läg-
ger fram nya påståenden i viss alteritet med tidigare forskning. Al-
teritet ger den heterogenitet och dynamik som krävs för att ny kun-
skap och mening ska skapas. (Blåsjö 2004:35)  

Alteritet innebär att skribenter positionerar sig gentemot personer, yttranden, 
genrer, grupper och inriktningar. Om studenter ska positionera sig krävs först och 
främst medvetenhet om att akademiska texter är skådeplatsen för vetenskapliga 
samtal. Vidare måste de känna det fält de skriver in sig i och förstå att tillhörig-
heten till detta fält signaleras genom vilka källor man hänvisar till. De kan också 
genom källhänvisningar markera vilka fält de inte vill tillhöra. Detta kan givetvis 
också göras genom explicita uttryck för epistemiska ställningstaganden i texten.  

Metatext 
Metatext kan sägas vara explicita uttryck för skribenters medvetenhet om vad de 
avser att göra i sina texter (se även Breivega & Dahl m.fl. 2002). Metatext är 
utpekande, informativ och kortfattad; den ger en beskrivning av textens upp-
byggnad och innehåll och har ofta konstruktionen ”I den här texten ska jag... ”, 
eller ”I kapitel x finns...” osv. Den kan ses både som en läsarservice och en in-
omtextlig ”säkerhetskontroll” för skribenten på så vis att hon kan kontrollera att 
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texten som helhet infriar vad metatexten lovar.15 Genom att tillföra metatext kan 
skribenten lättare se sin egen tankegång och befästa den i den tänkta struktur som 
metatexten presenterar. 

Metatext innehåller i min tolkning delarna genrebestämning och språk-
handling, vilket åskådliggörs av figur (2). 
 

METATEXT 
Genrebestämning 

 
I denna artikel 

 
skall jag 

Språkhandling 
 

utreda/diskutera/resonera 
 

        Figur (1). Modell för komponenter i metatextuella uttryck 
 

Metatexten inleds ofta med en presentation av vilken slags text som är aktuell, 
alltså en genrebestämning (fet stil i figuren). Inbäddat i metatext finns också ord 
och uttryck som pekar ut vilka språkhandlingar (understruket i figuren) skriben-
ten tänker utföra i texten. Det kan exempelvis vara ord som analysera, reflektera, 
presentera och diskutera. Metatextelementen introducerar alltså de språkhand-
lingar som läsaren kan förvänta sig att möta i texten.  

Språkhandlingar 
Språkhandlingarna påverkar läsarens uppfattning om skribentens kritisk-analy-tiska 
kompetens. Till exempel kan språkhandlingen beskriva upplevas som mindre 
kritisk-analytisk än språkhandlingen analysera. Rienecker & Stray Jørgensen 
(2005) kategoriserar vissa språkhandlingar som särskilt gångbara i en akademisk 
kontext. Några exempel på sådana är analysere, argumentere, beskrive, citere, 
definere, diskutere, kritisere, problematisere och ræsonnere. Exempel på språk-
handlingar som däremot inte välkomnas i en akademisk språkmiljö kan vara 
agitere, bekende, fortælle, føle, lovprise, missionere, plagiere och underholde 
(2005:27). Analysen av de övergripande språkhandlingar studenterna gör i sina 
texter inbegriper ett resonemang om både de akademiska och de ”oakademiska” 
språkhandlingar som förekommer. 

Personlig röst 
En text är aldrig helt opersonlig eftersom den skrivs av människor, för människor. 
Däremot är graden av acceptabel personlig närvaro varierande inom olika uni-
versitetsämnens akademiska texter. Det kan det vara svårt att få kunskap om 
detta för nya skribenter. Den vanliga uppfattningen att människan bakom språket 
inte får synas är en del av studenters allmänna uppfattningar om normer för det 
akademiska språket. Visst finns det ett korn av sanning i att opersonlighet ofta 
framhålls som decorum i akademiska texter, eftersom målet för god forskning är 
att ställa sakförhållandet, inte den egna individen, i centrum för argumentationen. 
Det behöver emellertid inte betyda att människan bakom språket inte får synas, 

                                                           
15 Underrubriker har en metatext-liknande funktion i texter, eftersom de också innebär ett 
slags löfte om vad texten ska innehålla och skribenten själv kan kontrollera att löftet 
infriats. Om det inte gör det får man göra nya underrubriker eller skriva om brödtexten.  
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men det krävs erfarenhet och språklig fingertoppskänsla för att balansera den 
personliga närvaron i akademiska texter.  

Personlig röst blir synlig i texter bland annat genom pronomenbruket och 
användningen av passiva verbformer. Personliga pronomen i första person är den 
tydligaste signalen om att författaren använder personlig röst som retoriskt 
grepp. Jag undersöker här på vilka olika vis studenterna antingen låter sin per-
sonliga röst höras (ofta genom bruk av pronomen i första person), eller under-
trycker den (genom jag-döljande passivkonstruktioner) i texten. Ofta förekommer 
både framhävande och tillbakahållande av den personliga rösten. I analysen 
undersöker jag hur studenterna balanserar detta i sina texter. 

3.4.3 Kunskap om akademiska textkonventioner  
De centrala akademiska textkonventioner som undersöks här är 1) referat, 2) 
referenshantering och 3) citat. Korrekt användning (på både djup- och ytnivå) av 
dessa redskap kan sägas vara tecken i texten på att studenterna har utvecklat en 
akademisk skriftspråkskompetens och att de kan visa sin kunskap ”på ett auktori-
tativt sätt” (Schleppegrell 2004:74).  

Referat 
När studenter (och forskare) läser akademiska texter och vill inlemma delar av 
dessas innehåll i sina egna texter, kan de referera tankar i den lästa texten och 
sedan hänvisa till källorna med hjälp av olika referenssystem. I de refererande 
textavsnitten utelämnas då sådant som är oväsentligt i det aktuella sammanhanget 
och källans huvudidéer presenteras. Målet är att belysa egna påståenden, eller att 
positionera sig gentemot idéer som presenteras i källtexten. Det språkliga uttrycket 
är – i idealfallet – självständigt i förhållande till källtexten. Därför undersöks här 
i vilken mån studenterna kan förhålla sig språkligt och innehållsmässigt själv-
ständiga till källtexterna.  

Förekomsten av referatmarkörer i texterna i samband med refererandet under-
söks också. Referatmarkörerna talar om vem som bär ansvar för de olika utsagor 
som presenteras i texten. Bruket av olika referatmarkörer signalerar skribentens 
kunskap och medvetenhet, men innebär också ett implicit ställningstagande. 
Vanliga referatmarkörer är skriver X och enligt Y. Om man istället använder 
referatmarkörerna påstår A eller berättar B, kan det eventuellt tolkas som ett 
ifrågasättande. Markörerna tror C eller tycker D kan istället signalera att skribenten 
inte riktigt tror på den som gör utsagan och därför kanske tar avstånd från den.  

Referenshantering 
Hänvisningar till läst litteratur eller andra källor är en annan av byggstenarna i det 
akademiska skrivandet. Att kunna hantera detta är en viktig färdighet som studenten 
måste tillägna sig. Det är viktigt att skribenten tydligt visar vem som är ursprunget till 
en tanke, en teori, ett påstående eller ett sakförhållande – annars bedöms det som 
stöld av tankar och idéer. Referenshanteringen som sådan är en tämligen mekanisk 
färdighet, men val av källor innebär också ofta, som tidigare nämnts, en viss posi-
tionering (jfr Baynham 1999). När jag i analysen resonerar om grafiska referens-
markeringar enligt Oxford- eller Harvardsystemet använder jag referensmarkör eller 



 

  40  
 

hänvisning synonymt. När istället innehållet i kopplingen diskuteras används refe-
rens.16  

Studenternas ansträngningar att visa att de är duktiga och har ”knäckt koden” syns 
tydligt i frekvensen av hänvisningar av olika slag i de texter som analyseras här. 
Läsaren ska här påminnas om att begräsningen för textens längd var 700 ord, alltså 
cirka en och en halv sida skriven text. Självklart finns inga fixa rekommendationer 
för ett acceptabelt antal hänvisningar i texter, men jag resonerar här om hänvis-
ningarna i studenternas texter främst utifrån hur de påverkar läsbarheten samt hur de 
visar hur studenterna förstått uppgiften och tillägnat sig den akademiska koden för 
just referenshantering. 

Citat 
Att ordagrant citera källtexter för att förstärka sin argumentation är dels en allmän 
och grundläggande del i det akademiska skrivandet, dels – i det här fallet – en del av 
en examination. Studenterna skulle i sin text visa att de behärskar citatteknik. Citatet 
ska kommenteras och markeras korrekt i texten. Vilka citat en skribent väljer att 
lägga fram i sin text är en angelägen fråga. Det är av vikt att citaten är motiverade. 
Behövs den exakta ordalydelsen i ett citat eller hade ett referat varit effektivare? Är 
källans auktoritet nödvändig för den egna trovärdigheten? Rienecker & Stray 
Jørgensen (2005) kategoriserar vilka funktioner citat kan ha i texter. Ett citat kan 
fungera som:  

• ett exempel 
• en utgångspunkt för diskussion 
• en annan infallsvinkel än den egna dokumentationen för något man 

argumenterar för 
• en illustration av en författares uttryckssätt 
• en dekoration utan relevans  

(Rienecker & Stray Jørgensen 2005:251, min översättning) 

 
I analysen undersöks om och i så fall hur studenterna citerar och vilken funktion 
citaten har i texten.  

3.4.4 Medvetenhet om allmänna skrivkonventioner och 
stilnormer 
Studenterna förväntas alltså visa sin kunskap ”på ett auktoritativt vis i starkt 
strukturerade texter” (Schleppegrell 2004:74). Den starka strukturen är främst 
synlig på textens yta, alltså det en läsare först avkodar. Textens yta är alltid viktig 
för kommunikationen mellan skribent och läsare, men kanske extra viktig i en 
akademisk kontext där god akribi och klarhet är angeläget. Ytan är inte bara 
kosmetika, utan en förutsättning för lyckad kommunikation mellan skribent och 
läsare. Det som först möter läsaren, alltså textens form, är porten till innehållet. 
                                                           
16 Nya och erfarna studenters litteraturlistor återfinns i bilaga 1 och 2. 
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Akademiska texters yta innehåller en dimension där logisk struktur signaleras, 
där spår av skribentens identitet och auktoritet blir synliga, och där det veten-
skapliga samtalet kan börja.  

Studenterna förväntas följa allmänna och vedertagna normer för svensk stav-
ning, meningsbyggnad och interpunktion. De eventuella normbrott av det slaget 
som ändå förekommer i deras akademiska texter skulle kunna förekomma i alla 
typer av texter som de skriver, privat och inom utbildningen. Dessa normbrott är 
alltså inte kännetecknande just för studenternas akademiska skriftspråk, som ju 
är avhandlingens fokus. Därför analyserar jag här normlyhördheten endast på 
ordnivå för att beskriva ord och stil i studenttexterna i förhållande till den akade-
miska diskursen. Detta innebär i min analys resonemang om hur studenterna 
genom litterärt färgat ordval och talspråkliga drag etc. inte alltid är medvetna om 
normerna för vad som är accepterat språkbruk i den specifika skrivsituationen. 
Centralt här är textens funktion. Jag ställer mig frågan om ord- och stilval i studen-
ternas texter sammantaget ger en text som fungerar i akademiska sammanhang, 
det vill säga når fram till läsaren, eller om ytans utformning innebär ett hinder för 
förståelse av textens innehåll.  

3.4.5 Citat utan [sic!] 
Vid citat ur studenternas texter klipper jag direkt ur de digitala versioner som de 
själva sände in via e-post vid tiden för examination. Citaten blir då exakta, och 
innehåller därför brott mot skrivkonventionerna, felskrivningar etc. som normalt 
i forskningstext brukar markeras med [sic!]. Jag avstår från denna möjlighet 
eftersom de många avbrotten i studenternas texter som sic-markeringarna skulle 
innebära drar uppmärksamhet från det jag vill undersöka, nämligen hur studen-
terna förhåller sig till det akademiska skriftspråkets normer.  

När jag citerar ur studentexterna kursiverar jag de drag i exemplen som jag vill 
lyfta fram. Om skribenten själv har kursiverat påpekas detta inom hakparentes. 
Studenternas texter finns i sin helhet i bilaga 3 och 4. 

3.5 Metod- och materialkritik 
Materialet och analysen av det påverkas självklart av val av metod och utförande. 
Nedan förhåller jag mig kritisk till min egen undersökning och diskuterar metod-
frågor som rör intervjuerna med studenterna i undersökningen, men också 
textanalysens möjligheter och begränsningar.  

3.5.1 Metod: Intervju 
Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att generalisera resultaten av en kvalitativ 
undersökning, och det har heller inte varit min avsikt att hitta och beskriva en 
typisk student som har utvecklat sin akademiska skriftspråkskompetens på ett 
representativt sätt. I delstudie 1 blir programtillhörighet och uppfattning om 
svenskämnet på gymnasieskolan viktiga bakgrundsfaktorer som kan ge förklaringar 
till och förståelse för studenternas utsagor i intervjuerna. I delstudie 2 handlar det 
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istället om hur olika faktorer i studenternas utbildning leder till utveckling av deras 
akademiska skrivande. Valet av kvalitativ metod har låtit mig komma informan-
terna, nyblivna och erfarna studenter, nära och jag kan hitta spår, mönster och 
tendenser i det som framkommer i intervjuerna.  

Det finns dock svagheter i urvalet som bör diskuteras här. Tillströmningen av 
villiga studenter blev inte särskilt stor, och mest märkbart var det i delstudie 1. 
De erfarna studenterna i delstudie 2 visade något större intresse för undersök-
ningen. Studenterna var alltså inte särskilt angelägna om att delta i studien. Där-
för fick jag till slut hålla till godo med det som stod till buds. Särskilt svårt var 
det att få män med yrkesförberedande bakgrund att ställa upp på intervju i del-
studie 1. Ymer, den ende mannen med yrkesförberedande gymnasiebakgrund 
avböjde först intervju men valde till slut ändå att medverka. Om detta påverkar 
resultatet av mina intervjuer kan jag enbart spekulera i, men en allmän bedöm-
ning av intervjupersonerna ger vid handen att de vid intervjutillfället tog sitt 
uppdrag på största allvar och att de inte var rädda för att uttrycka kontroversiella 
åsikter. Det är viktigt i denna diskussion att poängtera att de individer som till 
slut deltog aldrig kan sägas vara i statistisk mening representativa för hela stu-
dentkollektivet.  

Kvale (1997) menar att det i kvalitativa intervjuer ofta förekommer utbyte av 
synpunkter mellan den intervjuade och den som intervjuar. Interaktionen dem 
emellan gör att de i intervjusituationen bygger något gemensamt. Det är sant i 
mitt fall då intervjuerna ofta blev engagerade och i högsta grad interaktiva samtal 
om det akademiska skrivandet där jag var en aktiv samtalspartner och inte bara en 
forskare med en intervjuguide att följa. En metodologisk diskussion om problemen 
med kvalitativa intervjuer finns hos etnograferna Hammersley & Atkinson (1995). 
De menar att intervjusituationer med olika informanter kan variera starkt och att 
kvalitativa intervjuer ofta därför kommer att likna samtal, snarare än intervjuer: 

Ethnographic interviews are closer in character to conversations 
than they are survey interviews […]. However, they are never 
simply conversations, because the ethnographer has a research 
agenda and must retain some control over the proceedings. (Ham-
mersley & Atkinson 1995:152) 

Att studenterna i intervjuerna ingår i livliga samtal med mig ser jag dock som 
en tillgång. De var alla engagerade och ville bidra till diskussionen med sina 
erfarenheter. Problemet ligger istället i en senare fas, när jag lämnat studenterna 
bakom mig och med forskarens ögon börjar bearbeta materialet. Min dubbla 
tillhörighet som lärare och forskare blev särskilt påtaglig i en av studentintervju-
erna då jag mötte Yolanta, som jag tidigare undervisat i svenska på universitetet i 
ett annat sammanhang. I den här situationen blev vår bekantskap en fördel som 
gjorde att Yolanta öppenhjärtigt berättade om hur hon upplevt svenskämnet på 
gymnasieskolan och övergången till universitetsstudier. Eftersom jag vid inter-
vjutillfället inte hade Yolanta i någon undervisningsgrupp där jag skulle undervisa, 
bedöma eller ge betyg, får man anta att det asymmetriska i samtalssituationen 
inte var alltför störande. 

De intervjuer som jag gjorde med studenterna liknar alltså ibland intensiva 
samtal mer än regelrätta intervjuer. En kritisk läsare kanske invänder att jag 
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emellanåt leder studenterna i mina frågor och inlägg. För att inte hamna i allt för 
stora diskussioner om min egen påverkan på intervjumaterialet lutar jag mig i 
analysen också mot de enkätundersökningar som både nya och erfarna studenter 
deltog i ungefär en månad före respektive intervjutillfälle. Resultatet av enkätun-
dersökningen av 100 nya studenter i delstudie 1 presenteras i Ask (2005a). De 
erfarna studenter som ingår i delstudie 2 besvarade i sin tur en elektronisk enkät 
där totalt 78 lärarstudenter deltog (se 6.1). De tio intervjuade studenterna fyllde i 
sina svar skriftligt på papper och inte via den Internetlänk övriga medverkande 
använde. Enkäten genomfördes en månad före intervjutillfället och studenterna 
skrev sina namn på formulären. I intervjuerna fördjupas dessa enkätfrågor, och 
svaren på dem blir därför ett viktigt stöd i tolkningsprocessen av intervjumaterialet. 
Intervjusvaren jämförs fortlöpande med enkätsvaren och jag kan på så sätt kon-
trollera att min inblandning inte påverkat allt för mycket vid intervjutillfället.  

Min egen undervisning har säkerligen också påverkat resultatet av intervjuer-
na, eftersom jag i min iver att forskningsanknyta lärarutbildningen ofta utgår från 
mina tidigare forskningsresultat om akademiskt skrivande i mötet med studenter 
i föreläsningssituationen. En av de erfarna studenterna kommenterar just hur mitt 
forskningsintresse för akademiskt skrivande påverkade henne och gruppen: ”Vi 
var jättenervösa inför den här uppgiften. Förväntningarna kändes jättehöga. Men 
det blev ju jättebra på grund av det” (Beata). Studenterna är alltså efter genom-
gången kurs säkerligen medvetna om mitt forskningsintresse, men jag vill se 
också det som en fördel. De har, medvetet eller omedvetet, startat en tankeprocess i 
frågor om det akademiska skrivandet och kommer alltså till intervjuerna med 
tankar och funderingar som hunnit mogna. Studenterna visar vid samtalen att 
ämnet engagerat dem, och de har alla mycket att tillföra i vår gemensamma 
diskussion om det akademiska skrivandet.  

Min analys och tolkning av intervjuerna har självklart som mål att vara objektiv 
och saklig. För att förvissa mig om mina tolkningars trovärdighet i förhållande till 
materialet har en neutral medtolkare jämfört intervjutranskriptionerna med före-
liggande analyskapitel.17 Där våra uppfattningar skilt sig åt har jag efter diskussion 
och revidering justerat texten.  

3.5.2 Material: utredande texter 
Studenterna i delstudie 1 och 2 löste alltså motsvarande examinationsuppgifter, 
men vid olika tidpunkter och med något olika förutsättningar. De nya studenterna 
kan bara luta sig mot tidigare erfarenheter av akademiskt skrivande från gymna-
sieskolan, medan de erfarna har flera års studier och uppsatsskrivande med sig 
när de skriver sin text. De har dock genomgått samma kurs i svenska inom 
AUO1, där tyngdpunkten ligger på akademiskt skrivande.  

Uppgiftens för- och nackdelar bör också diskuteras kort här. Valet av utredande 
text och utformning av uppgiften ger upphov till flera frågor. Argumentet för 
valet av utredande text är dels att det förekommer (eller åtminstone borde före-
komma) på gymnasieskolan och att det därför inte är något nytt och okänt för 

                                                           
17 Medtolkaren är filosofie licentiat och doktorand i svenska med didaktisk inriktning, 
litteraturvetenskaplig inriktning. 
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studenterna, dels att utredande som språkhandling ingår i de flesta akademiska 
texter. Att ställa en fråga och utreda den är utgångspunkten för all forskning.  

Det också möjligt att ifrågasätta om de korta utredande texterna ger plats nog 
för studenterna att visa att de behärskar de språkliga redskap som efterfrågades i 
examinationen. Detta gäller särskilt den kritisk-analytiska kompetensen, efter-
som de mer mekaniska verktygen (referenshantering, citatteknik och förhållande 
till skrivkonventioner etc.) är lättare att undersöka och värdera för examinerande 
lärare.  

Uppgiften är också tämligen vagt formulerad och är inte till stor hjälp för de 
skrivande studenterna (se avsnitt 3.3.2). I uppgiftsformuleringen står det inget 
om att utreda, analysera, förhålla sig, problematisera eller reflektera – kan man 
då ta för givet att studenterna gör det automatiskt? Kan man kritisera att de inte 
gör det när det de facto inte efterfrågas? Uppgiften efterfrågar mekaniska kun-
skaper som hänvisningsteknik, akribi och formalia, men ställer inget uttalat krav 
på ett kritiskt-analytiskt tankearbete. Vagheten i formuleringarna försvårar ytter-
ligare för studenterna. Det är exempelvis inte självklart vad som avses med for-
muleringen ”anpassa både innehåll och formalia efter genre och mottagare”. 
Vem är mottagaren? Hur ser en ”utredande text” ut? Studenterna har ingen (eller 
liten) hjälp av uppgiftsformuleringen, men med sin erfarenhet av det akademiska 
systemet vet de ändå vad som förväntas av dem. Här finns en stor skillnad mellan 
de nya och de erfarna studenterna, vilket diskuteras vidare i avsnitt 7.5.  

Min analys av de femton studenttexter som presenteras i den här avhandlingen 
belyser endast ett möjligt sätt att definiera och analysera studenternas akademiska 
skriftspråkskompetens. Men för att pröva mina analysers hållbarhet lade jag vid en 
tidpunkt fram några av studenttexterna på en datasession inom högre seminariet i 
språkvetenskap vid Växjö universitet. Seminariedeltagarna presenterade sina tolk-
ningar av texterna utan att ha haft tillgång till några av mina analyser. På så vis 
kunde jag styrka några av analysresultaten, men jag fick också revidera delar av 
analysen där seminariet fört mina tankegångar vidare. En svaghet med textanalysen 
är att den inte är tillräckligt utvecklad för att fånga upp sociokulturella faktorers 
påverkan på studenters skriftspråkliga förmåga.  

Värdet av min undersökning ligger i att den ger kunskap om de villkor som styr 
individens möjlighet att få tillträde till de textvärldar som utbildningssystemet 
rymmer. Den kunskapen blir viktig i de didaktiska sammanhang där studenter och 
lärare möts, det vill säga i undervisning och handledning i högre utbildning.  

3.6 Forskarens ansvar  
Det är alltid frestande att söka efter stereotypa och generaliserbara mönster i de 
material man undersöker. Det vore angenämt om jag utifrån mina undersökning-
ar kunde presentera några fasta studenttyper och en gedigen modell för hur det 
akademiska skriftspråket utvecklas under en students tid på universitetet. Men 
något sådant är inte möjligt. Människans utveckling är per definition dynamisk 
och intervjuerna kan bara ge inblick i informanternas föreställningsvärld som den 
såg ut just vid det tillfälle jag fick ställa mina frågor. Det är mitt ansvar att studen-
terna framträder som de gör i avhandlingstexten, men det är min förhoppning att 
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jag har varit materialet så trogen att ingen ska känna sig orättvist representerad 
eller kränkt i processen. 

Något måste också sägas slutligen om vanskligheten i att analysera hur stu-
denter förhåller sig till den akademiska skriftspråksnormen. Normsystem för 
skrivande är inte enhetliga eller stabila, utan de är i ständig rörelse. Detta gäller 
naturligtvis också för det akademiska skrivandet, även om förändringar här sker 
jämförelsevis långsamt. Den akademiska normen kan sägas vara tämligen enhetlig 
i vissa avseenden, men i andra avseenden varierar den. Vad som uppfattas som 
norm är avhängigt av ämnestillhörighet och ämnenas varierande traditioner, men 
det kan också till viss del sägas ligga i betraktarens öga. Är exempelvis Harvard-
systemet (med källhänvisningen inom parentes i den löpande texten) mer läsar-
vänligt än Oxford (med källhänvisningar i fotnoter)? Är formuleringen ta upp 
den biten, orden tjejer och killar ett acceptabelt språkbruk i en akademisk diskurs 
eller har det en alltför vardaglig och slängig stilfärg? Min intention i analyserna 
har varit att utgå från en enkel och grundläggande förståelse av det akademiska 
skrivandet, med utgångspunkten att allt kunskapsbyggande skrivande på något sätt 
måste vara genomskinligt, klart och vetenskapligt hållbart. Hur detta sedan reali-
seras i texter varierar inom olika ämnen och för olika akademiska personligheter.  

Tolkningar och värderingar är nödvändiga och ofrånkomliga inslag i en kvalitativ 
studie som min (jfr Nordenfelt 1982, Hartman 2004). Men för att tolkningar ska 
vara användbara i forskningssammanhang krävs ett tydliggörande av den position 
utifrån vilken jag gör mina ställningstaganden. Min tolkningsposition innehåller 
erfarenheter från svenskundervisning i olika kontexter och med varierande per-
spektiv: jag hämtar kunskap från mitt arbete som svensklärare på gymnasieskolan, 
från min roll som lärarutbildare i ämnesdidaktik och ämnesstudier i svenska och 
från min forskarutbildning inom ramen för Nationella forskarskolan i svenska 
med didaktisk inriktning. De skiftande perspektiven ser jag som en tillgång i 
tolkningsprocessen. I de olika analyserna i den här avhandlingen gör jag också 
tolkningar som speglar dels min egen akademiska ämnestillhörighet, dels mitt 
eget personliga förhållande till det akademiska skriftspråket. Jag är medveten om 
att mina tolkningar kanske därför inte delas av läsare från andra ämnen eller med 
andra personliga preferenser. 
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4 Nya studenter möter 
universitetets textvärldar  

Många nya studenter erfar att de inte uppfyller de krav på skriftspråklig kompe-
tens som krävs inom högre utbildning. Det finns därför anledning att undersöka 
vilka omständigheter som ligger bakom de motgångar många nya studenter upp-
lever i universitetets textvärldar. Om fem nya studenters uppfattning om akade-
miskt skrivande i övergången mellan gymnasieskola och universitet handlar det 
här kapitlet. 

4.1 Fem studentröster  
Det finns ett glapp mellan den skriftspråkskompetens många elever har efter 12 
år i skolan och den de förväntas ha på universitetsnivå. Skrivandet i övergången 
till högre studier upplevs som olika svårt för olika individer, och detta blir ett 
problem för många studenter i övergångsskedet. De studenter som kommer till 
tals här beskriver inte bara gymnasieskolans tillkortakommanden, utan också hur 
de upplever det akademiska språket i övergången till universitetsstudierna. Stu-
denterna beskriver hur deras sociala situation i övergångsfasen påverkat hur de 
förmått närma sig de akademiska textvärldarna. Frågan om vilket ansvar univer-
sitet och högskolor har för att studenterna ska införlivas i textgemenskapen blir 
därför central (se vidare avsnitt 9.4.1). Studenternas berättelser är unika, men de 
har delvis liknande erfarenheter av gymnasieskolan, svenskämnet där och över-
gången till universitetsstudier.  

Istället för att redovisa studenternas upplevelser kategoriserade efter mina inter-
vjufrågor (så som intervjuerna med de erfarna studenterna redovisas i kapitel 6), 
har jag valt att låta de nya studenternas röster höras i sammanhållna personpor-
trätt. Personporträtten ger studenternas utsagor en personlighet och närhet, efter-
som de konstruerats i mycket nära anslutning till studenternas yttranden i inter-
vjuerna. Jag har varit noggrann med att så nära som möjligt återge studentens ord 
för att hans eller hennes person ska framträda tydligt, även om det är jag som har 
författat texten. För en mer ingående beskrivning av urval, transkribering och val 
av redovisningsform, se kapitel 3, Metod och material. De fem studentrösterna 
kommer från Yolanta, Stina, Yrsa, Ymer och Stanislav. 
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4.2 Yolanta: ”Det har varit tufft” 
Yolanta kommer ursprungligen från en storstad på Balkan. Hon och hennes familj 
flydde från kriget och kom till Sverige 1992. Då var Yolanta 10 år. Vid tiden för 
intervjun är hon drygt 20 år, gift och studerar svenska på lärarutbildningen på 
universitetet. Skolgången i Sverige började på riktigt i år 6 där Yolanta fick börja 
efter två år i flyktingskolan på den ort i södra Sverige där familjen placerades. 
Pappa var språklärare i hemlandet och mamma var mönsterkonstruktör på en 
klädfabrik. Yolantas föräldrar och make stöttar henne mycket i studierna, även om 
mannen ibland har svårt att förstå att det krävs mycket tid för läsning när Yolanta 
studerar på lärarutbildningen.  

På den invandrartäta gymnasieskola Yolanta gick fanns det bara yrkesförbere-
dande program, och hon kategoriserar själv elevernas klasstillhörighet: ”Det var 
många invandrare som gick där och väldigt många svenskar som inte var från 
så... ja, medelklass eller så, utan det var arbetarklassen”. Yolanta har lätt att lära 
och lätt för språk, men undervisningen i svenska som andraspråk gav henne inte 
den språkutveckling hon eftersökte: 

Vi var nära 30 elever, men det var meningen med svenska 2 att vi 
skulle vara i grupper om 5–6 för att få den hjälp vi behöver och för 
att kunna utvecklas mer. Men vi var jättemånga och det var jätte-
stökiga elever i klassen och de bara skrek så man fick inte det lugn 
och den hjälp man behövde för hon hann aldrig hjälpa alla och så. 
Vi fick läsa jättemycket grammatik och jag kände att det inte var 
det jag behövde. Jag behövde utvecklas i mitt skrivande, tänkande 
och reflekterande. Inte bara i grammatik och glosor […]. Så då 
gick jag över på vanlig svenska. Där var det helt annorlunda. Vi 
fick läsa mycket litteratur, läsa böcker och diskutera. Det var en 
stor skillnad. Men ändå kände jag inte att vi höll på med mycket 
skrivande.  

Yolanta bytte alltså över till ”vanlig svenska” och tog studenten med betyget VG 
från Hantverksprogrammets inriktning Mode och design. Mamma och pappa 
ville hellre att Yolanta skulle läsa Naturvetenskapsprogrammet, men hon lyssnade 
inte på dem, utan gjorde sitt eget val. Ibland kan hon ångra det lite eftersom det 
program hon gick inte gav henne den förberedelse som hade behövts för framtida 
universitetsstudier.  

Det var ingen som pratade om att vi skulle läsa vidare. I så fall var 
det kanske inom sömmerska eller inom det inriktningen, men inte 
teoretiskt. Absolut inte, nej. Utan det var ju att skaffa jobb och lite 
så efter man tagit studenten.  

Ingen lärare gav alltså uttryck för möjligheten att deras elever skulle gå vidare 
till högre studier, och Yolanta fick heller inte pröva på någon form av akade-
miskt skrivande. Hon minns att de skrev jobbansökningar, specialarbete, bokrecen-
sion och berättelser på lektionerna i svenska.  
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Det blev mycket svårt för Yolanta att börja på universitetet, så påfrestande att 
hon blev fysiskt sjuk under sitt första år. Yolanta slutade äta och blev mycket 
trött. På frågan om vad hon upplevde som svårast svarar hon:  

Skrivandet, att vi fick träna mer på det. Sedan har jag aldrig behövt 
skriva något på dator förr. Det är en annan sak. Jag har aldrig läm-
nat in något, förutom specialarbetet, skrivet på dator. Annars har 
jag lämnat in allting för hand. Och det är inte så bra. Sedan det här: 
Jag har alltid fått veta att jag är så duktig och ingen har hittat fel i 
mitt språk som du gör [skrattar]. Jag blev helt så här ’va – kan jag 
ingenting?’ Det var väldigt nytt för mig.  

Yolanta menar att arbetssättet på universitetet skilde sig mycket från det på 
gymnasieskolan och att skrivandet blev det som var svårast för henne. Hon 
beskriver det som ”det akademiska och sättet att skriva på ett riktigt sätt, på ett 
rätt sätt”. Det svenskämne Yolanta mötte på gymnasieskolan hade inte förberett 
henne för att skriva akademiska texter, utan allt har hon fått lära sig på universi-
tetet. Det har varit mycket mödosamt för Yolanta, som blir arg när hon tänker 
tillbaka:  

Det är just det som jag blir så irriterad över! Hade jag fått den här 
grunden i gymnasieskolan så hade jag inte behövt må dåligt över 
allt det här och bli stressad och sjuk! 

Nu utbildar sig Yolanta till svensklärare och det kan kanske tyckas konstigt 
eftersom svenska inte är hennes modersmål. Men hon menar att hennes erfaren-
heter som invandrare och flykting kan vara en tillgång i läraryrket då hon kan 
förstå invandrarelevernas situation, bakgrund och kultur. Dock är hennes huvud-
skäl för att utbilda sig till svensklärare ett stort intresse för språk och litteratur.  

4.2.1 Den dubbla segregationen 
Urvalet gjorde att jag träffade en elev jag själv undervisat i svenska inom lärar-
programmet, nämligen Yolanta. Hur mycket vår bekantskap spelar in i intervju-
situationen är oklart, men Yolanta känner förtroende för mig och visar ingen 
nervositet inför vårt samtal. Tvärtom är hon fylld av åsikter som hon vill förmedla. 
Yolanta är mycket vältalig och har en knappt märkbar brytning.18  

Den segregation Yolanta har upplevt är dubbel: hon är invandrare och elev på 
ett yrkesförberedande program. Segregationen har hon märkt dels i den nedsättande 
tonen i möten med andra elever, dels i de låga förväntningar som lärare visat. Yolan-
tas erfarenheter av skrivandet på gymnasieskolan består av jobbansökan, speci-
alarbete, berättelse och bokrecension. Detta är en samling genrer som förekommer 
på fler ställen i studentintervjuerna men också i intervjuerna med lärare på yrkes-
förberedande program i Ask (2005b). Yolanta väljer att hoppa av ämnet Svenska 
som andraspråk för att läsa kurserna Svenska A och B. I sitt handlande är hon 

                                                           
18 Det kan medföra svårigheter att utbilda sig till svensklärare för grundskola och gymna-
sieskola utan att ha svenska som modersmål. Detta dilemma lämnas därhän i denna text 
som helhet, men spår av det diskuteras i analysen av Yolantas text i avsnitt 5.2. 
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typisk för många gymnasieelever med annat modersmål än svenska. Rapporten 
Kartläggning av svenska som andraspråk (Frisell & Olofsson 2004) visar att 
ämnet svenska som andraspråk lockar allt färre elever eftersom det uppfattas som 
ett sämre val. 

I min licentiatavhandling visar jag att svensklärare ofta väljer bort träning i 
akademiskt skrivande för sina elever på de yrkesförberedande programmen (Ask 
2005b). Förberedelse för akademiskt skrivande saknas i Yolantas gymnasieut-
bildning, vilket bekräftar mönstret att de yrkesförberedande programmens elever 
oftast inte förbereds för det skrivande som väntar dem i högre utbildning.  

4.3 Stina: ”Jag tror mamma är nöjd i alla fall”  
Stina är 20 år och kommer från en mindre stad. Hon har flyttat till Växjö för att 
läsa till gymnasielärare i samhällskunskap och religion eller historia. Förutom 
Stina och hennes mamma finns det i släkten bara en kusin som läst på universitet, 
också på lärarprogrammet. Mamma är lågstadielärare och pappa är säljare. Det 
har alltid varit en självklarhet att Stina ska läsa vidare. Stina känner press av att 
vara släktens stolthet, men alla har stöttat henne mycket under det första året. 
”Jag tror mamma är nöjd i alla fall”, säger Stina.  

På gymnasiet valde Stina att gå samhällsvetenskapligt program, men övervägde 
Barn- och fritidsprogrammet också. Svenskämnet i sig tyckte Stina var rätt trå-
kigt eftersom hon bara minns att de satt i grupper och svarade på frågor om olika 
texter. Istället hade hon velat få mindre litteraturhistoria och mer träning i munt-
lig framställning. Vad målet med svenskan var, det vet hon inte. ”Kanske att 
försöka få i oss så mycket kunskap som möjligt”, gissar hon. Inför de nationella 
proven skrev de många träningsuppgifter, minns Stina. Men hon fick ingen 
introduktion till det akademiska skrivandet, och Stina har svårt att se någon 
koppling mellan gymnasiet och universitetsstudierna. Hon ställer sig den retoriska 
frågan om man verkligen kan bli förberedd egentligen. 

Övergången till universitetet var jobbig för Stina. Hon hade sökt en socialpe-
dagogisk utbildning19 vid ett annat universitet i första hand, men kom inte in, så 
valet att bli gymnasielärare var egentligen inget aktivt val. Det sociala livet fun-
gerade dåligt i övergången: ”Jag träffade inte så mycket folk. Jag var ganska 
ensam. Jag satt i min lägenhet och bara glodde kändes det som. Jag åkte ofta hem 
och så där”. Det var nära att Stina avbröt utbildningen då, men efter uppmuntran 
från familjen beslöt hon sig för att fortsätta på lärarutbildningen. Hon upplevde 
att allt var mycket rörigt i början och det var många uppgifter som skulle skrivas 
på olika institutioner med olika krav. Det uppfattade Stina som svårt:  

Det var rörigt, det var väldigt rörigt. Papper som skulle lämnas in, 
skrivas på en annan institution. De ville ha det skrivet på olika sätt. Då 
blev man så här: ’Jaha – gud, ska man göra det här nu då?’ Allt kändes 
så stort, speciellt det här när man skulle skriva och så skulle man ha ett 

                                                           
19 En socialpedagogisk utbildning innebär studier av människans socialisation och interak-
tion med det omgivande samhället och ger bl.a. kunskap om hur människor i svåra livssi-
tuationer kan bemötas.  
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språk som man kanske inte hade använt innan. Kan jag skriva så här? 
Och så måste man skriva lite finare. För man skulle ha ett språk som 
man inte använt innan, lite finare på något sätt.  

Egentligen tycker hon fortfarande att skrivandet är besvärligt, men eftersom 
hennes första tid på universitetet var så allmänt svår, tycker Stina det är besvärligt 
att avgöra hur hon hade upplevt det akademiska språket om hon hade varit glad 
och uppåt.  

4.3.1 Stora krav på en ensam student 
Stinas berättelse vittnar om hur stor pressen på nyblivna studenter kan vara. Hon 
beskriver några svårigheter i övergången mellan gymnasium och universitet: det 
självklara i att hon ska läsa vidare och de stora förväntningarna på henne som 
släktens stolthet. De uteblivna vännerna och ensamheten överskuggar de akade-
miska svårigheterna som Stina också upplever. Uttalandet ”Jag tror mamma är 
nöjd i alla fall” antyder att hon kanske inte väljer att bli lärare för sin egen skull 
utan på grund av omständigheten att hon inte kom in på sitt förstahandsval och 
föreställningen om att hon ändå håller mamma nöjd. Vad Stina egentligen vill 
blir jag inte på det klara med under vårt samtal. 

Stina övervägde att välja ett yrkesförberedande program i valet till gymnasie-
skolan men hamnade till sist på Samhällsvetenskapsprogrammet. Föräldrarnas 
åsikter spelade en stor roll i den processen. Stina säger också att hon tror att hon 
skulle ha lärt sig samma saker inom svenskämnet om hon hade gått Barn- och 
fritidsprogrammet, fast på ett annat sätt, vilket är ett intressant yttrande då lik-
värdig kunskap som kan nås på olika vis är en av grundtankarna i gymnasiere-
formen Växa med kunskaper: om gymnasieskolan och vuxenutbildningen (1990). 
Stina minns att svenskämnet innehöll för mycket litteraturhistoria och för lite 
muntlig framställning, menar hon. På frågan om svenskämnets syfte svarar Stina 
att ”vi skulle få i oss massa kunskap, kanske”. I det uttalandet finns en osäkerhet 
om vad svenskämnet egentligen ska vara bra för och en kunskapssyn som inne-
bär att kunskap är något man får i sig, inte något man själv förvärvar. Något 
motsägelsefullt berättar Stina att hon skrivit många övningsuppgifter inför de 
nationella proven, men att hon inte fått någon träning i att skriva akademisk text. 
De nationella proven ger möjligheten att träna många olika texttyper, så det är 
inte orimligt att Stina har stött på utredande text även om hon inte minns det 
idag.  

Stina säger sig alltså inte ha fått introduktion i akademiskt skrivande på gym-
nasieskolan.20 Att Stina inte ser någon koppling mellan gymnasieskolan och 
högre utbildning bekräftar de flesta andra utsagorna gjorda av studenter i inter-
vjumaterialet. En studentenkät (Ask 2005a) visar dock att de flesta elever från 
studieförberedande program känner sig nöjda med sin svenskundervisning som 
sådan, men att den inte betraktas som relevant för vidare studier.  

                                                           
20 Uppfattningen hos gymnasielärare om vad som är akademiskt skrivande varierar och 
det är till sist lärarens egen tolkning av uppdraget som avgör om eleverna ska tränas i det 
akademiska skrivandet (Ask 2005b). Stinas svensklärare på gymnasiet hör till den grupp 
lärare som väljer att inte förbereda sina elever för skrivandet inom högre utbildning. 
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Vid övergången till universitetet uppfattar Stina att hon måste använda ett annat 
språk än hon är van vid; hon känner att hon behöver ha ”ett finare” språk för att 
passa in i den akademiska omgivningen. Jämförelser kan göras med Yolanta, 
som också kände sig ”dum” i den nya miljön. Stinas och Yolantas erfarenheter 
av kursinnehållet i svenskämnet på gymnasieskolan skiljer sig åt. På Samhällsve-
tenskapsprogrammet säger sig Stina ha fått alltför mycket litteraturhistoria i 
förhållande till skrivundervisning, medan Yolanta på Hantverksprogrammet har 
skrivit berättelser, jobbansökningar och andra praktiska skrivelser.  

4.4 Yrsa: ”Man använder konstiga ord i 
litteraturen” 
Yrsa är 23 år och växte upp på en liten ort i södra Sverige. Förutom att idrotta 
älskar hon att skriva dikter och brukar publicera dem på Internet. På gymnasiet 
gick hon först Omvårdnadsprogrammet, eftersom hennes bästa vän valde det. 
Men Yrsa hoppade av det programmet eftersom det enligt hennes åsikt innehöll 
för mycket äldrevård, och hon började på det individuella programmet i stället. 
Då fick hon under en period praktisera hos en idrottslärare, och då bestämde hon 
sig för att hon ville bli lärare, fast i matematik. Tankar på att bli lärare har dock 
funnits sedan barndomen. Yrsa valde Barn- och fritidsprogrammet för att kunna 
bli lärare så småningom, men fick läsa in ett basår på Komvux för att bli behörig. 

De många studievalen diskuterades endast med modern. Hon är sjukgym-
nast och fadern är sjukpensionerad hantverkare. Släkten kommer från utlandet 
ursprungligen, så Yrsa vet inte riktigt om det finns fler personer med erfarenhet 
av akademiska studier än hon, eftersom de har lite kontakt. Familjen är mycket 
imponerad av hennes framtidsplaner och tycker att det är ”märkvärdigt” att Yrsa 
studerar. Däremot tycker hennes vänner som inte har studerat att hon borde jobba 
istället. 

Yrsa tyckte mycket om sin svensklärare, men minns mest att hon själv satt 
och skrev dikter. Utredande text skrev hon vid något tillfälle, minns hon. På 
frågan vad hon upplever som svenskundervisningens syfte svarar Yrsa: ”Det var 
väl de dära litteratursnubbarna. Det tyckte jag att vi höll på med jättemycket”. 
Efter gymnasiet gick Yrsa ett år på Komvux för att läsa in de naturvetenskapliga 
ämnena. Efter det ville hon ut i arbetslivet, men fick inget arbete. Då började 
Yrsa en folkhögskoleutbildning i kreativt skrivande, något hon beskriver som 
”flummigt”.  

När hon började på lärarprogrammets första termin vid universitetet upplevde 
hon också det som flummigt, men det blev bättre när hon började läsa sin ämnes-
inriktning. Yrsa tyckte att det var nervöst, men spännande att börja på universitetet. 
Hon hade förberett sig på tunga föreläsningar, men tyckte inte det var så farligt 
när det väl kom till kritan. Tentorna var däremot värre än hon hade kunnat ana. 
Pressen blev svår, och Yrsa hade det besvärligt med att se någon röd tråd i inne-
hållet, eftersom det var så stora mängder litteratur som skulle läsas in. De aka-
demiska texternas utformning ställde också till problem: ”Man använder konsti-
ga ord i litteraturen som man aldrig hade hört talas om”, säger Yrsa. Delar av 
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kurslitteraturen var dessutom på engelska och norska, vilket också beredde henne 
stora svårigheter. Yrsa berättar att hon alltid haft koncentrationssvårigheter och 
svårigheter med att sitta stilla.  

Skrivandet på universitetet känner hon sig någorlunda förberedd för: ”Ja, man 
visste ju hur man skulle göra, liksom halvdant och det var inte som man ville 
riktigt.” Hennes svensklärare på gymnasiet förberedde sina elever på det här 
ganska mycket under det sista året, berättar Yrsa. Men det blev ändå inte riktigt 
bra eftersom tiden rann ifrån henne: ”Det var så svårt! Det är det svåraste med 
allting, att välja ämne. Liksom, då går två veckor åt det, bara att sitta och fundera”. 
Yrsa hävdar att hon har haft nytta av sin gymnasiesvenska på universitetet. 

Yrsas studier på universitetet har inte gått smärtfritt. Hon säger att hon har varit 
mycket ensam och att hon ofta varit ledsen. Yrsa har många restpoäng och fun-
derar på att byta till en högskola på den ort där hennes pojkvän bor. 

4.4.1 Krångel och motgångar 
Yrsa är frispråkig och öppen vid vår intervju. Hennes krokiga väg till universitetet 
och lärarstudierna är inte ovanlig. Bjurman (1981) och Malmgren (1992) beskri-
ver skillnader i livsstrategier hos barn och ungdomar med olika social bakgrund. 
Studenter med bakgrund liknande Yrsas har ofta ”ett kort tidsperspektiv, kortsiktig 
planering” medan andra tvärtom har ”långt tidsperspektiv, självklar långsiktig 
planering av framtiden – framför allt av studierna” (Malmgren 1992:11). Yrsa 
har prövat många saker, men har nu bestämt sig för att bli lärare. Yttre faktorer 
spelar stor roll i Yrsas val av utbildningsväg(ar). Gymnasieprogram valde hon 
exempelvis under kompispåverkan, inte av eget intresse eller planer för framtiden. 
Det verkar också som att Yrsa inte har en klar väg utstakad för sig, utan hon 
prövar, hoppar av, byter inriktning på studier och livsprojekt. 

I övergången till universitetet upplever Yrsa ensamhet och studiemotgångar. I 
den närmaste familjen finns mamman som har erfarenhet av akademiska studier, 
men Yrsa känner framför allt ett allmänt stöd från hela familjen som har upp-
muntrat hennes val att börja studera. Det akademiska skrivandet har Yrsa tränat 
något på gymnasieskolan, och hon tycker att hon har haft god nytta av sina gym-
nasiekunskaper, även om hon bara blivit ”halvdant” förberedd för skrivandet på 
universitetet. Akademiskt skrivande förekommer i liten utsträckning i de yrkes-
förberedande programmens svenskundervisning, men Yrsa utgör här ett intressant 
undantag.  

Yrsa berättar att hon inte vill bo kvar på studieorten längre och att hon planerar 
att flytta närmare sin familj, och jag frågar mig om inte Yrsas uppbrott också kan 
vara ett avskedstagande även från lärarstudierna och att hon ännu en gång byter 
spår i sitt liv. Ett telefonsamtal några månader senare bekräftar mina misstankar 
då Yrsa berättar att flytten inte blivit av och att hon nu ”tar ett sabbatsår från 
lärarutbildningen för att jobba istället”.21 

                                                           
21 Telefonsamtal 040813 med Yrsa. 
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4.5 Ymer: ”Det är som en mur” 
Ymer beskriver sig själv som ”en liten påg från Skåne”, men han är i själva verket 
en lång och reslig nittonåring. Under Ymers tidiga tonår skildes föräldrarna. 
Pappan är numera arbetslös, men har arbetat på ett mindre företag. Mamman 
arbetar på apotek. Ymer har lämnat Skåne bakom sig för att läsa till matematik- 
och idrottslärare. Han har valt att inrikta sig på undervisning i de yngre åldrarna, 
inte av pedagogiskt intresse, utan av strategiska skäl:  

Jag själv är väldigt dålig på alla de här, alltså svenska, matte, de 
här grundämnena, men i och med att jag inriktar mig på de lägre 
åldrarna så blir matten... Det blir lite lättare att bli anställd som id-
rottslärare om man har de här grundämnena svenska och matte, har 
jag tänkt.  

På gymnasiet valde Ymer ”Barn och fritid special”, med fotbollsinriktning, efter-
som han är fotbollsspelare. Svenskämnet kommer Ymer knappt ihåg. ”Vi pratade 
om grekernas tid och litteraturhistoria”, tror han. Syftet med svenskundervisningen 
för elever på yrkesinriktade program beskriver Ymer var någon slags ”allmän-
bildning”.  

Ymer minns inte att han skrev så mycket under sin gymnasietid. Utredande 
text kan han inte komma ihåg att han har skrivit innan han kom till universitetet, 
och han har svårt att se någon koppling mellan skrivandet i gymnasieskolan och 
det skrivande han gör nu. Med facit i hand menar Ymer att det hade varit bättre 
för honom att börja med fristående kurser för att på så sätt känna på universitets-
livet. Lärarutbildningen visar sig vara tyngre än han hade föreställt sig. 

Ymer är den förste i sin släkt som läser på universitet, och han säger att han 
har fått mycket stöd hemifrån. Familjen är stolt över honom. Men hans vänner 
tycker att han har förändrats språkligt sedan han kom till universitetet. Skånskan 
har han visserligen kvar, men han menar själv att använder rätt så många ”kons-
tiga ord” nu. Ymer tycker att ordbruket på universitetet kan diskuteras:  

Jag tycker det är lite konstigt i sig att man inte kan använda sig av 
ord som alla andra använder. Det är ett sätt att komma över männi-
skor och få dem till att tryckas ned lite granna med de här konstiga 
orden. För förstår de inte så kan de inte argumentera. 

Ymer berättar hur han har suttit på föreläsningar och inte förstått ”de här konstiga 
orden” och då känt sig just nedtryckt. 

Ymer upplever det också svårt att läsa akademisk text: ”Jag ger upp innan jag 
ens har börjat och flyter runt hela tiden”, berättar han uppgivet. Ymer har en del 
släpande restpoäng, bland annat i pedagogik. Svårigheterna till trots tycker han 
ändå att universitetsstudierna är roliga, och han säger att han trivs. Ymer oroar 
sig redan för examensarbetet eftersom han skriver bra i grupp, men ”får ångest 
och panik” när han ska skriva själv. Ymer avslutar med att säga att han inte har 
kommit till universitetet för att leva ett utsvävande liv, som många andra. ”Jag 
har kommit hit för att läsa”, säger han. 
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4.5.1 En jätte i motvind  
I Ymers berättelse skymtar en person som trots motgångar ändå ser framtiden an 
med en viss tillförsikt. I sina uttalanden bekräftar han klassresenärens språkliga 
motgångar, som de bland annat har beskrivits av Trondman (1994). För Ymer 
handlar det om konstiga ord och att känna sig nedtryckt och oförmögen att argu-
mentera. Läsande och skrivande över huvud taget skapar oro hos Ymer och han 
får inte mycket gjort. Han älskar fysisk aktivitet och praktiska uppgifter, och det 
är ont om sådana på universitetsnivå.  

Ymer ska bli lärare i matematik och idrott. I utsagan ”Jag själv är väldigt dålig 
på alla de här, alltså svenska, matte” döljer sig en antydan om vari hans svårigheter 
med universitetsstudierna bottnar. Han vet att han har svårt att läsa och att skriva, 
färdigheter som är nödvändiga för att klara högre studier. Till detta lägger Ymer 
sitt val att specialisera sig på ett ämne han, enligt egen utsago, är ”väldigt dålig” 
i.  

Den bild studenter ger av den varierande undervisning i svenska som sker på 
de olika gymnasieprogrammen ger vid handen att innehåll, arbetsmetoder och 
bedömningsgrunder skiljer sig markant åt. Lärarens inställning till sina grupper 
påverkar undervisningen, och svenskämnesundervisningen på yrkesprogrammen 
blir en produkt av lärares och elevers förväntningar på varandra och på den 
ämnesundervisning som ska bedrivas. Problemet ligger i att många av eleverna 
från yrkesprogrammen, likt Ymer, går vidare till högre utbildning omedvetna om 
att de kommer att stöta på svårigheter med att klara av sina studier. Det reella 
värdet av frasen ”allmän behörighet till högskolestudier” (vilket alla nationella 
gymnasieprogram idag ger) skiljer sig mellan yrkesförberedande och studieförbe-
redande program, även om det inte alltid är en garanti att välja ett studieförbere-
dande program om man vill bli förberedd för skrivandet i högre studier, vilket 
också Stina vittnar om (avsnitt 4.3).  

Svenskämnet som sådant har Ymer få minnen av, och han säger i klartext att 
han tror att svenskämnets syfte i mångt och mycket är en fråga om allmänbild-
ning på de yrkesförberedande programmen. Han upplever ingen koppling mellan 
svenskämnet på gymnasieskolan och högre utbildning, utan beskriver hur svårt 
det var att upptäcka att han inte hade den språkliga förmåga som krävdes på 
universitetet.  

På många sätt innebär övergången till högre studier problem för de yrkesför-
beredande programmens elever (Yolanta, Ymer och Yrsa). Ymer tycker, i likhet 
med Yrsa, att det är oöverstigligt mödosamt att läsa akademiska texter och att 
föreläsningarna är svårbegripliga. Han får panik när han ska skriva egen text, 
men känner sig trygg i skrivande i grupp. Ymer måste klara av sina omtentor och 
kompletteringar av uppgifter om han ska ta lärarexamen. Han är orolig för sina 
studieresultat; han ligger efter med tentor och riskerar att förlora sitt studiestöd.  
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4.6 Stanislav: ”Det är jobbigt att hålla sig inom 
ramarna” 
Stanislav kommer ursprungligen från ett land i Östeuropa och är 20 år vid tiden 
för intervjun. Efter det att fadern avlidit flyttade han och modern till Sverige. 
Stanislav var då 11 år. Modern gifte om sig med en svensk man, som är special-
lärare. Själv jobbar hon inom äldrevården. I Stanislavs släkt finns många akade-
miker, bland annat finns ingenjörer och läkare på mammans sida. Han har känt 
ett stort stöd från personer i sin närhet:  

Från mina farföräldrar har jag inte fått så mycket stöd, men från 
mina morföräldrar. De var jättebra. De har alltid pratat om allt, om 
utbildning, om hur viktigt det är i livet, så de har pushat på de ock-
så. Och mamma och [styvfar]. De är de viktigaste. Om inte de 
hade funnits så hade jag... hade det inte gått bra i skolan.  

Stanislav erbjöds undervisning i Svenska som andraspråk, men det gav honom 
ingenting han kunde använda:  

Det var bara en massa ord. Jag har fått lära mig dagliga uttryck, 
men inte hur man pratar med folk, och så en massa grammatik och 
det tyckte jag inte jag hade nytta av. Det som vi skulle ha gjort var 
att kunna prata. Jag kan ju prata och förstå språket.  

Stanislavs styvfar såg till att han hamnade på en skola där det fanns en majoritet 
svenskar för att han skulle träna sitt språk, och det visade sig vara ett bra vägval. 
Stanislav kom snabbt in i språket och talar åtta år senare med mer skånsk accent 
än östeuropeisk. Stanislav valde Samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet, 
mest för att han var tvungen att välja något, inte främst för att han ville det. Efter 
ett tag ville han byta över till Fordonsprogrammet, men då hade det gått två år 
och det var omöjligt att ändra utbildningsväg.  

Svenskämnet minns Stanislav som ”lite tråkigt”, vilket främst hade med lära-
ren att göra. Stanislav kände sig som om han var förutbestämd att bara få betyget 
Godkänd. Läraren krävde väldigt mycket av eleverna, och Stanislav minns att 
hans ansträngningar aldrig räckte till mer än Godkänd. ”Vi fick heller ingen 
direkt förklaring till varför man skulle göra ditt eller datt”, berättar Stanislav 
vidare. Vad Stanislav däremot minns är att han skrev artiklar och gjorde en tid-
ning. Han skrev också ett manus till en teaterföreställning, men den framfördes 
aldrig. Utredande text tror han att han har skrivit vid något tillfälle, även om de 
inte kallade det så på gymnasiet. Någon direkt introduktion i akademiskt skrivande 
har han inte varit med om, och han tycker inte att den svenskundervisning han 
varit med om på gymnasiet förberett honom för akademiskt skrivande. I skrivun-
dervisningen saknades träning på att skriva om konkreta ämnen och att begränsa 
sig till ett visst antal ord.  

Övergången från gymnasieskolan upplevde han som tämligen enkel. Stanislav 
utbildar sig till lärare i matematik, naturkunskap och teknik för de yngre åldrarna. 
Det enda bekymret Stanislav hade var att hitta på campus och att finna information 
på Internet om lektioner och kurslitteratur. I övrigt var det bara positivt att komma 
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till universitetet, berättar Stanislav och menar att han kände sig vuxen här. Studi-
erna upplevde han inte som så svåra, även om universitetsvärlden kan vara oper-
sonlig ibland, menar han. Han hade oroat sig för att det skulle krävas mycket 
läsning, men det blev inte så farligt som han hade trott. ”Det är i så fall skriv-
språket, det var nog det som var svårast att komma in i. Men det tog inte lång tid 
förrän man kopplade, så det var inte så svårt”, sammanfattar Stanislav. Det före-
kommer mycket skrivande inom lärarutbildningen och Stanislav beskriver det 
akademiska skrivandet som fyrkantigt och lite stelt: ”Det är jobbigt att hålla sig 
inom ramarna, att tänka på sitt språk så att det inte blir vardagligt och att använda 
jättefina ord. Man borde kanske släppa loss mer”.  

4.6.1 Stanislav mot alla odds  
Stanislav har, liksom Yolanta, inte svenska som modersmål och har också gått 
delar av grundskolan utomlands. Stanislav har haft stort stöd av personer omkring 
sig med erfarenhet av akademiska studier. Viktigast har mamma och styvfar 
varit.  

Stanislav avviker i materialet när han upplever det som förhållandevis lätt att 
göra övergången till universitetet. Det blev inte så omtumlande som han hade 
förväntat sig. Undervisningen på gymnasieskolan gav honom inte träning i att 
skriva texter med sakligt innehåll och med fasta ramar för omfång och formalia, 
vilket han saknade vid övergången till högre studier. Värt att notera är att Stani-
slav bekräftar Yolantas inställning till Svenska som andraspråk och menar att det 
inte gav honom vad han behövde. Istället är det styvfadern som ordnar med en 
skolgång där Stanislav får lära sig svenska språket tillsammans med svenskar.  

Familjens stöd ligger bakom Stanislavs framgångar inom studierna. Närvaron 
av personer med akademisk erfarenhet har sporrat honom och hjälpt honom att 
göra övergången till universitetet. Dessa personer harmonierar i stor utsträckning 
Stanislavs övergång. Små gnissel i maskineriet upplever han ändå i övergången, 
vilket får betraktas som naturligt. Problemen är dock mest av praktisk natur, som 
att hitta lokaler på campus och att söka efter litteratur. Det som är svårast, menar 
Stanislav, är att komma in i det akademiska språket. Stanislav menar att operson-
ligheten och fyrkantigheten i textskapandet var nytt för honom, men att han trots 
allt snabbt fann sig i formen.  

4.7 Sammanfattning: Olika val – liknande 
erfarenheter 
När det gäller social bakgrund och uppväxt kommer ingen av de fem informan-
terna från renodlade akademiska hem eller renodlade arbetarmiljöer. Yrsa, Stina, 
och Yolanta har alla en förälder med akademisk erfarenhet och en med ett prak-
tiskt yrke. Ymers bakgrund är den som mest närmar sig arbetarklass. Gemensamt 
är också i övrigt att det oftast inte har funnits andra närstående med erfarenhet av 
universitetsstudier, men att familjen varit ett allmänt stöd för studenterna. Stani-
slav avviker från de andra då han kommer från en akademikersläkt och har 
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föräldrar som har erfarenhet av akademiska studier. Valet till gymnasieskolan 
diskuterar studenterna inom familjen (särskilt med mödrarna) och de uppmuntras 
alla att studera vidare efter gymnasieskolan. Stödet de alla säger sig känna är 
oftast av mer uppmuntrande natur än rent konkret akademiskt. 

Svenskämnet på gymnasieskolan upplevdes av Stina, Stanislav och Yolanta 
som tråkigt, medan Yrsa har många positiva minnen. Ymer minns det knappt 
alls. När studenterna ska beskriva de svenskämnen de varit med om går berättel-
serna isär. Yrsa och Yolanta, å ena sidan, beskriver ett svenskämne där de texter 
de skriver har en praktisk karaktär och innehållet i svenskan är riktat mot pro-
grammens karaktärsämne. Litteraturstudier är också en stor del av ämnet. Stina 
menar att ämnet mest består av litteraturläsning och för lite av muntlig framställ-
ning och diskussion. Stanislav fick visserligen skriva mycket men säger sig sak-
na träning i att skriva akademiskt. Den största avvikelsen i det här avseendet står 
Yrsa för när hon menar att hon fått viss introduktion till det akademiska skrivandet 
på det yrkesförberedande program som hon har erfarenheter från. Yrsa är den 
enda som känner sig något förberedd. Övriga (Stina, Stanislav, Yolanta och 
Ymer) upplever sig inte ha fått någon introduktion till akademiskt skrivande på 
gymnasienivå. Intervjuerna visar att gymnasieskolans svenskundervisning oftast 
inte genererar elever som har den skriftspråkliga kompetens som behövs för att 
de ska klara det akademiska skrivande de möter då de påbörjar sina studier vid 
universitet och högskolor, vilket också bekräftas i Ask (2005a). 

Stadieövergången till högre utbildning har inte varit lätt för fyra av de fem 
intervjuade studenterna. För Stina blev ensamheten en avgörande faktor för 
uteblivet välbefinnande och akademisk framgång. För Yolanta var det en chock 
dels att behöva skriva på dator, dels att skriva korrekt och akademiskt. Yrsa 
berättar om svårigheter med att sitta still och läsa kurslitteratur, erfarenheter som 
delas av Ymer. Den lättaste övergången vittnar Stanislav om. Alla fem beskriver 
svårigheter med att inte kunna uttrycka sig i skrift på det sätt som krävs på uni-
versitetet. 

Skriftspråket och tillgång till rätt språkliga uttryck är en viktig maktfaktor i 
universitetsvärlden – för nya studenter kan kunskap om och färdighet i det aka-
demiska skriftspråket betyda skillnaden mellan studiemässig framgång och miss-
lyckande. Maktlösheten i att inte riktigt få fatt i de akademiska språknormerna 
skymtar i Ymers kommenterar om hur bruket av svåra ord på universitetet har en 
nedtryckande effekt. Den som inte förstår orden kan inte heller argumentera, 
menar Ymer. Stina pekar på avsaknaden av enhetliga normer för det akademiska 
skrivandet och beskriver förvirring och uppgivenhet inför de normer hon inte kan 
bli klar över på egen hand. Sammantaget vittnar fyra av de fem studenterna om 
den vanmakt de upplevt i övergångsskedet till universitetsstudierna. De osynliga 
maktstrukturerna ligger inbäddade i utbildningssystemet som helhet och det gör 
övergången till universitetsstudier krånglig. Individer som inte förbereds för 
nästa utbildningsstadium, går vidare med dåliga förutsättningar att klara de nya 
krav som ställs, något särskilt Yolanta blivit varse. 
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5 Nya studenter skriver 
I detta kapitel visar jag hur Yolantas, Stinas, Yrsas, Ymers och Stanislavs aka-
demiska skriftspråkskompetens ser ut då de skriver sin första text som lärarstu-
derande i en akademisk språkmiljö. Ämnet är ”Hållbar utveckling” (se 3.3.2). 
Samtliga studenttexter återfinns i sin helhet i bilaga 3. 

5.1 Textanalys på tre nivåer 
Texter som skrivs i övergången från gymnasieskola till universitet kan innehålla 
många heterogena inslag. Jag kommer fortsättningsvis att använda begreppen 
’interimtext’ och ’målspråk’ för att beskriva heterogeniteten (se avsnitt 2.5). 
Yolantas, Stinas, Yrsas, Ymers och Stanislavs utredande texter är exempel på 
olika interimtexter på väg mot ett (akademiskt) målspråk.  

Jag gör en analys av texterna på tre nivåer av akademisk skriftspråks-
kompetens och letar efter tecken i texten på  

• kritisk-analytisk kompetens 
• bruk av centrala akademiska textkonventioner (referat, referenshan-

tering och citat) 
• lyhördhet för stilnormer 

Jag resonerar bara kortfattat om de nya studenternas förhållningssätt till allmänna 
text- och skrivkonventioner. Hur studenterna förhåller sig till sådana skrivkon-
ventioner säger dock något om träningen i korrekt språk tidigare i studenternas 
utbildning, och det kan alltså ge en bild av den skriftspråkliga förmåga som 
gymnasieskolan utvecklat. 

En djupare förståelse av akademisk skriftspråkskompetens innebär sammantaget 
att studenterna förstår vikten av att tänka och formulera sig kritiskt-analytiskt, att 
de känner till akademiska texters egenheter och att de är på det klara med att 
allmänna skrivkonventioner och val av stilmönster har stor betydelse för kom-
munikationen med den akademiska läsaren. Analysmetoden presenteras utförligt 
i avsnitt 3.4. 

5.1.1 Avskrifter och ordstölder – en kommentar 
Vid en närmare granskning av de nya studenternas texter framkommer att de i 
stor utsträckning skriver av de källor som deras texter bygger på (se även Ask 
2005b). I min analys använder jag följande kriterier för bestämning av avskrift:  
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• Ordagrann avskrift av ord, fras, mening eller stycke utan citatmarke-
ring eller referens. 

• Avskrift utan referensmarkering, men med viss variation där fras, 
mening eller stycke varieras med synonymer eller ny ordföljd. 

• Avskrift med utsatta referatmarkörer, men utan formell hänvisning.  
Stöld av idéer är givetvis också allvarligt, men här ägnas störst intresse åt textens 
språkliga sida. I förekommande fall, alltså vid exakta avskrifter sammanfaller 
självklart stöld av idé och stöld av ord.  

Jag skiljer också på avskrift och plagiat. Min uppfattning är att betydelsen 
’avskrift’ inte är behäftad med den underliggande misstanken om brottsligt upp-
såt som ’plagiat’ är. Eftersom det inte är min uppgift att bevisa skuld eller uppsåt 
i de texter jag analyserar, väljer jag att använda ordet avskrift när jag hänvisar till 
de partier i studenttexterna som alltför tydligt enligt min bedömning visar spår av 
originalkällor. Det är givetvis svårt att avgöra var gränsen mellan avskrift och 
plagiat går. Även när verksamma forskare skriver kan deras texter uppvisa större 
eller mindre likhet med andra texter i forskarsamfundet, men det är självklart 
sällan en etablerad forskare missar att hänvisa till en eller flera källor så som 
studenterna gör i den här studien.  

I analysen finns också exempel på vad jag benämner markerad och omarkerad 
avskrift. Det innebär att en del studenter markerar sin avskrift med en sidhänvis-
ning och tror att de följer praxis. Markerade avskrifter återkommer ofta i student-
texterna. En omarkerad avskrift är, enligt ovan, en ordagrann avskrift utan någon 
form av formell hänvisning.  

Då jag i förekommande fall redovisar hur studenternas avskrifter ser ut ställer 
jag de båda textavsnitten mot varandra i två spalter (jfr Nilsson 2002:77). Origi-
nalkällan återfinns i den högra spalten och studentens text i den vänstra.  

5.2 Yolantas text: Lapptäcke 
Yolantas text är till övervägande del en avskrift.22 Källan som används är ett 
särtryck ur läroplanskommitténs betänkande Bildning och kunskap, författat av 
Ingrid Carlgren (1994).  

5.2.1 Tecken i texten på en kritisk-analytisk kompetens 
Aspekter på ”Hållbar utveckling” behandlas inte alls i Yolantas text, och det är 
heller inte rimligt att anta att hon hunnit eller orkat fundera mycket på det i sin 
jakt på lämpliga passager att foga samman till en text. Hon visar dock en viss 
förtrogenhet med formen för utredande text när hon i sin text ställer den krävande 
frågan ”Vad är kunskap?” och med Ingrid Carlgrens ord som verktyg försöker 
utreda den. Det är därför vanskligt att avgöra om det är Ingrid Carlgrens eller 
Yolantas positioneringar som skymtar i textens resonemang om kunskap och 
                                                           
22 Jag jämför här med de textexempel som Nilsson (2002) använder i sin undersökning av 
elevtexter på grundskolan. De elever han studerar har kopierat ungefär 60 % av en text-
massa, vilket är jämförbart med mängden avskrift i Yolantas text. 
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lärande. Men eftersom Yolanta i stora delar skriver av sin källtext, vill jag ändå 
hävda att hon inte gör några egna positioneringar. En välvillig tolkning är att 
Yolanta i sin text trots allt avser att skapa sig en position i ett samtal om kunskap, 
lärande och skola – ett samtal som är aktuellt för den utbildning och det framtida 
yrke hon har valt. 

Yolanta använder metatext i inledningen: 

I följande text finner man en uppfattning om kunskap och lärande i 
olika åldrar, från de tidiga skolåren till de senare skolåren, där jag 
har formulerat viktiga aspekter vad gäller kunskaper.  

Genom genrebestämningen (fet kursiv, ovan) visar hon medvetenhet om att det i 
akademiska miljöer är vanligt att ange textslag och presentera innehåll på det 
explicita vis som hon gör här. Yolanta är en av två studenter i den här gruppen 
som använder sig av någon form av metatext. Hon benämner sin text just text och 
låter sin personliga röst höras i metatextavsnittet. Den språkhandling (formulera, 
understruken kursiv i citatet ovan), som Yolanta presenterar i metatexten är inte 
explicit, men antyder ändå att hon kommer att presentera något (en ”uppfattning 
om kunskap och lärande i olika åldrar”). Den dominerande – men icke-
akademiska – språkhandling som verkligen utförs är skriva av.  

En följd av avskriften är att Yolanta inte kan ha någon uppfattning om textens 
svagheter, och hon kan därför heller inte göra några försök att föregripa läsarens 
kritik. Yolantas personliga röst hörs bara vid ett enda tillfälle, i inledningens meta-
text. Den övriga texten innehåller heller inga undertryckanden av personlig röst.  

5.2.2 Tecken i texten på akademiska textkonventioner 
I det här avsnittet analyseras hur Yolanta i sin text förhåller sig till de akademiska 
textkonventioner som är specifika för skrivandet i högre utbildning (avsnitt 
3.4.3). De specifika språkliga fenomen som undersöks är referat, referenshan-
tering och citat. Analysen begränsas av att språket i den undersökta texten i stor 
utsträckning inte är Yolantas egen.  

Referat med färgat språk 
Yolantas text är problematisk att hantera eftersom den ligger så nära den ursprung-
liga källan att mindre än hälften utgörs av Yolantas egna ord och formuleringar. 
Textens struktur följer konventionerna, och är tydligt markerad med rubrikerna 
”Inledning”, ”Kunskap och lärande” och ”Avslutning”. Texten saknar huvud-
rubrik. 

Yolanta skriver som sagt av stora delar av originalkällan utan att omskapa eller 
referera. Explicita referatmarkörer saknas följaktligen. Det är dock intressant att 
notera att Yolanta inte kopierar korrekt, utan gör språkliga misstag vid avskriften. 
De icke-svenska språkdrag som finns i texten dyker upp både i de avsnitt där 
Yolanta skriver av och i dem där hon skriver själv. Det kan tyckas underligt att 
Yolanta gör språkliga fel även när hon skriver av en annan text och inte bara när 
hon konstruerar text själv. Nilsson (2002) visar emellertid att det inte alls är 
ovanligt att elever gör felavskrifter när de skriver av text: ”De kan missa något 
ord, stava fel eller hoppa över en rad” (2002:75). Yolanta säger i intervjun att 
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hon inte alls behärskade datorer innan hon kom till universitetet, vilket tyder på 
att hon inte med datorns hjälp kopierar och klistrar in den text hon skriver av. 
Istället läser Yolanta källtexten och skriver sedan av den manuellt, vilket förklarar 
att även avskrifterna drabbas av felaktigheter som direkt kan knytas till att 
Yolanta inte har svenska som modersmål. 

Nedan visar jag hur Yolanta går till väga när hon skapar sin text. Avskriften är 
omarkerad, det vill säga att Yolanta inte med referensmarkörer visar läsaren 
varifrån innehållet kommer. Jag har som exempel valt textens andra stycke där 
avskriften är påtaglig. I vänsterspalten nedan återfinns ett utdrag av Yolantas text 
där stora delar är direkt avskrivna från källan, vilken presenteras i högerspalten. 
Metoden för avskriften ser ungefär likadan ut texten igenom. Exakt avskrift 
markeras i vänsterspalten med understrykning. Grå skugga i vänsterspalten inne-
bär små avvikelser från originaltexten. Jag väljer att betrakta avledningar och 
ändrad böjningsändelse som avskrift. Till exempel skriver Yolanta ”kunskaper 
blir meningsfulla” medan originaltexten lyder ”elevernas kunskapande blir 
meningsfullt”. I högerspalten betyder genomstruken text att något element inte 
har skrivits av. Sidnumreringen anger vilken sida i originaltexten som skrivits av. 

 
Yolanta  
 

Bildning och kunskap: särtryck ur 
Läroplanskommitténs betänkande 
Skola för bildning. Carlgren, I. (1994). 

Kunskap utvecklas i ett socialt sam-
manhang, skolan måste erbjuda elever-
na ett socialt sammanhang för att det är 
då kunskaper blir meningsfulla. 
 

För det första att kunskap utvecklas i 
ett socialt sammanhang […] (s 27). 
Skolan måste erbjuda ett socialt sam-
manhang där elevernas kunskapande 
blir meningsfullt. (s 47) 
 

En stor del av kunskapen är inte for-
mulerad utan den finns där, den är tyst, 
den finns som en bakgrundskunskap 
och den är verksam när man t ex prö-
var nya vägar att lösa ett problem. 
Teoretisk kunskap är alltså ett sätt att 
göra världen begriplig. 
 

En stor del av kunskapen är inte for-
mulerad, den är tyst och finns som en 
underförstådd bakgrundskunskap. 
Denna bakgrundskunskap är verksam 
och ofta oundgänglig då man t.ex. gör 
bedömningar, använder teoretisk kun-
skap eller då man intuitivt prövar nya 
vägar att lösa ett problem. (s 28)  
 
ett sätt att göra världen begriplig. (s 26) 
 

Kunskaper utvecklas i ett växelspel 
mellan vad man vill uppnå, den kun-
skap man har, problem man upplever 
samt de erfarenheter man gör.  

Kunskaper utvecklas i ett växelspel 
mellan vad man vill uppnå, den kun-
skap man redan har, problem man 
upplever med utgångspunkt i denna 
samt de erfarenheter man gör. (s 23) 

Figur (2). Exempel på avskrift (Yolanta). 
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Yolantas metod för textskapande kan bäst beskrivas som en lapptäckesteknik (jfr 
Pecorari 2003:320). Genom att foga samman delar av meningar tagna på olika 
ställen i en längre text skapar Yolanta sin egen version av ursprungstexten.  

Det komplexa i Yolantas avskrift är att hon inte följer författarens disposition, 
utan väljer att foga samman brottstycken från olika sidor i originalet. Detta kan 
också förklara styckeindelningsprincipen. Yolanta blandar och fogar samman en 
annan skribents tankar till en ny form. Eftersom hon själv inte verkar ha kontroll 
över den upplösta logiska dispositionen, blir det svårt för henne att indela texten 
i stycken. Yolanta behärskar heller inte normen för markering av styckegränser 
och är inte medveten om att ett tomt radslut inte automatiskt fungerar som en 
styckegränsmarkering.  

Avskriften kan diskuteras utifrån både ett individuellt och ett institutionellt 
perspektiv. Ur ett individuellt perspektiv ställs frågan om Yolanta vet att hon inte 
får skriva av och att textstöld är ett brott i universitetsvärlden. Nära avskrifter är 
tyvärr en vanlig utväg för en del studenter då det egna språket inte räcker till, 
vilket det tydligtvis inte gör för Yolanta. Ansträngningen att läsa akademisk text 
och förstå den för att sedan dra egna slutsatser gör att det för många blir över-
mäktigt att sedan själva skriva en text baserad på det man läst. För en del studen-
ter är kanske avskrift först och främst en överlevnadsstrategi i ett nytt skrift-
språkligt system, medan andra lever i tron att de faktiskt gör rätt då de i ett över-
gångsskede på ett naivt sätt experimenterar med det akademiska skrivandet (jfr 
Currie 1998).  

Ur ett institutionellt perspektiv kan tendensen att skriva av ses som ett symp-
tom på missförhållanden inom utbildningssystemet. På studentens väg genom 
utbildningshierarkierna har inte procedurerna kring textskapande blivit genom-
skinliga för studenten, och följden kan bli avskrifter. Det är som sagt inte alltid 
studenten är medveten om att det hon gör betraktas som plagiat och avsiktligt 
fusk. Detta bekräftas av de disciplinnämndsprotokoll som Verket för högskole-
service publicerat i rapporten Sammanställning av beslut och domar i disciplin-
ärenden som rör studerande vid universitet och högskolor från 2003 (Högskole-
verket 2004). I de fall studenterna väljer att göra ett yttrande till en disciplin-
nämnd bedyrar de att de inte uppfattar att de gör något fel då de misslyckas med 
referenshantering och källredovisning i sina texter. Yolanta menar att hon inte 
har fuskat eftersom hon inte anser sig ha skrivit av, utan använt en del egna ord 
och dessutom satt ut sina källor klart och tydligt.  

Citat  
Yolanta citerar vid två tillfällen. Det kan tyckas motsägelsefullt att Yolanta citerar 
samma text som hon till stora delar kopierar, men det stödjer min uppfattning att 
hon inte är fullt medveten om att hon skriver av. Citaten är nogsamt (men inte 
korrekt) markerade och står både grafiskt fristående (markerade med radbyte) 
och okommenterade. Lapptäckestekniken, som Yolanta använder när hon fogar 
ihop stora textmassor till en ny text, fungerar inte lika bra när hon ska skarva in 
citaten, så att både innehåll och form blir funktionella. Ett stycke i Yolantas text 
består av tre fristående påståenden (varav det mellersta både är markerat som ett 
blockcitat och som ett löpande citat):  
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Ju mer eleven lär sig ju mer utvecklas hon/han. 

” Individen lär sig inte genom att ta in utan genom att interagera 
med en omgivning ” (Carlgren. I, SOU 1992:94, s 40-41). 

Under de tidiga skolåren ska barnen utveckla kompetenser, bygga 
ett självförtroende och lita på sin förmåga att lära. 

Den gemensamma nämnaren ovan är ”kunskap och lärande”, men i övrigt är det 
svårt att avgöra hur de tre påståendena hänger ihop och vilken funktion citatet 
fyller. I ett annat stycke är det något klarare hur citatet kan motiveras i sitt 
sammanhang. Så här skriver Yolanta: 

Teoretisk kunskap är alltså ett sätt att göra världen begriplig. 

” Kunskap är på det viset inte sann eller osann, utan något som kan 
argumenteras för att prövas ” (Carlgren. I, SOU 1992:94, s 43). 

Kunskap är diskuterbar, det är något som ligger mellan omgiv-
ningen och individen och den viktigaste delen är den sociala sam-
manhangen.  

Citatet fungerar här som ett förklarande exempel. Den första meningen presente-
rar en tanke om kunskap som vidareutvecklas i citatet och slutligen sammanfattas i 
den sista meningen. Det som gör det svårt att avfärda Yolantas citat som icke-
funktionella är att de ändå rör ämnesområdet och heller inte är direkt felaktiga 
som sådana. Problemet är att citaten inte riktigt passar in, men att de samtidigt 
inte är så oriktiga att det stör läsningen. Min tolkning av citatens funktion är att 
de båda är tänkta att vara exempel på diskussionen om kunskap i samma stycke 
och att Yolanta försöker hålla ihop texten och visa det. En annan viktig funktion 
är också examinationskravet på att texten ska innehålla minst två citat, vilket 
Yolanta uppfyller. 

5.2.3 Tecken i texten på lyhördhet för stilnormer  
Hur Yolanta visar medvetenhet om allmänna skrivkonventioner och akademiska 
stilnormer (se 3.4.4) redovisas i detta avsnitt. Liksom i föregående avsnitt är 
analysen begränsad på grund av avskrifter. Här beskrivs kortfattat hur Yolantas 
icke-svenska språkdrag skymtar både i de passager där hon skriver av källtexten 
och där hon skriver själv.  

Allmänna skrivkonventioner 
Om man betraktar Yolantas text ovetande om att den till stora delar är en avskrift 
skulle en analys av den visa att hon har en god språklig förmåga. Jag avstår dock 
från en ytspråklig undersökning av Yolantas text, eftersom det i praktiken skulle 
innebära en analys av Carlgrens (1994) skriftspråkliga kompetens.  

Stil 
Också stildragen i texten är främst Ingrid Carlgrens och kommer inte att kommen-
teras mer här. Däremot kan Yolantas strategi för avskrift också beskrivas som 
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reproduktion och förenklingar av krångliga satser. Detta märks tydligt i det 
ordval som finns i texten. Exempelvis blir Elevernas kunskapande i Carlgrens 
tappning till för att det är då kunskaper i Yolantas text. Yolanta utesluter också 
ord och fraser som hon kanske uppfattar som krångliga: med utgångspunkt i, 
underförstådd, oundgänglig, bedömningar och intuitivt. Alla är exempel på 
långa ord som inte är så vanliga och inte heller självklara i sin betydelse i det 
vardagliga språket.  

De icke-svenska språkdrag som finns i texten dyker som sagt upp både i de 
avsnitt där Yolanta skriver av och i dem där hon skriver själv. Att Yolantas 
modersmål inte är svenska märks tydligt i prepositionsbruket i fraserna idéer på 
kunskap och lärande och på olika sätt beroende situation och genusfel i den 
sociala sammanhangen.  

5.2.4 Yolantas text: Interimtext på flera vis 
Sammanfattningsvis uppvisar Yolanta ändå viss akademisk skriftspråks-
kompetens. På det språkliga planet avslöjar små felaktigheter i språkhanteringen, 
och till och med i vissa delar av avskrifterna, att hon inte har svenska som mo-
dersmål. Det är därför rimligt att diskutera Yolantas språk i termer av flera olika 
interimspråk. Hon är interimspråksanvändare både i processen att lära sig svenska 
språket som sådant, och i processen att lära sig ett akademiskt språk. Att den 
akademiska kompetensen förutsätter ett väl utvecklat (och i det här fallet 
svenskt) målspråk gör Yolantas situation svår. 

Två faktorer spelar in i formandet av Yolantas skriftspråkliga kompetens un-
der skoltiden. För det första har Yolanta läst kurserna Svenska A och B istället 
för Svenska som andraspråk på gymnasieskolan, och det kan, enligt henne själv, 
ha gett henne ett sämre utgångsläge att utveckla sitt språk än om hon hade fått 
hjälp av en erfaren lärare på den nivå hon befann sig i sin andraspråksinlärning. 
För det andra kan hennes val av ett yrkesförberedande program spela en viss roll 
i utvecklingen av hennes skriftspråk, eftersom hon också, enligt egen utsago, på 
det programmet inte har utvecklat den språkliga säkerhet som hon skulle behöva. 
Säkerligen samverkar också dessa faktorer. Det är svårt att säga något ytterligare 
om Yolantas språk eftersom så lite av texten är skriven med hennes egna ord. Att 
hon skriver av blir ett tecken dels på den språkliga osäkerheten, dels på den per-
sonliga desperation som driver en del studenter att låna stora mängder text utan 
att hänvisa eller citera och därigenom visa osjälvständighet, innehållsligt och i 
formuleringar.  

Yolantas text är ett exempel på hur det kan se ut när en student inte bemästrar 
färdigheten att skriva akademisk text och följaktligen inte heller kan appropriera 
den aktuella kunskapen och göra den till sin egen (jfr Säljö 2000:119). Vad gör 
då Yolanta bra i sin text? I förhållande till de krav som ställs på studenternas 
skrivande i det gemensamma dokumentet Textguide (2002) fungerar texten bra i 
flera avseenden. Textens struktur med inledning, huvuddel och avslutning är 
tydlig. Yolanta följer också de anvisningar för textens yttre utseende (sidhuvud, 
storlek, typsnitt, omfång etc.) som finns specificerade i Textguiden, vilket 
antagligen har varit svårt för Yolanta som enligt intervjun saknade datorvana 
när hon började på universitetet. Den text Yolanta faktiskt skapar är, om inte 
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avskriften uppdagas, acceptabel i systemet. Det tyder på att Yolanta har en 
medvetenhet om hur en akademisk text förväntas se ut och att hon har känsla 
för det akademiska språket.  

5.3 Stinas text: Sampling 
Även Stinas text är delvis resultatet av avskrift. Källorna i löptexten utgörs 
uteslutande av webbplatser.  

5.3.1 Tecken i texten på en kritisk-analytisk kompetens 
Stinas text liknar mer en argumenterande text än en utredande. Nyström 
(2000:54 ff) menar dock att det i skolan är vanligt att argumenterande och utre-
dande texter smälter samman och bildar ”diskuterande texter”. Även de nationella 
proven innehåller skrivuppgifter som har både diskuterande och argumenterande 
drag, vilket alltså även Stinas text visar spår av. Texten saknar en tydlig fråge-
ställning, men har istället en bestämd uppmanande tes: Vi måste säkra en hållbar 
utveckling inom jordbruket. Metatext saknas i Stinas text. 

Personlig röst 
När Stina skriver med egna ord är språket expressivt och uttrycker engagemang. 
Texten är i dessa stycken formellt korrekt. Stina använder pronomenet jag fre-
kvent, och försöker inte vid något tillfälle undertrycka den personliga rösten.23 I 
texten finns ett antal väl varierade jag-satser: jag anser, tycker jag, kommer jag 
att tänka på, jag tror, här anser jag och däremot skulle jag vilja påstå. Dessa 
jag-satser ger prov på Stinas personliga röst i texten och innebär, välvilligt tolkat, 
också en ansats till ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt. Stina vill måhända 
positionera sig som en insatt förespråkare för svenskt jordbruk med särskilt 
intresse för miljöfrågor. Hon tar tydlig ställning genom att uttrycka egna åsikter, 
vilket kan vara bra i argumenterande texter, men det gör måhända en utredande 
text mindre trovärdig, åtminstone i den form som Stinas personlighet visar sig.24 

Stina har svårt att hålla distans till de argument hon framför i sin text. Ansträng-
ningen finns där, och Stina tror nog själv att hon är kritisk och analytisk i sina 

                                                           
23 Stina använder dock passiv diates vid ett tillfälle, men då för att undvika utpekade 
referenter: I och med att det skapas ett hållbart samhälle. Detta kan tolkas som att Stina 
vill undvika att tala om vem det är som ska skapa det hållbara samhället. Men använd-
ningen av passivformen här är också korrekt och anpassad efter den akademiska normen 
där passiv diates ofta används för att markera opersonlighet i texten. 
24 Generositet med utropstecken är vanligt i Stinas eget språk. Texten inleds med rubriken 
Hållbart jordbruk! och avslutas: Men ekologiska varor är ofta dyrare än icke-ekologiska 
varor, det leder inte till hållbar utveckling! Däremellan förekommer ytterligare två ut-
ropstecken i satserna Utan jordbruket så blir det ingen mat! och Varje år förstörs mellan 
fem och sju miljoner hektar jordbruksmark! Stina känner kanske inte att hon får utlopp för 
sin indignation i det akademiska skrivna språket, varför hon med utropstecken måste 
understryka allvaret i det hon säger.  
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tyckande-satser, men texten visar få tecken på en kritisk-analytisk kompetens. 
Till exempel skriver hon:  

Enligt naturvårdsverket är detta bra mål, även på lång sikt. Men de 
menar också att vissa mål kan vara svåra att uppnå. Naturvårds-
verket nämner några svårigheter.  

Här finns en möjlighet att som skribent förhålla sig till de mål som Naturvårds-
verket och den svenska regeringen satt upp för en hållbar utveckling av det 
svenska jordbruket. Istället för att resonera om vad dessa mål skulle kunna inne-
bära i praktiken och vilka effekter de skulle kunna ha för den enskilde och sam-
hället, fortsätter Stina obekymrat med att räkna upp nya argument, som hon inte 
heller diskuterar vidare. Hon verkar heller inte kunna förutse textens svagheter 
och föregripa läsarens eventuella kritik. Det krävs kunskaper för att en skribent 
ska våga ta ut svängarna inom ämnet som avhandlas. I det här fallet blir det tyd-
ligt att det valda ämnet (jordbruk i kombination med hållbar utveckling) inte var 
så enkelt att skriva en utredande text om. 

Har Stina förstått uppgiften och har hon diskursiv kompetens nog att klara av 
uppgiften? I intervjun nämner Stina att hon mest skrev många förberedande 
uppgifter inför nationella proven på gymnasieskolan, men att hon idag inte 
minns vad det var för genrer hon tränade på. Det är rimligt att anta att argumen-
terande texter varit ett inslag i denna träning och att Stina därför närmar sig den 
texttypen i den här specifika uppgiften. 

5.3.2 Tecken i texten på akademiska textkonventioner 
Hur Stina hanterar de specifika akademiska redskapen referat, referenshantering 
och citat (se 3.4.3) redovisas nedan. Jag visar också hur delar av Stinas avskrifter 
ser ut och ger exempel på hur referenshantering och citatteknik behandlas i texten. 

Referat med färgat språk  
Vid en närmare granskning av texten och efter en stunds detektivarbete på Inter-
net kan jag konstatera att det även hos Stina handlar om att skriva av mer än om 
att skriva själv. Omfattningen av avskriften är något mindre än Yolantas. Det 
som dessutom skiljer Stinas avskrift från Yolantas är att Stina har något större 
förfining när hon med hjälp av omkastning av ord mer eller mindre medvetet 
döljer det faktum att hon skriver av. Stina är en samplare, alltså en skribent som 
omskapar originalkällan något, det vill säga ”gör urvalet i en textmassa och 
bestämmer vad som ska komma med i hans egen text” (Nilsson 2002:74). Mörk-
ningen av avskriften tyder kanske på medvetenhet om att det är något tvivelak-
tigt med avskrivandet. Samtidigt kan det vara ett tecken på att hon faktiskt är på 
väg att skapa en egen förståelse av andras idéer. Stycket ur Stinas text nedan är 
valt som exempel på att hon följer originalkällans disposition utan avvikelser. 
Med källan i hand kan läsaren enkelt följa Stinas textskapande eftersom hon inte 
vid något tillfälle avviker från originaltextens disposition. Som i fallet Yolanta 
presenteras källan i högerspalten i nedanstående figur och studentens text i vänster-
spalten. Något varierad avskrift markeras med grå skugga, ordagrann avskrift 
med understrykning. 
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Stina  www.naturvardsverket.se [2004-09-
15] 

En negativ faktor inom jordbruket, sett 
ur miljöns ögon, är att det sker olika 
utsläpp, b.la kväveutsläpp och förhöjd 
halt av fosfor. Men jordbruket skapar 
ett odlingslandskap med förutsättning-
ar för en stor biologisk mångfald. 
  

Jordbruket påverkar miljön på många 
sätt; negativt genom bl.a. kväve- och 
fosforutsläpp och positivt genom att 
skapa ett odlingslandskap med förut-
sättningar för en stor biologisk mång-
fald.  
 

I och med att det skapas ett hållbart 
samhälle, så medför det att jordbruket 
får väldigt många ansvarsfulla uppgif-
ter att sköta.  

I ett hållbart samhälle har jordbruket 
flera viktiga funktioner att fylla.  
 

Deras främsta uppgift är att förse oss 
och kommande generationer med föda. 

Det ska inte bara förse oss och framti-
da generationer med mat.  
 

Men ett hållbart jordbruk kräver mer.  
Ett jordbruk ska också upprätthålla ett 
odlingslandskap som är rikt på natur- 
och kulturvärden, bevara den mång-
fald som finns.  
 

Det ska också upprätthålla ett odlings-
landskap som är rikt på natur- och 
kulturvärden och bevarar sin biologis-
ka mångfald.  
 

Dessutom ska jordbruket bidra till 
energiförsörjningen.  
 

Dessutom kan det bidra till energiför-
sörjningen.  
 

Den svenska regeringen har satt upp 
vissa miljökvalitetskrav för jordbruket. 
 

Flera av de nya nationella miljömål 
som regeringen föreslagit kräver om-
fattande åtgärder i jordbruket.  
 

De lägger extra stor vikt på speciellt 
fem st. Dessa är:  
Grundvatten av god kvalitet 
Levande sjöar och vattendrag 
Ingen övergödning 
Bara naturligt försörjning 
 

Främst gäller det följande mål:  
Ett rikt odlingslandskap  
Grundvatten av god kvalitet  
Levande sjöar och vattendrag  
Ingen övergödning  
Bara naturlig försurning  
 

Även frågorna som rör jordbruksmar-
kens långsiktiga bördighet och ett 
hållbart nyttjande av naturresurser är 
svåra att klara av. 

Andra svåra frågor rör jordbruksmar-
kens långsiktiga bördighet och ett 
hållbart nyttjande av naturresurser 
såsom fosfor. 

Figur (3). Exempel på referat med avskrift (Stina). 
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Stina gör felavskrifter, exempelvis i formuleringar som Bara naturligt försörjning, 
vilket enligt originaltexten dessutom ska vara försurning. Originalkällan räknar 
också upp fem mål för en hållbar utveckling inom jordbruket (se ovan), Stina 
räknar bara upp fyra. Listan med fyra delmål kan förstås ses som ett omarkerat 
citat, men det finns anledning att tro att listan är en avskrift och inget citat. Stina 
visar läsaren i inledningen att hon kan citera men gör det inte igen när betygskri-
teriernas krav på ett citat en gång väl fyllts. 

Stinas text innehåller också en kort referatpassage med referatmarkörerna enligt, 
menar och nämner: 

Enligt naturvårdsverket är detta bra mål, även på lång sikt. Men de 
menar också att vissa mål kan vara svåra att uppnå. Naturvårds-
verket nämner några svårigheter.  

Detta korta avsnitt är intressant eftersom det är Stinas egna ord som träder fram. 
I denna snabba glimt av Stina som skribent visar hon att hon egentligen faktiskt 
skulle kunna referera med bara egna ord. I nästa mening är hon dock tillbaka i 
avskrift igen. Meningen Den svenska regeringen har satt upp vissa miljökvali-
tetskrav för jordbruket är exempel på hur Stina gör en acceptabel parafras av 
originalets ”Flera av de nya nationella miljömål som regeringen föreslagit kräver 
omfattande åtgärder i jordbruket”. I Stinas fall kvarstår frågan varför hon väljer 
att skriva av när hon säkerligen skulle ha kunnat använda egna ord.  

Referenshantering 
Att referenser måste finnas i texten verkar Stina ha viss kunskap om. Men av-
saknad av referensmarkörer på flera ställen gör det tydligt att Stina inte fullt ut 
förstår referenshanteringen som hantverk eller varför den måste finnas. Första 
stycket innehåller exempelvis ett markerat citat utan hänvisning. Citatet går dock 
enkelt att hitta på Verket för näringsutvecklings webbplats (NUTEK 2005). När 
Stina vid några tillfällen sätter ut referensmarkörer, så fungerar de inte alls. De 
hänvisningar som finns på tre ställen i texten är överlånga webbadresser till den 
sökmotor Stina har använt, inte till den aktuella webbplatsen. Ett exempel: 

Varje år förstörs mellan fem och sju miljoner hektar jordbruks-
mark 
(http://snf.mondosearch.com/cgibin/MsmGo.exe?grab_id=27777116&EXTRA_AR
G=MENY%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Esnf%252Ese%252Findex%2
52Ecfm%00%26SEEK%2EX%3D18%00%26SEEK%2EY%3D3&CFGNAME=M
ssFind%2Ecfg&host_id=1&page_id=129&qury=internationellt+jordbruk&hiword=
INTERNATIONELLT +JORDBRUK+ JORDBRUKET +INTERNATIONELLA + 
INTERNATIONELL+JORDBRUKETS+JORDBRUKARE+JORDBRUKS+ 
JORDBRUKEN+ JORDBRUKARNA)!  

Länken ovan fungerar inte i en webbläsare och är därför oanvändbar information 
för läsaren. I den skrivna texten är den dessutom störande eftersom den är över-
dimensionerad. Stina gör sammanlagt tre sådana referenser. Diskussionen om 
Internetmaterials trovärdighet och användbarhet inom högre utbildning tycks ha 
gått Stina förbi. Hur man skapar en litteraturlista och vad en sådan ska innehålla 
har hon inte heller grepp om. Stinas litteraturlista innehåller nio poster som inte 
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används som referenser i texten. De två källor hon verkligen hänvisar till saknas 
istället i listan.  

Citat 
Stina citerar vid ett tillfälle i texten och då saknar citatet källhänvisning. Men 
den referatmarkör (enligt) som introducerar citatet kan hjälpa läsaren att förstå att 
citatet är hämtat från någon text från Verket för näringsutveckling, men vilken 
framgår inte här: 

Enligt verket för näringsutveckling är hållbar utveckling att ”da-
gens människor ska kunna leva och tillfredsställa sina behov utan 
att undergräva för framtida generationer att tillfredsställa sina be-
hov. Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner: den ekonomiska, 
den sociala och den ekologiska dimensionen”. 

Citatet ovan fungerar som en utgångspunkt för diskussionen i den övriga texten. 
Stina behöver dock få kunskap om att omarkerade citat inte är gångbara i en 
akademisk miljö eftersom de gör det vetenskapliga arbetet grumligt snarare än 
genomskinligt och öppet klarlagt. 

5.3.3 Tecken i texten på lyhördhet för stilnormer 
Avsnittet nedan innehåller analys av Stinas förhållande dels till allmänna skrivkon-
ventioner, dels till specifika akademiska stilnormer. Analysen visar att Stina ofta 
använder oklara syftningar och ett ibland alltför engagerat stilläge i förhållande till 
texter av den här typen. 

Allmänna skrivkonventioner 
Stinas ytspråkliga kompetens är för det mesta god. Typiskt för Stinas eget språk 
är dock förekomsten av oklara syftningar. Att syftningar i en text är oklara visar 
på osäkerhet hos skribenten, vilket också kan skapa osäkerhet hos läsaren. I det 
här fallet vet Stina inte riktigt säkert, eftersom hon skriver av, vem eller vilka 
som utför verbhandlingarna i hennes text. Det finns dock syftningar i texten som 
ändå leder läsaren rätt, även om referenterna är oklara. I exemplen ur texten 
nedan är de oklara syftningarna understrukna och mitt förtydligande återgivet 
inom hakparenteser.  

Enligt verket för näringsutveckling är hållbar utveckling att ”da-
gens människor ska kunna leva och tillfredsställa sina behov utan 
att undergräva för framtida generationer att tillfredsställa sina be-
hov. Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner: den ekonomiska, 
den sociala och den ekologiska dimensionen”. Här tar de [d.v.s. 
Verket för näringsutveckling] också upp att när man pratar om 
hållbar utveckling tittar man mycket på miljö perspektivet.  

I och med att det skapas ett hållbart samhälle, så medför det att 
jordbruket får väldigt många ansvarsfulla uppgifter att sköta. Deras 
[d.v.s. jordbrukets] främsta uppgift är att förse oss och kommande 
generationer med föda.  
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På det formella planet är Stinas språk för det mesta någorlunda korrekt, även om 
det ibland är svårt att avgöra vad som är Stinas eget språk och vad som är hämtat 
från en källtext. 

Stil 
I de passager där det är Stinas egna ord som hörs blandas högt och lågt. När 
Stina lånar ord från källtexten väljer hon den sociala dimensionen och när hon 
reflekterar med hjälp av sitt eget språk blir samma passus istället mer vardaglig: 
denna sociala bit. Stinas språk är ibland litterärt färgat när hon använder idioma-
tiska uttryck som dra sitt strå till stacken och något fyndigt om vägen mellan 
jord och bord, ett uttryck som dock också ofta förekommer i webbtexter i samband 
med olika satsningar från Europakommissionen. 

5.3.4 Stinas text: Skriftspråkskompetens i ett inledningsskede 
En sammanfattande bedömning av den akademiska skriftspråkskompetens som 
Stina ger prov på i sin text visar att hon befinner sig i ett inledningsskede. Även 
om språket formellt kan uppfattas som acceptabelt, saknas den dimension av 
kritisk-analytisk kompetens som utmärker akademiska texter. Stina är enligt min 
erfarenhet inte ovanlig bland de nya studenterna, tvärtom visar få upp en antydan 
till en kritisk-analytisk kompetens i sina texter.  

Stina har inget grepp om det vedertagna sättet att via referenssystem och cite-
ringsteknik klart och öppet redovisa de källor som används i texten. Men hon gör 
ändå ett försök att redovisa de källor som använts. När studenter inser att de 
måste redovisa källor för att bli accepterade (och godkända) i den akademiska 
diskursen behärskar de inte själva hantverket och lyckas därför inte fullt ut. I 
Stinas fall blandas markerade och omarkerade avskrifter med inskott av hennes 
egen text. Hon citerar utan att ange källan och lyckas inte sammanställa en 
användbar litteraturlista. Att Stina trots allt sätter ut referensmarkörer och alls 
gör en litteraturlista vittnar alltså om viss vetskap om att dessa element är viktiga 
inslag i en akademisk text, även om färdigheterna i själva hantverket brister.  

Vad gör Stina bra i sin text? Man skulle kunna säga att den strävan Stina visar 
i sin text kännetecknas av mer eller mindre framgångsrika försök att uttrycka sig 
akademiskt. Även om det inte efterfrågas i renodlat utredande texter, är Stina bra 
på att argumentera med viss indignation och hennes språk är bitvis expressivt 
och personligt färgat. På det formella planet är Stinas språk för det mesta korrekt, 
även om oklara syftningar kan störa läsningen, åtminstone för somliga läsare. 
Stinas text som helhet är funktionell om än väl personlig. Stina säger sig ha skrivit 
”jättemycket inför nationella proven” i gymnasieskolan, och hennes text skulle 
också fungera bra i sådana sammanhang.  

5.4 Yrsas text: Vardaglig genreträff 
Yrsa använder sig uteslutande av Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk 
ämnesdidaktik (Sjøberg 2000) som källa när hon skriver sin text. 
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5.4.1 Tecken i texten på en kritisk-analytisk kompetens  
Yrsa uttrycker i sin text att alla borde undervisas i naturkunskap i någon mån. På 
det viset positionerar hon sig inom en naturvetenskaplig, didaktisk diskurs. Yrsa 
skriver in sig i ett fiktivt lärarkollektiv genom sitt val av ett vi i frasen Vi lärare 
som undervisar i naturvetenskapliga ämnen. Metatext förekommer inte i Yrsas 
text. Men hon kastar ut en fråga direkt i textens första mening: Varför ska alla 
lära sig biologi? Den frågan har i min tolkning en metatextuell funktion, efter-
som den innehåller en antydan om vad texten kommer att ta upp. (Några av de 
erfarna studenterna med naturvetenskaplig bakgrund gör likadant när de ska 
introducera textens frågeställning. Se vidare avsnitt 7.2.2.) Men Yrsa ger en 
bakgrund till ämnesvalet – hon menar att lärare ofta inte vet vad de ska svara 
elever som ifrågasätter naturkunskapen i skolan. Hon ger också en materialbe-
skrivning, anger vilken bok hon använt och hur hon använder den. Hon gör också 
en explicit avgränsning, vilket innebär att hon i någon mån föregriper eventuell 
kritik. På så vis är Yrsas text kanske den mest avancerade av de analyserade 
texterna.  

I den något svårbegripliga meningen För att begränsa innehållet lite så valde 
jag att inte gå in på motargument av det Sjöberg skriver ställer Yrsa upp en slags 
redogörelse för vad hon inte ska göra. Vad hon däremot tänker sig att göra är att 
motivera varför alla i allmänhet (men blivande lärare i synnerhet), behöver lära 
sig något om naturkunskap. Den övergripande språkhandling Yrsa anger att hon 
ska genomföra i texten är redovisa (d.v.s. Sjøbergs argument för naturkunskap i 
skolan). 

Yrsa har svårt att vara kritisk-analytisk när hon refererar och skriver av. Hon 
försöker dock svara på sin egen fråga: Ska verkligen alla behöva lära sej natur-
kunskap?, vilket också är textens titel. Detta gör hennes text bättre genreanpassad 
än Yolantas och Stinas texter. I sista meningen visar Yrsa att hon har viss dis-
positionskompetens när hon svarar på inledningens fråga och sammanfattar sin 
text:  

Så det Sjöberg säger stämmer överens med det som står i läropla-
nerna. Alla elever måste lära sig om naturkunskap för att kunna 
klara sig i framtiden.  

Yrsa talar öppet om att det är Sjøbergs argument för naturkunskap som allmän-
bildning hon tänker ta upp, men hon ställer sig knappast kritisk till dessa argu-
ment, utan refererar, omskapar eller skriver bara av dem. Problemet är att av-
skriften allt som oftast utgörs av ett stycke i inledningen där originalförfattaren 
först presenterar utgångsläget för argumentationen. Därvid stannar Yrsa. När 
Sjøberg sedan går in på exemplifiering eller utvecklande av sina argument, har 
Yrsa redan gått vidare, utan att fördjupa sin kunskap eller vässa sina analytiska 
redskap. 

Personlig röst  
Yrsa har liten insikt i det akademiska skrivandets krav på opersonlighet. Det är 
tydligt att det är Yrsas egen röst vi hör i fraser som av egen erfarenhet, det är vik-
tigt tycker jag, det var därför jag intresserade mig för, för att begränsa innehållet 
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valde jag och alla lärare jag hade. Det finns tendenser till ett personligt och reflek-
terande drag i Yrsas inledningsstycke där hon berättar om egna lärare: 

Av egen erfarenhet så brukade alla lärare som jag hade svara på 
sådana här frågor i likhet med att ’det har alltid varit så’ eller ’det 
var nån som kom på det’.  

Yrsa hänvisar ovan till egna erfarenheter. Det personligt reflekterande inslaget 
kan ha sin grund i Yrsas träning i kreativt skrivande där det personliga är ett drag 
som inte bara uppmuntras utan förutsätts och belönas. Personlig röst kan visst 
förekomma i akademiska texter, men då är kravet att det sker balanserat och 
genomtänkt. Yrsa undertrycker inte alls den egna rösten, och då blir texten alltför 
närgången i många läsares ögon. Rätten att vara personlig och vardaglig i tonen 
är omstridd inom akademiska kretsar, och ovetskapen om vad som är kutym i 
olika sammanhang utgör en svårighet för nya studenter. Yrsa har tränat mycket 
på reflekterande och personliga texter innan hon kom till universitetet och kan 
inte veta att det krävs auktoritet och position för att få uttrycka sig uttalat personligt 
i akademiska texter (jfr Myers 2001). Det finns också skillnader i hur olika aka-
demiska genrer tillåter personlighet. En akademisk uppsats eller avhandling är 
troligtvis mer formell i tonen än ett enklare paper eller en skrivuppgift som, i det 
här fallet, en kortare utredande text.  

Om Yrsas pronomenbruk kan nämnas att det indefinita man är frekvent och 
förekommer sex gånger i texten, alltid då i den mer allmänna betydelsen ’vem 
som helst’. Oklara syftningar ställer till problem i Yrsas text. I textens första 
halva talar Yrsa inkluderande med läsaren i satser som vi vill ju främja elevernas 
allmänbildning och Vad ska vi svara då? Vilka detta ”vi” innefattar blir läsaren 
inte på det klara med förrän i textens näst sista stycke där det blir klart att det är 
blivande lärare i matematik och naturkunskap som åsyftas.  

5.4.2 Tecken i texten på akademiska textkonventioner 
Nedan ges exempel på Yrsas färdigheter i att referera, men också på hennes 
kunskap om referenshantering.25 Analysen i det här avsnittet visar hur Yrsa i sina 
partier av avskrift blandar omskapande, eget språk och refererande. 

Referat med färgat språk 
Även Yrsas text är till viss del avskrift av en originaltext, Naturvetenskap som 
allmänbildning (Sjøberg 2000). Yrsa försöker visserligen hänvisa, men inser inte 
att hennes formuleringar är identiska med, eller ligger så nära originalet att det 
allt som oftast är befogat att tala om avskrift. Hon menar säkert inte att vilseleda 
eftersom avskriften är markerad med referensmarkörer med sidhänvisning. I 
vänsterspalten nedan återfinns ett utdrag ur Yrsas text där stora delar är direkt 
avskrivna från källan, vilken presenteras i högerspalten. Genomstruken text i hö-
gerspalten indikerar ord som inte har skrivits av. Understrykningar i vänsterspalten 
markerar exakt avskrift och grå skugga ord eller uttryck som ligger nära originalet.  

                                                           
25 Yrsa citerar inte vid något tillfälle, trots att det var ett krav för examination. 
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Yrsa  Sjøberg, Svein (2000): Naturkunskap 

som allmänbildning – en kritisk äm-
nesdidaktik.  

För det första för att vi ska förbereda 
oss för yrke och utbildning i ett hög-
teknologiskt och vetenskapsbaserat 
samhälle,  
 
men också för att bemästra vardagsli-
vet i ett modernt samhälle praktiskt.  
 
 
Man måste också ha kunskap om na-
turkunskap för att kunna ha en åsikt 
och ett ansvar i demokratin då det 
kommer upp debatter kring detta.  
  
Och den sista punkten han tar upp är 
att naturvetenskapen är en viktig del av 
människans kultur.  
 

1. Ekonomiargumentet: naturveten-
skapliga ämnen som lönsam förbere-
delse för yrke och utbildning i ett 
högteknologiskt och vetenskapsbase-
rat samhälle.  
2. Nyttoargumentet: naturvetenskapli-
ga ämnen för att praktiskt klara av att 
bemästra vardagslivet i ett modernt 
samhälle.  
3. Demokratiargumentet: naturveten-
skaplig kunskap är viktig för initierad 
åsiktsbildning och ansvarfullt delta-
gande i demokratin. 
  
4. Kulturargumentet: naturvetenska-
pen är en viktig del av människans 
kultur. 

Han kallar dessa fyra för ekonomiar-
gumentet, nyttoargumentet, demokrati-
argumentet och kulturargumentet (Sjö-
berg, sid 161).  

  
  
 

 
Med ekonomiargumentet menar Sjö-
berg att kunskaper i naturvetenskapliga 
ämnen är ekonomiskt lönsamma (Sjö-
berg, sid 161).  
Det är både lönsamt för det hela sam-
hället och den enskilde individen att ha 
sådana kunskaper.  
  
 

 
Det här argumentet går i korthet ut på 
att kunskaper i naturvetenskapliga 
ämnen helt enkelt är ekonomiskt lön-
samma. (s. 161)  
För det första är det lönsamt för sam-
hället att människor har goda kunska-
per i naturvetenskapliga ämnen. För 
det andra påstås att det är personligt 
lönsamt för individen att ha en sådan 
bakgrund. (s. 162)  

Nyttoargumentet går ut på att kunska-
per och färdigheter hjälper dig som 
individ att bemästra vardagslivet.  
  
  
 
 
 
 

Det argumentet går ut på att kunska-
per och färdigheter i naturvetenskapli-
ga ämnen hjälper dig att bemästra 
vardagslivet, både den natur vi är en 
del av och verkligheten i ett modernt 
samhälle skapat av människor. (s 166)  
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Våran vardag innehåller mycket tek-
niska apparater och har vi inte kunska-
pen så kan vi inte använda det och det 
blir ett handikapp (Sjöberg, sid 166). 

I vardagslivet omges vi av tekniska 
apparater, antingen vi vill eller inte. (s. 
166) 

Figur (4). Exempel på referat med avskrift (Yrsa). 
 
Yrsas avskrift blandar omskapande och refererande, vilket gör att hon skiljer sig 
från Yolanta och Stina. Antalet direkt avskrivna partier är färre, det finns referat-
ansatser och flera goda försök att parafrasera originaltexten. Meningen Man 
måste också ha kunskap om naturkunskap för att kunna ha en åsikt och ett an-
svar i demokratin då det kommer upp debatter kring detta är ett exempel på hur 
Yrsa omskapar Sjøbergs text. Sjöberg menar att vi läser naturkunskap för fyra 
viktiga saker är istället exempel på refererat. Yrsa varierar sina referatmarkörer 
genom att växla mellan skriver, tar upp, menar och säger. 

Referenshantering 
I Yrsas text finns åtta referensmarkörer, som visserligen inte är helt korrekt marke-
rade, men ändå är specifika nog för att en intresserad läsare ska kunna använda 
dem som en hänvisning till källtexten. Litteraturlistan innehåller mindre grafiska 
felaktigheter, men fungerar ändå bra för den läsare som söker bibliografisk 
information om källorna i Yrsas text.  

5.4.3 Tecken i texten på lyhördhet för stilnormer 
Yrsa visar också prov på den allmänna skriftspråkskompetens hon besitter. Hon 
beaktar för det mesta skrivkonventionerna men gör ett antal formella fel i inter-
punktion och meningsbyggnad. Andra interimtextuella drag i texten är Yrsas 
oförmåga att fullfölja språkliga uttryck. Yrsas ”För det första” följs exempelvis 
inte av något ”för det andra” och ”dels” får inte sällskap av ett kompletterande 
”dels”. Yrsas skrivande är ofta inkonsekvent i stilen, eftersom hon blandar var-
dagliga former som dom, sej och våran med den mer skriftspråkliga formen mig. 
Inledningsstycket kan vid en första anblick uppfattas som vardagligt hållet: 

Varför ska alla lära sig biologi? Varför ska en framtida tandläkare, 
kassabiträde eller sekreterare läsa naturkunskap? Många ungdomar 
idag ställer ofta dessa frågor till sina lärare. Och ibland vet inte rik-
tig en lärare vad dom ska svara för att få eleven motiverad till att 
lära sig mer om det aktuella ämnet. Det var därför jag intresserade 
mig för just detta kapitel i boken Naturkunskap – som allmänbild-
ning. För att begränsa innehållet lite så valde jag att inte gå in på 
motargument av det Sjöberg skriver. Av egen erfarenhet så bruka-
de alla lärare som jag hade svara på sådana här frågor i likhet med 
att ”det har alltid varit så” eller ”det var nån som kom på det”. Sjö-
berg tar upp just detta (Sjöberg, sid 153) och menar att svaret mås-
te vara mer än så för vi vill ju främja elevernas allmänbildning.  
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Citatet ovan kan, å ena sidan, sägas bygga enbart på personligt reflekterande 
inslag, vilket kan betecknas som ”i olika grad lösa eller subjektiva funderingar 
ofta om ämnen hämtade från vardagen” (Ask & Sandblad 2003:7). Men å andra 
sidan kan man i Yrsas text utläsa 1) bakgrund till texten i formuleringen Det var 
därför jag intresserade mig, 2) materialbeskrivning i formuleringen just detta 
kapitel i boken Naturkunskap – som allmänbildning och 3) begränsning av stoffet i 
formuleringen För att begränsa innehållet lite så valde jag att inte gå in på mot-
argument av det Sjöberg skriver. Under den personligt hållna ytan döljer sig 
alltså tre vanliga handgrepp i akademisk text: bakgrunds- och material-
beskrivning samt en begränsning. 

5.4.4 Yrsas text: Ett steg på väg mot målspråket 
Yrsas text visar viss medvetenhet om akademiska texters utformning och inne-
håll, såsom att inledningen innehåller resonemang om bakgrund, material och 
begränsning av stoff. Men hon verkar omedveten om att former som nån, sej, 
dom och våran inte passar in i normerna för skrivandet på universitetsnivå eller 
att för mycket av ett vardagligt och personligt angreppssätt kan uppfattas som 
icke-akademiskt. Men hon är dock medveten om diskursens krav på källhantering 
och referenssystem. Hon försöker vara öppen med sina källor (hon sätter ut sid-
hänvisningar till de ställen där hon hämtar text) men lyckas ändå inte fullt ut.  

Att Yrsa har något längre skolerfarenhet än de övriga studenter vilkas texter 
analyseras här kan spela roll. Yrsa är den enda av informanterna som genomgått 
längre utbildning än treårigt gymnasium. Hon säger i intervjun att hon upplever 
sig ha fått viss förberedelse för det akademiska skrivandet redan på gymnasie-
skolan. Utredande text minns hon med bestämdhet att hon övat på, även om hon 
mest skrev dikter. På Komvux läste Yrsa tekniskt basår, och hon skrev mycket 
då. Yrsa säger sig ha goda erfarenheter med sig också från det utbildningsstadiet. 
På folkhögskolan koncentrerade sig Yrsa mest på att skriva dikter för att utveckla 
sin konstnärliga sida.  

Yrsas text är väldisponerad, och hon visar att hon behärskar den utredande 
textens struktur, men hon behöver bättre färdighet i referenshantering, nya insikter 
om den språkliga ytans betydelse för akademiska texter och hjälp med att 
utveckla en tydlig kritisk-analytisk medvetenhet.  

5.5 Ymers text: Översättning från bokmål 
Ymers text baseras på en källa, Energi, klima, natur, miljø (Henriksen & Kane-
strøm 2000).  

5.5.1 Tecken i texten på en kritisk-analytisk kompetens  
Tecken på alteritet saknas i texten eftersom Ymer neutralt och utan personlig 
inblandning bara redovisar fakta om biologiska fenomen. Möjligen kan fram-
hållandet av växthuseffekten som en naturlig process jorden behöver ha för att 
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fungera, uppfattas som en subtil positionering gentemot grupper som hävdar 
motsatsen.  

I Ymers text finns ingen metatext, men i hans tydliga grafiska fokusering av 
den fråga han tänker utreda vilar en slags metatextfunktion. Ymer använder 
grafiska markörer (punktform och stora avstånd) för att tydligt skilja ut sin fråge-
ställning från övrig brödtext:  

Frågan jag har fokuserat på: 

• Vad är det som gör att vi har växthuseffekten och vad blir 
dess följder?  

Den språkhandling Ymer främst utför i texten är redovisa (befintlig kunskap om 
växthuseffekten), inte att diskutera eller problematisera densamma. Ymer förmår 
inte förhålla sig kritisk-analytisk gentemot originalkällorna och han visar sin 
osjälvständighet genom att ofta skriva av förekommande faktarutor där sakför-
hållanden i koncentrerad form presenteras.  

Vid ett enda tillfälle hörs Ymers personliga röst i texten. Det är i frågeställ-
ningens ”Frågan jag har fokuserat på”. I övrigt använder Ymer det plurala vi då 
han hänvisar till människan som grupp i uttryck som När vi använder fossila 
bränslen […] eller Trots att vi människor är väl medvetna om de risker som 
växthusen medför […].  

5.5.2 Tecken i texten på akademiska textkonventioner 
Hur Ymer förhåller sig till de akademiska redskapen referat och referenshantering 
(se 3.4.3) redovisas i detta avsnitt. Jag ger här exempel på hur Ymer ibland fram-
gångsrikt parafraserar källtexten och ibland delvis skriver av den. 

Referat med färgat språk  
Ymers text består till stora delar av avskrift från originalkällan (Henriksen & 
Kanestrøm 2000).26 Boken är författad på norska (bokmål) och används sällan av 
de skrivande studenterna, eftersom norska uppfattats som svårtillgängligt.27 
Ymer räds dock inte grannspråket utan kastar sig optimistiskt in i en redogörelse 
för växthuseffekten och dess konsekvenser med Henriksen & Kanestrøms bok 
som enda källa. Ymers text innehåller avskrifter till viss del, men i långt mindre 
omfattning än Yolantas, Stinas och Yrsas. Ymer visar samtidigt att han försöker 
göra parafraser av originaltexten, vilket exemplet nedan visar. 

 
Ymer:  

Två synsätt diskuteras där det ena innebär att de[t] forskarna 
kommit fram till är inte pålitlig fakta för att göra något åt växthus-
effekten. Istället säger man att man ska vänta och låta forskarna 

                                                           
26 Ymer gör inga citat, trots att det var en del av examinationen.  
27 Jag vågar mig på det uttalandet eftersom jag har tillgång till och har läst (eller åtminsto-
ne ögnat igenom) samtliga 359 texter som ingår i den textkorpus ur vilken de texter som 
här analyseras är hämtade. Hänvisningar till Energi, klima, natur, miljø (2000) förekom-
mer ytterst sällan i studenternas texter. 
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forska i det mer för att få en bättre kunskap om problemet. Det 
andra synsättet innebär att man blundar för problemen och påstår 
att klimatprognoserna är opålitliga, det kan då inträffa så pass all-
varliga naturkatastrofer så att [man] är tvungen att göra något år 
det.(Henriksen Thormod, Kanestrøm Ingolf. 2000, s 122).  

Originaltext:  

Noen mener att klimaprognoserna er usikre, og att det ikke är 
grunnlag for å sette inn mottiltak foreløpig. De vil vente och forske 
for å få bedre kunnskaper og dermed større muligheter for å sätte 
inn effektive tiltak. Andre mener att til tross for att klima-
prognoserne er usikre, så er de scenarierne som lages, så pass 
dramatiske att vi bør starte med mottiltak snarest mulig. (Thormod 
& Kanestrøm 2000:122)  

Ymer missförstår det andra argumentet i den norska förlagan. Där står det att 
man måste sätta in motåtgärder snarast eftersom de framtidprognoser som gjorts 
är så alarmerande att bara risken att det kan hända räcker. I Ymers översättning 
och parafras blir det en fråga om att blunda för miljöproblemen, vilket inte över-
rensstämmer med den norska förlagans innehåll. 

I vänsterspalten nedan återfinns ett utdrag från Ymers text medan källan pre-
senteras i högerspalten. När Ymer skriver av blandar han fritt markerade och 
omarkerade avskrifter, vilket framgår av uppställningen nedan. Genomstruken 
text i högerspalten indikerar ord som inte har skrivits av. Understrykningar i 
vänsterspalten markerar exakt avskrift och grå skugga ord eller uttryck som 
ligger nära originalet.  
 
Ymer  Energi, klima, natur, miljø (Henriksen 

& Kanestrøm 2000). 
Atmosfären fungerar som ett tak som 
både släpper igenom sol strålning men 
absorberar även värmestrålning från 
marken.  
 

 Atmosfaeren ligner ett tak som slipper 
igennom solstrålningen og samtidig 
absorberer varmestrålningen fra 
bakken. (Omarkerad avskrift, s. 59). 

 
När man talar om jordens ismassor så 
är det skillnad på ismassor på land och 
ismassor som flyter i haven. Ismassor-
na som flyter i haven påverkar inte 
havsnivån i så stor bemärkelse. Skulle 
däremot de ismassorna som är på land 
smälta och vattnet rinna ut i haven så 
skulle följden bli en ökad havsnivå. 
(Henriksen Thormod, Kaneström Ing-
olf. 2000, s 110-111). 
 

 
Vi må skille melom ismasse på land og 
ismasser som flyter i havet. Mengden 
av de ismassene som flyter i havet har 
ikke noen betydning for havnivået. [...].  
Hvis de smelter og vannet renner ut i 
havet, vil det bli mer vann og følgelig 
en øking av havnivået. (Markerad av-
skrift s. 111) 

Figur (5). Exempel på referat med avskrift (Ymer). 
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Det är problematiskt att diskutera Ymers avskrift då han faktiskt översätter från 
ett annat språk. Dock menar jag att det ändå rör sig om avskrift eftersom Ymer 
följer originalkällans disposition och upplägg med få avvikelser. 

Av två skäl anser jag att Ymers text på ett bra sätt är anpassad till den akade-
miska diskursen: dels avstår Ymer från att låta sin personliga röst höras allt för 
tydligt i texten, dels innehåller texten parafraser som är fullt acceptabla i samman-
hanget.  

Referenshantering 
Referenshanteringen fungerar visserligen för det mesta i Ymers text, även om 
markörerna inte alltid är korrekt angivna. Ymer gör också en hänvisning till en 
muntlig källa, en föreläsning, vilket han är ensam om i materialet:  

Värmen som strålar ut från solen mäts i våglängd. Ju varmare det 
är desto kortare blir våglängden, men även mer energirik. Då det är 
kallt blir våglängden lång och mindre energirik. Atmosfären har 
svårt att absorbera den kortvågiga strålningen, långvågig strålning 
absorberas lättare. ( Sjögren Conny. Föreläsning. 28/10-2002).  

Att göra tal till skrift ställer stora krav på skribenten: ”När man ska transformera 
det talade språkets system till skriftspråkssystemet saknas stöd av en befintlig 
text. Då måste man själv ta i anspråk de kunskaper man har om skriftspråkets 
konventioner” (Nilsson 2002:80). När Ymer återger fakta han tagit till sig på 
föreläsningen är meningarna något kortare än i resten av texten, och de påminner 
därför om de föreläsningsanteckningar som han troligen har som förlaga.28  

5.5.3 Tecken i texten på lyhördhet för stilnormer 
Det möjligt att säga något om Ymers eget språk här eftersom han uppvisar mer 
av det än vad Yolanta, Stina och Yrsa gör. I inledningsstycket är det enbart 
Ymers röst vi hör. Meningarna är korta och styckeindelningen tydlig. Formella 
fel förekommer, exempelvis i form av den kontamination av uttryck som åter-
finns i frasen En orsak som gett upphov till de ökade klimatförändringarna är 
växthuseffekten. Ymers ordval och uttryck i övrigt präglas av det opersonliga 
angreppssätt han valt, vilket gör stilen acceptabel inom en akademisk diskurs. 

Ymers tydlighetsanspråk och vilja att separera de olika delarna i texten visar 
sig genom att han börjar på ny sida för varje rubrik. Texten får därmed till antalet 
många sidor, men ingen av sidorna är helt fylld med text. Detta normbrott antar 
jag har sin förklaring i det kvantitativa synsätt som ofta kommer fram i nya 
studenters förhållningssätt till de texter de ska skriva. ”Hur många sidor måste vi 
skriva?” är i många lärares erfarenhet en vanligare fråga än kvalitativa frågor om 
innehållsdjup och analys. Ett sådant synsätt uppmuntras också av instruktioner, 
som den som gäller här: 700 ord och inte mycket om innehållsdjup och analys. 

                                                           
28 Jag ville försäkra mig om att inga stödpapper etc. delats ut till studenterna vid föreläs-
ningstillfället. Därför kontaktades den aktuelle föreläsaren vid Växjö universitet per e-
post (041001), och han intygade att inget skriftligt material kommit studenterna till del. 
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5.5.4 Ymers text: begynnande akademisk 
skriftspråkskompetens  
Ymers text är saklig, välstrukturerad och han håller sig till ämnet. Dessa goda 
egenskaper räcker ändå inte för att hans text helt ska accepteras i de akademiska 
textvärldarna. Tydlighet är viktigt för Ymer som isolerar sin huvudfråga Vad är 
det som gör att vi har växthuseffekten och vad blir dess följder och ramar in den 
grafiskt med läsanvisningen Frågan jag har fokuserat på. Ymer uppvisar känne-
dom om den utredande textens struktur och presenterar tydligt den fråga han 
tänker utreda. Han har också förstått att det ingår i uppgiften att hantera sina 
källor korrekt och redovisa dem för läsaren på ett oklanderligt vis. Även om hans 
ambition finns där, lyckas han inte fullt ut i det avseendet.  

Sammanfattningsvis är Ymers akademiska skriftspråkskompetens i vardande, 
vilket märks när han försöker hantera sina referenser och källor på ett korrekt 
sätt. Av den kritiska kompetensen finns dock få spår i texten. Ymer visar i inter-
vjun prov på mycket dåligt självförtroende som skribent. Det är som en mur, 
säger han när han ska beskriva hur det känns att skriva text på universitetet. Hans 
interimtext påverkas av hans upplevelser av skrivandet som något ångestskapande 
och han känner obehag inför det akademiska skrivandet. Ymers starka sida ligger 
på ytplanet, där hans saklighet och vilja att via god struktur och tydlighet kommu-
nicera med läsaren är påfallande. Med fortsatt övning i kritiskt tänkande och viss 
färdighetsträning i referenshantering har Ymer alla chanser att utvecklas till en 
god skribent inom högre utbildning.  

5.6 Stanislavs text: Egenproduktion 
Stanislavs källor består av Miljöetik och miljövård (Stenmark 2000) och kärn-
kraftsinspektionens webbplats [www.ski.se].  

5.6.1 Tecken i texten på en kritisk-analytisk kompetens 
Stanislav positionerar sig som kritisk mot kärnkraft. Det ligger måhända en reto-
risk finess i valet av ordet verkligen i titeln: Är avveckling verkligen det bästa? 
Läsaren luras att tro att Stanislav vill argumentera för kärnkraft. Så är dock inte 
fallet, eftersom det i texten som helhet tydligt framgår att han avser precis det 
motsatta. Metatext saknas, men i likhet med Ymer ställer Stanislav en explicit 
fråga i rubriken: ”Är avveckling verkligen det bästa?” och i den frågan ligger en 
förmodad avsikt med texten. De språkhandlingar Stanislav utför i texten är inte 
explicita, men han resonerar och argumenterar mot kärnkraft. 

I fråga om kritisk kompetens är Stanislavs text intressant, eftersom han visar 
att han kan föreställa sig motargument och bemöta dem i texten. Som helhet är 
texten kritisk mot kärnkraft, och Stanislav klandrar människans ovilja att söka 
nya vägar till alternativ elförsörjning. Stanislav tänker och resonerar i flera steg 
och lägger fram motargument som han sedan demonterar:  
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Man kan inte heller säga att det är för svårt att utveckla de alter-
nativa kraftverken. Allt handlar om vilja. Har vi lyckats sätta en 
människa på månen, så kan vi utveckla de alternativa kraftverken 
också.  

Stanislavs argumentation ovan fungerar väl och är retoriskt effektiv. Genremässigt 
närmar sig dock Stanislavs utredande text en debattartikel eller en insändare. De 
bidrag som publiceras på dagstidningarnas debattsidor innehåller i likhet med 
Stanislavs text sällan eller aldrig några referenser. Det är troligt att Stanislav 
läser dagstidningar och hämtar textmönster därifrån. Att denna strategi inte är 
ovanlig i elevtexter visar Östlund-Stjärnegårdh (2005a), som har undersökt pub-
licerade debattinlägg i förhållande till elevtexter inom ramen för de nationella 
proven i svenska.  

Personlig röst 
Stanislavs något pratiga, nästan kåserande stil skapar en personlig närvaro i texten. 
Han för ett slags köksbordssamtal med läsaren och bemödar sig om att låta denne 
känna sig indragen i samtalet. Detta gör han genom att bryta sin argumentation 
och exempelvis säga: Jag kan förstå varför man inte vill avveckla kärnkraften 
och genom att använda ett gemensamt och inkluderande vi: 

Vad jag menar med detta är att vi inte ska tänka så kortsiktigt. Vi 
ska tänka på våra barn och deras barn och de hundra näst kom-
mande generationer. Därför borde vi avveckla kärnkraften så fort 
som möjligt. Med detta menas inte att vi ska avveckla den nu, men 
att vi ska lägga upp en plan på hur detta ska gå till och följa den 
också. Utan att komma med ursäkter att nu har vi inte råd till detta 
därför bör vi vänta något år till.  

Personligheten och pratigheten innebär ett brott mot det akademiska skrivandets 
krav på koncentration och saklighet. Närhet mellan läsare och skribent kan skapas 
genom direkta och retoriska frågor, pronomen i första person, imperativer, refe-
rens till allmän och delad kunskap samt genom fraser som riktar sig specifikt till 
läsaren (Hyland 2001). Tre av dessa strategier finns i Stanislavs text. Han ställer 
retoriska frågor (Men varför tänka så smått), använder många personliga prono-
men i första person (både i singular och plural) och han gör referenser till vad 
han anser vara allmän kunskap vilket han signalerar med ju, som i meningen Det 
är ju för att dagens solkraftverk och vindkraftverk är både dyra och ger lite el.  

5.6.2 Tecken i texten på akademiska textkonventioner 
I det här avsnittet redovisas hur Stanislav beaktar de akademiska textkonventio-
ner som blir synliga i referat, referenshantering och citat (se 3.4.3). Min analys 
visar att Stanislav använder egna ord och inte ägnar sig åt avskrift av källtext, 
vilket han är ensam om i den här delstudien. Stanislav använder inga hänvisningar 
i den löpande texten, med undantag för en citatreferens.  
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Referat utan hänvisningar  
Stanislav avviker från de andra studenterna i sitt textskapande i det att han inte 
skriver av sina källor. Språket är självständigt i förhållande till källtexten. Utifrån 
de källor Stanislav säger sig använda och efter omfattande sökningar i litteratur 
och på Internet kan jag inte hitta något som talar för att Stanislavs text skulle ha 
några inslag av avskrift. Med undantag för en citatreferens gör inte Stanislav 
några explicita hänvisningar med hjälp av referenssystem i den löpande texten.  

Citat 
Stanislav citerar en gång, kanske för att visa att han kan hålla sig till instruktio-
nerna: 

Människor oroar sig väldigt mycket om att det kommer att vara 
dyrt att köpa el när kärnkraften är avvecklad. Och det är endast för 
vi har blivit för bekväma med alla våra hjälpmedel. Så nu ser vi 
oss inte som en del av naturen utan, som någon som kan styra det. 
Därmed har vår syn på hållbar utveckling också ändrats. Det är 
”människors välbefinnande som är det slutliga målet för all miljö- 
och utvecklingspolitik” (Stenmark 2000: 29), och inte naturens. 

Vad han till synes inte inser är att de ord han väljer att citera inte är författarens, utan 
ett citat i texten ur en av Världskommissionens rapporter från 1988. Citatets funktion 
är här att stärka argumentet att människan ofta har ett egoistiskt förhållningssätt till 
hållbar utveckling och miljöpolitik, vilket fungerar väl i sammanhanget. Stanislav 
har kanske inte så hög diskursiv kompetens i sin läsning av akademisk text att 
han kan urskilja hur olika källor används i en text och från vilken källa citaten 
ursprungligen kommer, eller också saknar han färdigheter i att kunna just markera 
citat i citat.  

5.6.3 Tecken i texten på lyhördhet för stilnormer 
I detta avsnitt presenterar jag en kortfattad undersökning av Stanislavs stilmed-
vetenhet och förhållande till allmänna skriftspråkskonventioner. Stanislavs för-
hållande till skriftspråkskonventionerna påverkas något av att han inte har svenska 
som modersmål. Analysen visar att han väljer en lite förtrolig och resonerande 
stil i sin argumentation, vilket ger texten en vardaglig prägel.  

Allmänna skrivkonventioner 
I Stanislavs fall är det möjligt att närmare granska textens yta, eftersom han 
använder egna ord och inte skriver av någon källa. Texten har en tydlig struktur 
med inledning, huvudinnehåll och avslutning och är korrekt styckeindelad med 
blankrader. Meningarna är korta och tilltalet personligt färgat.  

På meningsnivå visar Stanislav vid ett par tillfällen att han inte riktigt behärskar 
konventionerna för sammanfogning av huvudsats och bisats. Vid tre tillfällen 
låter Stanislav relativsatser och kausala bisatser stå som självständiga meningar:  
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Det är uran, vilket är en ändlig källa. Som betyder att för eller se-
nare kommer vi att vara tvungna att avveckla kärnkraften vare sig 
vi vill det eller ej.  

Det kanske låter bra att slaggprodukterna är låg aktiva, men det 
spelar ingen roll för mängden är precis samma, det är bara det att 
det är mera utsprid. Som betyder att problemet kvarstår och dess-
utom är det mer man måste ta hand om.  

Det finns olika förslag på hur man ska förvara avfallet men inget 
alternativ är tillräckligt bra. Eftersom det rör sig om så ofantligt 
stora tidsrum. 

Han fogar också huvudsats till huvudsats utan skiljetecken: 

De som bryter uran vet att dessa slaggprodukter är radioaktiva där-
för späder man ut slaggprodukterna och säger att de är låg aktiva.  

Avvikelser som antyder annat modersmål än svenska finns i kongruensfel som  

Så nu ser vi oss inte som en del av naturen utan, som någon som 
kan styra det.  

och i genusfel som 

En annan sak vi inte tänker på är att det inte bara är kärnkraften 
som är farligt utan också hur man bryter fram uran. 

På ordnivå finns stavfel (avsaknad av dubbeltecknad konsonant) som utsprid och 
biligare. Även särskrivning förekommer i ord som näst kommande, energi källa, 
uran brytningen och låg aktiva.  

Stil 
Stilmässigt är texten vardaglig vilket blir tydligt i fraser som våra kära politiker, 
massor av radioaktiva slaggprodukter och för att om man håller på, på detta 
viset kommer kärnkraften aldrig att bli avvecklad. Ordvalet är samtidigt ibland 
formellt (problemet kvarstår, här kan jag djärvt påstå, ofantligt stora tidsrum), 
vilket skapar stilistisk obalans i texten. Även Stanislav är ofta oklar i sitt bruk av 
referenter och använder ofta det allmänna pronomenet man. I följande stycke 
förekommer det fem gånger:  

När man säger att det finns vindkraftverk och solkraftverk och för-
bränning av biomassa, säger våra experter att det räcker bara inte 
till för att kunna ersätta kärnkraften. Men varför tänka så smått. 
D.v.s. att man ska använda bara en energi källa för att ersätta kärn-
kraften, när man kan använda alla för att göra det. Jag kan förstå 
varför man inte vill avveckla kärnkraften. Det är ju för att dagens 
solkraftverk och vindkraftverk är både dyra och ger lite el, men jag 
tror att om det verkligen skulle behövas så skulle man kunna ut-
veckla dessa energiformer så att de blir effektivare och biligare.  
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I min tolkning betyder man här ’folk i största allmänhet’, vars tänkta motståndare 
finns i frasen våra experter. 

Sammanfattningsvis är Stanislavs språkliga kompetens god, särskilt om man 
beaktar hur kort tid han har varit i Sverige. Han säger själv i intervjun att det inte 
var så svårt att lära sig svenska och att det var avgörande att han, genom styvfa-
derns försorg, hamnade i en svensk klass i grundskolan. Stanislavs ytspråkliga 
kompetens behöver dock utvecklas för att den ska accepteras i universitetets text-
världar. 

5.6.4 Stanislavs text: På egna ben mot målspråket 
Stanislavs text visar att han troligtvis skrivit argumenterande texter på gymna-
sienivå, även om det är utredande text han pekar ut när han tänker tillbaka: ”Utre-
dande text har jag nog skrivit även om vi inte kallade det så på gymnasiet”, säger 
han i intervjun. Svenska är inte Stanislavs modersmål och han har inte varit i 
Sverige i mer än drygt tio år. I jämförelse med Yolanta, som varit i Sverige ungefär 
lika länge, visar Stanislav upp en mer utvecklad skriftspråklig förmåga och han 
gör också en ansats till att visa upp ett kritiskt-analytiskt medvetande. Vad de 
båda saknar är medvetenhet om de diskursiva krav skrivandet i högre utbildning 
förutsätter.  

Ett av de återkommande bedömningskriterierna för vissa texter skrivna inom 
ramen för de nationella proven är att de ska kunna publiceras i en tidning ”efter 
viss bearbetning” (Se exempelvis provmaterialet från vt 2004, ”Människan och 
tiden”, häfte 2 där analys av skrivuppgifter, bedömningsmönster och kriterier för 
de olika betygsstegen finns redovisade). Stanislavs text är ett bra exempel på en 
text som efter viss bearbetning möjligtvis skulle kunna publiceras på insändarsidan 
i en dagstidning. I den akademiska kontexten accepteras dock inte Stanislavs 
text, eftersom den inte fyller kraven på språklig korrekthet och källredovisning. 

I intervjun med Stanislav uppger han sig inte ha några speciella språkliga pro-
blem och han menar att han snabbt kom på hur texter ska vara skrivna på univer-
sitetet. Däremot vänder han sig mot formen som han upplever som ”fyrkantig” 
och säger att ”det är jobbigt att hålla sig inom ramarna, att tänka på sitt språk så 
att det inte blir vardagligt och att använda jättefina ord. Man borde kanske släppa 
loss mer” (Stanislav avsnitt 5.6). 

5.7 Fem nya studenter: Vad kan förväntas av 
dem?  
Vad innebär egentligen akademisk skriftspråkskompetens? Den enkla definitionen 
jag använder (inspirerad av Green 1999) lämnar fortfarande frågan öppen, och 
det är vanskligt att dra långtgående slutsatser av de analyser jag gjort. Dels är 
analysmodellen något begränsad, dels är urvalet alltför litet för att några säkra 
slutsatser ska kunna dras.  

Fyra av de analyserade studenttexterna uppvisar prov på relativt god ytspråklig 
kompetens. Stanislav, Stina, Yrsa och Ymer har inga större problem med att 
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skriva text på det här stadiet. Yolantas skriftspråkliga kompetens är svårare att 
säga något om då hennes avskrift är mer omfattande än de andra studenternas. 
Klart är ändå att Yolantas och Stanislavs skriftspråkliga förmåga påverkas av att 
de inte har svenska som modersmål.29 Fyra av studenterna skriver av ur original-
källorna, om än på olika vis och i olika omfattning. Endast Stanislav använder 
genomgående egna ord.  

Ingen av de fem studenterna uppvisar något större mått av kritisk-analytisk 
medvetenhet eller reflektion över de källor de använder. Yolanta, Stina, Yrsa och 
Ymer radar upp andras argument utan att alls förhålla sig till dem. Stina och 
Stanislav, båda med studieförberedande gymnasiebakgrund, närmar sig kanske 
mer än de andra en kritisk hållning eftersom de i sina texter genom tyckande-
satser (Stina) och personlig argumentation (Stanislav) gör ansträngningar att vara 
kritisk-analytiska. 

Även om Yrsa, Stina och Ymer kan sägas vara i början av sin utveckling av 
en akademisk skriftspråkskompetens är det svårt att värdera vem som lyckas 
bäst. De misslyckas med olika saker. Å ena sidan kan Stinas genremiss värderas 
som allvarligare än Yrsas vardagliga ton i språket, eftersom Stina inte har löst 
uppgiften. (Jfr Östlund-Stjärnegårdh 2002:162 ff som visar att en adekvat lösning 
av den givna uppgiften är ett viktigt kriterium i lärares bedömning av texter 
skrivna inom det nationella provet.) Yrsas vardagligheter kan, å andra sidan, 
upplevas så störande i en akademisk kontext att Ymers text (som inte alls är så 
genreanpassad som Yrsas) med sin saklighet och opersonlighet kan uppfattas 
som den mer akademiska av de två texterna. Yolanta ligger längst ifrån en aka-
demisk skriftspråkskompetens av de fem undersökta studenterna. En generell 
bedömning av dessa fem studenters interimtexter är att de präglas av en i bästa 
fall acceptabel ytspråklig kompetens och en lägre nivå av kritisk-analytisk och 
diskursiv kompetens. Av studenterna är det endast Yrsa som upplever att det 
svenskämne hon varit med om på gymnasieskolan förberett henne för det aka-
demiska skrivandet, även om hon själv upplever det som att ”det bara räckte 
halvdant” (avsnitt 5.4).  

Den bild studenterna ger av skrivundervisningen i gymnasieskolan antyder att 
övergången till det akademiska skrivandet torde vara mer eller mindre proble-
matisk för de flesta studenter. Det är dock bekymmersamt att den kritiska kom-
petensen inte utvecklas mer i gymnasieskolan. Enligt läroplanen ska eleverna i 
gymnasieskolan ”träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så sätt närmar sig eleverna ett 
alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta” (Lärarboken: läroplaner, skollagen, 
policydokument 2003:45). I kursplanen i svenska accentueras kraven ytterligare. 
Enligt strävansmålen är det centralt att eleven ”utvecklar den egna läskunnig-
heten så att förmågan att tolka, kritiskt granska och analysera olika slag av tex-
ter, såväl skrift- som bildbaserade, svarar mot de krav som ställs i ett komplicerat 
och informationsrikt samhälle” (Skolverket 2000a).  

Ingen av de fem analyserade studenttexterna visar, enligt min bedömning, 
prov på självständighet i tänkande eller formuleringar, och det finns anledning 

                                                           
29 Resonemang om bedömning av studenter som inte har svenska som modersmål förs 
bland annat av Sundberg (2002) och lämnas därhän i denna framställning. 
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att återkomma till frågan om varför svenskundervisningen i gymnasieskolan inte 
lyckas med att utveckla elevernas kritiska tänkande i större utsträckning. God 
vetenskaplighet kräver både hörsamhet mot konventioner (skriftspråkliga och 
formella) och ett kreativt förhållningssätt som hela tiden utmanar och ifrågasätter 
tanken. I min bedömning (och med mitt begränsade material) menar jag att 
kritisk-analytisk kompetens oftast saknas hos studenterna och att det är en 
utmaning för universitetet att utveckla denna förmåga under studenternas stu-
dietid.  

Vilka kopplingar kan göras mellan akademisk skriftspråkskompetens (skrift-
språklig förmåga, diskursiv medvetenhet och en kritisk-analytisk kompetens) och 
studenternas gymnasieutbildning? Problemet med programtillhörighet och fram-
gång inom högre utbildning är komplext och ställer frågor om hur mycket tro-
värdighet vi kan tillmäta utbildningssystemets uttalade strävan efter likvärdighet 
hos programmen. I denna undersökning ser systemet ut att generera likvärdiga 
(men otillräckliga) kunskaper och färdigheter hos gymnasieeleverna, men antalet 
undersökta texter är för litet för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Det är 
alltså svårt att göra några direkta kopplingar mellan gymnasieprogram och aka-
demisk skriftspråkskompetens hos de här fem studenterna. De olika förutsätt-
ningarna för svenskundervisning i gymnasieskolan som beskrivs i studentinter-
vjuerna visar att i fråga om förberedelse för akademiskt skrivande blir skillna-
derna stora. Det är vanligare att studenter från studieförberedande program säger 
sig känna sig väl förberedda för akademiskt skrivande (Ask 2005a, b), men de 
lyckas åtminstone just här ändå knappast bättre än sina kamrater med yrkesförbe-
redande bakgrund.  

Tänkbara förklaringar som bortser från programtillhörighet är individuella 
erfarenheter av stadieövergången allmänt. Jag vill lyfta fram individualiteter och 
personliga upplevelser av den allmänna stadieövergång studenterna gör till uni-
versitetsmiljön. Studenterna vittnar om mentala och till och med fysiska uttryck 
för osäkerhet och tillkortakommanden. Ymer berättar om sin ångest i övergången 
och hur denna påverkar honom när han försöker skriva sin utredande text. Yolanta 
berättar om hur hon mår dåligt och blir sjuk av stress, Stina isolerar sig och Yrsa 
känner behov av att ta ett avbrott från studierna för att arbeta istället. Möjligen är 
de allmänna svårigheter som studenterna beskriver en starkare faktor än gymna-
siebakgrund när man söker orsaker till att de inte lyckas med sitt skrivande. Det 
är svårt att fokusera på vetenskapliga texter och deras utformning när stadieöver-
gången ständigt gör sig påmind, både mentalt och fysiskt. Men inte alla upplever 
denna brytningstid som svår. Stanislav säger exempelvis att han inte upplevde 
övergången som besvärlig, att han tyckte om att ta steget från gymnasieskolan 
och att det var skönt att bli behandlad som vuxen på universitetet och i lärarut-
bildningen. 

Studenternas svårigheter med det akademiska skrivandet är ett problem som 
gymnasieskolan och universitetet delar. Mellan gymnasieskolan och universitetet 
råder för det mesta vattentäta skott och forskning når sällan ut till verksamma 
lärare. Nya studenter förutsätts känna till kraven på akademiskt skrivande, och 
när de inte gör det, blir de i stor utsträckning underkända. Ett exempel på hur dis-
kursens krav är underförstådda är uppgiftsformuleringen och betygskriterierna för 
de uppgifter som finns i avsnitt 3.3.2. Att texterna ska spegla ett kritiskt-analytiskt 
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medvetande sägs inte någonstans, eftersom det uppfattas som en självklarhet 
inom universitetsvärlden att så sker. Analys och kritisk granskning är självklara 
inslag inom högre utbildning, men om detta får inte Stina, Stanislav, Yrsa, Ymer 
och Yolanta någon tydlig information i de dokument de blir hänvisade till inför 
sitt skrivande. En skillnad mellan förhållningssätt i texthantering är också att 
studenterna då de gick på gymnasieskolan kan antas ha vant sig vid att kunna 
lämna in halvfärdiga utkast för att få dem kommenterade. Efter ett antal inläm-
ningar, revideringar och förbättringar bedöms texten, allt enligt skrivprocessens 
intentioner. De utkast studenterna lämnar in till universitetens bedömare granskas 
istället direkt som en färdig produkt, eftersom det är så det outtalat fungerar. Ett 
annat problem med studenternas texter är att de ofta innehåller avskrifter av 
källtext, vilket diskuteras mer ingående i avsnitt 9.1.2. 

5.8 Sammanfattning 
I detta kapitel analyseras texter skrivna av de fem studenterna Yolanta, Stina, Yrsa, 
Ymer och Stanislav. Analysen visar att fyra av de fem skribenterna använder sig 
av avskrift i olika omfattning och att deras kritiska och analytiska förmåga inte är 
tillfredsställande. Avskrifterna har diskuterats ur både ett individuellt och ett 
institutionellt perspektiv. Möjliga bakgrundsfaktorer till tendensen att skriva av 
är tidig ”elevforskning”, dolda och förgivet tagna konventioner för akademisk 
text och studentens desperation i en turbulent stadieövergång. Det formella språket 
i texterna är ofta acceptabelt, medan samtliga studenter tycks omedvetna om den 
akademiska diskursens krav på klarhet och öppenhet i källhantering. Olikheter i 
gymnasiebakgrund tycks i dessa enstaka fall vara mindre avgörande, däremot 
spelar antagligen individens negativa erfarenhet av stadieövergången större roll.  
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6 Samtal med tio erfarna 
lärarstudenter  

I detta kapitel redovisas samtalsintervjuer med tio erfarna lärarstudenter, fem 
män och fem kvinnor. Studenterna beskriver med egna ord hur deras individuella 
skriftspråkshistoria ser ut, från inträdet på universitetet och fram till det avslutande 
examensarbetet. De tio lärarstudenterna ger i sina redogörelser sammantaget en 
bild av hur individer på olika sätt upplever att de närmar sig de akademiska 
skriftspråksvärldarna.  

6.1 Erfarna studenter: bakgrund  
De tio studenter som ingår i intervjudelen besvarade också den elektroniska 
enkäten som presenteras i 3.5.1. För att belysa hur urvalet av studenter i min 
studie förhåller sig till den större gruppen lärarstudenter som ingår där gör jag nu 
jämförelser som berör bakgrundsfaktorerna kön, etnicitet, civilstånd, utbildnings-
historia och tillgång till personer med akademisk erfarenhet.30 Det visar sig att de 
tio studenterna i mitt urval inte skiljer sig märkbart från den större gruppen lärar-
studenter som deltog i enkäten.  

Intervjugruppens jämna könsfördelning (fem män och fem kvinnor) gör att 
den inte kan jämföras med den stora enkätgruppen i detta avseende. Däremot är 
andelen studenter med annat modersmål än svenska jämförbar. En student av de 
tio medverkande har annat modersmål än svenska, vilket överensstämmer med 
förhållandet i den stora gruppen. Studenternas civilstånd är också jämförbart med 
den stora gruppen: hälften är ensamstående och hälften lever i någon form av 
förhållande. Av dessa fem ensamstående är fyra män. Tre av kvinnorna har barn. 
Samtliga studenter har studiebakgrund på ett studieförberedande gymnasiepro-
gram. Några har andra utbildningar med sig in i lärarutbildningen: en student är 
repromontör, en annan är ekonomiöversättare. En student har en amerikansk 
lärarutbildning som han inte får tillgodoräkna sig i Sverige. Tabell (1) nedan ger 
en översikt av de deltagande studenternas bakgrund. 

                                                           
30 Resultatet av enkäten presenteras utförligt i Ask (2006). 
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Tabell (1). Bakgrundsvariabler, erfarna studenter 
Student Född Civilstånd Ämnesstudier 
Beata 1979 sambo engelska,  

biologi 
Hanna 1978 ensamstående historia,  

religion 
Hans 1972 sambo musik, 

engelska 
Harry 1968 ensamstående historia,  

psykologi 
Helena-Stina 1971 gift (2 barn) svenska 

 
Henrietta 1959 gift (1 barn) franska,  

spanska 
Henrik 1980 ensamstående geografi,  

religion 
Hilda-Sara 1968 gift (2 barn)  svenska,  

engelska 
Natan 1977 ensamstående matematik,  

datalogi 
Niklas 1978 ensamstående matematik,  

teknik  
 

6.2 Medvetenhet om den egna utvecklingen  
Studenterna i den här undersökningen har tolv års utbildning i grundskola och 
gymnasium och upp till sex år på universitet bakom sig och borde därför ha nått 
långt i sin akademiska skriftspråksutveckling. Samtidigt som en individs språk 
blir alltmer avancerat utvecklas också förmågan att från ett utanförperspektiv 
kunna se den egna utvecklingen och tala om den med ett metaspråk (Björk & 
Liberg 1999:44). Språk innebär här mer än bara skriftspråk, även om skrivandet 
utgör en bärande del av de språkliga aktiviteterna inom högre utbildning. En 
individs sammantagna språkande handlar inte heller bara om produktion (skriva, 
tala), utan hänger intimt samman med konsumtion (läsa, lyssna) och inte minst med 
individens attityd till och handlingsberedskap inför givna språksituationer (jfr 
Einarsson 2004). Undersökningen som helhet fokuserar visserligen studenternas 
skriftspråk, men även tala, läsa och lyssna kommer kort att beröras i den mån 
studenterna tar upp de delarna av språkandet.  

Studenternas utsagor hämtas både från samtalsintervjuer och från den enkät de 
deltog i en månad före intervjun (se 3.5.1). Enkätsvaren redovisas främst i avsnitt 
6.2.2, annars markeras inte om utsagor härrör från intervjusvaren eller enkäten. 
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6.2.1 ”Akademiska” – ett eget språk i språket  
Beata utmärker sig i gruppen intervjuade studenter genom att hon visar stor känne-
dom om de akademiska textvärldarnas särart (hon har ju erfarenheter både från 
naturvetenskap och humaniora) och har en verbal förmåga att uttrycka detta. 
Därför vill jag särskilt lyfta fram Beatas resonemang här. Hon diskuterar medvetet 
det akademiska språket och gör det med utgångspunkten att man kan betrakta det 
som ett eget språk i språket. När Beata började studera på högskolan upptäckte 
hon att det fanns ett för henne nytt språk där och hon döpte det till akademiska. 
”Akademiska”, förklarar Beata, ”används inte alls på gymnasieskolan”. Jag frågar 
henne vad som utmärker akademiska och hon svarar utan att tveka:  

Det kanske är lite mer ”fluff” i talspråk. Och på akademiska blir 
det lite färre ord, men å andra sidan så är det krångligare ord. För i 
akademiska kretsar är det viktigt att vara så tydlig som möjligt, 
och då finns det speciella ord som bara betyder det som man vill 
säga, som man kanske skulle ha behövt använda flera meningar på 
i vanligt talspråk.  

I Beatas beskrivning av akademiskan finns ett antal av de karaktäristika som 
utmärker akademiska texter: koncentration, tydlighet och precision (Svensson 
1995, Dysthe & Hertzberg m.fl. 2002, Lindstedt 2002). Men man kan, enligt 
Beata, inte bara tala och skriva akademiska, utan läsa och lyssna finns också med 
i helheten: ”Det är ett helt språk på något sätt”. Det är förenat med viss möda att 
lära sig akademiska, fortsätter Beata. Det finns inga genvägar om man vill lyckas 
med sina studier, utan man måste lära sig akademiska och det hellre förr än senare: 

Och det är de orden som man liksom inte är van att arbeta med, 
alltså inte van att höra, man är inte van att läsa och man är inte van 
att... Så det blir en jättestor arbetsbörda, för man måste ta itu med 
det på en gång när man börjar på universitet, att lära sig akademiska.  

Beata tycker att hon behärskar det akademiska språket någorlunda, och hon 
betraktar akademiska som sitt andraspråk i förhållande till svenska språket: 

Det är ju som med svenskan. Även om det är mitt modersmål så är 
det ju inte någonting som jag inte kan lära mig mer saker om. Det 
gäller akademiskan i ännu större utsträckning eftersom jag inte har 
kunnat det så länge.  

På vilka sätt lär man sig akademiska, undrar jag, och Beata förklarar: 

Man läser, all kurslitteratur som man läser. Till slut så vill man ef-
terlikna den, eftersom det är så man tydligen skriver inom den här 
världen. Lite så tror jag att man tänker också, någonstans. Och se-
dan när man läser andras uppsatser inför opponeringen och sådant.  

Att hämta textmönster från läst litteratur och att ta del av andra studenters skri-
vande är inte unika strategier för Beata, utan de återkommer på många ställen i 
intervjumaterialet. I avsnitt 6.3 presenteras mer ingående de vägar som studenterna 
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själva beskriver att de har gått då de utvecklat en akademisk skriftspråkskompetens 
inom utbildningstidens ram.  

6.2.2 Skriftspråksutveckling: Från ”bedrövlig” till 
”acceptabel” 
De övriga studenterna kommenterar också sin egen attityd till det akademiska 
språket och hur de upplever att deras språkutveckling sett ut under universitets-
tiden. Deras medvetenhet om den egna utvecklingen blir synlig i de skriftliga 
svar de lämnar på enkätens uppmaning ”Skriv din egen individuella skrift-
språkshistoria från övergången till universitetet och fram till examensarbetet”. 
Frågan var öppet ställd och så här skriver Henrik:  

Jag har redan skrivit två examensarbeten (har dock inte tagit ut nå-
gon examen ännu, vilket för övrigt förmodligen även gäller alla 
som läser AUO 60). Svenskan var alltså, som ovan framgått, rent 
av bedrövlig under mina första högskoleterminer. Men den kom 
med tiden att förbättras, och då mest tackvare vänners kraftfulla 
insatser i samband med de första uppsatsskrivningarna. Numera 
kan jag i varje fall uttrycka [mig] på ett acceptabelt sätt, dock är 
det fortfarande en lång väg kvar för mig att vandra i den snåriga, 
men ganska trevliga, språkdjungeln. (Enkät, Henrik) 

I Henriks beskrivning ovan ryms en medvetenhet om den egna skriftspråkliga 
utvecklingen, som han menar går från ”bedrövlig” till ”acceptabel” under utbild-
ningstiden. Henrik lyfter fram hur främst hjälp från andra studenter varit en väg 
till utveckling av hans akademiska skriftspråkskompetens. Liknande erfarenheter 
beskrivs av Hanna:  

På gymnasiet fanns det bara en regel: man skulle ha litteraturen 
och/eller källorna angivna. I specialarbetet kom notapparaten, men 
inte fullt ut. Första uppsatsen på universitetsnivå blev en chock. 
Ingen plats för kreativitet (något som premierats på gymnasiet) och 
rigorösa regler. Ingen handledning som hjälpte. Detta har sedan 
fortsatt genom hela universitetstiden. Jag har bara utvecklats ge-
nom att min vän hjälpt mig och att jag har tagit till mig den kritik 
jag fått på seminarier. Sista C-uppsatsen fick jag VG på. Kan jag 
vara hyfsad på akademiskt skrivande nu då? Det visar sig nästa 
gång. (Enkät, Hanna) 

Skillnaden mellan kraven på skrivandet i gymnasieskolan och på universitetet 
upplevs som något chockartad av många studenter. Hanna är en av dem. Hon 
beskriver hur normerna för akademiskt skrivande inte blivit tydliga för henne ens 
genom den handledning hon fått på universitetsnivå. Istället har hon funnit två 
andra vägar till en akademisk skriftspråkskompetens: dels genom att lära sig av 
kritik på seminarier, dels genom hjälp av en annan student. Men hon är ändå 
osäker på om hon kommer att klara examensarbetet ”hyfsat”. Även Hans beskriver 
hur andra studenter påverkat hans utveckling av ett akademiskt skriftspråk:  
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Mitt språk har berikats genom aktiv läsning av universitetets litte-
ratur och dylikt. Jag tycker att mitt språk har utvecklats i samspel 
med andra studenter. Andra studenters skriftspråk har sporrat mer 
än lärarna. (Enkät, Hans)  

Samspel med andra studenter och läsning av litteratur framhålls här som viktigare 
än lärarledd undervisning. Att hitta textmönster både i litteratur och i andra stu-
denters texter är en vanlig strategi som kommer till uttryck i materialet.  

Hilda-Sara är mycket medveten om hur hennes språk har utvecklats under 
universitetstiden:  

Jag har nog en ganska bra känsla för språket i mig själv. Skrev re-
lativt bra redan när jag började på universitetet (dock inget som jag 
lärt mig på gymnasiet – där talade vi ALDRIG om hur man skriver 
bra). Har på universitetet sedan utvecklat min skrivkonst betydligt. 
Jag har lärt mig mer grammatik, innan gick jag mer på känsla. Jag 
har blivit medveten om vikten av en röd tråd i texter, länkning. 
Mitt ordförråd har utvecklats så att jag nu kan variera mig mer. 
Skriver nu ganska obehindrat, kan skriva korrekt men samtidigt lä-
sarvänligt. Man måste alltid tänka på en tilltänkt läsare av det man 
skriver. Jag är också en stor förespråkare för att skriva enkelt om 
svåra saker, det är en konst! (Enkät, Hilda-Sara)  

Hilda-Sara kan mer exakt än de andra studenterna beskriva vad som utvecklats i 
hennes språk. Troligtvis har hennes svensklärarutbildning gett henne språkliga 
verktyg som gör att hon kan tala om saker som röd tråd, ”länkning”, läsar-
vänlighet, tilltänkta läsare och konsten att skriva enkelt om svåra saker. Grammatik 
och ordförråd lyfts fram som två komponenter som stärkt Hilda-Saras utveckling 
av en akademisk skriftspråkskompetens.  

För Henriettas del handlar medvetenheten om hur skrivandet går till och hur 
hon själv kan se att hon arbetar med skrivandet. Så här beskriver hon den skriv-
process hon blivit medveten om: 

För mig är skrivprocessen mycket teknik och arbete. Jag väntar 
inte tills jag blir inspirerad utan jag börjar skriva, då kommer se-
dan idéer. Jag läser och skriver samtidigt. Jag skriver direkt på da-
torn. Idéer kommer också när jag gör något annat. Tills nu har jag 
varit besviken över AUO 1 [AUO60] vad det gäller skrivandet. 
Kursen är mer tillämpligt till studenter som kommer direkt från 
skolan och inte till människor som oftast har läst 80p i varje ämne. 
När jag var yngre avbröt jag mina studier i [X-land] för jag hade 
problem med det vetenskapliga skrivandet i litteraturhistoria. Kan-
ske det behövs lite mer livserfarenhet ibland. (Enkät, Henrietta)  

I Henriettas beskrivning av hur hon har utvecklat en akademisk skriftspråkskom-
petens ryms mer av de tekniska och kognitiva aspekterna av skrivandet snarare 
än de språkliga. Att skriva fast man inte har inspiration och att se skrivandet som 
teknik och arbete klingar välbekant för de flesta i universitetsvärlden. Det är 
också uppenbart i Henriettas text att hon har ett annat modersmål än svenska, 
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men det är inget hon tar upp som ett hinder för utvecklandet av ett akademiskt 
skriftspråk. Kritik mot nivån på lärarutbildningen finns på fler ställen i materialet, 
men för Henriettas del handlar det om svårigheter att hitta jämvikt mellan de 
erfarenheter av ämnesstudier på hög nivå som hon har klarat av och AUO60, 
som ju kan betraktas som en A-kurs, det vill säga en förstaterminskurs.  

Natans individuella skriftspråkshistoria innehåller drag som studenter med 
naturvetenskaplig bakgrund återkommer till då de diskuterar sin skriftspråkliga 
utveckling: struktur och ordförråd. Så här skriver han: 

Innan universitet var jag aldrig intresserad och således inte heller 
bra på att formulera mig skriftligt. Jag ”accepterade” att jag inte 
var bra och brydde mig inte heller om att ändra på det då jag inte 
heller insåg nyttan av det i de mer intressanta ämnena: ma, fy, te, 
idrott. Jag började sedan på maskinteknik i X-stad. Där, tycker jag 
själv, att vi blev hårt drillade på hur upplägget i en rapport ska se 
ut. Vi fick även undervisning om hur ett ”maskintekniskt” problem 
ska lösas. Strukturen på en problemlösningsstrategi är väldigt likt 
upplägget i en rapportbeskrivning. Det ”akademiska” ordförrådet 
har mer eller mindre utvecklats mest pga mitt senare intresse av att 
läsa naturvetenskapliga böcker. Dessa böcker är oftast skrivna av 
personer med en naturvetenskaplig bakgrund, alltså inte journalis-
ter i grunden. (Enkät, Natan)  

I Natans berättelse ovan ryms tre hållningar som är vanligt förekommande i 
materialet. För det första finns viss skepsis inför vikten av att kunna formulera 
sig. För det andra återkommer strukturtänkande och uppmärksammande av ord-
förråd som särskilt studenter, likt Natan, som har naturvetenskaplig bakgrund 
först nämner då de blir ombedda att beskriva sitt akademiska skriftspråk. Att läsa 
litteratur för att hitta textmönster för det egna skrivandet är, för det tredje, en 
strategi som Natan och flera andra studenter i undersökningen menar är viktig 
för utvecklandet av en akademisk skriftspråkskompetens. En annan naturvetare, 
Niklas, beskriver sin individuella skriftspråkshistoria mycket kortfattat, men han 
betonar struktur och vikten av att följa de mallar för skrivandet man blivit tilldelad: 

Jag började läsa på universitet för första gången 1998. Man tillde-
lades en mall för akademiskt skrivande och det kändes naturligt att 
följa den. Utöver den strukturella biten finns inte så mycket histo-
ria att berätta. Mitt examensarbete skrevs på engelska. (Enkät, 
Niklas) 

De studenter i materialet som har en naturvetenskaplig inriktning på sina ämnes-
studier, som Niklas och Natan ovan, talar ofta om vikten av en fast struktur. 
Niklas antyder i citatet ovan att strukturen är allt, utöver den ”finns inte så mycket 
historia att berätta”.  

I Helena-Stinas individuella skriftspråkshistoria framstår betygsättning av 
uppsatser som något centralt. Betyget, som ju är en värdering av individens 
insats, blir också ett kvitto på att man kan skriva akademiskt och att man passar 
in i miljön: 
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Jag har inte skrivit det [examensarbetet] än, men väl andra uppsat-
ser. Den första kom efter en och halv termin litt.vet. studier. Det 
som var svårt då var att begränsa innehållet och att skriva tydliga 
och korrekta meningar. Jag trodde inte att jag kunde skriva efter-
som min gymnasielärare i svenska sågat mig jäms med fotknölar-
na. Min handledare och lärare i litt. vet. gav mycket kritik, men 
den var konstruktiv och allt var inte dåligt. Betyget blev G. Nästa 
uppsats var i pedagogik och den gick lättare och blev bättre, erfa-
renhet ger resultat. Betyget blev VG. Jag kände mig mycket nöjd! 
Min skriftliga utveckling har gått lite fram och tillbaka, jag har två 
uppsatser som släpar och det är mycket störande. Den senaste blev 
det på grund av a-kasseregler och mitt samvete – att alltid göra det 
som är rätt. Den uppsatsen är i det närmaste klar, det saknas inte 
särskilt mycket för att göra den klar. Det är retfullt, men inget jag 
ältar dagligen. Uppsatsen är på G-nivå, tror jag, och handledaren 
har gett bra respons och gett mig många bra råd. Uppsatsen är på 
en högre nivå än de jag skrivit tidigare och det gör att jag kan ac-
ceptera om jag får ett G på den. Annars har mitt skriftspråks ut-
veckling medfört att jag kräver mer av mig själv, på gott och ont. 
Mycket vill ha mer. (Enkät, Helena-Stina) 

Helena-Stina försöker dra linjer från sin gymnasieutbildning (som hon skattar 
lågt) till den skriftspråkliga utveckling hon upplever att hon har gjort inom univer-
sitetsutbildningen. I initialskedet tvivlade Helena-Stina på sin egen skriftspråkliga 
förmåga, men med hjälp av kontinuerlig och konstruktiv kritik från lärare och 
handledare upplever hon sig med tiden som en allt bättre skribent.  

När Beata blir ombedd att beskriva sin individuella skriftspråkshistoria skriver 
hon: 

Ledsen, men jag förstår inte frågan. Men jag antar att du är ute ef-
ter utvecklingen från gymnasiet och framåt. När jag började på 
universitetet var det en helt ny värld som öppnade sig skrift-
språksmässigt. Det tog ett tag att lära sig skriva på akademiska, det 
hade jag aldrig gjort förut och gymnasiet hade inte förberett mig 
för det. Jag lärde mig av min syster, min mamma och pluggkompi-
sar. När jag väl skrev min C-uppsats i biologi kände jag mig gans-
ka säker och det var inget större problem när jag väl kom igång. 
(Enkät, Beata)  

Beatas korta berättelse innehåller tre faktorer som kan antas påverka hur en student 
kan närma sig det akademiska språket: stadieövergången från gymnasieskolan, det 
sociala nätverket runt studenten och en språklig säkerhet som ökar med tid i 
systemet och återkommande övning. Dessa tre faktorer och andra utreds närmare 
i det följande.  
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6.2.3 Attityd till det akademiska skriftspråket: ”Löjligt” eller 
”jättehärligt”? 
För att bemästra det akademiska skrivandet och utveckla en skriftspråks-
kompetens som är hållbar inom högre utbildning är måhända en positiv attityd en 
viktig faktor. Attityd handlar om inställning till och uppfattningar om företeelser, 
i det här fallet det akademiska språket i tal och skrift. Attityder handlar inte bara 
om beteenden utan också om en beredskap för ett visst beteende och ofta om att 
konsekvent ”reagera gillande eller ogillande mot en viss företeelse” (Einarsson 
2004:203). Studenternas attityd till det akademiska språket påverkar också deras 
förmåga att närma sig det. Om man upplever frustration och förakt inför ett 
system man känner att man inte kan förstå och få kunskap om, kan det också 
vara svårt att hitta vägarna inom det systemet. De fem nya studenterna i kapitel 4 
(alltså informanterna i delstudie 1) visar en annan vanmakt och frustration än de 
erfarna studenter som i detta kapitel ser tillbaka på sin egen utveckling. Det 
hänger säkerligen samman med att självförtroende och självkänsla förstärks i 
takt med studieframgångar och i samband med att utbildningen går mot sitt slut 
och en lärarexamen är inom räckhåll. Hur de nyblivna studenterna i den första 
undersökningen förhåller sig till dem som här presenteras diskuterar jag utförligare 
i avsnitt 6.6.  

Studenterna i den senare undersökningen har vid intervjutillfället just avslutat 
en kurs i svenska där akademiskt skrivande och akademiskt språk diskuterats vid 
flera tillfällen. Jag var deras lärare och presenterade delar av min forskning och 
hänvisade ofta till resultatet av min licentiatavhandling i våra gemensamma 
diskussioner. Kursen syftar till att lägga en grund för det akademiska skrivandet, 
vilket studenterna upplevde tämligen paradoxalt. De befinner sig ju i slutet av sin 
utbildning och har redan skrivit minst två större uppsatser. Ändå uttrycker några 
att det var första gången de stött på undervisning om skrivandet och att många 
bitar föll på plats för dem under kursens gång. Det finns därför skäl att anta att 
studenterna och jag vid intervjutillfället har en någorlunda gemensam grundupp-
fattning om vad som avses med akademiskt språk och akademiskt skrivande. 
Samtidigt finns det anledning att diskutera den överväldigande positiva attityden 
till akademiskt skrivande som studenterna säger sig ha haft sedan studiestarten. 
Bara Hanna och Beata avviker med sina berättelser om hur de i början av sina 
studier inte alls tyckte att det akademiska skrivandet var någonting som var lätt 
att bemästra. Det kan vara en önskan om att framställa sig själv som en god och 
framgångsrik student som ligger bakom den odelat positiva minnesbilden som 
resterande studenter här presenterar. Informanters goda vilja att framhålla sig som 
goda uppgiftslämnare i forskningens tjänst finns också i andra undersökningar. 
Bedömarna i Östlund-Stjärnegårdhs (2002:64 ff) undersökning visade exempelvis 
sig vara strängare än vanligt i sina bedömningar av elevtexter, förmodligen för 
att de tog sin roll som expertbedömare på stort allvar och att situationen som 
sådan formade den attityden hos dem.  

Sammantaget visar de tio studenterna i undersökningen upp en positiv attityd 
till det akademiska språket. Det finns ingen större skillnad i hur studenter från de 
olika ämnesområdena uppfattade det akademiska skrivandet i inledningsfasen av 
studierna. Den positiva inställningen, menar de flesta, fanns där redan i början av 
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studierna, och den har ökat i takt med att studenterna utvecklat sitt akademiska 
skrivande. Studenternas attityd till det akademiska språket har påverkats av fak-
torer som hur handledning fungerat eller om de känt sig exkluderade av texter 
som varit alltför svåra för att de ska kunna ta sig igenom dem. I materialet finns 
olika förhållningssätt som rör sig i spannet från att initialt uppfatta det akademiska 
skrivandet som ”löjligt” (Beata) till att tycka att det är ”jättehärligt” (Hilda-Sara). 
Däremellan ryms uppfattningen att varken känna sig positivt eller negativt 
inställd till det akademiska språket: ”I början så hade jag ingen speciell inställ-
ning utan jag visste att det skulle bli en annan typ av skrivande när jag kom hit 
och jag hade ju valt att läsa här så att det var någonting som jag visste att jag 
skulle stöta på”, säger Niklas. Beata är ensam om att minnas att hon i början 
upplevde det akademiska språket som ”så löjligt” men att hon i takt med att 
hennes kunskaper och färdigheter utvecklades förstod varför det akademiska 
språket är en nödvändig del av ett kunskapsbyggande system:  

I början så tyckte man att det är så löjligt med att man måste skriva 
si och man måste skriva så. Varför kan man inte få göra det en-
kelt? Men det blir ju inte tydligt! Det har man ju fattat allteftersom 
tiden går. Det har man lärt sig på högskola och universitet. Om 
man går ifrån akademiskan någon gång och skriver lite mer som 
man talar, då är det ju någon som inte fattar. Om det är någon som 
läser igenom det sedan så kommer den personen nästan alltid säga 
att ’Här är du lite otydlig – vad beror det på?’ Så man får ju det 
bekräftat hela tiden att det finns en anledning till att det finns aka-
demiskt skrivande. (Beata)  

En ökad medvetenhet om att texter i den akademiska världen kan se olika ut 
innebär också en viss kritik av det akademiska språkets exkluderande effekter: 
”Det finns ju de som skriver som jag är ganska kritisk mot som skriver oerhört 
avancerat, oerhört svårt i princip för att ingen ska förstå, ingen utanför akade-
mikervärlden i alla fall”, menar exempelvis Hilda-Sara.  

Studenterna anser sig vid intervjutillfället allmänt ha en god handlingsberedskap 
för att skriva akademiska texter. Men inte alla känner att de behärskar det aka-
demiska språket. Jag frågar Hanna om hon tycker att hon behärskar det akade-
miska språket och hon svarar nekande:  

Nej, det tycker jag inte i och med att jag redan har ångest för mitt 
examensarbete. Men jag kan ju se att jag är ju inte sån som jag var 
de första uppsatserna. Jag har ju trots allt kommit någonstans och 
jag vet väl hur man formulerar sig så kommer jag bara förbi det 
här att jag måste ha metod och syfte och sånt kan jag ju skriva hur 
mycket som helst på akademiskt språk eller så, med rätt sätt att ut-
trycka sig och med noter och källhänvisningar. (Hanna) 

Övriga studenter menar att de upplever att de har en ganska god handlingsbered-
skap för att skriva akademiska texter.  

Sammanfattningsvis upplever sig studenterna alltså positiva till det akademiska 
språket. Måhända handlar det också här om hur man väljer att framställa sig själv i 
intervjusituationen, att inför mig visa upp sig som medvetna och positiva studenter 
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som har kontroll över situationen. Yttrandet ”Det har varit positivt hela tiden” 
(Hans) står emot vittnesbörd om svårigheter och misstro inför den egna förmå-
gan som framkommer i ett senare skede i samtalet. Henrik säger visserligen att 
”Det är roligt nu för jag utvecklas”, men han berättar också att han inte alltid har 
haft ett självklart förhållande till skrivandet och de akademiska studierna.  

6.2.4 Kodväxling och akademiskt talspråk: ”Jag talar mer 
korrekt här”  
En individs språkanvändning består inte bara av skrivande och läsande, utan 
innefattar också talat språk och lyssnande. En vid definition av ’literacy’ ger vid 
handen att individer inte bara ytligt ska förstå texter, utan ”de ska också vänja sig 
vid att reagera på dem, tolka dem och tala om dem” (Einarsson 2004:313). Det 
talade språket inom högre utbildning förknippas av den oinvigde ofta med kompli-
cerat språkbruk. Men är uppfattningen om ett högtravande och komplicerat aka-
demiskt talspråk en myt akademiker tycker om att hålla vid liv? I takt med den 
allmänna förenklingen av det offentliga språket (se bl.a. Mårtensson & Svensson 
1988) och det privatas intåg i det offentliga rummet har också talspråket inom 
högre utbildning förändrats. Den breddade rekryteringen till högre utbildning 
kan också antas påverka talspråket på universitet och högskolor. Mångfalden och 
den språkliga heterogeniteten hos de allt större studentgrupperna skapar behov av 
nya sätt att förhålla sig till det talade språket inom högre utbildning.  

Ingen av de intervjuade studenterna vill minnas att de tyckte att det akademiska 
talspråket var något konstigt i början. ”De [akademiska lärarna] talade vårdat och 
bildat, som jag hade förväntat mig” säger exempelvis Henrik. Gemensamt för 
alla är att de menar att det först och främst var innehållet i det akademiska tal-
språket som upplevdes som svårt, inte språket i sig. Niklas beskriver det så här:  

Ja, det var ju matte då. Vi kastade oss in. Det var ju liksom mate-
matikens värld. Då kändes det just inte som att det var det akade-
miska som blev det nya, utan då var det liksom bara det matema-
tiska begrepp på en hög nivå som kom fram liksom. (Niklas) 

Beata beskriver dock hur det akademiska språket, lärarens brytning och ämnets 
terminologi samverkade och gjorde hennes första föreläsning svår att förstå:  

Oh, vad det var jobbigt att förstå vad han sa! För han bröt väldigt 
kraftigt på tyska också, det hör väl kanske till. Men, först läste jag 
ekonomi och det var då som jag första gången mötte akademiskan. 
Det var ju jättesvårt. Alla termer som han använde och allting. 
Man var ju inte så himla bevandrad i glosinlärning, att det skulle 
ske så fort. (Beata) 

Merparten av studenterna i materialet menar att det akademiska talspråket inte 
berett dem någon större svårighet och att de har utvecklat ett större ordförråd och 
korrekthet i talspråket under utbildningstiden. Natan avviker från den uppfattningen 
och menar att det utbildningsspår han valde (maskinteknik) snarare har gjort 
honom tillbakadragen och mindre angelägen att använda sitt språk i olika talsitua-
tioner. Hans talspråk har, upplever han, utvecklats i negativ riktning eftersom det 
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aldrig tränats under tiden då han studerat maskinteknik. Han är nu rädd för att 
tala inför folk men är ändå inte orolig inför lärarrollen. Jag ber honom berätta 
varför han upplever sitt talspråk som eftersatt, och han talar i termer av ”drill-
ning” på maskiningenjörsprogrammet och menar att han inte hinner med i dis-
kussionerna: ”Jag är väldigt analytisk av mig så jag har väldigt svårt att kunna 
använda de orden i ett samtal, för det hinner jag inte med riktigt”. Utbildningen 
som sådan ”uppmuntrar ju inte diskussion så mycket”, menar Natan vidare och 
ger i och med det prov på hur olika ämnesstudier på universitetet kan generera 
olika färdigheter hos studenterna. Lärarutbildningens tal- och samtalsmiljö upp-
levs som det omvända, ingen drillning och mycket diskussioner. Natan fortsätter: 
”Sedan har jag märkt nu på sistone att jag tycker det är roligt att diskutera och 
roligt att tala om saker” och då blir ovanan att tala påtaglig. För Natan är alltså 
ämnestillhörigheten en stark förklaringsbakgrund till det han upplever som bris-
ter i det egna talspråket. Det visar sig också att Natan ser samma mönster i skrift-
språket, och han upplever att hans tekniska utbildning har brustit i diskussion, 
respons och undervisning om skrivandet (Jfr Zhu 2004 som undersökt förhåll-
ningssätt till akademiskt skrivande hos lärare på bland annat en maskiningen-
jörsutbildning och visat att dessa lärare inte ser studenternas akademiska språk-
utveckling som sin arbetsuppgift).  

Att det talade språket ändå har en särprägel på högskolan visar studenterna när 
de ofta kan redogöra för den kodväxling de ägnar sig åt när de rör sig mellan en 
akademisk och icke-akademisk miljö. Ofta handlar det om att växla från en 
språklig varietet som ligger närmare standardspråket på universitetet till ett mer 
dialektalt färgat språk i hemmiljön. Studenterna kan ofta ganska väl beskriva 
hur deras eget talspråk har förändrats sedan de började studera på högskolan. 
Harry menar att han använder ett krångligt ordförråd och högtravande uttryck i 
förhållande till familj och vänner som inte studerar, och han kallas också lite 
försmädligt för ”akademikern” av sina bröder. Det är intressant att notera att 
studenterna är medvetna om den kodväxling de ägnar sig åt. Hilda-Sara berättar:  

Det har nog förändrats lite utan att jag har tänkt på det, tror jag. 
Jag är ju sådan att jag kan ackommodera ganska bra, att jag växlar 
när jag är här. Då kan jag prata på ett visst sätt då. På det sättet kan 
jag ju inte prata om jag träffar någon bekant på Konsum hemma, 
för då får man växla över och då pratar man på ett lite annat sätt. 
För annars blir man uppfattad som en snobb! (Hilda-Sara)  

Jag ber Hilda-Sara berätta om vad det är hon växlar mellan, och beskriva de 
olika språkliga varieteterna. Hon redogör då för hur hon medvetet ändrar sitt 
språk så att det blir mer dialektalt färgat utanför universitetets väggar: 

Alltså, det är nog både lite dialektalt, att jag talar nog mer neutralt 
här och jag kopplar över och pratar lite mer dialekt hemma så. Inte 
mycket, men en tendens. Och lika så att jag pratar mer korrekt här, 
jag kan slarva lite mer hemma. Man kan säga ’jag såg han på affären 
igår’ – jag skulle aldrig någonsin skriva det, men jag kan säga så, 
kanske ändrar det där talspråkliga då. Men det kanske jag aktar mig 
för, att uttrycka mig så här. Så det är lite skillnad, så. (Hilda-Sara)  
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Henrik har brutit med sina vänner från uppväxttiden och säger sig därför inte ha 
några gamla bekantskaper kvar att jämföra sig med, och i de kretsar han umgås i 
nu behöver han inte byta språk. Däremot är han medveten om att han växlar kod 
i vissa situationer för att inte uppfattas som ”konstig”:  

Eventuellt då om man åker på något släktkalas eller något liknande. 
Då får man ju tänka på hur man uttrycker sig lite mer. Men annars 
tycker de bara att man är konstig och knepig om man använder 
konstiga ord, eller ord som de tycker är konstiga. (Henrik)  

Natan berättar om hur det är att komma hem till en industristad med en universi-
tetsutbildning i bagaget:  

Då känns ju Växjö och särskilt universitetet och universitetsområ-
det som politiskt korrekt många gånger. Och det får man ju höra 
när man kommer hem. (Natan)  

I Natans uttalande ovan kan man ana omgivningens förakt för en ”politiskt 
korrekt” universitetsmiljö, även om han inte specifikt nämner bruket av olika 
språkliga varieteter som säkert skulle kunna ligga bakom en sådan uppfattning. 

Studenterna är medvetna om den sociala förändring som den språkliga kod-
växlingen är ett symtom på. Det ligger delvis osagt under ytan i studenternas 
berättelser att de fjärmat sig socialt från uppväxtmiljön, åtminstone i de samman-
hang där deras akademiska språk bryter fram. Det kan vara en smärtsam process 
(jfr Trondman 1994:345 ff) och strävan efter att allt ska vara ”som vanligt” tar 
sig språkliga uttryck. Ingen vill bli uppfattad som ”en snobb”, en ”akademiker” 
eller bli ansedd som ”konstig” i den miljö där de fortfarande har sina anhöriga, 
och därför växlar de kod och språklig nivå, vilket framgår av exemplen ovan. 
Likt klassresenärerna hos Trondman, kan studenterna i min undersökning sägas 
inneha ett ”medlevarskap i två världar” (1994:426 ff). Skillnaderna i tal- och 
skriftspråk är troligtvis mindre alienerande för dagens studenter som ju är barn 
av den breddade rekryteringen. För dessa studenter och personer i deras närhet är 
inträde i högre utbildning inte så ovanligt som det måhända var för 10-12 år 
sedan då Trondman gjorde sin undersökning. Det har bland annat sin förklaring i 
att alla nationella gymnasieprogram sedan 1996 ger allmän behörighet till högre 
utbildning. Högre studier har också blivit ett alternativ till arbetslöshet på en allt 
mer krympande arbetsmarknad.  

6.2.5 Akademisk skriftspråkskompetens: ”Urskilja och sätta 
ihop på ett nytt sätt” 
På frågan hur de upplever att deras akademiska skriftspråk har utvecklats säger sig 
studenterna främst kunna se en utveckling av strukturmedvetande och ordförråd 
(Natan, Harry, Niklas, Hilda-Sara, Helena-Stina). När Niklas ska beskriva sin 
egen utveckling menar han att det är något han funderat på och kommit fram till 
följande: ”Universitetet är en rätt bra miljö för att få tag på nya ord så här. Ord-
förrådet har väl säkert ökat också, men det är främst strukturen i skrivandet” 
(Niklas). Det är genomgående just struktur och ordförråd som studenterna i 
materialet identifierar som den kunskap om akademiskt skrivande de utvecklat 
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under sin studietid. Genre, texttyp eller kritisk-analytisk kompetens nämns (med 
få undantag) inte alls. Vad det innebär för skrivandet, men kanske främst för 
kunskapsbyggandet i högre utbildning är viktigt att diskutera. Att merparten av 
studenterna förknippar akademiskt skrivande nästan uteslutande med struktur 
och specifikt ordförråd borgar kanske för ordning och reda på textens yta. Men 
utvecklandet av ett kritiskt-analytiskt medvetande är centralt för att forskningens 
samtal om kunskap ska ha skärpa och stringens. Endast Niklas och Harry nämner 
något om att de under lärarutbildningen har börjat utveckla en kritisk-analytisk 
medvetenhet:  

Niklas: Och sedan börjar man ifrågasätta saker som väldigt lärda 
människor har skrivit och det är aldrig något man har vågat göra 
innan. Så det är väl det som har varit mest intressant.  

Int.: Så det här kritiska tänkandet är något som du har utvecklat då 
över tid?  

Niklas: Ja, jag tror det och den får något av sin kulmen just nu den 
här perioden när vi har fått tillfälle att sitta och läsa en bok då där 
någon författare har väldigt bestämda åsikter.  

Harry resonerar här om hur den kritisk-analytiska medvetenheten utvecklats hos 
honom genom en lång process som involverar tänkande parallellt med språkut-
veckling: 

Någon gång på vägen har jag förstått att det är ett speciellt tänkan-
de och analytiskt tänkande och kritiskt tänkande. Man lär sig ur-
skilja och sätta ihop på ett nytt sätt. Men för mig har det ändå tagit 
många, många år innan jag ännu mer helt har förstått att det verk-
ligen är ett eget tänkande, ett sätt att tänka och se på saker. Vad jag 
menar med det här också är att det kanske gått parallellt med språ-
ket och skrivsättet och att det hänger ihop alltihop. (Harry) 

Tänkande och språk går för Harry hand i hand. Den hållningen är han och 
Henrietta ensamma om i materialet. Men också för Henrietta är förhållandet 
mellan tanke och text viktig: ”För jag tror också att tänkandet påverkar också skri-
vandet”, menar hon. Harry säger att man måste ”bli invigd i” ett speciellt tänkande 
som innebär en process som måste få ta tid. Formuleringen att man som student 
måste lära sig ”urskilja och sätta ihop på ett nytt sätt” är ett uttalande som visar 
att Harry nått en bit på vägen mot att själv bli invigd i det tänkande som krävs på 
universitetet.  

Studenterna anser sig också vid intervjutillfället allmänt ha en god handlings-
beredskap för att skriva akademiska texter. Men inte alla känner sig säkra på hur 
man skriver akademiskt. Jag frågar Hanna om hon tycker att hon behärskar det 
akademiska språket och hon svarar nekande. Hanna menar vidare att det inte är 
själva språket utan strukturen som är problemet: ”Det är ju först när det här med 
syften, metoden och teorierna kommer in. Det är då det blir jobbigt, det är då det 
knyter sig”. Natan avviker också och menar att han känner att han inte behärskar 
det akademiska skriftspråket så bra som han skulle vilja. Övriga studenter menar 
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också att de bara i viss mån behärskar det akademiska språket, men att de känner 
att de kan bli bättre.  

Handlingsberedskapen och tilltron till den egna förmågan att skriva en aka-
demisk text är annars genomgående god hos studenterna i den här gruppen. He-
lena-Stina menar exempelvis att hon känner sig ”ganska redo för det” och att hon 
har ”möjlighet och kapacitet för det”. Henrik menar i sin tur att mängden text 
man skriver är väsentlig för utvecklingen, och att det måste få ta tid att lära sig 
skriva akademiskt eftersom det handlar om att ständigt knäcka nya koder. ”Jag 
har på något sätt byggt upp en språkkänsla” säger Henrik och fortsätter: 

Det känns som om man har genomgått lite olika faser i livet när 
det gäller språket. Det känner man, att man måste knäcka den 
svenska koden igen och igen och igen. Först när man började läsa 
och sedan började skriva och formulera meningar och sådär. Nu 
har det varit ett ytterligare steg på akademisk nivå då, för att bryta 
mot det här mer alldagliga direkt kommunikativa gymnasiespråket 
till det akademiska. Det har gått mycket lättare det hoppet, tror jag, 
från gymnasiet till det akademiska. Det har gått successivt mycket 
lättare än det har gått tidigare för mig i svenska. (Henrik)  

Henrik beskriver hur han i olika faser knäcker skriftspråkskoder om och om igen 
och att det går lättare för varje gång. Övergången från ”det mer alldagliga kom-
munikativa gymnasiespråket” till det ”akademiska” blev inte så svår som Henrik 
befarat. Helena-Stina ser att hennes meningar har blivit längre, att hon har 
utvecklat en läsarmedvetenhet och att hon har blivit något av en språkpolis i sin 
omgivning. Hilda-Sara upplever sitt språk som mer varierat nu, och hon beskriver 
en gradvis utveckling av variationsförmåga, formuleringsförmåga och mottagar-
anpassning.  

Alla har inte ett självklart förhållande till sin skrivutveckling. Hans har svårt 
att sätta ord på hur han upplever sin egen utveckling, möjligtvis för att han studerat 
i USA under ett antal år och inte kan konkretisera vad som är engelskans infly-
tande och vad som är det svenska akademiska språkets. Natan känner sig som 
”en dålig skribent” och har aldrig upplevt någon uppmuntran från personer inom 
universitetsutbildningen. Hanna säger att hon inte insåg i början vad som förvän-
tades av henne och hon utvecklade ångesttendenser. Hon återkommer till ordet 
”ångest” i förhållande till skrivandet inte mindre än tolv gånger i vårt samtal. Så 
här svarar hon när jag försöker få henne att precisera vad det är med det akade-
miska skrivandet som ger henne ångest:  

Att jag inte riktigt känner att jag har koll på skillnaden på syfte och 
teori och metod och så. Att jag inte riktigt vet vad som är vad och 
var gränsen går. Och sedan kan man ju göra på så oändligt många 
sätt också. (Hanna) 

I universitetsvärlden finns fasta regler och normer för skrivandet, men ändå inte. 
Den glidningen ger Hanna svårigheter att få grepp om hur hon ska skriva och 
vad som förväntas av henne och hon känner ångest och vanmakt. Henrietta i sin 
tur blev aldrig insatt i hur hon skulle förhålla sig till det vetenskapliga skrivandet 
i hemlandet och avbröt sin utbildning där för att hon inte fick någon hjälp med 
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hur en akademisk text ska byggas upp. Nu har hon återvänt som vuxen till en 
svensk universitetsmiljö och hon ser sin livserfarenhet som en stor tillgång i det 
akademiska skrivandet. 

Studenterna är olika medvetna om hur de har utvecklats sedan de började stu-
dera på högskolan. De vanligaste exemplen på vad de menar har utvecklats är 
ordförråd och struktur. De är medvetna om att skriftspråksutveckling tar tid och 
att utvecklingen sker gradvis. För några är oro och vånda en del av utvecklingen. 
Ämnesinriktningen kan här också vara en faktor som spelar in. De studenter som 
har en naturvetenskaplig bakgrund upplever oftare än studenter med hemvist 
inom humaniora att de inte får någon som helst hjälp med skrivandet på andra 
sätt än innehållsmässigt. Beata, som har en fot i båda världarna genom studier 
både i engelska och i biologi, har en klar syn på skillnaderna mellan skrivandet i 
olika ämnen. Skrivandet inom humaniora beskriver hon som ”mjukt” och det 
naturvetenskapliga som ”hårt”.31 Jag ber Beata utveckla detta och hon säger:  

Det är mjukare med språk och det är hårdare med naturvetenskap. 
Så är det ju. Alltså, färre ord och tydligare och inte lika mycket 
”fluff”, inte lika mycket omskrivningar [i naturvetenskap]. (Beata)  

Språkstudier i allmänhet ger en god grund för skrivandet, menar Henrietta, Hil-
da-Sara och Beata. Kunskaperna de fått om akademiska texters struktur är också 
överförbara mellan ämnen inom humaniora, om man inte hänger upp sig på 
detaljer som referenssystem och liknande, menar de här tre studenterna. Att det 
finns olika normer för texters utseende kan vara förvirrande i början, men som 
erfarna studenter har de lärt sig vem de ska fråga och var hjälp finns att få inom 
universitetet och i olika former av skrivhandledningar. Skillnaderna mellan olika 
sätt att skriva texter upplevs allt mindre ju längre tid man är i systemet.  

6.2.6 Att skriva texter utanför studierna – en fråga om kön? 
Studenterna ägnar sig också åt skrivande utanför studierna i olika omfattning. Då 
handlar det oftast inte om att skriva sakprosa, utan om privat, expressivt skrivande. 
Här finns en skillnad mellan män och kvinnor: männen skriver i högre utsträckning 
texter utanför studierna, medan kvinnorna gärna skulle vilja om de hade haft tid 
och kraft över till det. Natan skriver dagbok i terapeutiskt syfte, vilket innebär att 
han skriver, men aldrig läser det han skrivit. Harry skriver också dagbok, medan 
Henrik skriver pjäser åt en teaterförening. Hans skriver dikter och texter till det 
egna musicerandet, och Niklas är redaktör för en mindre tidning. Bland kvinnorna 
är det ingen som skriver något privat, vilket kan sägas gå på tvärs mot stereotypa 
föreställningar om kvinnor och skrivande. Henrietta och Hilda-Sara nämner e-
post och Helena-Stina och Beata gör sporadiska dagboksanteckningar, men det 
är istället drömmen om författarskap som är typisk för den här gruppen kvinnor. 
Helena-Stina bär på drömmar om att skriva en roman, Hanna har både en kriminal-
roman och en lärobokssynopsis i huvudet, medan Beata vill skriva barnböcker. När 
jag frågar varför de inte gör allvar av sina idéer rör sig svaren om brist på tid och 

                                                           
31 Resonemang om anglosaxiska universitetsämnens olika karaktäristika finns hos bl.a. 
Becher & Trowler (1989) och i en svensk kontext hos Lundgren (2002). 
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ork. Kvinnorna lever i förhållanden med eller utan barn, medan fyra av de fem 
männen i undersökningen är ensamstående.  

En undersökning av gymnasieelevers skrivande visar att det är flickor som 
skriver mest texter utanför skolan (Nyström 2000:89). Flickors och kvinnors 
mönster för skrivande förändras måhända när de inleder förhållanden och skaffar 
barn och familj. Det ligger också under ytan i samtalen med kvinnorna i den här 
undersökningen att de i större utsträckning än sina yrkesarbetande män sköter 
hem och hushåll. Att studera heltid värderas inte lika högt som att yrkesarbeta 
heltid, och de ”som bara går hemma” (Hilda-Sara) förväntas underförstått göra 
större delen av hushållsarbetet. Henrietta försörjs ekonomiskt av sin man under 
studierna och säger att hon därför känner större ansvar för hushållsarbete och 
markservice. I materialet finns också det omvända förhållandet. Hilda-Sara vägrar 
att städa och göra hushållsarbete under sin arbetstid som student. Hon motiverar: 
”Ingen skulle begära att [maken] skulle köra hem från sitt jobb och plocka ur 
tvättmaskinen mitt på dagen!” Hon redogör också för hur maken i början av 
hennes universitetstid tog hand om hemmet för att hon skulle kunna satsa hel-
hjärtat på studierna.  

Hälften av studenterna skriver alltså texter i det privata, och de som inte gör 
det skulle gärna vilja göra det om möjlighet gavs. På något sätt smittar det aka-
demiska skrivandet av sig på de privata texterna, menar flera av studenterna. De 
privata texterna har blivit mer korrekta, de saknar talspråksdrag och är mer 
mottagaranpassade, menar exempelvis Beata som dock bara ibland skriver se-
mesterdagbok. Ordvalet påverkas också, och strukturerna från den akademiska 
prosan går ibland att spåra i de privata texterna, enligt Harry. Hans beskriver en 
dubbel påverkan. I hans artistiska skapande märks spår av det akademiska skri-
vandet, men omvänt har också hans akademiska texter blivit mer nyansrika, 
vilket han tillskriver det privata skrivandet. 

6.3 Möjliga vägar till ett akademiskt 
skriftspråk 
I detta avsnitt redovisas hur studenterna i undersökningen förhåller sig till de olika 
vägar till en akademisk skriftspråkskompetens som har visat sig framkomliga för 
dem under utbildningstiden. Dessa vägar är handledning, lärarrespons, individuella 
nätverk, läsning av akademisk litteratur, gruppskrivande, kamratrespons, skriv-
handböcker och erfarenheter från gymnasieskolan. 

6.3.1 Handledning och lärarrespons: ”En bekräftelse på att 
man platsar”  
Den aktivitet inom utbildningen som studenterna i undersökningen skattar högst när 
det gäller vägar till en akademisk skriftspråkskompetens är individuell handledning 
och respons från lärare. Fem av studenterna (Henrik, Harry, Hilda-Sara, Henrietta 
och Helena-Stina) menar alla att den handledning de fått har varit bra, och att 
den har varit mycket viktig för hur de har lärt sig skriva akademiskt. Resterande 
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studenter vittnar om handledning som antingen upplevs som ”usel” eller fram-
förd på ett alltför avancerat språk, som Hans beskriver det:  

Vi menade samma sak fast vi pratade två olika språk, fast det var 
svenska vi pratade då. Han hade olika ordval som var lite kompli-
cerat hur han tänkte strategiskt då hur man ska gå till väga. Sedan 
hade han en massa konstiga ord som jag inte förstod. Sedan när jag 
lämnade in arbetet var allt ok ändå, men han var lite för avancerad 
i sitt språk tycker jag. (Hans) 

I citatet ovan ger Hans exempel på hur lärare och studenter ibland missförstår 
varandra även om de menar samma sak. I det här fallet menar Hans att lärarens 
avancerade språk och ”konstiga ord” gjorde att kommunikationen inte fungerade 
bra.  

Responsen på de texter studenterna lämnar in för bedömning är allt som oftast 
obefintlig eller alldeles för vag för att kunna ge dem någon vidare vägledning:  

Ja, det är så jag kan säga nu att när jag skrev min första uppsats på 
c-nivå i [x-ämnet], då vet jag att när jag kom med mina första si-
dor, då sade läraren: ’Ja, det fattas teori och metod och det är för 
lite’. Hon gav inga konkreta stödpunkter. Och sedan måste jag gå 
hem och tänka ’Hur ska jag göra det?’ Men sedan kom jag själv på 
det – jag tror man måste göra det indirekt. (Henrietta)  

Henriettas upplevelse av handfallenhet inför uppsatsskrivandet ovan delas av 
Hilda-Sara som berättar att hon i samtal med en uppsatshandledare fick frågan 
”Vad ska du ha för metod?” och att hon då med förvåning och självklarhet svarade 
”Ja, men jag ska väl läsa?” Någon annan metod visste hon i det skedet inte om 
att det fanns och den kunskapsluckan hade inte handledaren uppfattat. Hanna 
berättar om sina första upplevelser av uppsatsskrivande och handledare:  

För min handledare han bara tittade på allt jag skrev i min b-
uppsats och så sade han ’Det ser ju bra ut’ och så var det värdelöst! 
Alltså riktigt så! Jag hade inget syfte, jag hade inget forskningsläge 
och det var bara en enda sörja av alltihop så. Begrep ingenting – 
men sade han att det var bra, så trodde jag att det var bra! (Hanna)  

Niklas menar att handledning enligt hans erfarenhet ofta har handlat om strukturen 
på uppsatser, snarare än språkliga aspekter. På frågan om han tycker att handled-
ningen utvecklat hans akademiska skriftspråk svarar han nekande och motiverar 
så här:  

Inte det språkliga, utan det är återigen den här strukturella biten i 
så fall, vilka bitar vi måste ha med. Vi fick i princip ett papper där 
det stod att ni måste ha med det och det och det. Och sedan, visst 
det kom några pekpinnar på där det har slunkit med något stavfel, 
någon mening där att man inte förstod. Men det var så marginellt, 
så jag tycker inte det. (Niklas)  

Motsatt upplevelse har Hilda-Sara som menar att hon under sin grundutbildning i 
svenska och engelska fått mycket bra handledning och kontinuerlig respons på 
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sina texter. Hon menar också att det är de stora uppsatserna som är mest utveck-
lande för skrivandet eftersom det krävs att man skriver och läser hela tiden: 

Ja, eftersom man får skriva mycket och jobba mycket och då är det 
liksom de stora uppsatserna som är utvecklande. Har man då en 
bra handledare som både kan uppmuntra och påpeka vad man... 
För jag vill ju verkligen att de ska påpeka vad som är mindre bra 
så att jag kan bli bättre. De får också påpeka det som är bra så man 
vet hur man ligger och så där. Jag gick ju engelskan först då, och 
det har nog infunnit sig i svenskan där i början. Jag lärde mig 
grunden och kom till insikt med de här olika basstrukturerna i eng-
elskan och sedan när jag kom till litteraturen då har jag kunnat spe-
la ut det på något vis. (Hilda-Sara)  

Lärarrespons på alla typer av skrivna texter skattas högt av alla studenter i under-
sökningen, och de uttrycker en önskan om mer respons vid fler tillfällen. Henrik 
utvecklar detta och menar att lärarnas kommentarer är ofta bristfälliga: ”De har 
liksom inte tagit sig tid, har jag en känsla av, att gå igenom språket speciellt 
mycket, utan ser det bra ut så är det godkänt”. Han har inte heller fått motiveringar 
till vad som var bra, utan ”då står det liksom bara ’godkänd’, ’javisst’ eller un-
derstruket poängmarkeringar”. Henrik vill helst träffa läraren öga mot öga för att 
kunna diskutera kommentarerna, men det har inte varit så vanligt med den typen 
av återkoppling under hans utbildningstid. Personlig handledning upplever han 
som mindre sårande än skriftlig. Respons från lärare skattas också som ”jätte-
viktig” av bland annat Beata som upplever att hennes första möten med handle-
dare på universitetet innebar att hon inte fick någon konstruktiv kritik. Allt som 
oftast får studenterna tillbaka texter med enbart betygsnoteringar eller ett enstaka 
OK i kanten: 

Många gånger har jag känt mig rätt besviken faktiskt. Att man har 
lämnat in något som man faktiskt har suttit och skrivit och lagt ner 
jättemycket energi på och så får man OK eller Godkänt och ingen 
reflektion över huvud taget hur det är skrivet eller något. Och det 
kan jag ju säga att då tycker man inte det är så roligt längre. Så då 
har det hänt någon annan gång att man bara skrev ihop något bara 
för att få det godkänt. Och man får det godkänt. (Natan) 

Responsen från lärarna är alltså för svepande, menar studenterna. Den bör vara 
mer specifik, inte bara OK eller G eller Bra – studenterna återkommer till att de 
vill veta mer detaljerat vad som var bra respektive mindre bra. Bortsett från 
språkstudenterna (Hilda-Sara, Henrietta och Beata) menar studenterna här också 
att responsen mest rört innehållsfrågor, sällan språk eller struktur. Niklas tycker 
därför att den respons han har fått på sitt skrivande inte har utvecklat honom 
vidare som skribent.  

Respons från lärare är viktig för den enskilde studenten också av personliga 
skäl. ”Responsen är en bekräftelse på att man platsar”, förklarar Hans. När den 
bekräftelsen uteblir påverkas självkänsla och självförtroende. Även om några här 
redovisar negativa upplevelser, skattar studenterna ändå handledning och respons 
från lärare som en viktig väg mot en akademisk skriftspråkskompetens.  
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6.3.2 Nätverk runt studenten: ”Vänners kraftfulla insatser”  
Det sociala nätverket kan spela roll för studentens inträde i den akademiska dis-
kursen. Förberedelse för en akademisk socialisation, det vill säga om studenten 
har växt upp med personer med erfarenhet av akademiska studier, brukar sägas 
ge ett försprång gentemot de studenter som inte har en omgivning som kan förstå 
vad det är de gör och vilket stöd de kan behöva.32 Endast två studenter i under-
sökningen, Hans och Beata, uppger att de har familj med akademisk erfarenhet, 
medan övriga säger att de inte har personer i den privata sfären som kan dela 
deras erfarenheter av den akademiska världen. Samtliga menar dock att de kan få 
ett allmänt stöd av sina anhöriga, men det är inte fråga om hjälp med det akade-
miska – det förväntas de sköta själva (jfr Trondman 1994:183). Hanna klagar 
indignerat över familjen som hon menar ibland inte förstår vad det är hon gör 
och exemplifierar med hur de ser på skrivandet. På frågan ”Men du har i alla fall 
fått allmänt stöd – men stöd med skrivandet, har du kunnat få det?” svarar hon: 

Nej, eller ja, stavning möjligtvis, men inte det här akademiska 
skrivandet, inte alls. De bara himlar med ögonen och tycker att ’ja-
aaaaa... mystiskt’. (Hanna) 

Hanna kan känna frustration över att hon stått ensam i övergången till de akade-
miska textvärldarna. Hemmet har inte alltid gett henne den förståelse hon behövt 
när hon kommit hem och beklagat sig: 

Ja, hade jag haft någon då som hade gått på universitetet eller åt-
minstone haft den bakgrunden som hade liksom sagt att ’ja men en 
metod, det är ju det’. Eller på något sätt åtminstone hade förstått 
när jag kommer hem och säger ’Herregud, det är så gräsligt. Jag 
begriper ingenting’. Om jag sitter och svimmar över att jag inte vet 
vad en metod är så de har ingen förståelse för det, för ’Hanna, du 
är ju så smart, du klarar allt’. Ja, men det gör jag ju inte! Jag begri-
per ju inte! (Hanna) 

Även om studenterna i undersökningen är vuxna individer uppger några (Natan, 
Niklas, Hanna, Hilda-Sara och Helena-Stina) att deras mammor finns med i 
bakgrunden då deras texter ska bearbetas. Ofta handlar det om att de erbjuder 
sina barn hjälp med stavning och korrekturläsning. Dessa mödrar saknar ofta 
längre akademisk utbildning, men har i större utsträckning än fäderna vidareut-
bildat sig något som vuxna och har, enligt studenterna själva, ett stort intresse för 
språk och text. Niklas mamma vill gärna vara med på ett hörn, en hjälp han mot-
villigt tar emot: ”Jag vet att hon gärna vill vara inne och peta och rätta till i mina 
texter. Hon vill visa att hon minsann kan, och det kan hon”. Natans mamma vill 
också hjälpa till, och då främst med stavningen. Det är med illa dold irritation 
Natan berättar om mammas iver att hjälpa till med hans texter: 

Int.: Det är väl bra att ha en morsa som har öga för stavning? 

                                                           
32 Enligt en utbildningssociologisk rapport från lärarhögskolan i Stockholm (Hultqvist & 
Palme 2006) finns det just inom lärarutbildningen stora studentgrupper som saknar aka-
demisk socialisation i hemmiljön. 
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Natan: Ja, ja. Hon hjälper mer än gärna till och så där [suckar]. 

För Natan och Niklas verkar mammas inblandning vara något de egentligen vill 
ha, men också något som de vill frigöra sig ifrån för att kunna stå på egna ben. 
Ibland går stödet åt båda hållen, som i fallet med Helena-Stina. Hon har växt upp 
med bara sin mamma och berättar att modern alltid varit noggrann med språk och 
uttryckssätt i familjen: ”Hon har varit väldigt noggrann med hur man uttrycker 
sig och att man har ett vårdat språk och sådana saker”. Dottern fick hjälp med 
skrivandet på högstadiet och gymnasiet, samtidigt som modern själv läste på 
Komvux. I dag hjälper de varandra, berättar Helena-Stina: ”Ja, det var lite ömse-
sidigt på det viset”. Det finns också andra mammor i periferin, något Beata berättar 
om när hon menar att hon inte bara behöver sin egen mamma, utan också sin 
”systers sambos mamma” som hjälp när hon skriver akademiska texter. Mödrarnas 
engagemang i barnens utbildningsresa beskrivs också hos Trondman (1994:171). 

Henrik, Natan, Niklas, Harry och Hanna har alla uppgivit att de saknar stöd i 
hemmiljön, men att de finner det på annat håll. De som saknar stöd i hemmet 
finner det istället i studiemiljön, bland studiekamraterna. Dessa studiekamrater 
beskrivs av Henrik och Hanna som avgörande för utvecklandet av deras akade-
miska skriftspråkskompetens. Hanna berättar här om sin studiekamrat som varit 
ovärderlig: 

Hon har järnkoll på vad som är ett syfte och vad som ska stå under 
vilken rubrik och exakta formuleringar och så. Hon är min klippa! 
Ja, hon har hjälpt mig med alla mina akademiska texter jag har 
skrivit som har varit lite viktigare så då. (Hanna) 

I Henriks fall handlar det om en sammanslutning av något han kallar ”språk-
fascistiska vänner” – en grupp unga män med gemensam ämnesbakgrund som 
träffas och läser varandras texter i syfte att diskutera allt från ordval till struktur 
och innehållsfrågor. Jag frågar vad de brukar kommentera och diskutera i texterna 
och Henrik svarar: 

Det har väl förändrats förmodligen. Just nu är det värderingar av 
ord och se skillnad på ’även’ och ’också’ och sådana saker liksom. 
Lite mer värderingar och små betydelsenyanser i ord, men även 
större saker också, givetvis. Direkta syftningsfel som man inte tän-
ker på och saker. Även struktur också. (Henrik)  

Det ser också ut som om särskilt männen utan akademisk socialisation i hemmiljön 
söker sig till kurskamrater medan kvinnorna håller sig mer för sig själva. Hanna 
har visserligen en vän som kan hjälpa henne med skrivandet, men lever ändå 
med devisen ”det får gå på något sätt”. Henrietta och Hilda-Sara är ensamvargar 
som inte heller vänder sig till utomstående för att få hjälp. Istället kämpar de i sin 
ensamhet för att hitta lösningar på problem som uppstår i skrivandet. ”Trial and 
error” är då en vanlig strategi. Måhända är det svårare att upprätta ett aktivt nätverk 
av vänner att diskutera text med om man är bunden till hus och hem på det sätt 
kvinnorna i undersökningen beskriver att de är. Hanna, som är ensamstående 
utan barn, är undantaget som bekräftar regeln.  
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6.3.3 Att läsa texter ger textmönster och genreförståelse 
Genom att läsa olika typer av texter kan också den egna skrivförmågan utvecklas. 
Från litteratur av olika slag hämtas inte bara kunskap och stoff till de egna texterna, 
utan vanligt är också att studenterna hämtar textmönster och genreförståelse. 
Hans förklarar: ”Kanske inte just lärarna som inspirerat en så mycket som just 
litteraturen alltså och hur de använder ord, uttryck och formulerar det”. Att stu-
denterna läser kurslitteraturen torde väl stå klart, men jag ställde frågan om de 
läser något utöver kurslitteraturen i hemmiljö och på fritiden. Läsning av skön-
litteratur var det få som ägnade sig åt. Beata och Hans är de enda som anser sig 
hinna med att läsa romaner då och då. Hans säger att han hittar användbara text-
mönster i skönlitteraturen, både till sitt låtskrivande och till sina akademiska texter. 
Övriga studenter, alltså även de två blivande svensklärarna, uppgav att de sällan 
eller aldrig läser skönlitteratur. 

Det visar sig att till facklitteratur är förhållandet det omvända. Av de tio stu-
denterna är det fem som uppger att de läser avhandlingar (Henrik, Niklas, Harry 
Hilda-Sara, Henrietta), naturvetenskapliga texter (Natan), populärvetenskap och 
annan sakprosa för att hitta textmönster för det egna akademiska skrivandet. 
Endast Helena-Stina och Hanna läser ingenting utöver kurslitteraturen. Ingen i 
gruppen upplever problem med att förstå akademisk text. Några resonerar dock 
om hur akademiska texter kan vara exkluderande när de blir för stela och abstrakta.  

6.3.4 Undervisning om skrivandet: ”Det har vi aldrig fått” 
Olika ämnestraditioner inom universitetssystemet lägger olika vikt vid under-
visning om skrivandet. Vid tiden för intervjun har, som redan nämnts, samtliga 
informanter genomgått en skrivkurs på 2 p inom ramen för AUO60. För några 
var det första gången de stötte på undervisning om skrivandet, medan det för 
andra blev en bekräftelse på saker de redan kände till. Gemensamt för de tio 
studenterna är att de alla säger sig vara positiva till undervisning om skrivandet. 
Hilda-Sara, Henrietta och Beata (som alla är språkstuderande) menar att det 
behövs mer övergripande undervisning eftersom institutionerna gör på olika vis. 
Beata menar att skrivundervisning är ”hårt men nyttigt” och att det förekommer i 
för liten omfattning inom högre utbildning. 

De studenter i undersökningen som inte tidigare stött på undervisning om 
skrivandet önskar att de fått detta tidigare och i större omfattning. Av tio studenter 
uppger sex (Henrik, Natan, Hans, Niklas, Hanna och Helena-Stina) att de aldrig 
deltagit i undervisning om skrivandet. De kommer alla från universitetsmiljöer 
(naturvetenskap, teknik, datalogi, historia) där skrivandet som sådant inte är 
objektet, som det ofta är i språkstudier. Istället är språket medlet som används för 
att uttrycka kunskap, och själva skrivprocessen blir därför sekundär. 

Majoriteten av studenterna säger sig alltså inte ha fått direkt undervisning om 
skrivande, undantaget den kurs som de nyligen avslutat. Undervisning om skri-
vandet spelar alltså en undanskymd roll i de här studenternas värld. Harry önskar 
att utbildningen som helhet hade innehållit mer konkret undervisning om skrivande 
och tänkande: 
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Man skulle ha haft lite mer lektioner och övningar. Det är svårt att 
säga riktigt konkret förslag på hur det skulle utformas, men önskan 
är ändå att man skulle ha fått mer hjälp på olika sätt med att skriva 
och tänka och så. Det är mycket som har tagits för givet får man 
rätt av säga. (Harry) 

Återkommande i studenternas berättelser om hur de utvecklat en akademisk 
skriftspråkskompetens är att de upplever att mycket tas för givet i den akademiska 
kulturen. Harry beskriver hur konkret undervisning om skrivandet saknats under 
hans studietid och hur lärare och handledare istället tagit för givet att studenterna 
har kunskap och färdigheter som de i själva verket inte besitter. 

6.3.5 Gruppskrivande och kamratrespons: ”Språkfascister” 
och sopsortering  
Att tillsammans med andra studenter författa texter i grupp kan antas stimulera 
det akademiska skrivandet genom kamratrespons och genom att gruppen resonerar 
och diskuterar olika alternativa lösningar (jfr Hoel 2001). Gruppskrivande skulle 
alltså kunna vara en väg genom vilken det akademiska skrivandet utvecklas hos 
studenterna. Hans, Niklas, Hanna och Helena-Stina är positiva till att skriva i 
grupp och menar att det var utvecklande för deras skrivande. Niklas blir ombedd 
att värdera hjälp från andra studenter och svarar:  

Det värderar jag nog ganska högt, för det tycker jag alltid är bra 
när man sitter och bollar sinsemellan. Sedan om det just handlar 
om exakt bara det språkliga, det vet jag inte. Men det kommer all-
tid med. Och det kan också handla om hur man ska lägga upp ar-
betet, rent strukturmässigt och så. (Niklas)  

Hilda-Sara däremot, muttrar ”det är det värsta jag vet” och en liknande inställning 
finns hos Natan, Harry, Henrietta, Helena-Stina och Beata som uttrycker att de är 
klart negativt inställda till gruppskrivande. I Hilda-Saras uttalande nedan ryms 
också övriga studenters motivering till varför de inte tycker om gruppskrivande:  

Sedan kanske jag kan se direkt att gör vi så här så blir det bäst, 
men sedan är det alltid någon annan som kanske har andra åsikter. 
Då måste man anpassa sig och då får man gå ner lite och sedan har 
man olika krav. Min insikt är ju lite att man skriver för VG. Och 
då säger andra ’åh så hemskt, sådana krav kan vi inte ha’. Det kan 
vara ganska svårt. Sedan att andra då inte gör det de ska alltid och 
kommer inte när de ska och så. Grupparbete är inte sådär jättero-
ligt. (Hilda-Sara) 

Studenterna menar också att arbetsfördelningen ofta blir skev och att det inte 
handlar om att skriva i grupp egentligen, eftersom man oftast delar upp uppgifterna 
mellan sig via elektronisk kontakt och inte ens bryr sig om att träffas i verkligheten. 
En annan uppfattning är att gruppskrivande bara är en konstruktion som under-
lättar för läraren, ett sätt att få tio texter att bedöma istället för 40.  
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Kamratrespons är Henrik mycket positiv till och hänvisar till sin egen grupp 
av ”språkfascister” som hjälper honom genom att kommentera hans texter före 
inlämning. Resten av studenterna är måttligt intresserade av kamratrespons och 
menar att det är känsligt att kritisera andra studenter i ett system där alla förmodas 
vara på samma nivå. Med Beatas ord:  

När det gäller studenter på universitetet så är man väldigt jämlika. 
Det är nästan som ett kvinnligt system – ganska platt hierarki, plat-
ta strukturer. Man har liksom inte rätt att säga till andra medstu-
denter att de skriver illa för att alla ska vara på samma nivå. (Bea-
ta)  

Dessutom vågar man inte lita på att responsen är korrekt – tänk om studiekamraten 
har fel? Beata uttrycker varför kamratrespons på frivillig väg inte har blivit en 
del av universitetsstuderandes vardag. Hon menar att kamratrespons behöver 
implementeras ovanifrån, ungefär som sopsortering:  

Och sedan tror jag att det är jättebra att hålla på med det som du är 
lite inne på med kamratstöd, att man läser varandras texter, för det 
tror jag är jättebra. Men jag tror att det räcker liksom inte med att 
säga att ni kan väl göra det – ungefär som ’öhh ni kan väl sopsorte-
ra’ – det är ingen som gör det! Utan det måste komma svarta och 
vita påsar med hämtning. (Beata) 

Det verkar också som om studenterna inte har mönster och redskap för att kunna 
ge kamratrespons på ett sätt som är utvecklande och bra för båda parter. Skriv-
processen och det arbete med kamratrespons som följer med den blev aldrig 
etablerad fullt ut i den svenska gymnasieskolan. Med tanke på att många studen-
ter inte har fått undervisning om skrivandet eller har läst särskilt många skriv-
handböcker är det kanske orimligt att begära att kamratrespons ska vara en del av 
deras kompetens. Universitetet som skrivmiljö är ju, å ena sidan, en ensamhetens 
högborg där kamratrespons inte har blivit ett accepterat och använt redskap. Å 
andra sidan kan seminarierna liknas vid kollektiva kamratresponssamtal där både 
seniora forskare och studenter på olika nivåer kommenterar varandras texter 
konstruktivt och ger förslag på förbättringar. Behöver det kanske komma uppifrån 
för att bli legitimt, som Beata antyder? Hanna har en skrivkompis (som ger henne 
kamratrespons på olika nivåer) som är ovärderlig för henne. Men det räknar hon 
själv inte in under rubriken ”kamratrespons” vilket också styrker min aning om 
att studenterna inte riktigt har en klar uppfattning om vad kamratrespons är och 
hur de ska gå till väga med det. Flera av studenterna i undersökningen är, fast de 
inte uppfattar det så, aktiva med responsarbete genom interaktion med olika 
personer när de diskuterar sina texter. 

6.3.6 Skrivhandböcker: ”Det lättade ångesten lite” 
Det finns en uppsjö av skrivhandböcker att tillgå för den som vill fördjupa sina 
kunskaper om skrivandet av akademisk text. Studenterna använder sådana 
handböcker i olika grad och med olika syften. Men materialet visar ändå genom-
gående att studenterna i allmänhet oftast inte läser skrivhandböcker i särskilt stor 
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utsträckning. Henrik är dock positiv och säger sig ha läst så många att han nu 
kan se hur ”allt kommer igen”. Hans har specialstuderat referenshantering i olika 
böcker, eftersom han misslyckades med det på sin skrivuppgift. Hilda-Sara och 
Henrietta menar också att skrivhandböcker är viktiga och säger sig ha läst 
många. Både Hilda-Sara och Henrietta arbetar mycket ensamma och söker själva 
svar på de frågor som kan tänkas uppkomma i skrivprocessen. Det är därför inte 
så förvånande att de anser att skrivhandböcker är användbara och nyttiga. 

Niklas och Natan menar att de aldrig har läst en skrivhandledning under stu-
dietiden (inte ens Strömquists Skrivboken som ingick i den kurs vi just avslutat, 
vilket de glatt erkänner). Harry och Helena-Stina har egentligen inte använt 
skrivhandböcker även om de vid något tillfälle kommit i kontakt med dem. Beata 
hade ingen hjälp av de skrivhandböcker hon läste, och Hanna har visserligen läst 
många, men ”blev inte klokare av det”: 

När jag skulle skriva min uppsats i religion så dammade jag hela 
X-stads bibliotek på alla deras uppsatshandböcker och läste dem 
och så tyckte jag inte att jag blev något klokare. Men det lättade 
ångesten lite, för jag tyckte att nu gör jag något. Satt hela somma-
ren så. Nu gör jag åtminstone något för att det ska gå bra! (Hanna) 

De flesta studenterna i undersökningen vill inte påstå att litteratur om skrivandet 
och skrivhandböcker spelat någon större roll för deras utveckling av en akade-
misk skriftspråkskompetens. Mönstret här antyder att man antingen läser många 
skrivhandböcker eller inga alls. Studenterna har ett ansvar att själva tillgodogöra 
sig kurslitteratur, och när de inte gör det saknas kunskap som är nödvändig för 
att de ska tillgodogöra sig föreläsningar och förstå de uppgifter de blir ålagda. 
Undervisande lärare räknar med att studenterna läser kurslitteratur och litteratur 
om skrivandet för egen maskin – vad innebär det att deras studenter inte gör det? 
Ur studentperspektiv upplevs det som om läraren tar saker för givet, men det 
handlar ibland om saker de kanske hade haft kunskap om, om de hade läst kurs-
litteraturen.  

6.3.7 Gymnasieutbildning på gott och ont 
Gymnasieutbildning kan antas vara en väg in i det akademiska skriftspråket. Två 
studenter uppger att de kände sig något förberedda för det akademiska skrivandet 
(Henrik och Helena-Stina) och två (Hans och Henrietta) att de upplevde att de 
var väl förberedda. Samtliga studenter i delstudien har bakgrund på något av 
gymnasieskolans studieförberedande program. I Henriettas fall handlar det om 
en utländsk gymnasieutbildning. Resterade (Natan, Niklas, Hanna, Hilda-Sara 
och Beata) anser inte att svenskundervisningen på gymnasieskolan varit tillräcklig 
för att ge dem en god grund för skrivandet i en akademisk miljö. Harry uppger 
att han inte kan avgöra om så är fallet. Gemensamma upplevelser är att de alla 
minns att de läste mycket skönlitteratur på gymnasiet. De är dock över lag nöjda 
med den svenskundervisning de varit med om, men tycker alltså oftast inte att 
den förberedde för det skrivande som de mötte i högre utbildning. I fråga om 
inställning till svenskämnet på gymnasieskolan skiljer sig de erfarna studenterna 
från de nya i kapitel 4 som befinner sig i en annan fas i utvecklingen. De nya är 
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upprörda över den svenskundervisning de varit med om på gymnasieskolan, medan 
de erfarna studenterna ändå ser att de har klarat det och att de har en examen inom 
räckhåll. 

Beata berättar att övergången till universitetet blev något av en chock och att 
hon under en lång period ”kände sig dum” (liknande studenterfarenheter redovisas 
också av Lea 1999). Hans kan se sin skriftspråksutveckling med andra ögon i 
dag och menar att hans skrivvånda släppte när han lämnade gymnasieskolan, 
vilket är en avvikande hållning i materialet: 

Korta recensioner var inget problem, men när det var längre skrif-
ter så pressades jag av att hur ska jag kunna få ut och uttrycka mig 
så mycket? Så jag kände att det fanns inget att ge, varken av ord 
eller annat. Men det släppte något år efter det att jag hade gått ut 
gymnasiet, men hela mitt gymnasium fick jag faktiskt lägga på ett 
extra kol själv, läste mycket böcker för att komma in i språket. 
(Hans) 

Hans våndor med skrivkramp handlar kanske mycket om de skrivsituationer som 
han minns från gymnasieskolan. Tre timmars salskrivning i en aula låste honom 
både för ”ord och annat” och inte förrän på universitetet, där mer tid till eftertanke 
gavs för uppgifterna, lossnade hans skrivande. Hanna blir så uppbragt när hon 
tänker tillbaka på sin gymnasietid att hon inte inser att hon kanske fått med sig 
mer än många andra från sin svenskundervisning, nämligen kunskap om och 
färdigheter i att använda en notapparat: 

På gymnasiet skulle man ju skriva ett sådant där specialarbete. Och 
då hade det varit himla bra om man redan där hade fått reda på att i 
den vetenskapliga världen gör man på det här sättet. För att det var 
ju så självklart att jag skulle läsa på universitetet. Jag skrev speci-
alarbetet om Magnus Gabriel de la Gardie. Jag menar, då tänker 
man inte bli billackerare! Då tycker jag att då kunde kanske min 
handledare där då ha talat om för mig att i den akademiska världen 
så använder man syfte och metod. Men det enda jag lärde mig då 
var hur man använde ett notsystem. (Hanna) 

Det akademiska skrivandet har utvecklats på plats, menar Niklas och påpekar att 
han inte blev överraskad av det nya system han gjorde inträde i, även om han 
inte lärde sig skriva akademiskt på gymnasiet: 

Det [att skriva akademiska texter] är något jag har lärt mig här. Det 
kunde jag inte när jag kom hit. Men det kändes rätt naturligt när 
man fick dem presenterade för sig. Så det var inte så att det kom 
som en chock och var väldigt främmande. Jag hade kunnat ana att 
det skulle se ut ungefär så. (Niklas) 

Niklas blev alltså inte överrumplad i det första mötet med det akademiska språket 
eftersom han kände igen vissa delar av det från gymnasieskolan där man vid 
något tillfälle talade om kraven på skriftspråk och text i fortsatta studier.  

Studenterna i undersökningen upplever att svenskundervisningen på gymna-
sieskolan inte gett dem en god grund för det akademiska skrivandet och att den 
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undervisning de tog del av på gymnasieskolan i de flesta fall inte har någon 
koppling till fortsatta studier (se även Ask 2005b). 

6.4 Upplevda hinder 
I följande avsnitt svarar studenterna på frågan ”Vilka hinder för utvecklandet av 
en akademisk skriftspråkskompetens har du stött på”? Eftersom ett hinder för 
någon kan vara en möjlighet för någon annan, kan det verka som om vissa aspekter 
i analysen återkommer från föregående avsnitt där ju möjligheterna till skrift-
språksutveckling presenteras. De hinder som här redovisas är de som studenterna 
själva angav under intervjuerna och i den skriftliga enkäten. Det studenterna 
upplever har hindrat dem i utvecklingen av en akademisk skriftspråkskompetens 
kan delas in i två grupper: inre hinder som hör till individen och hennes privata 
miljö och yttre hinder som finns i universitetsmiljön. De inre hinder studenterna 
upplever är: 

• Dålig motivation och låg självkänsla 
• Stress  
• Klasstillhörighet 
• Småbarn  
 

Yttre hinder uppges vara 
• Problem i samband med handledning 
• Brist på uppmuntran 
• Utebliven respons på text 
• Förgivet-tagande av normer och kunskaper 

6.4.1 Inre hinder: ”Överkompenserar för att leva upp till de här 
höga förväntningarna” 
Återkommande i studenternas berättelser är hur dålig självkänsla utgjort ett hinder 
för utveckling. De upplevelserna representeras här av Natans, Harrys och Beatas 
berättelser och i deras ord ekar de andra studenternas i större eller mindre utsträck-
ning. Niklas upplever att hans egen dåliga motivation utgjort ett hinder i utveck-
lingen av en akademisk skriftspråkskompetens. Niklas upplever dessutom en 
konstant tidsbrist och känner sig stressad. Beata vittnar om dålig självkänsla och 
effekterna av den: 

Alltså, ett av de största hindren som jag ser det är att man har dålig 
självkänsla, att man inte litar på att man ska kunna skriva på ett bra 
sätt. Kanske har jag också en tendens att göra så ibland, att jag 
överakademiserar, liksom överkompenserar för att leva upp till de 
här höga förväntningarna som finns på universitetet. (Beata)  
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Den ”överakademisering” som Beata beskriver ovan blir också tydlig i studen-
ternas texter (se kapitel 7). Det är tänkvärt att, som Beata visar, studenterna också 
är medvetna om effekterna av höga förväntningar i ett starkt normativt system.  

Klass och social bakgrund, menar två av studenterna, har också påverkat hur 
de har kunnat närma sig de akademiska textvärldarna (jfr Trondman 1994:291 
ff). Hanna menar att hennes klasstillhörighet utgjort ett hinder för henne och hon 
tror att hennes svårighet att förstå normerna för det akademiska skrivandet har 
med denna tillhörighet att göra:  

Jag tror att det har att göra med klass. Även om min mamma är 
sjuksköterska så är hon ändå djupt rotad i arbetarklassen. Min 
styvfar definitivt är en ren arbetare och nästan alla mina kompisar 
hemma i [X-by] är liksom sådana rena arbetare. Det har liksom 
inte varit normalt att skriva. Det blir berättelser, alltså ”det var en 
gång”. Det är skriva för dem. Alltså det här med akademiskt skri-
vande, det visste jag inte ens om att det existerade förrän jag kom 
upp på universitetet. (Hanna) 

Liknande erfarenheter finns hos Hilda-Sara som i intervjun berättar att hennes 
bakgrund i arbetarklassen är djupt rotad, och hur illa till mods hon kände sig när 
hon efter tio års förvärvsarbete tog steget över till den akademiska världen. Hilda-
Saras världar kolliderade på registreringsdagen: 

Jag kommer så väl ihåg första dagen då vi hade upprop på engels-
ka A. Vi stod utanför där och det var en massa andra studenter. Du 
vet, tjejer som hade varit som au pair i USA och de var så fina och 
snofsiga. Du vet, kläder och smink och verkade väldigt så här coo-
la och världsvana och lärare som kom med sina portföljer, kavaj 
och så här. Skolmiljön – stora salar, glasfönster. Vi var i huvud-
byggnaden. Jag tänkte ’oh, vad gör jag här’, liksom. Och så vet jag 
att jag såg några sådana här hantverkare, en elektriker tror jag, som 
höll på att trixa med något. Han stod med en sådan där klappstege 
och då kände jag så jättetydligt att jag hade hellre gått till dem och 
pratat. Det är lite olika världar så. Och sedan tänkte jag nej, jag ska 
minsann visa dem att jag kan jag också, för jag vet att jag har läs-
huvud. Så jag bet ihop och tänkte att jag måste försöka i alla fall. 
(Hilda-Sara) 

Helena-Stina hade under vissa tidsperioder småbarn som störde henne hela tiden 
när hon försökte skriva: 

Det var när barnen var mindre och man blev störd oavbrutet. Alltså 
man fick inte sitta, utan det kom någon ’mamma’, så var det det, så 
var det det, så var det någon som satt på toaletten och behövdes 
torkas. (Helena-Stina) 

Det kan vara svårt att kombinera studier med småbarn och beskrivningen ovan är 
ett bra exempel på det. Helena-Stina är inte ensam om att studera och ha små-
barn. Enligt en undersökning av alla Växjöstudenter uppger var femte student att 
de har barn (Eriksson & Lundberg m.fl. 2002:8).  
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6.4.2 Yttre hinder: ”Aldrig någon uppmuntran i alla fall” 
När det gäller hinder i universitetsmiljön handlar det främst om de hand-
ledningssituationer som studenterna upplevt under sin studietid. Olika regler 
gäller för olika lärare påpekar Beata, och tillägger att hon också tycker att hjälpen 
med skrivandet ofta varit otydlig. Hanna menar att den handledning hon har 
erfarenhet av varit ”usel” och därför utgjort ett hinder för hennes akademiska 
skriftspråksutveckling. Lika vanligt är det att handledning uteblir, berättar Henrik, 
Natan, Harry, Niklas, Hanna och Beata. Hanna får ordet: 

Där så bara räknade de med att vi skulle vara fullfjädrade skrivare, 
på något sätt. För den andra handledaren på c-uppsatsen gjorde 
samma sak som den första. Han tittade på mina texter och sade: 
‘Det här ser ju bra ut’. Och så var det precis uppåt väggarna! Pre-
cis uppåt väggarna! (Hanna)  

Att normerna är svåra att få grepp om tycker Helena-Stina är det värsta. Det är 
också svårt att utvecklas i en verksamhet man inte kan spelreglerna för, säger 
Henrietta, Beata, Hanna och Harry som alla beskriver ett förgivet-tagandets 
kultur. Ytterligare ett hinder är den brist på uppmuntran studenterna upplever i 
universitetsvärlden. Natan förtydligar: ”Hinder vet jag egentligen inte, men aldrig 
någon uppmuntran i alla fall”. 

Varierande normer för olika institutioner och ämnen är också faktorer som 
försvårat för studenterna. Henrietta menar att den pedagogiska delen av AUO60 i 
sig utgör ett hinder för utveckling, eftersom gruppskrivandet och uppgifterna där 
inte kräver någon fördjupning. Natan upplever att bristen på ordentliga skrivan-
visningar varit jobbig, medan Hans upplever trassel med referenshantering och 
att hans amerikanska lärarutbildning inte kan tillgodoräknas honom i Sverige 
som ett hinder.  

6.5 Skrivandet i en framtida lärarroll  
Studenterna i undersökningen står inför ännu en stadieövergång, nämligen den ut 
i arbetslivet och in i en lärarroll. I det här avsnittet resonerar studenterna om sin 
akademiska skriftspråkskompetens i förhållande till sin roll som blivande lärare i 
gymnasieskolan. Problemet med den akademiska skriftspråkskompetensen som 
studenterna kämpar med att tillägna sig under utbildningsåren är att den i mångt 
och mycket upplevs som en isolerad företeelse som bara är brukbar under studie-
tiden. I en kommande lärarroll tror inte studenterna att de kommer att skriva alls, 
och i så fall inte akademiskt.  

6.5.1 Akademiskt skrivande: ”Det är inget för 
gymnasieskolan”  
Få av studenterna tror att de ska skriva något i sin yrkesroll som lärare. Natan, 
Niklas, Hanna, Beata, Hilda-Sara och Henrietta är säkra på att de inte kommer att 
ha användning för det akademiska skriftspråk de utvecklat under studietiden när 
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de kommer ut som lärare. ”Det är inget för gymnasieskolan”, säger exempelvis 
Beata. Helena-Stina är dock av motsatt åsikt och menar att det akademiska skri-
vandet är en nödvändig kompetens för att vara ”på en högre nivå än eleverna”. 
Harry hoppas kunna skriva mycket när han är färdig lärare. Henrik är kluven och 
vet inte hur det kommer att bli i verkligheten, men han tänker fortsätta studera 
parallellt med läraryrket och kan på så sätt få skriva mer akademisk text. De 
texter studenterna tror att de kommer att skriva som lärare är revideringar av 
lokala kursplaner och utvärderingar av den egna lärargärningen, protokoll och 
skrivelser till rektorn. Beata och Harry menar att förmågan att skriva akademiskt 
försvinner med tiden eftersom den inte kommer att användas i läraryrket, och då 
blir den också en isolerad färdighet som enbart är viktig under studietiden.  

Det kan förefalla nedslående att studenterna upplever att akademiskt skrivande – 
eller skrivande över huvud taget – inte är en färdighet som används av verksam-
ma lärare utanför universitetsvärlden. Det finns sparsamt med forskning om 
lärares skrivande i yrket (se dock Augsburger 1998 och examensarbeten från 
lärarutbildningen, exempelvis Meilink 2004, Vesterlund Grebius & Wäster 2004 
och von Knorring 2005). Inte ens de blivande svensklärarna är särskilt entusias-
tiska över sitt eget skrivande i yrkesrollen. Fyra av studenterna i min undersök-
ning planerar att söka till forskarutbildning direkt efter lärarutbildningen och 
hoppas kunna påbörja forskarstudierna så snabbt som möjligt. Egentligen vill 
varken Henrik, Hans, Hilda-Sara eller Henrietta undervisa, utan lärarutbildningen 
ses som en försäkring på så sätt att de åtminstone har läraryrket att falla tillbaka 
på om forskarplanerna grusas.33  

I takt med att det akademiska skrivandet utvecklas, stärks också andra kompe-
tenser som gör studenten attraktiv på arbetsmarknaden. Dessa kompetenser, som 
ju inte enbart kan ses som rent akademiska, skulle exempelvis kunna vara förmå-
ga att hantera och strukturera stora material, god muntlig och skriftlig uttrycksför-
måga, beredskap att anta stora utmaningar som exempelvis utredningar, förmåga 
att strukturera, genomföra, sammanfatta och avsluta projekt och förmåga att söka 
och värdera information. För att studenterna ska utveckla de kompetenser som 
beskrivs här behöver förutsättningarna i universitetsmiljön diskuteras och even-
tuellt förändras. Strand (2005) beskriver några teoretiska kunskaper och praktis-
ka färdigheter alla studenter behöver för att antingen gå ut i arbetslivet eller stu-
dera vidare inom universitetet. Strand menar att alla studenter bland annat behöver 
kunskap om skrivprocess, skrivhjälpmedel, offentligt språkbruk, retoriskt tän-
kande och textrevidering, men också kunskaper om texters uppbyggnad och 
färdigheter i analys av kommunikationssituationer (Strand 2005:185). Ett av 
målen för skrivandet i högre utbildning är att göra studenterna medvetna om 
skrivandets villkor och ge dem redskap så att de klarar sig på egen hand, oavsett 
om de studerar vidare eller går ut i arbetslivet.  

                                                           
33För Henrietta blir drömmen om en forskarutbildning verklighet. Under tiden med efter-
arbetet med intervjuerna fick jag följande e-post: Hej Sofia, du kommer säkert ihåg mig, 
[Henrietta] som du intervjuade för ditt projekt. Tänk, nu fick jag ett stipendium från [fi-
nansiären] för forskarstudier i [ämne]! Jag tänkte berätta det för dig eftersom vi pratade 
ju om det också. Ha det bra! Henrietta 
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6.5.2 Eleverna då?  
Studenterna får också frågan hur de tänker att de ska förhålla sig till sina framtida 
elevers skrivande. Ska elever på gymnasieskolan få kunskap om det akademiska 
skrivande de kan tänkas stöta på i framtiden? Hur tänker de som lärare förhålla 
sig till de elevtexter de kommer att bedöma? Hanna tycker att det är viktigt att 
eleverna får kunskap om skrivandet i högre utbildning, men det gäller inte yrkes-
eleverna:  

Jag kommer att vara jättenoga med att de källhänvisar. Och kanske 
inte kommer att gnöla så mycket om det här med akademiskt skri-
vande om jag vet att det är en yrkesförberedande klass. Jag vill väl 
att de ska skriva ordentligt, naturligtvis. Det kommer jag ju vilja. 
Men jag kommer nog vara mer noga med det här med syfte och 
metod, själva ramen och det för dem som jag vet ska studera vida-
re. (Hanna)  

Några vill förebygga de brister de själva haft när de kom till universitetet. Kun-
skap om struktur är viktigt, menar Natan och hänvisar till den egna erfarenheten. 
Hans uppger att han kommer att sporra eleverna och inspirera dem att skriva, 
medan Niklas talar om de ”pekpinnar” han tänker använda då han ska introducera 
skrivandet. Då tänker han sig också att han ska ge kommentarer på både innehåll 
och form. De lärarstudenter som ingår i undersökningen (undantaget de som 
studerar språk) menar också att lärarutbildningen inte har gett dem kompetens att 
förhålla sig till elevtext, åtminstone inte vid tiden för intervjun.  

6.6 Nya och erfarna studenter – en jämförelse 
I kapitel 4 presenteras den första delundersökningen och fem porträtt av studenter 
som gör övergången direkt från gymnasieskolan och in i universitetsvärlden. De 
är nya i systemet och upplever i olika grad hur svårt det kan vara att byta miljö 
och finna sig till rätta i vuxenlivet. Undersökningens fokus i den delundersök-
ningen är gymnasieskolans svensk-ämne i förhållande till stadieövergångspro-
blematiken vid inträdet på universitetet. 

I den andra delundersökningen (som presenteras ovan) är fokus på utvecklingen 
av ett akademiskt skriftspråk ur erfarna studenters perspektiv. Några berörings-
punkter mellan de två grupperna redovisas nedan.  

Studenterna i båda undersökningarna har liknande erfarenheter av gymnasie-
skolan och svenskundervisningen där. De har alla mer eller mindre svårt att se en 
koppling mellan undervisningen på gymnasieskolan och universitetsstudierna, 
särskilt för skrivandet. Ingen av studentgrupperna kan egentligen sägas vara 
missnöjd med svenskundervisningen på gymnasieskolan i sig, men menar att den 
inte har mycket med högre utbildning att göra. Gemensamt är också hur studenter i 
båda grupperna beskriver det akademiska språket som svårt, krångligt och finare 
än det de benämner vanligt språk.  

Skillnaderna mellan de nya och de erfarna studenterna ligger främst i deras 
olika förmåga att se den egna potentialen, vilket med allra största säkerhet har att 
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göra med tidpunkten då frågan ställdes. De erfarna studenterna sitter med facit i 
hand och har sett att de klarade det och att de har utvecklats. De har en examen 
inom räckhåll och kan betraktas som framgångsrika studenter. Studenterna i den 
här gruppen kan i olika grad tala om sin egen skriftspråksutveckling med ett 
utvecklat metaspråk. Fyra av de fem nya studenterna tvivlar däremot starkt på 
den egna förmågan i övergångsskedet och lägger mer energi på att klara den 
praktiska omställningen än att fundera över skriftspråklig utveckling. Givetvis är 
det heller inte möjligt att tala om utveckling i början av en studietid. De nya 
studenterna har heller inte utvecklat ett metaspråk för att tala om sitt språk, utan 
de uttrycker sig i enkla termer som ”svåra ord” och ”fyrkantiga texter” när de 
kommenterar det akademiska språket. Det finns spår av frustration och ilska hos 
de nya studenterna som saknas hos de mer erfarna.  

6.7 Trial and error i ett ogenomskinligt system 
De erfarna studenterna visar att det med viss uthållighet (och med en del trial and 
error) går att hitta vägar genom de akademiska textvärldarna. Men i deras utsagor 
finns också spår av maktstrukturer som försvårat och utgjort hinder för deras 
akademiska språkutveckling. I det hierarkiska system som Hans möter tycker 
han sig inte få någon konstruktiv vägledning. Brist på språklig enhetlighet och 
tydlighet mellan universitetsämnen försvårar ytterligare studenternas kamp med 
att ta sig in i diskursen. Institutionell otydlighet tar sig ibland uttryck i intetsä-
gande och svepande omdömen vid respons på text. Ett allmänt omdöme eller 
enbart en betygsnotering är ett alltför otydligt svar på studentens tysta fråga ”Hur 
ska jag skriva för att jag ska passa in?”. Studenterna talar också om ett vidsträckt 
förgivet-tagande av kunskaper och färdigheter och vittnar om hur systemet gång 
på gång räknar med att de är ”fullfjädrade skrivare”, som en av studenterna 
uttrycker det. När de inte når upp till sina egna eller systemets förväntningar kän-
ner de ångest och frustration inför skrivandet av akademisk text. De känner ångest 
för att de vet att de måste klara sig på något sätt för att få studiemedel och för att få 
fortsätta studera. De känner vanmakt över att inte kunna få klart för sig vad som 
egentligen krävs av en text för att den ska accepteras i en akademisk språkvärld. En 
överlevnadsstrategi i ett ogenomskinligt system är imitation. Studenterna läser 
akademiska texter för att hitta språkliga förebilder de kan analysera och imitera, 
och de söker hjälp hos andra studenter som gått före dem och lyckats hitta ett 
skriftspråkligt förhållningssätt som det aktuella systemet accepterar och belönar. 
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7 Erfarna studenter skriver  
Det här kapitlet innehåller analyser av de tio erfarna studenternas texter. Analysen 
sker med särskilt fokus på hur de här studenterna på olika sätt närmar sig nor-
merna för akademiskt skriftspråk. Studenterna, som alltså är i slutfasen av sin 
utbildning, visar upp en akademisk skriftspråkskompetens som blir en spegling 
av de kunskaper och färdigheter de tillägnat sig inom olika ämnesstudier under 
sin tid på universitetet. 

7.1 Individens kompetens som tecken i texten  
Genomgående har alla de erfarna studenterna i undersökningen en god uppfattning 
om vad det innebär att skriva en utredande text, även om de är olika tydliga i hur 
de fokuserar en fråga och hur de markerar inledning, huvuddel och avslutning. 
Uppgiftsformuleringen och ramarna för textens examination innebär begräns-
ningar för studenterna på flera vis, vilket diskuteras i avsnitt 3.3.2. 

Analysen kan inte göra fullständig rättvisa åt studenternas totala akademiska 
skriftspråksförmåga, eftersom just den här uppgiften är strikt begränsad i omfång 
och innehåll. Texten är ett svar på den specifika uppgiftens krav, inte ett frivilligt 
uttryck för studenternas sammanlagda förmåga att skriva akademiska texter. När 
de här studenterna senare skriver sina examensarbeten får de självklart större 
utrymme att utveckla sina kritisk-analytiska kompetenser och att visa att de ingår 
i en diskursiv språkgemenskap inom högre utbildning. Det jag hoppas kunna visa 
här är hur erfarna studenter löser en mindre uppgift och vilka generella drag av 
akademisk skriftspråkskompetens deras lösningar innehåller. Min analys i det 
här kapitlet säger alltså något om vad det är studenter lär sig om skrivandet under 
sin studietid.  

De erfarna studenternas texter analyseras enligt den modell som presenteras 
och används i kapitel 5, där de nya studenternas texter undersöks. En djupare 
förståelse av akademisk skriftspråkskompetens innebär sammantaget att studen-
terna förstår vikten av att tänka och formulera sig kritiskt-analytiskt, att de känner 
till de akademiska normerna för text och att de inser att allmänna skrivkonven-
tioner har stor betydelse för kommunikationen med läsaren. I de erfarna studen-
ternas texter analyserar jag inte specifikt brott mot de allmänna skrivkonventio-
nerna, utan lägger istället fokus på hur de i sina texter förhåller sig till akademisk 
stil i ordval och uttryckssätt. 

I analysen lyfter jag fram de tecken på akademisk skriftspråkskompetens som 
finns i studenternas texter. Jag analyserar här inte varje text som en helhet (som i 
kapitel 5), utan gör istället olika analytiska ingångar baserade på följande tre 
övergripande kategorier:  
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• Tecken i texten på en kritisk-analytisk kompetens  
• Tecken i texten på akademiska textkonventioner 
• Tecken i texten på stilmedvetenhet 

Analyskategorierna utgår alltså från observerbara fenomen i just de aktuella 
texterna, snarare än som manifestationer av enskilda individers totala akademiska 
skriftspråkskompetens. Texterna återfinns i sin helhet i bilaga 4. 

7.2 Tecken i texten på en kritisk-analytisk 
kompetens 
I studenternas texter söker jag efter tecken på explicita positioneringar, alltså 
kritiska ställningstaganden och finner att alla de undersökta texterna innehåller 
olika tydliga tecken på en kritisk-analytisk kompetens. I textanalysen synliggörs 
hur en sådan kompetens blir tydlig i studenternas texter genom positioneringar i 
form av 1) alteritet, 2) bruk av personlig röst, 3) förekomst av metatext och 4) 
val av övergripande språkhandlingar (se Metod och material, avsnitt 3.4.2).  

7.2.1 Alteritet signalerar motsättning och konflikt 
Tydliga positioneringar i form av alteritet (se avsnitt 3.4.2) finns i Harrys, Hen-
riettas, Henriks och Natans texter. Harry skriver medvetet till en läsekrets av 
lärarstudenter och positionerar sig gentemot den gruppen. Han använder pro-
nomenet vi inledningsvis för att understryka samhörigheten med de andra lärar-
studenterna men övergår sedan till du-tilltal när han i textens slut milt läxar upp 
andra lärarstudenter och uppmanar dem att ta sin uppgift i skolan på allvar och 
att läsa läroplanen: 

Annorlunda uttryckt, vill du som lärarstudent ta uppgifterna i sko-
lan på allvar, finns det kanske anledning att läsa läroplanen en 
gång till och fundera över vad begreppen eventuellt betyder för 
dig. Antingen du kandiderar till eller bara aspirerar på att bli lärare. 
(Harry) 

Citatet innehåller i min tolkning förtäckt kritik av de andra studenternas läsning 
av läroplanen och en antydan om att de har ett oreflekterat förhållningssätt till 
skolans styrdokument. Harry problematiserar i den övriga texten lärares allmänna 
förhållningssätt till demokratibegreppet i den gemensamma värdegrund som 
finns i läroplanen och signalerar en misstro mot lärares förmåga att ”göra någon 
skillnad till slut”. Harry verkar veta att det förväntas att han ska vara kritisk-
analytisk, inte bara i sina akademiska texter utan också i sin syn på lärarens arbe-
te i skolan. Detta signalerar han i texten genom att visa att han själv är medveten 
om vikten av kritiskt tänkande: 
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Om jag har nytta av läroplanen i det dagliga arbetet, har jag samti-
digt en relation till densamma att odla om jag vill uppehålla en en-
kel form av kritisk distans samtidigt. (Harry 

Harrys text som helhet kan läsas som att han är i konflikt med läraruppdraget och 
lärarutbildningen, eftersom han ifrågasätter vad läroplanen egentligen betyder för 
läraryrket. Sin skepsis visar han genom att han – med en något dunkel distinktion 
– kallar sig antingen lärarkandidat eller läraraspirant ”beroende på tillförsikten 
för dagen”.  

Henrietta positionerar sig inom feministisk retorikforskning genom det inle-
dande stycket: 

Retoriken har en stark maskulin tradition. Den klassiska talarkons-
ten som var normgivande i tusentals år och som har blivit en kanon 
för västerlandet (Hellspong 2003:10), speglar ett mansdominerat 
samhälles kommunikativa behov och kultur: tävlingsinriktad och 
formaliserad. Medan männens domän har varit det offentliga livet 
var kvinnor uteslutna från det och tvungna till tystnad. Deras plats 
i det sociala systemet har varit det privata livet. (Henrietta) 

Henrietta är öppet kritisk genom hela texten mot den manliga dominansen inom 
retoriken. Henriettas positioneringar syns också de i definitioner hon presenterar: 

Genusforskning inom det retoriska fältet är ett relativt nytt område. 
Om jag nu i forstsättning talar om ”kvinnlig” och ”manlig” utgår 
jag från ett genuskoncept, som antar att manliga och kvinnliga rol-
ler är konstruerade socialt och kulturellt vilket, går utöver själva de 
biologiska skillnaderna. (Henrietta) 

Den övriga textens referenser till retorikern Brigitte Mral stärker också Henriettas 
positionering inom ett feministiskt förhållningssätt till retorik.34  

Henrik jämför kyrkorummets och klassrummets utseende (bland annat genom 
att resonera om altarets och katederns centrala placering), vilket innebär att han 
prövar en ny och kreativ idé med hjälp av de akademiska redskapen. Han har en 
vilja att skapa ny kunskap genom att tänka fritt och nytt. Fyra referenser från 
religionsvetenskapen backar upp hans presentation av kyrkorummet, men han 
har inga referenser till skolforskning eller didaktikhistoria som skulle kunna 
förstärka argumentationen, vilket han själv också påpekar för att föregripa kritik 
på den punkten. Henrik positionerar sig inom fältet religionsdidaktik genom en 
tydlig förankring i religionsvetenskapliga källor i förhållande till skolpraktiken. 

Natan diskuterar matematikdidaktiska frågor i sin text. Han polemiserar mot 
läroböcker och kritiserar deras struktur och innehåll, som enligt hans åsikt inte 
främjar individens utveckling inom matematikämnet. Genom att problematisera 

                                                           
34 Henriettas formulering ”En annan intressant aspekt vad det gäller det kvinnliga retoris-
ka förhållningssättet är hennes vrede” kopplar jag till feministiska forskare som Lerner 
(1987) och Weiss (1986), som skriver om kvinnors vrede, även om inte Henrietta gör de 
hänvisningarna explicit i den här texten. 
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begreppen ’lärobok’ och ’läromedel’ positionerar sig Natan gentemot läroboks-
författare och kanske också mot verksamma matematiklärare som använder läro-
böcker på ett oreflekterat sätt. Detta syns kanske tydligast i följande stycke:  

Hittills har litteraturen strävat mot det omöjliga, att läroböckerna 
ska täcka hela läroplanen och dessutom vara individanpassad. I 
stället för att försöka nå detta orimliga mål borde matematiklittera-
turen betraktas som läromedel i stället för en lärobok. Det är inte 
läroböckernas uppgift att försöka få eleverna att uppnå målen, det 
är lärarens uppgift. Detta tycks många av den matematiska littera-
turens författare inte ha insett än. (Natan)  

Det är troligt att Natan i sin text prövar sina tankar om läromedel inför sin fram-
tida undervisning som färdig matematiklärare och att han positionerar sig som en 
kritisk och ifrågasättande lärarstudent i den processen.  

Det som förenar Harry, Henrietta, Henrik och Natan är att de alla tar en risk 
genom att driva en egen tanke i den utredande texten. Eftersom de driver en stark 
tes gör de automatiskt positioneringar i förhållande till den och läsarna. Övriga 
studenter (Hanna, Hans, Hilda-Sara, Helena-Stina, Niklas och Beata), som 
främst skriver redovisande sammanfattningar av vad exempelvis retorik är, gör 
inga tydliga positioneringar som skulle kunna tolkas som alteritet. De rör sig på 
säker mark när de ägnar sig åt kunskapsredovisning snarare än kunskapsbyggande. 
Viljan att problematisera kan dock spåras också i de här studenternas ansträng-
ningar att relatera innehållet i redovisningarna till en skolkontext som har bety-
delse för dem själva som framtida lärare. Det visar att de ändå vet vad som för-
väntas av dem, men att uppgiften, ämnesvalet eller andra faktorer gjorde att de 
valde att skriva redovisande texter som inte bär så tydliga spår av kritisk-
analytisk medvetenhet eller explicita positioneringar.  

Att förutse kritik  
Det är också en kritisk-analytisk kompetens att kunna förutse och bemöta tänk-
bar kritik redan innan den framförts. Det desarmerar kritiska läsare redan innan 
de fått möjlighet att kritisera eller ifrågasätta texten. Att tydligt föregripa kritik 
visar på skribentens medvetenhet om textens svagheter, men det visar också en 
medvetenhet om läsaren och en vilja att försvara den egna argumentationen. 
Föregripande av kritik finns hos Henrik, Niklas och Beata. Henrik avväpnar 
effektivt ett eventuellt ifrågasättande genom att påpeka att han är medveten om 
att det är möjligt att invända mot det han skriver: 

Mot dessa överrensstämmelser kan man invända och hävda att 
bordet på samma sätt som skolbänkarna inte har något med kyrko-
rummets utseende att göra, utan att det är dess likartade praktiska 
funktioner som föranlett deras placeringar. (Henrik) 

Även om han inte bemöter den tänkta kritiken fullt ut tar resonemanget ovan 
ändå åtminstone delvis udden av presumtiv kritik. I textens avslutande del gör 
Henrik en nyansering och resultatsammanfattning: 
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 […] dessa likheter är alltför få för att man av dem ska kunna dra 
några generella slutsatser (Henrik) 

Med den formuleringen avväpnar han alla eventuella kritiker som skulle kunna 
hävda att han drar långtgående slutsatser på alltför lösa grunder. Niklas gör en 
liknande manöver i följande citat: 

Det är måhända lite naivt att likställa en lärares retoriska färdighet 
med ett vapen som kan innebära förödande konsekvenser för ele-
ver som befinner sig i samma klassrum. Att retoriken är ett poli-
tiskt maktvapen råder det dock ingen tvekan om. (Niklas)  

Här förekommer Niklas klander för att han jämför retorik med verkliga vapen. 
Genom att själv nämna att det kan uppfattas som naivt, mildrar han en tänkt 
kritik.  

Beata, slutligen, vill inte att läsaren ska uppfatta det som att hon tror sig ha 
behandlat hela ämnet ”retorik och lärarprofession”: 

Slutligen bör det tilläggas att detta område är mycket stort och att 
mycket mer finns att säga om detta ämne. (Beata) 

Genom att tydligt visa på medvetenhet om sin begränsning i förhållande till 
ämnet skyddar sig Beata i en situation där tänkt kritik skulle kunna framföras. 

7.2.2 Metatext introducerar språkhandlingar  
Metatext innebär en möjlighet för studenterna att positionera sig och att presente-
ra vilka övergripande språkhandlingar de tänker utföra i sin text (se 3.4.2).  

Inslagen av metatext ser olika ut i studenternas texter. Genrebestämningar 
återfinns framförallt i humaniorastudenternas texter, och de placeras ofta i inled-
ningen när studenterna introducerar den fråga som ska utredas. Då uppstår också 
automatiskt ett behov att benämna det man gör, vilket sker i formuleringar som 
”Jag ska i denna text diskutera”. Tre av humaniorastudenterna genrebestämmer 
på det sättet sina texter: Henrik kallar sin text för artikel, Hans sin för rapport 
och Hilda-Sara sin för utredning. Övriga benämner dem bara som text i största 
allmänhet, eller kategoriserar inte alls. (I exemplen nedan är genrebestämningar 
kursiverade och fetstilta, medan språkhandlingar är markerade med understryk-
ning).  

Det är just i dessa historiska samband som utgångspunkten för fö-
religgande artikel ligger, en artikel som framförallt har för avsikt 
att belysa kyrkorummets retorik, för att se huruvida man kan finna 
spår av denna i det ”traditionella” klassrummet. [Henriks kursiv] 
(Henrik)  

Denna rapport ska ge en kort beskrivning av några av de begrepp 
som den klassiska retoriken förespråkade från ca 400-talet före 
Kristus. (Hans) 
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Syftet med föreliggande utredning är att studera retorikens ur-
sprung och betydelse samt reflektera över om retoriken har en 
plats i dagens skola. (Hilda-Sara) 

Ibland introducerar studenterna metatext som enbart uttrycker språkhandlingar:  

Läroböckerna har alltid haft en stor betydelse för skolans under-
visning. I allmänhet påverkas innehållet i alla ämnen, men mate-
matiken i synnerhet, av hur läroböckerna ser ut. Därför är det av 
intresse att granska läroböckerna inom matematik lite närmre. 
(Natan) 

För vad står det egentligen i läroplanen som jag inte förstår om jag 
inte tar hänsyn direkt till retoriken? Det är vad jag ska försöka re-
dogöra för i det närmaste. (Harry) 

Avsiktsförklaringarna ovan innehåller en presentation av språkhandlingarna 
granska,35och redogöra för, men ingen genrebestämning. I Helena-Stinas meta-
text introduceras ingen egentlig språkhandling: 

Jag kommer i denna text inrikta mig på retorikens mål, konsten att 
övertyga, och lägga fokus på hur övertalningsstrategier kan använ-
das i undervisningssituationen. (Helena-Stina)  

Fraserna inrikta mig på eller lägga fokus på anger ämnesinriktning, men säger 
inget om vad det är Helena-Stina vill göra med sitt ämne. Vill hon diskutera, 
jämföra, redogöra för eller analysera den retorik hon ”inriktar” sig mot och ”lägger 
fokus” på? Helena-Stina gör en vag karaktäristik av det hon skrivit och benämner 
det bara som text i största allmänhet. 

Textens syfte kan också presenteras för läsaren med andra strategier än meta-
text. En sådan strategi är att använda sig av rubriker och underrubriker, eftersom 
också de ger ett slags löfte om vad texten kommer att innehålla. Skribenten kan 
själv kontrollera att löftet infrias genom att jämföra rubriken med brödtextens 
innehåll. Om de inte motsvarar varandra krävs nya underrubriker eller en om-
formulering av brödtexten.36 Ytterligare en strategi är att ställa direkta frågor 
(grå markering): 

Av detta kan man dra slutsatsen att i en lärosituation är en av lära-
rens största uppgifter att motivera eleverna till studier och att 
väcka deras intresse för ämnet i fråga. Kan retoriken hjälpa läraren 
med denna uppgift? (Hanna) 

                                                           
35 Här avses redovisning av en granskning, inte själva granskandet i sig. 
36 De naturvetenskapligt/tekniskt orienterade studenterna i undersökningen gör inga ex-
plicita presentationer av textens innehåll i sina texter. Det kan kanske ha sin förklaring i 
att de är vana vid en standardmall enligt IMROD-modellen (jfr Breivega Rongen 2001) 
där användningen av fasta rubriker ger en stadig struktur åt texten. Akronymerna IMRAD, 
IMROD, INRD (Introduction, Method, Results and Discussion) används för att beskriva 
innehållet i en standardmall för akademiska texter inom främst naturvetenskap. När stu-
denterna i den här aktuella uppgiften skriver en kortare utredande text håller de fast vid 
tanken på en fast struktur även om de inte sätter ut några rubriker. Om detta berättar Na-
tan i avsnitt 8.2. 
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Duktiga retoriker finns dock inte bara inom den politiska världen, 
utan de finns också inom lärarkåren. Om lärare är duktiga retori-
ker, betyder det att det finns ett politiskt vapen i vårat klassrum? 
Eller är retoriken inte alls något som kan liknas vid ett vapen? 
(Niklas) 

Genom att ställa direkta frågor förutsätter de här studenterna att läsarens tysta 
svar på frågan blir ”jaha, det är det du ska utreda”. Strategin att använda direkta 
frågor istället för explicit metatext fungerar så länge som själva texten sedan 
svarar på frågorna som ställts och inte på några andra. 

Beata, som har erfarenhet av både humanistiska och naturvetenskapliga studier, 
använder sig både av frågor (gråmarkerade), genrebestämning (fet kursiv) och 
introduktion av språkhandling (understrykning): 

Hur kan man som lärare förmedla kunskap så att så många som 
möjligt lyssnar och förstår? Vilka retoriska knep kan man ta till? 
Syftet med den här texten är att besvara dessa frågor kortfattat och 
utreda vilka möjligheter läraren har att vinna elevernas uppmärk-
samhet genom att vara en god retoriker. (Beata) 

Frågorna väcker läsarens nyfikenhet, metatexten snävar in syftet med texten och 
språkhandlingarna introduceras tydligt.  

7.2.3 Språkhandlingar  
Studenterna utför givetvis fler språkhandlingar än de utlovar i sin metatext. Ex-
empel finns på lägre nivåer i texten när de exempelvis refererar, utreder, infor-
merar, hänvisar, tolkar, eller diskuterar. Dessa nivåer undersöks inte i den här 
analysen. De erfarna studenterna meddelar i metatext att de utför följande språk-
handlingar: besvara, utreda, beskriva, redogöra för, belysa, studera och reflektera. 
De är alla acceptabla språkhandlingar i en akademisk diskurs (jfr Rienecker & 
Stray Jørgensen 2005). I tabell (2) visar jag vilka övergripande språkhandlingar de 
aktuella studenterna avser att utföra i sina texter.  

 
Tabell (2). Angivna språkhandlingar 
Student Angivna språkhandlingar 
Beata besvara, utreda  
Hanna inte explicit, ställer fråga 
Hans beskriva 
Harry redogöra för 
Helena-Stina inte explicit 
Henrietta inte explicit 
Henrik belysa  
Hilda-Sara studera, reflektera 
Natan granska 
Niklas inte explicit, ställer frågor 
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Men det finns också ett tydligt exempel på en ”oakademisk” språkhandling, i det 
här fallet i Niklas text. Niklas, som inte explicit anger någon språkhandling, 
avslutar sin text med ett, som jag tolkar det, försök att roa läsaren med en strof 
av Geijer:  

Låt oss avslutningsvis söka visdom i lyrikens värld: 

Skogen talar, böljan talar, bäcken talar allrabäst, tala djur och berg och da-
lar; mänskan talar allramest. – Tig du stilla ut i ringen, hör ej mycket på! 
Ty det bästa säger dig ingen. Vis är blott den, som kan tystna´n förstå. 
(Geijer 1951:182) (Niklas) 

Vid första anblicken kan det måhända upplevas vara lite fyndigt att avsluta en 
text om retorik med en strof om tystnad, men i den här situationen blir effekten 
kanske inte den avsedda. Eftersom citatet inte används för att belysa eller klargöra 
något, kan det dessutom uppfattas som överflödigt. Niklas har vid ett tidigare 
tillfälle hållit ett muntligt framförande på samma ämne, och då fungerade dikten 
på ett helt annat sätt och mottogs med förtjusning av publiken. När sedan Niklas 
skrev sin utredande text tog han inte hänsyn till skillnaden mellan ett förberett tal 
och en akademisk utredande text i det här avseendet. Citatet anknyter dock till 
ämnet för uppgiften, och det kan därför tolkas som mer eller mindre befogat (och 
underhållande) av olika läsare. 

7.2.4 Personlig röst: ”Får man skriva jag?”  
Personlig röst blir synlig i texter bland annat när pronomenbruk och bruket av 
passivkonstruktioner undersöks. Jag undersöker här på vilka olika vis studenterna 
antingen låter sin personliga röst höras (ofta genom bruk av pronomen i första 
person), eller undertrycker den (genom passivkonstruktioner) i texten. Av tabell (3) 
framgår hur studenterna låter sin personliga röst höras genom sitt pronomenbruk: 
 
Tabell (3). Förekomst av personliga och indefinita pronomen 
Student Personliga 

pronomen 
Indefinita  
pronomen  

Beata — man (10) 
Hanna vi (2) 

du, dig, ditt 
de (2) 

man (26)  

Hans vi, oss  man (9) 
Harry jag (9) 

du, dig (3) 
vi (4) 

— 

Helena-Stina  jag (2), mig — 
Henrietta jag  — 
Henrik jag, mig, oss, 

vi (2) 
man (3) 

Hilda-Sara oss — 
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vi 
de (2) 

Natan — — 
Niklas vårat (2), oss man 
 
Personliga pronomen i första person är den tydligaste signalen om att författaren 
framträder med egen röst i texten (Hyland 2002a, b). Ofta förekommer både 
framhävande och tillbakahållande av den personliga rösten. 

I Harrys text finns en tydlig personlig röst, och han deltar dels i ett resone-
mang om lärarutbildningen, dels i ett samhälleligt samtal om demokrati. Redan i 
inledningen slår han an en personlig ton: 

Jag kallar mig ömsom för lärarkandidat, ömsom för läraraspirant, 
beroende på tillförsikten för dagen. Är tillförsikten stor om att vi 
eller jag, kan göra någon skillnad till slut, kallar jag mig för lärar-
kandidat, i annat fall nöjer jag mig mera med att kalla mig för 
aspirant. I vilket fall som helst har vi en läroplan att följa till slut 
som kan fungera såväl som en karta som en beskrivning över vad 
vi kan nå. Om jag har nytta av läroplanen i det dagliga arbetet, har 
jag samtidigt en relation till densamma att odla om jag vill uppe-
hålla en enkel form av kritisk distans samtidigt. För vad står det 
egentligen i läroplanen som jag inte förstår om jag inte tar hänsyn 
direkt till retoriken? Det är vad jag ska försöka redogöra för i det 
närmaste. (Harry 

Ibland är det svårt att avgöra om textens jag syftar på första person (’jag’) eller 
på en tredje person, ’man’. Det sista jag-et i citatet från Harry ovan är t.ex. otve-
tydigt första person. Men de närmast föregående jag-en kan lika gärna bytas mot 
det allmänna ’man’ och då blir inte pronomenbruket så personligt trots allt. När 
texten avslutas återknyter Harry till inledningen, men byter då till du-tilltal och 
använder andra person när han talar till de blivande lärare som antas läsa texten: 

Annorlunda uttryckt, vill du som lärarstudent ta uppgifterna i sko-
lan på allvar, finns det kanske anledning att läsa läroplanen en 
gång till och fundera över vad begreppen eventuellt betyder för 
dig. Antingen du kandiderar till eller bara aspirerar på att bli lärare. 
(Harry) 

Ordet du kan, liksom jag, under inflytande från engelskan också användas som 
tredje personens indefinita pronomen man. Här använder Harry alltså pronomen 
på liknande sätt som i det första citatet – han skriver jag och du, men kan med 
det också mena ’man’. På så sätt kan Harry använda personlig röst utan att bli 
alltför personlig. Harrys svävande pronomenbruk i kombination med att hans 
argumentation rör ett sakförhållande – hur retoriken i läroplanerna påverkar lära-
rens arbete – gör att texten inte upplevs som alltför informell, trots att den inne-
håller många personliga pronomen och direkt tilltal.  

I de texter som innehåller en tydlig skribentröst finns också exempel på hur den 
undertrycks. Det finns en medveten, enligt min tolkning, variation av personliga 
och opersonliga uttryckssätt i studenternas texter. Ett sätt att undvika personlig 
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röst är att använda passiva verbformer, vilket är en vanlig strategi i några av de 
undersökta texterna. I tabell (4) redovisas de ”jag-döljande” passivkonstruktioner 
där studenten undviker personliga pronomen för att undertrycka den egna skri-
bentrösten.37  

 
Tabell (4). Förekomst av jag-döljande passivkonstruktioner 
 
Student Passiv 
Beata Slutligen bör det tilläggas... 
Hanna — 
Hans Alla begrepp som tas upp i denna rapport... 
Harry Vidare kan det påstås. . . 
Helena-Stina Det tredje acceptanskriteriet lämnas utanför denna text... 
Henrietta — 
Henrik avses här... 

som den beskrivits ovan... 
Hilda-Sara vilka nämnts ovan... 
Natan Samtidigt kan det tyckas... 

Men fortfarande kan det inte urskiljas...  
För det tredje kan det poängteras. . . 
Det som oftast förbises... 
...kan flertalet intressanta olikheter urskiljas 

Niklas — 
 
Ett citat ur Natans text får stå som exempel på hur studenterna använder passiv 
för att undvika att bli alltför synliga själva i texten:  

Det som oftast förbises är det faktum att matematiken är ett språk. 
Vid jämförelse av vilket nationellt språk som helst kan flertalet in-
tressanta olikheter urskiljas. Det första är att matematiken fungerar 
som ett universellt språk, till skillnad från alla nationella språk som 
är geografiskt begränsade. För det andra är matematikens grund-
principer fastställda, samtidigt som språket är i ständig förändring. 
För det tredje kan det poängteras att matematiken har ett oändligt 
utbud av tal och problem då språket tvärtom har ett begränsat antal 
ord och uttryck. Ett exempel på denna skillnad mellan matematik 
och ett nationellt språk syns synnerligen i litteraturen. Med ett all-
mänt ordförråd inom svenskan kan så gott som all svensk litteratur 
läsas och förstås. (Natan) 

Av citatet ovan framgår att Natan är mån om att hålla sig själv utanför texten, 
och att han uppfattar sin egen frånvaro i texten som passande i en akademisk 
kontext.  
                                                           
37 I studenttexterna finns flera andra fall av passiv där undertryckandet av den egna rösten 
inte är målet. Exempel: ”annars kommer inte det som läraren säger att tas emot av elever-
na” (Helena-Stina) och ”elevernas intresse bibehålls” (Beata). Sådana passivkonstruktio-
ner redovisas inte här. 
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Studenterna visar upp olika sätt att undertrycka sina personliga röster. I Na-
tans text saknas personobjekt i formuleringen ”därför är det av intresse”, vilket 
också fungerar som undertryckande av personlig röst. Henrik kombinerar en 
personlig och något prästerlig röst med passivkonstruktioner: 

Kyrkorummets utformning så som den beskrivits ovan för kanske 
inte direkt tankarna till det ”traditionella” klassrum som vi känner, 
men låt oss granska saken närmare. (Henrik) 

Hans, Beata och Hanna använder det indefinita man flitigt (9, 10 respektive 26 
gånger), och lyckas därmed hålla sig själva utanför texten på ett plan, samtidigt 
som de på ett annat är mycket närvarande, men ändå gömda bakom det indefinita 
man:38 

Oftast är det talarens fel om någon somnar under framställningen, 
därför bör man inte som talare utsätta den som somnar för sarkasm 
eller frågor. Då riskerar man att vända hela gruppen mot sig, efter-
som det blir en obehaglig situation för alla. (Beata) 

Man måste ha känsla för decorum, för att kunna vinna över åhö-
rarna på sin sida och skapa intresse för ämnet. Under föreläsning-
ens gång måste man också med jämna mellanrum känna av att alla 
i publiken hänger med och förstår vad man menar. (Hanna) 

Man ska vara kreativ och experimentera med fyndiga uttryck. Man 
kan tex använda sig av överdrifter för att väcka liv i en oengagerad 
publik! (Hans) 

Den person som ofta avses med man är inte skribenten själv, utan syftar i de här 
fallen på en tänkt talare eller lärare. Man (i betydelsen ’vem som helst, någon, 
folk i allmänhet’) har ibland en vardaglig klang och fungerar inte helt friktions-
fritt i akademiska texter, åtminstone inte när det används så frekvent som i Beatas, 
Hannas och Hans texter. De många upprepningarna kan i de här fallen, åtminstone 
för somliga läsare, vara mer störande än pronomenbruket i sig.  

7.3 Tecken i texten på akademiska 
textkonventioner 
De centrala akademiska textkonventioner som undersöks här är referat, referens-
hantering och citat (se avsnitt 3.4.3). Korrekt användning av dessa redskap kan 
sägas vara tecken i texten på att studenterna har utvecklat del av en allmän aka-
demisk skriftspråkskompetens och att de kan visa sin kunskap på ett sätt som 
accepteras av den akademiska språkgemenskapen. 

                                                           
38 Det är här viktigt att skilja på det indefinita pronomenet man, och det allmänna, vardag-
liga man som används i första person när skribenten inte vill säga jag. En skribent som 
känner till svårigheterna med att hantera röst i akademiska texter kanske istället väljer att 
använda det indefinita pronomenet man som ett sätt att undvika personlig röst.  
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7.3.1 Referat med eko av källtexter 
I kapitel 5 visar jag hur nyblivna studenter har svårt att förhålla sig självständigt 
till källtexterna och hur deras texter ofta innehåller avskrift i större eller mindre 
omfattning. I de erfarna studenternas texter förekommer inte avskrift av källorna 
på samma sätt som hos de nya studenterna. Vid en genomgång av de källtexter 
som förekommer i studenttexterna framkommer att de erfarna studenterna 
genomgående behärskar referatteknik och att de uppvisar en språklig självstän-
dighet gentemot källorna. De kan alltså uttrycka sig om ett tidigare beskrivet 
sakförhållande, och de använder då för det mesta egna ord. Undantaget är Henri-
etta som i meningen Mona Sahlin bryter mot konventionerna i politiken med sin 
personliga och rättframma stil (Karlberg 1998:102) gör en exakt avskrift av 
källan. Men Henrietta sätter emellertid ut en mycket noggrann sidhänvisning i en 
direkt påföljande referens, och det finns därför anledning att tro att Henrietta 
bara kan ha glömt att markera citatet med korrekt teckenbruk. 

Ibland ekar dock källtexten i studenternas ordval och fraseologi utan att det 
för den skull övergår i avskrift. I Hilda-Saras text förekommer till exempel ordet 
uppbackare i samband med ett resonemang om retoriska färdigheter hos ameri-
kanska politiker. Ordet finns också i den artikel om Arnold Schwarzenegger som 
Hilda-Sara hänvisar till (Wederkinck Olesen 2004). Likaså hänvisar hon till en 
passage hos Cassirer (1997:22) där frasen juridiskt ombud och ordet tävlingsgren 
återfinns. De här två orden återkommer sedan när Hilda-Sara skriver sin egen 
text. Henrik lånar frasen ledaren för skolväsendet (Jarlet 2001:52), Helena-Stina 
återbrukar istället stryker dem medhårs (Hellspong 1992) och Natan får frasen 
kulturhistorien och nutida tillämpningar från Skolverkets webbplats (2006).  

7.3.2 Referatmarkörer  
Referatmarkörer talar om vem som bär ansvar för de olika påståenden som inte 
tillhör den skrivande studenten själv. Om man, som några av studenterna i 
analysen gör, använder referatmarkörerna påstår A eller berättar B, kan det 
eventuellt tolkas som antydan till en betvivlande attityd. Även markörerna tror C 
eller tycker D kan signalera att skribenten inte riktigt tror på den som gör utsagan 
och därför kanske tar avstånd från den. I exemplen nedan kan referatmarkörerna 
uppfattas som osäkerhet om vad markörer av olika slag signalerar när texterna 
ingår i vetenskapliga samtal:  

Som kuriosa berättar Cassirer att i det klassiska Greklands olym-
piska spel så ingick faktiskt retorik som en enskild tävlingsgren 
(1997:22). (Hilda-Sara) 

Lennart Hellspong tycker att åtskilliga kvinnor har bättre för-
utsättningar att bli goda talare än män. (i Hagman/Johansson 
1996:51). (Henrietta) 

Studenter som istället använder markörer som skriver X, påpekar Y och beskriver 
Z kan undvika vad som kan uppfattas som ofrivilliga ställningstaganden. Av 
tabell (5) nedan framgår vilka referatmarkörer studenterna använder i sina texter. 
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Tabell (5). Förekomst av referatmarkörer 
Student 
 

Referatmarkörer 

Beata enligt (3), skriver, fortsätter med 
Hanna enligt (2) 
Hans ger, skriver 
Harry referens med förkortningen Jfr 
Helena- Stina  skriver (2), menar (3), skriver om, enligt (2) 
Henrietta tror, tycker (2), anser (3), hävdar, sammanfattar, enligt  
Henrik skriver  
Hilda-Sara använt sig av, beskriver, citerar, påpekar, berättar (2), redogör 

för, understryker, enligt 
Natan — 
Niklas skriver 
 
En iakttagelse är att det är studenter från humaniora som oftast använder explicita 
referatmarkörer. Några avsnitt ur texterna står nedan som illustrerande exempel på 
hur studenter med bakgrund inom olika ämnen inom humaniora använder refe-
ratmarkörer:  

Angående det förstnämnda, som denna artikel fokuserar på, skriver 
Martling: ”Från äldsta tid har man varit angelägen om att i kyrko-
byggnaden och kyrkorummet bygga in en synlig förkunnelse…” 
(1994: 18). (Henrik) 

Peter Cassirer påpekar också i sitt verk Huvudlinjer i retorikens 
historia (1997) hur det grekiska folket vid denna tid inte hade juri-
diska ombud, istället fick varje medborgare föra sin egen talan i 
domstolen (1997:22). (Hilda-Sara)  

Hellspong (1992) menar att det finns två olika övertalningsstrate-
gier att använda sig av, assimilation och ackommodation. Dessa 
begrepp har Hellspong lånat av Piaget, som använde dem för att 
förklara sina kognitiva teorier. (Helena-Stina) 

I den ena av de två texter som är skrivna av studenter från naturvetenskapliga 
ämnen saknas referatmarkörer. I Natans text finns inga ord eller fraser som visar 
att han refererar någon annan text. Niklas däremot, använder ett enstaka skriver, 
men håller i övrigt texten fri från referatmarkörer. Dessa båda studenter sätter 
istället ut referensmarkörer efter det yttrande eller det sakförhållande de vill 
belägga, men känner inget behov av att beskriva den processen i ord. Då ser det 
ut så här: 

Ett läromedel är ett komplement för läraren, när denne ska försöka 
hjälpa eleverna att uppnå läroplanens mål, detta till skillnad från en 
lärobok som är ett mer fulltäckande verk (Starkenberg 2003). (Na-
tan) 
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Harry har visserligen sin hemvist inom humaniora, men gör ändå inga explicita 
referatmarkörer. Däremot använder han sig av jfr i sina hänvisningar, vilket 
också är en slags referatmarkör.  

7.3.3 Referenshantering  
Korrekt referenshantering är tydligt efterfrågad i uppgiftsformuleringen. I det här 
avsnittet analyseras referensernas frekvens och innehåll.  

Ett hav av källor 
Studenternas ansträngningar att visa att de är duktiga och har ”knäckt koden” 
syns tydligt i frekvensen av referensmarkörer i de texter som analyseras här.39 
När jag resonerar om hänvisningar enligt Oxford- eller Harvardsystemet använ-
der jag ordet referensmarkör eller hänvisning synonymt. När istället innehållet i 
kopplingen diskuteras används referens. (se avsnitt 3.4.3). 

I de erfarna studenternas texter är det allt som oftast mycket tätt mellan refe-
rensmarkörerna, vilket vid en snabb anblick ger texten en seriös akademisk prägel. 
Men ibland kan kanske studenterna tyckas alltför ivriga att sätta ut hänvisningar. 
I Hilda-Saras text ser det exempelvis ut så här i ett stycke (min fetstil): 

Ordet ”retorik” härstammar från grekiskan och betyder helt enkelt 
”konsten att tala”. I essän ”Retorik” (1992) beskriver Kurt Johannes-
son Aristoteles tankar och hur dennes lärobok Retoriken kom att bli 
en inspirationskälla för efterföljare, likt Cicero. Johannesson citerar 
Aristoteles definition av vältalighet: ” ’Retorik är konsten att vad än 
det gäller finna vad som är bäst ägnat att övertyga’ ” (1992:18). Pe-
ter Cassirer påpekar också i sitt verk Huvudlinjer i retorikens histo-
ria (1997) hur det grekiska folket vid denna tid inte hade juridiska 
ombud, istället fick varje medborgare föra sin egen talan i domstolen 
(1997:22). Det var med andra ord ytterst viktigt att kunna tala för sin 
sak och uttrycka sig på rätt sätt. Retoriken fick hög status och kring 
Medelhavet inrättades talarskolor där medborgarna kunde förkovra 
sig i denna ädla konst. Som kuriosa berättar Cassirer att i det klas-
siska Greklands olympiska spel så ingick faktiskt retorik som en en-
skild tävlingsgren (1997:22). (Hilda-Sara) 

Hilda-Saras text innehåller en mängd referensmarkörer och det är tydligt att hon 
hellre vill hänvisa en gång i onödan än att bli anklagad för plagiat eller stöld av 
tankegods. De fem hänvisningarna ovan skulle, för läsbarhetens skull, kunna 
sammanföras och effektiviseras. Då flera hänvisningar från samma källa före-
kommer två eller flera gånger direkt efter varandra är det kutym att använda 
språkliga konstruktioner som ibid. (lat. ’på samma ställe’) eller förkortningen a.a. 

                                                           
39 Läsaren ska här påminnas om att begräsningen för textens längd var 700 ord, alltså cirka 
en och en halv sida skriven text. Självklart finns inga fixa rekommendationer för ett accepta-
belt antal hänvisningar i kortare texter, men jag resonerar här om hänvisningarna i studenter-
nas texter främst utifrån hur de påverkar läsbarheten samt hur de visar hur studenterna för-
stått uppgiften och tillägnat sig den akademiska koden. 
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(’anfört arbete’). Harvardsystemet med parentetiska referensmarkörer stoppar här 
upp läsningen något, åtminstone för somliga läsare som är ovana vid systemet. 

I Hannas text nedan är alla meningar utom två i ett stycke försedda med en 
referensmarkör enligt Oxfordsystemet, alltså med fotnoter. I både Oxford- och 
Harvardsystemet finns också möjligheten att använda sig av kommenterande 
fotnoter. Där kan skribenten på ett kraftfullt sätt markera grupptillhörighet, föra 
en parallell diskussion eller framföra invändningar mot presumtiv kritik (se vidare 
Blåsjö 2005:38). Denna möjlighet utnyttjar inte Hanna eller någon annan av 
studenterna i undersökningen, kanske för att texten är alltför kort och inte ger 
utrymme eller heller anledning att föra parallella resonemang.40  

Retorik handlar om att övertyga.4 Enligt Imsen är en av de saker 
som är direkt avgörande för hur eleverna tar till sig undervisningen 
lärarens entusiasm för ämnet.5 De elevgrupper som är minst intres-
serade och motiverade av det läraren berättar kräver också det 
största engagemanget från sin lärare.6 Läraren måste alltså förbe-
reda sig mer inför dessa gruppers lektioner. Det är alltså bra att 
känna av publikens/elevernas sinnestämning och/eller inställning 
till ämnet. Man måste ha känsla för decorum, för att kunna vinna 
över åhörarna på sin sida och skapa intresse för ämnet.7 Under fö-
reläsningens gång måste man också med jämna mellanrum känna 
av att alla i publiken hänger med och förstår vad man menar.8 

____________________ 
4Johannesson, Kurt (1992). Retorik I Strömquist, Siv (red.). Tal 
och samtal. Lund: Studentlitteratur. s.20 
5 Imsen, Gun (1999). Lärarens värld. Introduktion till allmän di-
daktik. Lund: studentlitteratur, s.42 
6 Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: 
Gleerups. S.22 

7Johannesson, Kurt (2005). Svensk retorik. Från medeltiden till 
våra dagar. Stockholm: Norstedts förlag, s.337 
8 Strömquist, s.46 

 
För en del läsare innebär Oxfordsystemets notsystem att de täta referensmarkö-
rerna inte blir lika påtagliga som i exemplet Hilda-Sara, där Harvardsystemets 
parenteser – som tar större plats i texten – stoppar upp läsningen. Viljan att visa 
sig kompetent och duglig inom det akademiska normsystemet har Hilda-Sara och 
Hanna gemensamt. En motsatt ytterlighet representeras av Hans. Hans text inne-
håller inga referensmarkörer alls, utan han nämner bara två författare vid namn. 
Övriga studenter använder referensmarkörer i medeltal vid sju tillfällen i sina 
texter.  

Studenterna väljer i liten utsträckning att sätta ut referensmarkörer enligt mönstret 
”Ask (2007)”, alltså i direkt anslutning till angivelsen av ett författarnamn. Denna 

                                                           
40 Hanna är ensam i undersökningen om att använda Oxfordsystemet. För att inte Hannas 
fotnoter ska blandas med mina, placerar jag i fortsättningen citat ur hennes text inom en 
ruta. 
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typ av referensmarkör förekommer totalt fyra gånger. Det kan innebära att studen-
terna vill undvika att bygga argumentationen på en enskild författare och att de 
hellre hänvisar till enstaka påståenden (vilket de gör totalt 40 gånger). 

 Referensmarkör kan också sättas ut vid angivelsen av en titel, vilket exem-
pelvis Beata gör vid fem tillfällen. Att i texten skriva ut långa titlar med tillhö-
rande referens kan också få effekten av dekoration, snarare än information. Så 
här kan det se ut när Helena-Stina och Hilda-Sara dekorerar sina texter med 
fullständiga titlar:  

Lennart Hellspong skriver bl.a. Om retoriska övertalningsstrategier 
i Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik (Studentlitteratur, 
Lund, 1992.§§). (Helena-Stina) 

”Att ordna argumenten är lika viktigt för talaren som det är för 
fältherren att ordna trupperna.” Stefan Hedlund och Kurt Johan-
nesson har i Marknadsretorik (1993) använt sig av dessa bevinga-
de ord som en gång uttalades av Cicero, en av de största vältalarna 
i retorikens historia (1993:61). (Hilda-Sara) 

Peter Cassirer påpekar också i sitt verk Huvudlinjer i retorikens hi-
storia (1997) hur det grekiska folket vid denna tid inte hade juri-
diska ombud, istället fick varje medborgare föra sin egen talan i 
domstolen (1997:22). (Hilda-Sara) 

Hur läsaren uppfattar bruket att ange hela titlar inne i texten varierar. Å ena sidan 
kan man hävda att all fullständig bibliografisk information finns i litteraturlistan 
och att titeln alltså inte behöver ta plats i löptexten. Å andra sidan kan det uppfattas 
som en läsarservice att titlar anges på så vis, eftersom det bidrar till en förståelse 
av sammanhanget. 

Ett annat intressant drag i de erfarna studenternas texter är att de ibland förser 
också allmängods med referens. Ett utdrag ur Niklas text får tjäna som exempel 
på det: 

År 1933 valdes nazistiska partiets, Adolf Hitler, till rikskansler i 
Tyskland (Prismas uppslagsbok 1988:255). Utnämningen av denna 
österrikare till rikskansler var startskottet för en mörk period i Eu-
ropas historia. Adolf Hitler var en man vars ideologiska övertygel-
se ledde till att flera miljoner judar och zigenare fick sätta livet till 
i något som idag kallas, förintelsen. Det var en obarmhärtig mass-
utrotning. Judarna fördes till förintelseläger, anstalter för masslik-
vidation, och avrättades (Prismas uppslagsbok 1988:202). (Niklas) 

Det bör sannolikt vara allmänt känt att Adolf Hitler tog makten i Tyskland på 
1930-talet och att detta fick fasansfulla följder för många människor – alltså är 
hänvisningarna här kanske överflödiga. Niklas vilja att göra rätt är uppenbar, 
men effekten av det nogsamma hänvisandet till allmängods blir att texten stöter 
på motstånd hos akademiska läsare. Hanna hänvisar också flitigt till allmängods 
när hon sätter ut hänvisningar till självklarheter som att lärares entusiasm påverkar 
undervisningen och att jobbiga elevgrupper kräver mycket förberedelser från 
lärarens sida: 
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Enligt Imsen är en av de saker som är direkt avgörande för hur 
eleverna tar till sig undervisningen lärarens entusiasm för ämnet.5 
De elevgrupper som är minst intresserade och motiverade av det 
läraren berättar kräver också det största engagemanget från sin lä-
rare.6 

__________________ 
5 Imsen, Gun (1999) Lärarens värld. Introduktion till allmän didak-
tik. Lund: studentlitteratur. S 42. 
6 Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gle-
erups. S.22 

Strängt taget är hänvisningarna till Imsen och Strömquist inte nödvändiga eftersom 
innehållet är självklart för de flesta läsare, åtminstone inom den kontext (lärarut-
bildningen) där texten ska läsas.  

Ad fontes! Rätt men ändå inte riktigt rätt 
Skribentens distans eller närhet till källorna är central i det akademiska skrivandet. 
Referenserna gör det möjligt för läsaren att gå tillbaka till källorna för att få 
ytterligare information eller för att kontrollera hur skribenten förhåller sig till 
sina källor. Det gjorde jag, och fann det problematiskt hur studenterna använder 
och tolkar innehållet i de källor de refererar till. Det som på ytan ser korrekt och 
sakligt ut visar sig dölja varierande sätt att närma sig en källa och återanvända 
den i sin egen text. Referenserna i sin mångfald och sin ofta grafiskt korrekta 
utformning ger ett akademiskt sken. Som jag visat ovan uppvisar nio av de tio 
erfarna studenterna en god färdighet i att hänvisa och att mekaniskt använda 
olika referensmarkörer. Men vad är det studenterna gör när de refererar till en 
tanke, en teori, ett påstående eller ett sakförhållande? Vad visar sig referenserna 
egentligen innehålla? Är referenserna befogade eller bara dekorativa? 

Vid en granskning av alla referenser i förhållande till originalkällorna gjorde 
jag tre iakttagelser om studenternas hantering av källornas innehåll: 

 
(1) Studenterna hänvisar till inledningar, inledningskapitel och ord-

förklaringar där författaren introducerar en tanke. Till ämnets 
fördjupning längre in i texten finns inga hänvisningar. 

 
Ett utdrag ur Hannas text får exemplifiera hur det kan se ut när studenten inte 
hänvisar till ett fördjupat resonemang: 

Som lärare kan man arbeta med ethos, att skapa en bild av sig själv 
hos eleverna som inger respekt för sin person.14  

____________________ 
14 Johannesson, (2005). s 338  

Följer man referensen tillbaka till källan ser vi att Hanna valt att inte alls använda 
sig av Johannessons fylliga resonemang om ethos. Istället leder referensen till en 
lista med ordförklaringar i bokens slut där begreppet definieras i korta ordalag. 
Så gör Hanna konsekvent med termerna decorum, docere, ethos och pathos. 
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(2) Källtextens tanke rycks ur sitt sammanhang och blir tvångsin-

lemmad i ett annat. 
 

Henrik tvångsinlemmar fakta från källan i den egna texten via små förskjutningar 
av innehållet i källtexten. Detta visar sig genom att han refererar en enstaka me-
ning, snarare än ett sammanhang Resultatet blir inte helt fel, men inte heller helt 
rätt och därför svårt att komma åt. I en referens till Jarlet (2001:52) hävdar Henrik 
t.ex. att författaren skrivit om ”skolans och kyrkans långa gemensamma histo-
ria”. Den tolkningen finner visst stöd i källans korta passus om folkskolestadgan 
och kyrkoherdens ansvar för utbildningen. Resten av det textparti som referensen 
hänvisar till handlar övervägande om prästen som läkare, inte prästen som lärare. 
Men skolan och kyrkan har en lång, gemensam historia, så påståendet kan ändå 
vara rimligt även om det är tveksamt om just den här referensen ger det så mycket 
stöd.  

Ytterligare ett exempel finns i Hannas text: 

Att lära sig saker kan vara arbetsamt men inlärning kan underlättas 
om man är intresserad av det man ska lära in1  

____________________ 
1 Liedmann, Sven-Eric (2001). Ett oändligt äventyr. Om männi-
skans kunskaper. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. s.23 

 
Förutom att utsagan tillhör det allmänt kända (särskilt i de utbildningssammanhang 
där ju texten läses), så är den också en subtil förvanskning av vad Liedman säger. 
Referensen är tagen ur sitt sammanhang, eftersom originaltexten handlar speci-
fikt om lärande och datoranvändning. Hanna använder den i mer allmän bemär-
kelse om inlärning i stort, och det gör inte utsagan osann.  

Om originaltexten istället är allmänt hållen, använder Hanna den mer specifikt:  

De elevgrupper som är minst intresserade och motiverade av det 
läraren berättar kräver också det största engagemanget från sin lä-
rare.6 

___________________ 
6 Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gle-
erups. S.22 

 
Siv Strömquist (2001) skriver i Konsten att tala och skriva i allmänna ordalag 
om att framträda muntligt, men Hanna får det att se ut som om det handlar om 
muntlig produktion specifikt i en skolkontext. I Strömquists text finns exempel-
vis inte orden lärare eller klass, utan istället finns talare och åhörare. Nu an-
vänds källan dock som lärobok för gymnasieskolan, vilket gör Hannas tolkning 
av texten förståelig, om ändå inte korrekt. 

I Helena-Stinas fall handlar det om att hon inte riktigt har förstått källtexten. 
Hon tolkar exempelvis ’assimilation’ och ’ackommodation’ som övertalnings-
strategier snarare än som begrepp som berör individens kunskapsbyggande. 
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Hellspong talar strängt taget inte alls om skolan, men Helena-Stina får det att se 
ut så i sin text genom små glidningar av innehållet i källtexten. 

Hellspong (1992) menar att det finns två olika övertalningsstrate-
gier att använda sig av, assimilation och ackommodation. Dessa 
begrepp har Hellspong lånat av Piaget,  som använde dem för att 
förklara sina kognitiva teorier. Att assimilera kunskaper innebär att 
med hjälpa v förförståelse foga nytt till det redan existerande. Lä-
raren måste, för att kunna använda sig av denna strategi, känna till 
på vilken nivå eleverna ligger d.v.s. vad vet de? (Helena-Stina) 

För läsaren ser det i citatet ovan ut som om Hellspong rör sig i en skolkontext 
när han diskuterar begreppen ’assimilation’ och ’ackommodation’, vilket inte är 
fallet. Helena-Stina gör heller ingen ansträngning i sin text för att visa att appli-
ceringen av Hellspongs resonemang på skolkontexten är hennes egen. 

Niklas tvingar även han in fakta från källtexten i den egna. Han gör en generös 
tillämpning av Johannesson (1992) som ger en historisk genomgång av retori-
kens kända namn Platon, Aristoteles och Cicero. Men Niklas hänvisning speglar 
inte det innehållet när han skriver: ”Politikernas förmåga att övertyga sina åhörare 
är deras främsta vapen i försöken att nå sina politiska mål (Johannesson 1992).” 
Återigen är det ett rimligt påstående som är svårt att kritisera, men den angivna 
referensen till Kurt Johannesson stödjer inte helt det Niklas säger. Alltså, han gör 
inte helt fel, men heller inte helt rätt. 

 
(3) Grafiskt korrekt angivna referenser leder inte rätt. 
 

Beata ger en referens till citatet ”Retorik är att se andra, att bry sig om andra” 
(Josefsson 1999:26), som inte står att finna på den angivna sidan i källtexten. 
Referensmarkören är grafiskt korrekt angiven, men kan inte sägas leda någonstans. 
Henrietta har också två referenser som inte fungerar tillfredsställande för den 
läsare som önskar gå tillbaka till källtexten för att läsa mer. Att referenserna på 
det här viset leder ut i tomma intet kan naturligtvis bero på slarv eller misstag i 
skrivprocessen. Men vetskapen om att lärare troligtvis inte kontrollerar källorna 
så noggrant som i den här analysen kanske påverkar hur omsorgsfullt studenterna 
själva granskar sina källor då texten ska lämnas in.  

Två av studenterna avviker i fråga om referenshantering. Hans skriver i sin 
text att han använder två källor men visar inte med referensmarkörer i texten 
vilken av dessa två som ska tillskrivas vad. Däremot gör han omskrivningar i 
löpande text med enstaka referatmarkörer, och dessa skulle välvilligt kunna tol-
kas som referenser. Hans har gått igenom en lång universitetsutbildning och vet 
att det måste synas i texten vad han läst, och han löser det på sitt eget vis.  

Natan lutar sig mot en enda källa i hela sin text; Starkenberg (2003) används 
kontinuerligt i hela texten, men får endast en synlig plats i slutet av sista stycket 
och då i ett ganska allmänt resonemang om lärobok och läromedel. Natan gör, i 
motsats till de andra studenterna, för få referenser, vilket också kan tänkas 
påverka en akademisk läsares inställning till texten. 
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Det goda exemplet, slutligen, hämtas från Harrys text. Det finns föga att in-
vända mot källtexternas användning där:  

I det senare fallet har vi en tolkning som säger att betoningen på 
demokrati i läroplanen är ett uttryck för att historien och verklighe-
ten ger och har gett alltför grymma bevis på vad ett antidemokra-
tiskt samhälle kan ställa till med, mest åskådliggjort under andra 
världskriget. I hopp om att kunna minska risken för liknande ur-
spårningar i framtiden har läroplanerna i Sverige som mål att fost-
ra fram ett definitivt demokratiskt samhälle (Orlenius 2001:59-61). 
(Harry) 

Referensen är i det här fallet helt rimlig. Vid en läsning av Orlenius Värdegrunden 
– finns den? (2001) finner jag att det som sägs på de angivna sidorna har Harry 
sammanfattat och återgivit med egna ord i passagen ovan. Innehållet är inte tillyxat 
eller tvångsinlemmat, utan tvärtom befogat. 

7.3.4 Citat – funktion eller dekoration?  
Att ordagrant citera källtexter för att förstärka sin argumentation är dels en allmän 
och grundläggande del i det akademiska skrivandet, dels – i det här fallet – en 
del av en examination. Studenterna skulle i sin text visa att de behärskar citattek-
nik. Flest citat, sju, har Henrietta, vilket skulle kunna vara ett tecken på att hon är 
mån om att förstärka det hon påstår med citat ur litteratur. Beata, Hanna, Henrik 
och Harry citerar bara vid ett tillfälle i sina texter, vilket var vad som krävdes 
som ett minimum för betyget Godkänd. De här studenterna gör alltså exakt vad 
som krävs av dem och inte mer. Citaten är i de flesta fall rimliga i sammanhanget. 
Aristoteles ord ”Retorik är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst 
ägnat att övertyga” förekommer i tre av de tio texterna (Hilda-Sara, Niklas, 
Hans). Hans citerar visserligen, men gör inga källhänvisningar till citaten. Helena-
Stina och Natan citerar inte alls.  

Studenternas citat sorteras nedan efter deras funktion i texten. Jag visar hur 
studenterna använder citat 1) som exempel, 2) som utgångspunkt för diskussion 
och 3) som dekoration. 

Citat som exempel 
I Hans, Harrys, Hannas och Henriettas fall tjänar citaten som exempel på påstå-
enden de gör i sina texter. Hans presenterar påståendet att antikens greker kunde 
göra karriär som advokater och ämbetsmän och använder ett citat utan citatreferens 
som exempel på det: 

Kurt Johannesson skriver att “Cicero kunde tjäna som sporrande 
exempel. I sin ungdom studerade han retorik, först i Rom och se-
dan i i konstens gamla hemstad, Athen. Så började han uppträda 
som advokat och lyckades vinna i några sensationella och skenbart 
hopplösa mål”. (Hans) 

I Harrys text diskuteras demokrati i förhållande till utbildning. Bland annat 
ställs frågan vad lärare bör tänka på när de ägnar sig åt demokratisk fostran i 
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klassrummet. För att svara på den frågan använder Harry ett citat från läroplanen 
som tjänar som exempel på vad det är ålagt lärare att undervisa om:  

[…] vad är det vi, jag eller du, ska tänka på egentligen när vi för-
ment ska fostra fram demokratiska medborgare? Flera exempel 
återges förvisso i läroplanens framför allt första delkapitel, men 
även här är det en fråga om retorik i viss mån. Ett exempel 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 
män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 
skolan ska gestalta och förmedla. (Lärarboken 2005:42) (Harry) 

Att förankra sina påståenden med exempel och citat hämtade från läroplaner och 
andra styrdokument är en vanlig strategi hos lärarstudenter som skriver för andra 
lärarstudenter inom lärarutbildningen. Detta tillvägagångssätt finns hos Hanna 
som väljer citat ur Lpf 94 för att exemplifiera ett påstående om att elevers lärande 
påverkas av intresse för ämnet. Så här citerar Hanna:  
 

Att lära sig saker kan vara arbetsamt men inlärning kan underlättas 
om man är intresserad av det som man ska lära in.1 Enligt Lpf 94 
ska undervisningen ”utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar”2 

____________________ 
1 Liedmann, Sven-Eric (2001). Ett oändligt äventyr. Om människans kunskaper. 
Stockholm: Albert Bonniers Förlag. s.23 
2 Lpf 94, SKOLFS 2003:18 

 
Valet av citat stöder inte påståendet i någon större utsträckning, men Hanna visar 
ändå sin tillhörighet i den lärarstudentdiskurs där skolans styrdokument innebär 
naturliga referenser. Dessutom möter Hanna examinationens krav när hon visar 
att hon kan citera, om än kortfattat. 

Henrietta anför vid tre tillfällen citat som tjänar som exempel på det hon påstår i 
texten. Här presenteras det tydligaste av dem, när Henrietta utreder hur en talares 
ethos fungerar på olika sätt för män och kvinnor:  

I det sammanhanget har talarens ethos en stor betydelelse, men för 
kvinnor är ethos något annat än för män och det gäller fortfarande 
vår tid och vårt samhälle. Mral tror att ”grundproblemet för kvinn-
liga talare ligger i att deras primära ethos på grund av traderade 
stereotyper och mönster av över- och underordning, generellt och 
principiellt är svagare och mera ifrågasatt, än männens” (2003:38). 
(Henrietta) 

Henrietta ger exempel på hur ethos kan förstås ur ett genusperspektiv och som 
stödargument använder hon ett citat från Mrals (2003) text.  
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Citat som utgångspunkt för diskussion 
En närmare granskning av de citat som förekommer i studenternas texter visar att 
de oftast är befogade och stärker argumentationen i texten. Henrik använder ett 
citat som utgångspunkt för en diskussion om likheter mellan klassrummet och 
kyrkorummet. Citatet lyder: ”Från äldsta tid har man varit angelägen om att i 
kyrkobyggnaden och kyrkorummet bygga in en synlig förkunnelse…” (1994: 
18). Därefter bygger Henrik själv på med kopplingen till klassrummets utformning: 

Kyrkorummets utformning så som den beskrivits ovan för kanske 
inte direkt tankarna till det ”traditionella” klassrum som vi känner, 
men låt oss granska saken närmare. Till exempel torde ju basili-
kans församlings- respektive prästsektioner utan större svårighet 
kunna jämföras med lärarens ”katederområde” respektive elever-
nas ”bänkområde” – en struktur som dessutom förstärks genom att 
man i både klassrum och kyrka inte sällan kan finna en i golvet 
konstruerad nivåskillnad. Och upplever inte de flesta elever lärar-
/katederområdet som en ”annorlunda”, respektingivande och kan-
ske inte sällan skrämmande, plats eller miljö att vistas i? (Henrik) 

Genom att utgå från citatet om kyrkorummets inbyggda förkunnelse kan Henrik 
sedan utveckla vilka motsvarigheter som kan finnas i klassrummets utformning 
och möblering.  

Citat som dekoration  
Studenterna använder också citat som inte tillför texten någon egentlig ny infor-
mation, och som därför snarast kan sägas ha en dekorativ funktion. Sådana finns 
bl.a. hos Hans, Hilda-Sara och Niklas när de på likartade sätt använder ett och 
samma citat: 

Johannesson citerar Aristoteles definition av vältalighet: ” ’Retorik 
är konsten att vad än det gäller finna vad som är bäst ägnat att 
övertyga’ ” (1992:18). (Hilda-Sara) 

Aristoteles definerade retorikens syfte som följer: ”Retorik är 
konsten att vad än det gäller finna vad som är bäst ägnat att över-
tyga.” (Niklas) 

Författarna Kurt Johannesson och Lena Lötmarker ger en klassisk 
definition av vad retorik är genom att citera Aristoteles uttalande 
om att ”Retorik är konsten att vad det än gäller finna det som är 
bäst ägnat att övertyga”. [Hans kursiv] 

Citaten ovan fungerar trots allt som en slags definition av klassisk retorik, men 
de tillför ändå inte något till argumentationen i studenternas texter. Att citera 
Aristoteles ger måhända texten historisk tyngd, men eftersom ingen av studen-
terna kommenterar eller bygger vidare på citatet blir de i min tolkning exempel 
på dekorativa citat.  

I Niklas text finns också exempel på dekorativa citat. Han driver tesen att retorik 
är ett vapen och exemplifierar med Hitlers framgångar under 30-talet. ”Varför 
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hjälpte det tyska folket en sådan ondskans lakej till makten?” frågar Niklas och 
skriver sedan: 

Svaret är att Adolf Hitler övertygade dem om att han var det bästa 
för landet, Tyskland, och dess folk. Med blott sin röst dödade han 
alltså, indirekt, miljoner människor. Retoriken var hans vapen. 

Det är oroande att Hitler vunnit så stor anklang, som hans röstetal 
givit vid handen. Det visar oförtydbart att det tyska folkets nerver 
givit vika.(Göteborgs Handels Tidning 1932:11) (Niklas) 

Niklas citerar Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ovan, men citatet innehåller 
inget exempel på nazistisk retorik, bara ett allmänt uttalande om det tyska folkets 
”nerver”. Citatet är inte befogat ur informationssynpunkt, men kan vara dekorativt 
och ge en historisk tidsfärg. När Niklas avslutar sin text gör han det med ännu ett 
dekorativt citat i form av en strof av Geijer (se avsnitt 7.2.3).  

Ett avslutande exempel på dekorativa citat finns hos Beata: 

Det är också viktigt att läraren anpassar sin framställning efter sin 
publik, det vill säga eleverna. ”Retorik är att se andra, att bry sig 
om andra” skriver Lena Josefsson och menar att man genom att 
tala retoriskt anpassar sig efter andra för att kunna påverka dem 
och övertyga dem om att det man säger är rätt (Josefsson 1999:26). 
(Niklas)  

Citatets påstående att retorik är att se andra och att bry sig om andra är visserligen 
en del av retorikens funktioner, men just här styrker det inte argumentationen i 
texten som helhet. Det är alltför allmänt hållet för att tillföra något nytt och är 
därför inte befogat. Men Beata vet att citering var ett examinationskrav och med 
sin punktinsats har hon gjort vad som efterfrågats.  

7.4 Tecken i texten på lyhördhet för stilnormer 
I sina texter förväntas studenterna följa allmänt vedertagna normer för svenskt 
skriftspråk, och det gör de genomgående. Brott mot språkkonventionerna för 
t.ex. stavning, särskrivning av sammansatta ord, interpunktion etc. förekommer 
säkerligen i alla typer av texter som studenterna skriver, privat och inom utbild-
ningen. Men eftersom avvikelserna inte är specifika just för det akademiska 
skriftspråket, bortser jag i analysen från de normbrott av det här slaget som före-
kommer i studenternas texter. Därför analyserar jag här normlyhördheten endast 
på ordnivå för att beskriva ord och stil i studenttexterna i förhållande till den 
akademiska diskursen (se avsnitt 3.4.4).  

7.4.1 Akademisk stil 
Vid en genomgång av texterna blir det tydligt att studenterna genomgående har 
lagt sig vinn om att välja tillkrånglade och ibland högtravande ord. Några av dem 
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lyckas bra med det språkbruk de använder, medan andra inte förmår använda 
språket fullt lika effektivt. 

Litterärt och dekorativt 
I materialet finns exempel på när tillkrånglade och närmast litterärt färgade ord 
och fraser inte får den stärkande effekt studenterna antagligen avsett, utan tvärtom 
ger ett intryck av osäkerhet och stark vilja att passa in. I Harrys text finns kon-
struktionen per nödvändighet, och hos Hilda-Sara finner vi bland annat det ål-
derdomliga adepter istället för ’elever’ och uttrycket livets många irrfärder. 
Niklas kallar Adolf Hitler för ondskans lakej, och skriver att han ingöt fruktan i 
folket, vilket givetvis inte är fel, men kanske något avvikande i förhållande till 
den omgivande texten och till andra texter av den här typen. Att Niklas inte har 
fått grepp om den akademiska textens krav på stilmässig stramhet visar också 
hans avslutningsmening Låt oss avslutningsvis söka visdom i lyrikens värld med 
efterföljande lyrikcitat.  

Avsikten med användningen av de ord och fraser som presenteras ovan är 
antagligen att imitera den abstrakta, strama prosaform som kanske i studenternas 
föreställningsvärld är nyckeln till akademisk framgång. Balansgången mellan en 
strikt funktionell stil och en mer dekorativ stil är svår att hantera och innebär 
ibland en ansträngning som går över styr. Istället för att inge respekt, kan de 
förment akademiska orden och fraserna ge ett sken av stilistisk osäkerhet. 

 I texterna gör studenterna också tvära kast mellan ett högtravande och ett mer 
vardagligt språk. De vardagliga fraserna blir tydliga då de sticker ut i en annars 
formellt hållen akademisk prosa. Några exempel: Harry skriver I vilket fall som 
helst och upp till var och en. Beata använder också gärna en vardaglig ton, som i 
uttrycken i sista änden och stanna upp och förklara. Ett exempel på Helena-
Stinas språkliga vardagligheter syns i meningen Pedagoger kan inte kallt räkna 
med att eleverna köper budskapet. Stilnivåer blandas friskt också i Hans text. 
Exempelvis har frasen Kullkasta och övertyga gemene man en tung parodisk 
klang, medan fantisera ihop diverse idéer istället har en vardaglig ton. Sålunda 
kunde man förkovra sig kan också upplevas som ålderdomligt, likaså negationen 
ej i formuleringen talet får absolut ej väcka leda. Exemplet talet tenderade att 
hämmas vid tilltagandet av manuskript har en uppstyltad biton som stoppar upp 
läsningen.  

Funktionellt i sammanhanget 
Tre av studenterna använder ord och uttryck som kan uppfattas som relevanta för 
de didaktiska diskurser som de i egenskap av lärarstudenter försöker skriva in sig 
i. Jag lyfter här fram ord och fraser som kan tolkas som ett medvetet steg in i den 
aktuella ämnessfären och i den allmänna didaktiska diskursen. 

Ett exempel på när ett högtravande språkbruk fungerar väl finns hos Natan. I 
formuleringar som katalogisera, strukturera, konversationsinriktad problem-
lösning, matematikämnets hierarkiska uppbyggnad och matematikens grundprin-
ciper signalerar han tillhörighet till naturvetenskapen och matematikdidaktiken. I 
Natans text smälter orden in stilistiskt och har en meningsbärande funktion i 
argumentationen. Men han gör också subjektiva värderingar och använder sig då 
av ord som undermålig och bristfällig. Det finns samtidigt också förstärkande 
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adjektiv i samband med Natans värderingar: oerhörda betydelse, ytterst oro-
väckande. Också Henriks formuleringar fungerar väl, men då inom en religi-
onsvetenskaplig diskurs. I fraserna nyttjats som gudstjänstlokaler, denna för-
kunnelse är anpassad, speglar såväl det kristna budskapet som nattvarden, den 
heliga skrift, respektingivande, kyrkorelaterat ursprung och den historiska konti-
nuiteten ryms både historikern, religionsvetaren och den blivande läraren Henrik i 
ett textflöde som inte störs av att stilen är något högtravande. Exempel på funge-
rande stildrag inom en feministisk-retorisk genusdiskurs finns hos Henrietta där 
ord och fraser som normgivande, ett mansdominerat samhälles kommunikativa 
behov, männens domän, genuskoncept, underordnad position i samhället, lika 
effektivt och stridbart som män och no-win-situation signalerar medvetenhet i 
genusfrågor.  

De här tre studenterna använder en något högtravande stil, men behärskar för det 
mesta uttrycken och texterna blir därför funktionella. Läsningen stoppas inte upp av 
malplacerade ord och uttryck. Henrik, Natan och Henrietta anstränger sig för att visa 
upp ett gott akademiskt språk, och de lyckas på det hela taget bra med det.  

7.5 Sammanfattning: Imitation som socialt 
lärande 
Imitation kan beskrivas som ”första steget i socialt lärande” (Blåsjö 2004:34) och 
är en viktig del i hur kunskap och färdigheter traderas inom många yrken. Den 
språkliga imitation studenterna i den här undersökningen gör, innebär en anpass-
ning av det man själv kan åstadkomma till det man eftertraktar. Resultatet av 
anpassningen i det här sammanhanget är interimtexter.  

Det som utmärker de erfarna studenternas interimtexter är främst att de alla i 
stort sett följer normerna för akademiskt skriftspråk. Under studietiden har stu-
denterna hanterat så mycket akademisk text att textmönster och språkliga kon-
ventioner i de flesta fall har blivit internaliserade. Det finns små (och då främst 
strukturella) skillnader i hur humaniorastudenter och studenter med naturveten-
skaplig bakgrund förhåller sig till det akademiska skrivandet i sina texter, men 
underlaget är för litet för att några generella slutsatser ska kunna dras. Svensklä-
rarstudenterna utmärker sig inte som bättre rustade att skriva akademisk text än 
de andra studenterna. Det verkar alltså som om studenter oavsett ämnestillhörighet 
tillägnar sig en akademisk skriftspråkskompetens under sin studietid (jfr Freed-
man 1987).  

Studenterna visar upp sin kunskap genom positioneringar i form av alteritet, 
metatext och bruk av personlig röst. De studenter som driver en egen tes gör 
automatiskt positioneringar i förhållande till den. De som däremot skriver enbart 
redovisande texter, gör inte lika tydliga positioneringar. Samtliga studenter vet 
att de förväntas låta texten antyda vad den ska innehålla, och de löser det på lite 
olika sätt. Några studenter förhåller sig till tänkt kritik och förekommer den i 
sina texter. De lyckas för det mesta balansera den personliga rösten, och alla 
texterna visar upp en argumentation byggd på sakförhållanden, inte personligt 
tyckande. 
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Studenterna visar också sin kunskap på ett auktoritativt sätt genom korrekt refe-
renshantering och citatteknik. Den mekaniska (men korrekta) referenshanteringen 
åtföljs inte alltid av en korrekt källtextanvändning, utan innehållet glider ofta när 
det återbrukas i studenternas texter. Osäkerheten visar sig också i de överflödiga 
referenserna till allmängods eller i citat som bara är dekorativa. Språket är i stort 
sett självständigt i förhållande till källtexterna.  

Sammantaget kan man säga att studenterna ”visar kunskap på auktoritativt sätt 
i starkt strukturerade texter” (Schleppegrell 2004:74) genom att i stort följa 
normerna för svenskt skriftspråk och genom att oftast välja ord och fraser som är 
passande i ett akademiskt sammanhang. Ibland blir dock studenternas språk 
närmast litterärt färgat och innehåller högtravande ord och fraser som kan upp-
fattas som främmande i en akademisk kontext. 

7.6 Nya och erfarna studenters texter – en 
jämförelse 
De nya studenternas interimtexter kännetecknas av tydlig personlig närvaro, 
varierande grad av avskrift av källtext och osäker referenshantering. Uttryck för 
kritisk-analytisk kompetens är inte särskilt vanliga, och texterna är allt som oftast 
vardagligt hållna (se kapitel 5). De erfarna studenterna, i sin tur, bemödar sig om 
att skriva, som de uppfattar det, akademiskt genom att göra täta referensmarkörer 
och genom att använda ett icke-vardagligt och ibland litterärt färgat ordval. De 
skriver visserligen inte av källtext, men visar osäkerhet i sin användning av inne-
hållet i källtexten. De akademiska språkliga redskapen används på så sätt av de 
erfarna studenterna som dekorering, för att förstärka intrycket av förtrogenhet 
med den akademiska diskursen (se avsnitt 7.3 och 7.4). 

De båda undersökta gruppernas förhållningssätt till de centrala akademiska 
redskapen varierar naturligtvis med deras erfarenhet av universitetsvärlden. För-
mågan att närma sig den akademiska diskursen och göra lyckade imitationer av 
de texter som skrivs där, ökar alltså ju längre en individ befinner sig i universi-
tetskontexten. Både de nya och de erfarna studenterna har dock i olika grad svårt 
att uttrycka kritisk-analytisk kompetens, vilket blir synligt i de nya studenternas 
avskrifter och de erfarnas refererande, men ytliga återgivande av fakta. Men de 
imiterar alla det akademiska språket som de vid tiden för uppgiften uppfattar att 
det ska se ut. De erfarna studenterna, som i fler avseenden skriver interimtexter 
som ligger nära ett akademiskt ideal (forskartexten), dekorerar sina texter med 
täta referenser, smyckande citat och högtravande ordval och försöker ”leka fors-
kare” (Blåsjö 2000b:15), mer eller mindre framgångsrikt. Kunskap om akade-
miska texters egenheter saknas däremot hos de nya studenterna, vilkas imitation 
tar sig uttryck i avskrifter av källtext och ett alltför personligt perspektiv på sak-
frågorna. 
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8 Text och tal om text 
I det här kapitlet jämförs nya och erfarna studenters utsagor om akademisk text i 
förhållande till de faktiska texterna. Jag visar här hur studenternas tankar om det 
akademiska skrivandet inte alltid avspeglas i deras skrivande. Förhållandet mellan 
studenternas kritisk-analytiska medvetenhet om det akademiska skrivandet (alltså 
vad de säger i intervjun) står i konflikt med den kritisk-analytiska kompetens de 
visar i sina texter. Den asymmetriska intervjusituationen och studenternas tillgång 
till en muntlig diskurs om akademiskt skrivande skapar en situation där studen-
ternas medvetenhet och kompetens inte överensstämmer. Den sociala kontexten 
bestämmer ramarna för skrivandet, och individer ger i sina språkliga val uttryck 
för hur de har uppfattat diskursen.  

Studenterna i den här avhandlingen visar sina ”självbiografiska jag” i inter-
vjuerna och sina ”diskursiva jag” i de utredande texterna (jfr Ivanič 1997:24 ff). 
En konflikt mellan studenternas olika ”jag” kan ta sig uttryck i frustration eller 
till och med i ångest hos individen; i text leder motsättningen kanske till avskrift 
av källtext eller krampaktig användning av de språkliga akademiska redskapen. 

I redovisningen nedan hämtas de flesta exempel ur intervjuerna med de erfarna 
studenterna. De nya studenterna förekommer ändå på ett antal ställen i det här 
kapitlet. För att göra tydlig skillnad på de nya och de erfarna studenterna har de 
alla i det här kapitlet också fått ”efternamn” i form av initialer; E. betyder erfaren 
student och N. står för ny student. Det visar sig nämligen att de nya studenterna 
sällan kommenterar språk- eller stilfrågor. Det kan visserligen ha att göra med 
inriktningen på frågorna som ställdes i delstudie 1, men det kan också vara ett 
tecken på att de här studenterna vid tillfället för intervjun inte hade den metakun-
skap som tal om text kräver. De nya studenterna talar i intervjuerna om viljan att 
göra rätt (Yolanta N.) och önskar att de kunde närma sig det akademiska språket 
som de upplever som lite finare (Stina N.), fyrkantigt (Stanislav N.), konstigt 
(Ymer N.) och jobbigt (Yrsa N.).  

8.1 Kritisk-analytisk medvetenhet: ”Jag liksom 
teoretiserar lite grann” 
Studenterna i de båda delstudierna är vid intervjutillfällena tillmötesgående och 
talar öppet och engagerat om sina erfarenheter av de akademiska textvärldarna. 
De erfarna studenterna visar ofta stor medvetenhet om sitt förhållande till det 
akademiska skriftspråket och de demonstrerar detta genom att använda ett tydligt 
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metaspråk och en medveten retorik.41 Många faktorer spelar in här. Studenterna 
är medvetna om mitt forskningsintresse och har deltagit i min undervisning om 
akademiskt skrivande. De känner alltså till mina preferenser och i intervjun vill 
de visa sig från sin bästa sida, och de talar om det akademiska skrivandet på ett 
sätt som inte avspeglas i deras texter. Att tala om text och att skriva en text är 
inte samma sak, vilket jag, utifrån studenternas interimtexter och intervjusamtal, 
diskuterar nedan. 

Hilda-Sara E. menar att hennes kritisk-analytiska medvetande hänger samman 
med ökad kunskapsmassa: ”Ju mer man kan själv, desto mer medveten kan man 
ju vara om vad andra skriver”, säger hon. Den kritiska medvetenhet som finns i 
hennes tal om akademiskt skrivande visar hon dock inte i den egna texten, där 
hon främst är redovisande. Hanna E. visar stor osäkerhet om vad kritisk-
analytisk kompetens i akademiskt skrivande innebär, och det blir tydligt både vid 
intervjutillfället och i hennes text. Så här säger hon i intervjun: ”Jag kan liksom 
inte bara bestämma mig för en fråga att så här är det. […] Jag liksom teoretiserar 
lite grann”. Vad den här teoretiseringen innebär för Hanna E. ger hon inga svar 
på i intervjun, men hennes uttalande ”att jag hela tiden ska anlägga andra per-
spektiv på saker och ting, att jag ska hela tiden se allting ur sju olika synvinklar” 
stämmer dåligt med vad hon i praktiken gör i sin text. Om man med teoretisering 
menar anläggandet av ett abstrakt perspektiv på en fråga blir det tydligt att hon 
inte teoretiserar i någon större utsträckning i sin text. Istället återger och refererar 
hon källtext utan att problematisera.  

Henrik E. talar i intervjun om att han gärna vill uppfattas som kritisk och ifråga-
sättande i skrift. Han säger sig vilja påverka sin läsare:  

Alltså, det är ju mycket enklare nu när man börjar använda skrift-
språket för att vara ifrågasättande. Man är anonym också när man 
skriver. Man ser inget kroppsspråk eller något. Där kan man börja 
leka med värderingar och värden på ord. Så du kanske uppfattar 
mig som ifrågasättande, fast jag kanske bara ville testa vissa saker. 
(Henrik E.) 

Henrik E. har en tanke med sitt ifrågasättande och ser det som en övning inför de 
forskarstudier han hoppas kunna påbörja efter avslutad lärarutbildning: 

Eftersom jag själv är intresserad eventuellt om många år framöver 
av forskarutbildning och annat så är jag ju klart intresserad av hur 
det går till och vad som finns redan nu. Jag vill plocka in så myck-
et som möjligt från den världen. (Henrik E.) 

Han har också en uppfattning om att forskare ifrågasätter saker, och han försöker 
också ”leka forskare” i sin text genom innovativa jämförelser (klassrum och 
kyrkorum), bemötande av tänkt kritik och ett högtravande språkbruk. Däremot är 
hans text inte särskilt ifrågasättande i sig.  

Beata E. är medveten om att det i akademiska texter är vanligt att skribenten 
förutser eventuell kritik mot innehållet i sin egen text och sedan bemöter den i 

                                                           
41 Ingen av de nya studenterna gör någon kommentar om det kritisk-analytiska tänkandet i 
sina intervjuer.  
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texten. Jag frågar om någon av de centrala akademiska redskapen blivit rutini-
serade hos henne, och hon svarar jakande:  

Ja, vissa formuleringar som man gör. Det kommer att kunna ifrå-
gasättas; det här kommer de att hacka på, opponenten eller vem det 
nu är som ska bedöma det man skriver. Och så ändrar man. (Beata 
E.)  

I Beata E:s text bemöter hon tänkt kritik (se avsnitt 7.2.1), vilket skulle kunna 
vara ett exempel på hur hennes yttrande om att hon tänker på vad opponenten 
kommer att ”hacka på” också får en konkret, språklig motsvarighet i texten.  

Hans E. lyfter fram vikten av objektivitet och kontroll av fakta i det akade-
miska skrivandet:  

Man får ju inte bara vara subjektiv, man måste vara objektiv också 
i texter. Man riktar sig mot flera människor och inte bara tänker sig 
en människa som ska läsa utan man tänker lite mer kontrollerat. 
Lite mer vetenskapligt också. Man är försiktigare när man skriver 
”så är det” – då måste man ha belägg för det också. Så jag känner 
att jag kontrollerar fakta lite noggrannare när jag skriver på univer-
sitetet än när jag skriver privat. (Hans E.) 

Men i sin text är Hans E. dock subjektiv så till vida att han inte redovisar källor 
eller belägger påståenden, och då går objektiviteten förlorad. Hans E. säger att 
han tänker sig en större skara läsare och att han kontrollerar fakta noggrant, och 
det kanske är fallet. Men han visar inte den objektiviteten när han skriver. Det är 
därför tveksamt om Hans E:s text i det avseendet kan beskrivas som vetenskaplig. 
Det svävande uttalandet att han skriver ”lite mer vetenskapligt” på universitetet 
antyder att Hans E. använder en formulering som kan förväntas av honom i en 
intervjusituation där det akademiska skrivandet står i fokus. 

8.2 Akademiska textkonventioner: ”Så mycket 
hänvisningar att man håller på att ramla 
under stolen”  
De centrala akademiska textkonventioner som undersöks i den här studien 
kommenteras inte särskilt ofta explicit i intervjuerna med studenterna. Däremot 
kommenterar de implicit några upplevelser av dessa konventioner. När olika 
institutioner ställer olika krav på skrivandet, till exempel, ökar de ovana studen-
ternas förvirring: 

Det var rörigt. Det var väldigt rörigt. Papper som skulle lämnas in 
dit, skrivas på en annan institution. De ville ha det skrivet på olika 
sätt. Då blev man så här: ’Jaha – gud, hur ska man göra det här nu 
då?’ (Stina N.) 

De varierande skriftspråkliga normer som finns inom olika universitetsämnen 
och på olika institutioner ställer till problem för de nya studenterna Stina N. och 
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Ymer N. De säger att de upplever förvirring över vad som förväntas av dem, och 
den förvirringen speglas också i deras texter genom markerade avskrifter, felaktig 
referenshantering och litteraturlistor som inte innehåller den bibliografiska 
information som förväntas. 

De erfarna studenterna Henrik E. och Hanna E. kan klä de nya studenternas 
förvirring i ord och noggrannare beskriva den. I Hanna E:s fall är det historie-
ämnets källkritiska inriktning i förhållande till religionsämnets mer lösa tyglar 
som stört mest:  

Sen tror jag också att historia är ett riktigt mardrömsämne att börja 
med också för där är de ju hysteriska just det här med källkritiken 
och alltså, det är en jätteapparat. Och alltså det är jättenoga, ja rik-
tigt så. Fast på religionen var det inte alls så – gör lite som du själv 
vill, så menade de på där. (Hanna E.) 

Under intervjun med Hanna E. berättar hon om misslyckanden och osäkerhet. 
Beskrivningen av hennes snåriga väg till ett akademiskt skriftspråk innehåller 
motgångar, ångest och tvivel. Dessa tvivel speglas i Hanna E:s text där bland 
annat de täta referensmarkörerna antyder osäkerhet om normer och om akademiska 
skriftspråkskonventioner.  

Henrik E. beskriver också det myckna hänvisandet och det stringenta språket 
inom ett av sina ämnen, kulturgeografi:  

Alltså i kulturgeografi eller geologibiten har de så mycket hänvis-
ningar att man håller på att ramla under stolen. Minsta lilla fel man 
gör där, inte sätter ut någon siffra i hänvisningen då får man näst 
intill göra om det. De är extremt noga med hänvisningar. Även så-
dana vedertagna fakta brukar de ha introduktionskapitel som de tar 
upp sådana där grundbultar, geologiska teoribitar då eller vad man 
ska säga. Då minskar ju hänvisningarna lite grann då i de följande 
kapitlen i texten. Samtidigt så ökar noggrannheten. De har kortare 
meningar, de är inte så resonerande. Det är mer rakt på sak. (Hen-
rik E.) 

Henrik E:s text visar också upp den noggrannhet i källhänvisningar han själv 
talar om i citatet ovan, åtminstone på ytplanet (hur Henrik E. förhåller sig till 
innehållet i källtexten redovisas i avsnitt 7.3.3). Han vet också att han inom 
lärarutbildningens diskurs förväntas resonera i större utsträckning än vad som 
krävdes i hans tidigare ämnesstudier inom kulturgeografi, och han visar också att 
han kan det i sina resonerande partier i texten. 

De nya studenterna behärskar inte referenshanteringens hantverk så väl, men 
de vet att det ingår i examinationskraven och försöker göra rätt. De lyckas i vari-
erande grad redovisa vilka källor de använt. I de erfarna studenternas interimtexter 
är referenstätheten ibland hög och ofta hänvisas till sådant som kan betraktas 
som allmängods. Avskrift i de erfarna studenternas texter är ovanligt, även om 
källtexternas innehåll och språk ibland ekar i deras texter. Några av de erfarna 
studenterna kommenterar att det är svårt att skriva för olika institutioner som har 
olika normer för referenshantering. Harry E., som enligt egen utsago behärskar 
både Harvard- och Oxfordsystemet, kommenterar sitt val av referenshanterings-
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metod och säger att han valde Harvardvarianten för att han visste att det är det 
system jag använder. På så sätt visar han drag av strategitänkande och kanske 
också ett visst mått av osjälvständighet, men kanske främst en medvetenhet om 
hur maktstrukturerna inom det akademiska systemet bäst blidkas: genom imita-
tion av preferenserna hos den som ska examinera och bedöma. Exempel på mot-
satsen finns hos Natan E., som uttrycker att han vill visa sitt oberoende och hävdar 
att det är hans rätt att inte hänvisa:  

Jag märker även när jag skriver sådana vanliga texter att jag är lite 
emot referenser så mycket som säkert svenska-humanister vill ha. 
För jag tycker på något sätt att har jag läst någonting och jag har 
anammat det så satt in det och jämfört det så är det min kunskap 
och inte från den boken jag har läst det. Så har jag bearbetat det 
lite så tycker jag ju att det är min kunskap mycket fortare än vad 
någon annan tycker att det är sin kunskap och då tycker jag inte att 
det ska refereras så mycket. (Natan E.) 

Natan E. lever som han lär och sätter ut referensmarkör endast vid ett tillfälle i 
texten. Uppfattningen att man inte behöver använda referensmarkörer när man 
har förstått och gjort innehållet i en text till sitt eget kan i viss mån också förklara 
varför studenter inte anser sig ha fuskat då de ibland inte sätter ut referens-
markörer när de borde. Studenternas tanke är att man äger ett innehåll när man 
har förstått det, och då behöver man inte hänvisa till någon källa. Natan E. utmanar 
systemet genom att inte välja den säkra vägen och imitera gängse normer. Han 
positionerar sig istället som en utbrytare ur de fasta mallar han drillats att använda. 
De studenter som har bakgrund inom det naturvetenskapliga området (Beata E., 
Natan E. och Niklas E.) är alla medvetna att de genom inpräntandet av en fast 
mall lärt sig skriva akademiska texter. Vetenskapliga artiklar inom naturveten-
skap och teknik följer ett starkt strukturerat mönster där fasta underrubriker 
signalerar textens innehåll (se avsnitt 7.2.2). 

Fallet Hans E. är ett exempel på hur icke-makt skapar vanmakt. Han har inte 
lyckats slå sig in i diskursen och fått fatt på normerna och upplever sig då ute-
stängd. I intervjun förklarar han att han hellre utelämnar en hänvisning än gör 
fel, och hans text är också ett bra exempel på det. Han berättar att han känner 
osäkerhet inför referenshanteringssystemen, och hans text saknar följaktligen 
också referensmarkörer. Det var främst det att referenshanteringen kändes omo-
tiverad som gjorde att Hans E:s text ser ut som den gör: 

Nu vet jag hur det funkar här, men i början var det lite jobbigt att 
ta in det eftersom det kändes som lite omotiverande att göra något 
helt nytt eftersom man har skrivit så mycket tidigare. Då kändes 
det som ska jag hålla på och ändra hela tiden så då tappar jag 
strukturen på mitt arbete. (Hans E.) 

Hans E. har studerat i USA, men vågade inte använda de system för referenshan-
tering han lärt sig där eftersom han inte visste om det skulle accepteras i en 
svensk akademisk diskurs. Den tveksamhet Hans E. känner säger något om hur 
han uppfattar maktrelationerna i universitetskontexten – hellre än att chansa och 
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använda avvikande normer (för i det här fallet referenshantering) blir han uppgiven 
och försöker imitera Harvardsystemet i en misslyckad ansträngning att göra rätt.  

8.3 Akademisk stil: ”Det kan bli academic 
bullshit till slut” 
De nya studenterna uppehåller sig främst vid resonemang om ordval och formalia. 
Ymer N. säger exempelvis att ”de kräver det här, att man ska kunna en massa 
konstiga ord” och Stanislav N. att ”man inte kan ta det vanliga vardagliga språket”. 
I fråga om allmänna skrivkonventioner och akademisk prosastil närmar sig de 
erfarna studenternas interimtexter alltmer ett akademiskt ideal. Studenttexter 
jämförs alltid med ett ideal, nämligen forskartexten (jfr Strand 2006). Men stu-
denterna strävar i sina interimtexter mot ett ideal forskarvärlden inte kan enas om 
eller beskriva tillfredsställande. Men forskaren har en stor fördel gentemot stu-
denten i det avseendet. Texter på forskarnivå kan delvis betraktas som kollektiva 
produkter, eftersom forskare läser, kommenterar och föreslår förbättringar i var-
andras texter. På så sätt cementeras kunskapen om vad en akademisk text är 
bland de redan invigda. Studentens text, däremot, är oftast en solitär produkt, i 
bästa fall läst och korrekturläst av mamma eller en studiekamrat.  

Ibland, vilket redan nämnts, skjuter studenterna emellertid över målet i sin 
iver att visa sin tillhörighet till den akademiska miljön. Detta syns bland annat i 
deras konstlade och ibland ansträngda ordval. Detta förhållande är de erfarna 
studenterna ofta själva medvetna om. Beata E. kallar det ”överakademisering”, 
eller ”academic bullshit” i intervjun och menar att det inte innebär någon egentlig 
utveckling att skriva på det sättet. Liknande tankar uttrycks av Hans E. som ställer 
enkelhet mot överakademisering. Men de erfarna studenternas interimtexter ser 
”akademiska” ut och anpassningen är lyckad så till vida att de texter som analy-
seras här har accepterats i den akademiska språkmiljön där de lästs och examine-
rats.  

Hilda-Sara E. är den student som mest lovordar texters enkelhet: ”Det ska 
vara enkelt och korrekt, men så ska det också vara lite snejsigt”, säger hon i 
intervjun när hon resonerar om sitt eget skrivande:  

 
Jag tror att det är ett misstag också att studenter som börjar som 
tror att det är finare att skriva svårt, de snärjer in sig och använder 
ord som de kanske inte förstår riktigt och som snärjer in sig i långa 
komplicerade meningar som de svänger till för att det ska bli bra 
då, men jag tycker tvärtom att man ska försöka skriva enkelt. (Hil-
da-Sara E.) 

I Hilda-Sara E:s tal om enkelhet ligger en motsättning dold – hon har nämligen 
svårt att vara just enkel i sitt eget skrivande. Även om hon också säger att ”Om 
man tänker stilnivå så tänker jag aldrig på det nu – det går automatiskt” är det 
ändå påtagligt i hennes text att hennes ambitioner att närma sig ett akademiskt 
ideal gör hennes text allt annat än enkelt. Hon snärjer ofta in sig ett högtravande 
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ordval i sina ansträngningar att framstå som en kunnig och duktig skribent. Enkel-
het som ideal visar sig alltså vara svårt för Hilda-Sara E. att uppnå i praktiken.  

Hans E. berättar hur han ofta sträckt sig för långt i sin iver att akademisera 
och att han lider av det glapp han tycker att det finns mellan ideal och verklighet:  

Så hellre ett enkelt skriftspråk än det andra, avancerat och ohanter-
bart. För jag känner själv att gick jag över gränserna och inte var 
mogen på det sättet. Man skriver, använder för svåra ord, då kunde 
det bli att man inte visste vad jag håller på med själv. Man får 
skriva på den nivån man ligger. Och det kände jag att jag försökte 
stretcha lite mycket ett tag, att nå stjärnorna typ innan man kunde 
skriva en bokstav, om man säger så. Det blir för stort glapp mellan 
den kunskap man har och den man vill uppnå. (Hans E.) 

Att skriva enkelt om svårt menar Harry E. är en mognadsfråga, och han diskuterar i 
intervjun en fras i sin text, per nödvändighet, som exempel på det. Jag har tidigare 
diskuterat just det uttrycket (avsnitt 7.4.1) och konstaterat att det sticker ut i en 
akademisk text där skribenten sällan förväntas använda förvrängda fraser som 
just per nödvändighet. Det visar sig att det är ett medvetet stildrag hos Harry E. 
att använda ord och fraser på oväntade vis i de texter han skriver: 

Jag har haft en tendens under många perioder att skriva lite impro-
viserat, nästan så att jag medvetet utmanar gränserna på något sätt, 
som om jag hade velat gå från det akademiska, det formellt korrek-
ta då. Jag har testat lite uttryck. Vi kan ta det här då som jag har 
använt per nödvändighet istället för per definition – det kan vara 
ett exempel på det som jag har hållit på med till och från. (Harry 
E.) 

Viljan att utmana akademiska konventioner visar sig i Harry E:s experimentlusta 
och medvetna sätt att pröva hur det akademiska systemet svarar på hans utmaning. 

Henrik E. säger att han känner att han måste använda överdrift för att passa in, 
och han funderar mycket på ordval. ”Använd betrakta istället för att se”, uppma-
nar han mig i intervjun och menar att han försöker strama upp språket så att det 
blir mer ”akademiskt korrekt”. Henrik E:s något högstämda tilltal i texten kan 
vara ett exempel på hur ordvalet var tänkt att vara akademiskt korrekt, men 
uppfattades som ansträngt och kanske lite, med Beatas terminologi, ”överakade-
miserat”.  

En annan student som jag kritiserat för oakademiska stildrag i texten är Niklas 
E. (minns Geijer-citatet i avsnitt 7.2.3). Niklas E. menar att anpassningen till den 
akademiska stilen är nödvändig för att individen ska bli accepterad i systemet: 

Från början var det mer ett nödvändigt ont för att kunna bli accep-
terad. Nu så ska jag skriva någonting, så kan jag inget annat än 
akademiskt skrivande, känns det som. (Niklas E.) 

Även om han nu säger sig bara kunna skriva akademiskt, så gör han ändå ett 
avsteg från den akademiska diskursen genom sättet att citera Geijer i sin text. 
Mitt antagande var att det muntliga föredraget där Niklas E. gjorde stor succé 
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med sitt deklamerande föranledde att han ville upprepa framgången igen i den 
skrivna texten. Så är emellertid inte fallet. Han förklarar:  

Det skriftliga skrev jag innan och sedan väcktes nya idéer under ti-
den jag gjorde det muntliga, men jag ändrade aldrig. Så jag tog till 
mig den kritiken. Alltså jag ändrade inte, jag brydde mig inte och jag 
tyckte det var roligare och fokuserade mer på det muntliga eftersom 
att det gör vi så sällan. Så det tog liksom överhanden. (Niklas E.) 

Texten skrevs alltså före det muntliga föredraget och efter det brydde sig Niklas 
E. inte om att göra några ändringar i texten. Det är alltså möjligt att han faktiskt 
har uppfattat att citatet med fördel skulle kunna lyftas ut ur texten, men att han 
inte tyckte skrivandet var så roligt som det muntliga och därför lät saken bero. 

 Skrivandet i föreställningsvärlden är inte samma sak som skrivandet i verk-
ligheten. Men steget mellan ord och språklig handling är stort för det mesta. 
Glappet mellan ideal och verklighet som jag lyfter fram här väcker didaktiska 
frågor om innehåll och form för skrivundervisning, handledning och respons på 
text vid universitetet. Det handlar om hur maktrelationer på olika sätt styr studen-
ternas handlande i tal och skrift. Det asymmetriska i situationen – att studenterna 
främst skriver för att bli bedömda och för att få studiemedel, ta examen och få ett 
yrke – gör att de alltid befinner sig i ett underläge i ett ogenomskinligt system där 
normer och regler för skrivandet är skiftande och otydliga. Studenternas föreställ-
ningar om hur ändamålsenliga akademiska texter ska se ut skapas i responssam-
tal, undervisning om skrivande, skrivhandledningar och i personliga möten med 
handledare, lärare och andra studenter. I dessa möten finns en tyst kunskap om 
det akademiska skrivandet som överförs till studenterna. Däri ligger också den 
didaktiska potentialen: att lyfta fram och synliggöra de strukturer och normer 
som styr de akademiska textvärldarna.  
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9 Vägar till ett akademiskt 
skriftspråk  

I det här avslutande kapitlet diskuterar jag hur nya och erfarna studenter hanterar 
inträde och integrering i de akademiska textvärldarna och vilka didaktiska kon-
sekvenser mina resultat kan tänkas få för högre utbildning och för gymnasieskolans 
förberedelse av elevernas eftergymnasiala studier. Jag resonerar också om alter-
nativa sätt att skriva akademiska texter, skrivsätt som utmanar de rådande norm-
systemen för akademiskt skrivande. Slutligen utvecklar jag en tankegång om 
vilka möjliga fortsatta forskningsfrågor den här studien har genererat.  

9.1 Nya studenter gör inträde 
I en passage vid en stadieövergång bryter sig individen loss från ett första skede 
(i det här fallet gymnasieskolan) och påbörjar inträdet och integreringen i ett 
andra skede (här högre utbildning). Eleven blir student och söker som sådan 
medlemskap i en ny diskursgemenskap. Nya studenter gör både en allmän och en 
språklig anpassning när de gör inträdet i universitetsvärlden. Dessa två anpass-
ningar, menar jag, är nära sammankopplade och påverkar varandra. I det här 
avsnittet resonerar jag om hur gymnasial förberedelse för skrivande högre 
utbildning påverkar nya studenters skrivande i inträdesfasen till lärarutbildningen.  

9.1.1 En stadieövergång med gymnasieskolan i ryggen 
Stadieövergångsproblematiken kan förstås ur ett individuellt perspektiv, men de 
individer som går igenom passagen ingår också i sociala kontexter där individernas 
levnadshistorier (t.ex. etnicitet, klasstillhörighet, kön och skolbakgrund) skapar 
olika förutsättningar som inte kan ignoreras. Det är osäkert hur mycket av stu-
denternas språkliga problem i övergången till högre utbildning som beror på 
miljöbyte, stress och identitetskriser. Men säkerligen påverkar de allmänna pro-
blemen i övergångsfasen och de språkliga varandra. Stina undrar exempelvis hur 
hon skulle ha skrivit sin text om hon hade varit glad (avsnitt 4.3), och Yolanta 
berättar hur tungt det var att skriva när hon blev stressad och sjuk (avsnitt 4.2). 
Några av studenterna beskriver hur det nya språk de möter ger dem ångest och 
hur de inte lyckas få fatt i vad det är de egentligen ska göra i sina texter för att 
passa in i den nya textvärlden.  

Universitetsstudier skiljer sig från gymnasiala studier på många sätt. Lärare 
och erfarna studenter på högskolor och universitet lägger fokus på forskning, 
vetenskapligt tänkande och debatt, medan nya studenters tankar ofta upptas av 
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våndan över att inte passa in, av akademisk stress och av det sociala livets på-
tryckningar (Eklund 1991, Rönnbäck 1994, Persson 1996). Detta bekräftas i 
studentintervjuerna. De studenter som kommer direkt från gymnasiet, oavsett 
vilket gymnasieprogram de har erfarenhet av, står ofta handfallna inför den nya 
studiemiljön och den rådande diskursen på universitetet. Många av dem har svårt 
att hitta sin roll, både i studierna och i privatlivet. Exempel på allmänna problem 
som många studenter upplever är att hitta på campus, att köpa böcker, att få nya 
vänner, att söka information etc. Obehagen i övergångsfasen är i stort sett likartade 
för alla grupper, oavsett studiebakgrund. Skillnader finns dock i hur de olika 
grupperna efter hand socialiseras in i systemet. Detta hänger ihop med vilket stöd 
de har i hemmet och av de personer som är viktiga för dem.  

Den studiemässiga pressen är allra störst för den grupp studenter som inte har 
någon akademisk tradition i hemmiljön. De som har en akademisk tradition i 
hemmet har ett försprång. Deras familjer uppmuntrar studier, och de uppträder 
med en särskild säkerhet, som exempelvis Stanislav i avsnitt 4.6 gör. Självklart 
känner studenter från icke-akademiska familjer också ofta stöd från sina när-
stående, men stödet tycks där vara mer av en allmänt uppmuntrande karaktär än i 
form av konkret stöd i den akademiska utvecklingen. Den språkliga chocken blir 
naturligtvis svårare och fallet hårdare för de studenter som inte i förväg har kun-
skap om kraven på akademiskt skrivande och måste upptäcka dessa genom miss-
lyckanden.  

9.1.2 Interimtexter i det språkliga inträdet  
Utbildningspolitiska förändringar har inneburit att gymnasieskolorna måste utbilda 
fler elever med sikte på högre utbildning. Detta ställer ökade krav på medvetenhet 
hos gymnasielärare i svenska, dels allmänt om skriftspråksutveckling, dels speci-
fikt om hur de ska förbereda det akademiska skrivandet för alla elever på gymna-
sieskolan. Idag lämnar många elever gymnasieskolan med allmän högskolebehö-
righet, utan att ha tränat sådant skriftspråk som förbereder dem för det akademiska 
skrivandet (jfr Dysthe 1995). De fem intervjuade studenterna Yolanta, Yrsa, Ymer, 
Stina och Stanislav upplever alla svenskämnet på gymnasieskolan som otillräckligt 
i förhållande till kraven på nästa utbildningsnivå. I den språkliga övergången gör 
ingen av de intervjuade studenterna ett fullständigt inträde, eftersom insocialisering 
i de akademiska textvärldarna är en process som kräver tid.  

En väsentlig fråga är vilka interimtextuella drag som kan accepteras i början 
av universitetsstudierna. De olika akademiska textvärldarna skiljer sig åt i fråga 
om acceptans för språklig variation. Olikheterna är stora inom universitet; insti-
tutioner och ämnen har olika sätt att förhålla sig till det akademiska skriftspråket. 
Poängen med att använda sig av interimtexts-terminologin är att den öppnar för 
en mer accepterande inställning till studenternas texter. Om vi ser texterna i stu-
dien som led i en utvecklingsprocess blir inte bristerna så klandervärda. Snarare 
blir de interimtextuella dragen naturliga inslag i den skriftspråkliga utveckling 
studenten inleder i stadieövergången till högre utbildning. De variationer i akade-
misk skriftspråkskompetens studenterna i denna studie uppvisar i sina texter är 
tämligen små. Bristerna återfinns främst i diskursmedvetenhet och kritisk-
analytisk kompetens.  
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Kritisk-analytisk kompetens 
Det är viktigt att lyfta fram frågan i vilken grad det är rimligt att fordra en 
utvecklad kritisk-analytisk kompetens av individer som just tagit steget över till 
högre utbildning. I sin strävan att följa kraven på formalia fjärmas studenterna 
från att reflektera och tänka kritiskt, vilket gör att den kritiska kompetensen inte 
stärks. De nya studenternas texter i studien visar prov på låg grad av kritisk kom-
petens. Det är, å ena sidan, allvarligt att studenterna visar få tecken på kritiskt tän-
kande, men det är å andra sidan något som utvecklas i takt med att den akade-
miska kunskapen ökar. I en övergångsfas verkar det som om studenterna inte vet 
att de förväntas uttrycka kritisk-analytisk medvetenhet i sina texter. Uppgifts-
formuleringen styr också studentens skrivande, och i den som var aktuell för 
texterna i denna studie finns ingen formulering om kravet på en tydlig kritisk-
analytisk kompetens, eftersom det förutsätts vara en självklarhet. Antydan till en 
kritisk-analytisk kompetens kan dock anas i de nya studenternas uttryck för den 
egna åsikten, som exempelvis i fraser som jag tycker, enligt mig och jag anser 
etc. Tänkande i kritisk-analytiska banor utvecklas i en lång socialisationsprocess 
när studenten närmar sig en integrering och ett inträde in i en akademikerroll. 

Akademiska textkonventioner 
Att medvetenheten om akademiska textkonventioner hos de nya studenterna i 
studien är låg måste ses som naturligt, eftersom de bara börjat bekanta sig med 
och införlivas i den akademiska kulturen när studien gjordes. I de nya studenternas 
texter är det t.ex. svårt att hitta tecken på att normerna för akribi på något sätt har 
approprierats (jfr Säljö 2000) hos studenterna. Däremot visar de tecken på att de 
tagit ett första steg mot ett bemästrande (2000) av de akademiska redskapen. Be-
mästrande är en slags överlevnadsstrategi som innebär att studenterna visserligen 
handlar ungefärligen inom givna ramar, men att de inte internaliserar kunskapen 
och gör den till sin egen. I gymnasieskolan kan det handla om betygsmeritering 
eller att exempelvis skriva texter som är frikopplade från verkligheten och som 
ingen (mer än läraren) egentligen ska läsa. På universitetet kan det till exempel 
handla om att mekaniskt skriva källhänvisningar inom parenteser utan att förstå 
meningen med detta. Ett annat tecken på bemästrande kan till exempel vara att 
studenterna sätter ut referensmarkörer eller citerar men gör det på ett felaktigt 
sätt, eller att de gör en litteraturlista som inte motsvaras av referenserna i den 
löpande texten.  

Skriva om eller skriva av? 
Det mest iögonfallande draget i de nya studenternas interimtexter är kanske den 
stora mängd avskrifter som uppdagades. Analysen av hur andras ord och idéer 
inlemmas i den egna texten visar att fyra av de fem texterna till olika stora delar 
utgörs av avskrifter.42 Välvilligt tolkat är imitation ett steg på väg mot att kunna 
                                                           
42 Nilssons (2002) analyser av ”elevforskning” i grundskolan visar att elever där sällan 
eller aldrig skriver med egna ord när de löser individuella forskningsuppgifter i skolan. 
Det är lätt att hitta paralleller till hur avskrift går till på universitetsnivå, eftersom tekni-
kerna är desamma. Yolanta är exempelvis delaktig till viss del i skapandet av texten efter-
som hon fogar delar av meningar och stycken till varandra så att de bildar en ny text. Yrsa 
omskapar texten och refererar något mer än vad Yolanta gör. Ymers avskrifter består av 



 

  158  
 

formulera ett innehåll med egna ord, men i diskurskraven på alla universitetsut-
bildningar ingår medvetenhet om att avskrift i den omfattning materialet visar 
aldrig kan accepteras (Howard 1995, Crocker & Shawn 2002). Det handlar om 
att skilja på fakta, andras åsikter och egna, och att kunna markera skillnaden 
mellan dessa tre (Myers 2001). 

Avskrift som teknik vid textproduktion är vanligt förekommande i högre utbild-
ning. Disciplinnämndsärenden som behandlar avskrifter och plagiat ökar i antal 
(Högskoleverket 2004). Mörkertalet är stort och bara en bråkdel uppdagas, an-
mäls och behandlas av disciplinnämnderna på landets universitet och högskolor. 
Men det verkar vara en utbredd uppfattning bland studenter att avskrift inte är 
fusk. Om detta vittnar citaten nedan ur rapporten Sammanställning av beslut och 
domar i disciplinärenden som rör studerande vid universitet och högskolor från 
2003 (Högskoleverket 2004):  

[…] F har arbetat under lång tid med sin hemtentamen och hon 
förstod inte att hon gjorde fel när hon kopierade texterna. [...] Hon 
inser nu att det är fel att kopiera texter som hon har gjort, men hon 
uppfattar inte att hon fuskat. (2004:138)  

[…] Hon anser sig inte ha försökt vilseleda. M erkänner att hon i 
flera fall inte angett källor. Detta gjordes i tron att det inte behöv-
des. Hon inser nu att det var ett misstag. M anser att hon borde ha 
givits möjlighet att komplettera med källhänvisningar. (2004:150)  

[…] Han skrev ensam. Han borde haft hjälp av någon. De uppgif-
ter som har markerats som fusk är endast faktauppgifter, inte nå-
gons åsikt. Han har inte läst anvisningarna till uppgiften så noga. I 
gymnasiet var det tillåtet att inte ha fotnoter, bara man angav käl-
lorna längst bak. (2004:98)  

Uppfattningen att det inte är fel att skriva av källtexter är alltså inte ovanlig bland 
studenter på universitet och högskola. Förfarandet är allvarligt och väcker frågor 
om etik och rättsuppfattning. Men det innebär också en pedagogisk utmaning för 
lärare; de måste konstruera examinationsuppgifter som genererar ett skrivande 
som bär spår av andra texter och andra röster, samtidigt som de resonerar med 
studenterna om egen och andras kunskap och olika sätt att i text klargöra skill-
naden (Howard 1995). Hunt (2003) menar att det finns anledning att betrakta 
avskrifter som någonting som också kan innebära en utvecklingspotential på 
institutionsnivå. Avskriftsproblemet utmanar universitet och högskolor till ny-
tänkande i fråga om examinationsuppgifters utformning.  

Det faktum att studenterna själva allt som oftast faktiskt inte ens uppfattar att 
de skriver av text är, menar samtida textteoretiker, ett uttryck för samhälleliga 
trender. Vi lever i reproduktionens tidsålder, i något som benämns postproduk-
tionen (Bourriaud 2002, Ericsson 2004). Vår tid utmärks av att hela det sociala 

                                                                                                                                   
direkta översättningar från ett annat språk (norska) och han markerar inte sina citat. Stina 
samplar, alltså omskapar originalkällan något. Stanislav avviker från de andra studenterna 
genom att han har skrivit sin text helt med egna ord.  
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rummet är en enorm workshop där vi uppmanas att utifrån redan existerande 
verk skapa något nytt. Detta synsätt omfattar många olika uttryckssätt som foto-
grafi, film, text, kläder, logotyper, musik etc. Förhållningssättet innebär ett nytt 
sätt att se på konsten och på individens sätt att skapa nytt genom att skapa om. 
Det är därför kanske inte förvånande att ungdomar, som växt upp i postproduk-
tionens tidevarv omskapar, samplar eller till och med piratkopierar någon annans 
text utan att reflektera över att det skulle var fel eller omoraliskt.  

För att försöka förstå frågan om varför studenter skriver av kan det vara frukt-
bart att koppla tillbaka till interimtexttanken. Är avskrift på olika nivåer ett inte-
rimtextuellt drag, alltså ett uttryck för det språk en skribent använder på väg mot 
ett målspråk? Utan att försvara den intellektuella stöld som plagiat och avskrift 
innebär, ställer jag frågan, med stöd av Bakhtin (1997), om inte andras röster 
ständigt är närvarande i våra texter och om i så fall inte imitation i form av av-
skrift är något man gör på vägen mot att kunna själv. Inställningen till imitation 
under en lärlingsperiod är delvis kulturellt förankrad menar bl.a. Matalene (1985) 
och Sherman (1992) som visar hur deras respektive studenter i sina hemländer 
uppmuntras att imitera texter för att de ska lära sig skrivandets hantverk. Sherman 
beskriver hur hennes studenter upplever det svårt att omformulera något redan 
välformulerat: 

They pointed out that the opinion or the facts could not be better 
expressed than they were by the source writer, and that they them-
selves could hardly presume to improve on a publicly acknowl-
edged expert. Taking over his words was thus necessary in order to 
cover the subject, and also a mark of respect for the originator. 
(1992:191) 

Men forskning visar också att enbart kulturella faktorer inte räcker för att förklara 
varför studenter skriver av. Det handlar också om individens önskan att få till-
gång till diskursgemenskapen inom högre utbildning och om att se sig själv som 
en (akademisk) skribent (se t.ex. Angélil-Carter 2000). 

Avskrift kan också förstås som ett symptom på att en individ faktiskt inser att 
hon inte behärskar en diskurs och därför lånar eller stjäl ord och meningar som är 
accepterade av diskursen (jfr Crocker & Shawn 2002). På så vis är avskriften om 
inte förlåten, så förståelig. En student, vars diskursiva kompetenser är svaga kan 
frestas att kopiera de texter eller delar av texter hon inte själv förmår skriva. Men 
avskrifter kan också vara ett olyckligt resultat av de akademiska textvärldarnas 
underförstådda och paradoxala signaler till individen. Systemets konventioner 
och regler om vilken skriftspråklig kompetens som avkrävs en individ är inte 
tillgängliga för utomstående och mycket är underförstått (jfr Ehn & Löfgren 
2004:74). Paradoxen inom det akademiska skrivandet som den beskrivs i citatet 
nedan hämtas visserligen från det amerikanska universitetssystemet, men pro-
blematiken är universell och därför relevant även i denna framställning:  

Develop a topic based on what has already been said and written 
but write something new and original  

Rely on opinions of experts and authorities on a topic but improve 
upon and/or disagree with those same opinions  
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Give credit to researchers who have come before you but make 
your own significant contribution  

Improve your English or fit into a discourse community by build-
ing upon what you hear and read but use your own words and your 
own voice. (The OWL at Purdue University 2007) 

Paradoxen i att tvingas göra det man inte kan och inte har möjlighet att lista ut 
hur det ska göras leder till frustration och vanmakt. ”Det är som en mur”, säger 
Ymer exempelvis i sin intervju (avsnitt 4.5).  

Studenternas kunskaper i det ämne de skriver om spelar också roll för hur 
självständiga de kan vara i sina texter. Nilsson (2002:77) visar också att elever 
tvingas ligga mycket nära källan när stoffet är okänt för dem, vilket också är 
intressant med tanke på de studenttexter som analyseras här. Vad är det rimligt 
att Yolanta, Stina, Yrsa och Ymer verkligen ska kunna om växthuseffekten, 
kunskapsbildning och hållbar utveckling inom jordbruket efter bara ett par veckor 
på universitetet och med studier som inte specifikt behandlar dessa ämnen?  

Avskrift kan också vara ett tecken på att man inte vet vad som är allmängods i 
en diskurs och att olika personer kan ha olika rätt att inte sätta ut en referens. Jag 
antar att en välkänd professor i språkvetenskap inte behöver sätta ut en källhän-
visning efter termer som begränsad kod eller nominalfras medan en student på 
A-kursen måste redovisa sina källor för att undvika kritik. Detta kan det vara 
svårt för individen att få känsla för i en övergångsfas. 

Det är möjligt att hävda att vi lär oss mycket i livet genom imitation, så även 
att skriva akademiska texter. Också forskning om intertextualitet (se exempelvis 
Fairclough 1992) handlar om att lyfta fram textsamspel på olika nivåer. Studenter 
behöver hjälp att få kunskap om den sociala praktik som hantering av intertex-
tualitet i texter innebär. Högre utbildning bör alltså väcka denna insikt och inte 
bara erbjuda ren färdighetsträning i det mekaniska hantverk som citeringar och 
referenshantering innebär.  

9.1.3 Gymnasieskolan: Osäker väg till det akademiska 
skriftspråket  
Vid en första anblick ser skillnaderna mellan studenter med olika gymnasiebak-
grund inte ut att vara så stora. I deras beskrivning av svenskämnet på gymnasie-
skolan framgår det dock att möjligheterna för akademisk skriftspråksutveckling 
är större på de studieförberedande programmen. Skillnaderna som framkommer i 
studentintervjuerna mellan studenter med studieförberedande respektive yrkes-
förberedande gymnasiebakgrund visar sig tydligast i svårigheter med att förstå 
uppgifter, att ha ett ordförråd som räcker till och att kunna skriva en självbärande 
text som accepteras på universitetsnivå.  

Vilken vikt ska tillmätas gymnasiebakgrund i förhållande till studieframgång 
på universitetet? Även om underlaget i studien är för litet för att några säkra 
slutsatser ska kunna dras, kan ändå några tendenser pekas ut som viktiga för 
diskussionen. Gymnasieskolan (och svenskämnet där) ska förbereda för arbetsliv 
och studier. Ändå förekommer det sällan en medveten förberedelse av eleverna i 
akademiskt skrivande, särskilt inte på de yrkesförberedande programmen. Där 
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tycks det kommunikativa skrivandet istället handla om träning i att skriva praktiska 
skrivelser som kvitton, brev och arbetsrapporter. Bakom valet av dessa genrer 
finns en predestinerande människosyn som förutsäger och bekräftar elevens plats 
i ett framtida yrkesliv. På de studieförberedande programmen tränas däremot 
oftare texttyper som argumenterande och utredande text (jfr Stina i avsnitt 4.3), 
vilket också bekräftas av de skrivuppgifter dessa elever väljer inom ramen för de 
nationella proven (Östlund-Stjärnegårdh 2002). Men en bakgrund på ett studie-
förberedande program behöver inte heller borga för framgång i de akademiska 
textvärldarna. Det är Stina (se 5.3) exempel på. 

Det som förenar studenterna i studien, oavsett studiebakgrund, är frustration 
över de osynliga krav som ställs inom de akademiska textvärldarna. Dels förväntas 
studenterna ta eget ansvar i ett system som upplevs som tämligen ogenomskinligt, 
dels har de ofta inte med sig de nödvändiga skriftspråkliga färdigheter samma 
system utgår från att alla har. Systemets ogenomskinlighet gör det svårt för stu-
denterna att själva ta reda på hur texter ska skrivas i den nya miljön. Tyst kun-
skap om diskursens krav gör att konventionen blir synlig först när man brutit mot 
den och blivit korrigerad. Det är en smärtsam process som innebär många förkas-
tanden av text och därmed också personliga nederlag. Dessutom är, som tidigare 
nämnts, individuell stress och utanförskap vanligt i övergången och det påverkar 
hur kapabel en student är att ta in undervisning, orka läsa och förstå akademiska 
texter och dessutom skriva egna sådana. 

9.2 Erfarna studenters integrering: Vägar och 
hinder 
Integreringen in i den akademiska diskursen beskrivs ur erfarna studerters per-
spektiv i den här avhandlingen. Att behärska det akademiska skrivandets egenheter 
är en inträdesbiljett till den vetenskapliga gemenskapen men också till framgång 
i studierna. De erfarna studenterna i undersökningen blev ombedda att beskriva 
och värdera olika vägar till ett akademiskt skriftspråk, vilket presenterats i av-
snitt 6.3. Resultaten visar att studenterna värderar lärares handledning som allra 
viktigast för utvecklingen av det akademiska skrivandet, men också hjälp från 
andra studenter. Det är alltså i studenternas mening främst interpersonella kon-
takter öga mot öga som ger de bästa möjligheterna att utveckla ett akademiskt 
skriftspråk. Att läsa kurslitteratur och annan akademisk litteratur är en operson-
ligt inriktad aktivitet som kräver en mer aktiv insats av studenten själv. Kurslitte-
ratur anses vara viktigare än annan litteratur, vilket säkerligen beror på att kurs-
litteraturen erbjuder studenterna textuella förebilder för det akademiska skrivandet. 
De mer opersonliga vägarna värderas alltså inte lika högt som de interpersonella.  

Lektionsundervisning om skrivandet intar här en intressant särställning. Det 
är ett slags mellanting mellan interpersonell och opersonlig aktivitet, allt bero-
ende på dess utformning. Eftersom studenterna i min studie representerar 
många olika ämnesmiljöer på universitetet är det rimligt att anta att det också 
påverkar värderingen av skrivundervisning. Påfallande är ändå att allmän under-
visning om skrivandet rankas som mindre viktigt än hjälp från andra studenter. 
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Gymnasieutbildning, slutligen, skattas som minst viktig, vilket kan tillskrivas 
det faktum att studenter ofta upplever att tidigare gymnasieutbildning spelar en 
ringa roll i den nya diskursen (se även Ask 2005b).  

De erfarna studenterna ger i intervjuerna sammantaget en komplex bild av 
vilka olika vägar de väljer då de försöker tillägna sig ett akademiskt skriftspråk. 
De främsta vägarna till detta skriftspråk innebär interpersonella relationer i sam-
band med skrivandet, men det är inte självklart att studenterna får de personliga 
möten de eftersöker i en akademisk miljö präglad av självständighet och indivi-
duella sätt att arbeta. Studenterna upplever också hinder på sin väg: inkonse-
kvens, frustration, lärare som inte upplevs som hjälpsamma och utebliven re-
spons på text är några exempel. Men det handlar också om kognitiv osäkerhet 
hos individen; studenterna frågar sig hur de egentligen ska tänka på universitetet 
och hur man kan bearbeta den irritation som kommer av att veta vad man vill 
säga samtidigt som man vet att man inte kan säga det på rätt sätt. Behovet av en 
interpersonell stödstruktur runt studenterna kan tolkas på olika sätt. Undersök-
ningen visar på en kollektiv osäkerhet hos en studentgrupp, men det skulle också 
kunna vara ett utslag av individuell osjälvständighet och frustration i ett ogenom-
skinligt system. Symptomen på både den kollektiva osäkerheten och individens 
osjälvständighet blir de allt vanligare ropen efter mallar, mer feedback, enhetliga 
normer för olika universitetsämnen, ökat handledarstöd och ökade undervisnings-
insatser om skrivandet i högre utbildning. 

Ur ett didaktiskt perspektiv finns all anledning att lyfta upp de problem i uni-
versitetsmiljön som studenterna menar är hinder för utveckling. Det är på ett vis 
smärtsamt att erfara att studenter värderar hjälp från andra studenter högre än den 
undervisning om skrivande som universitetslärare bedriver. Samtidigt är det 
tydligt att de allt mer heterogena studentgrupperna utgör pedagogiska utmaningar 
för undervisande lärare. Dilemmat är att lärare på universitetet vill värna akade-
mins tradition och särart samtidigt som de tvingas anpassa sig till en föränderlig 
omvärld med individer som lär, utvecklas och förhåller sig till det akademiska 
skrivandet på ett annat sätt än de är vana vid och förväntar sig. Genom att belysa 
de problemfält – och de möjligheter – som ett studentperspektiv på skrivforskning 
genererar synliggörs en didaktisk utvecklingspotential som lärare som undervisar 
om skrivandet skulle kunna gynnas av. 

9.2.1 Språklig integrering: Erfarna studenter skriver 
vetenskapslikt  
De erfarna studenterna följer oftast normerna för akademiskt skriftspråk och 
skriver ”vetenskapslika” texter. Under studietiden har studenterna hanterat så 
mycket akademisk text att textmönster och språkliga konventioner i de flesta fall 
har blivit internaliserade (jfr Freedman 1987). De har också utvecklat ett meta-
språk som de använder när de talar om sitt eget akademiska skrivande. Men 
under den akademiska ytan döljer sig ofta en brist på kritisk-analytisk medveten-
het, vilken är framträdande också i de nya studenternas texter. Det visar de bland 
annat genom okritiskt refererande av källtexter och genom små innehållsför-
skjutningar i de refererade texterna i förhållande till studenternas egna. Även om 
de erfarna studenterna visar prov på mer kritisk-analytisk kompetens än de nya är 
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det tänkvärt att de ändå i slutet av sin utbildningstid inte förhåller sig ännu mer 
kritiska till egna och andras texter. De talar gärna om kritisk distans och veten-
skapligt tänkande i intervjuerna, men har alltså svårt att realisera det i sina texter. 
Men på det hela taget närmar sig studenterna den akademiska genren, och språket i 
deras interimtexter närmar sig alltmer ett akademiskt ideal.  

Imitation beskrivs som ”första steget i socialt lärande” (Blåsjö 2004:34) och är 
en viktig del i hur kunskap och färdigheter traderas inom många yrken. Imitation 
inom den akademiska världen innebär en balansgång mellan det eftersträvade 
målspråket och det man själv kan åstadkomma. Den mekaniska (och ofta korrekta) 
referenshanteringen samspelar inte alltid med en korrekt källtextanvändning, 
utan innehållet glider ofta när det återbrukas i studenternas texter. Osäkerheten 
visar sig också i de onödiga referenserna till allmängods eller i citat som bara är 
dekorativa. Men de erfarna studenternas interimtexter ser ändå akademiska ut, 
och imitationen är lyckad så till vida att de texter som analyserades här accep-
terades i den akademiska språkmiljön där de lästes och examinerades. Ibland 
skjuter studenterna över målet i sin iver att visa sin tillhörighet i den akademiska 
miljön. Det syns bland annat i ordval, hög referenstäthet och ett ibland alltför 
högtidligt stilläge. Någon av studenterna kallar det ”överakademisering” och 
menar att det är en kompensatorisk strategi hon tar till när förväntningarna är 
höga och hon inte känner sig trygg i skrivsituationen.  

Säljö betonar att tillägnandet av språkliga redskap är en gradvis process där 
individen ”lär sig att använda redskap i olika verksamheter och där man successivt 
skaffar sig allt större erfarenheter av hur de kan brukas på ett produktivt sätt” 
(2000:152). Språklig anpassning sker i alla möten mellan individer och de insti-
tutionella krav på formaliserat skrivande som ryms inom högre utbildning. 
Begreppet ’ackommodation’ (Säljö 2000:60) används ofta när det handlar om 
hur grupper eller individer närmar (eller i vissa fall fjärmar) sig från varandra. 
’Ackommodation’ innebär fördjupad anpassning och kan ses som ett steg på 
vägen mot förståelse av det akademiska skrivandet. De erfarna studenterna inser 
i denna fas att de inte hade rätt i en del av de generaliseringar de gjorde i anpass-
ningsfasen och börjar ompröva sina kunskaper. Ackommodation ställer nya krav 
på individens förmåga att dels vara medveten om sin kunskap, dels att kunna 
omvärdera den när nya fakta eller händelser dyker upp. Lärarkommentarer till 
texter och handledning i skrivprocessen är sådana händelser som kan innebära 
att individen omprövar sina kunskaper. Efter undervisning och handledning 
reviderar studenterna sina texter, men normbrotten kan ändå återkomma, efter-
som studenterna inte helt har internaliserat kunskapen och gjort den till sin egen. 
Överanvändning av en och samma referens eller ett ängsligt hänvisande till all-
mängods är exempel på tecken på att de erfarna studenterna bara delvis har 
ackommoderat konventionerna för akademiskt skrivande. 

Akademiskt skrivande tar tid att lära sig; det utvecklas över tid när studenterna 
rör sig genom utbildningssystemet. I takt med att de läser akademisk litteratur 
och skriver allt fler egna texter, utvecklar de en förståelse för hur vetenskapliga 
texter ska skrivas för att de ska accepteras inom den akademiska språkgemen-
skapen. Det finns små skillnader i hur humaniorastudenter och studenter med 
naturvetenskaplig inriktning förhåller sig till det akademiska skrivandet. 
Svensklärarstudenterna i den här studien utmärker sig inte som bättre rustade att 
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skriva akademisk text än de andra studenterna, även om de har en terminologi 
och ett metaspråk i intervjuerna som antyder motsatsen. Studenter, oavsett äm-
nestillhörighet, tillägnar sig en akademisk skriftspråkskompetens under sin tid i 
utbildningssystemet. Ansvaret för utvecklandet av en adekvat skiftspråkskom-
petens ligger därför inte enbart på ämnet svenska utan på alla ämnen, på gymna-
sieskolan såväl som på universitetet och högskola.  

9.2.2 Åter lossbrytning och stadieövergång 
De erfarna studenterna står efter avslutad utbildning inför en ny lossbrytning och 
en ny stadieövergång, nämligen den ut i arbetslivet. Hur den akademiska skrift-
språkskompetens de har förvärvat under sin tid på universitetet kommer till an-
vändning i läraryrket undersöks inte inom ramen för den här avhandlingen, men 
det kan ändå vara intressant att resonera om akademiskans värde i ett vidare 
perspektiv. Om nu den skrivförmåga studenterna utvecklar inte är användbar 
utanför universitetet – det är så studenterna föreställer sig det hela – reduceras 
den akademiska skriftspråkskompetensen till en isolerad färdighet som bara är en 
nödvändig studiefärdighet, inte ett verktyg för livet och arbetslivet utanför univer-
sitetet.  

Avnämarna – alltså arbetsgivarna – söker individer med goda muntliga och 
skriftliga kommunikationsfärdigheter och god argumentationsförmåga (t.ex. 
Nilsson 1998:8). God skrivfärdighet är en ofta självklar kvalifikation som krävs i 
arbetslivet, men där handlar det om andra skrivkompetenser än de rent akade-
miska som jag har uppehållit mig vid här. Högre utbildning bör leda till kunskaper 
om att olika kontexter kräver olika textkompetenser, men arbetslivet måste i sin 
tur explicitgöra de språkliga konventioner som är aktuella för olika miljöer. Ge-
nerella kompetenser som alla studenter behöver för att kunna använda sin skriv-
förmåga utanför universitetsvärlden är förmågan att undersöka, argumentera, 
informera och presentera (jfr Rienecker & Stray Jørgensen 2005). De ska också 
lära sig att i sin yrkesverksamhet genomföra och skriftligt rapportera undersök-
ningsprojekt. Ett annat uppdrag för högre utbildning är bland annat att studenterna 
ska ”kunna söka och värdera kunskap, följa kunskapsutvecklingen och kunna 
kommunicera sin kunskap med personer utan specifika specialkunskaper” (Nya 
högskolelagen: Nya högskoleförordningen 1994:§ 8). Detta ställer stora krav på 
mottagaranpassning och medvetenhet om hur akademiskt språk förhåller sig till 
språkbruk utanför universitetet. 

För lärarstudenterna i den här undersökningen betyder det att det är befogat att 
ställa frågan om vilka textkompetenser och språkliga färdigheter en verksam 
lärare behöver. Forskningen på det området är knapphändig, men studenterna i 
undersökningen är tveksamma till att deras skriftspråkskompetenser kommer att 
komma till användning i en framtida lärarverksamhet. Särskilt allvarligt ser jag på 
att de blivande svensklärarna inte ser sig som skrivande förebilder för sina framtida 
elever och att de har befäst den tanken redan innan de lämnat lärarutbildningen. 
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9.3 Individ och system, makt och ansvar 
I den här avhandlingen har jag lyft fram ett antal dolda maktrelationer som kan 
knytas till det akademiska skrivandet. Avhandlingens inledningscitat innehåller 
en indignerad studentröst som uppfattar att maktstrukturerna runt det akademiska 
skrivandet säger: ”Följ våra regler annars kapar vi dina betyg vid fotknölarna” 
(Arvidsson 2006:22) och fokuserar därmed på bedömningsfrågor och den asymme-
tri som är en ofrånkomlig del av betygsättning och värdering. Problemet med 
strukturerna som är knutna till det akademiska skrivandet är att de kännetecknas 
av oenhetlighet, otydlighet och osynlighet. Oenhetligheten finns i ämnestraditioner, 
discipliner och forskningsfält som använder olika språkliga redskap på olika sätt. 
Otydligheten blir märkbar bland annat i uppgiftsformuleringar och betygskriterier. 
Osynligheten, slutligen, döljer normer och regler som inte blir synliga förrän 
någon brutit mot dem. Ett tecken på att detta är ett reellt problem är den mängd 
skribenthandledningar som bokförlagen ger ut. Frågan är emellertid om detta 
minskar svårigheterna i någon större utsträckning, eftersom olika universitets-
ämnen och lärare fortfarande har sina skiftande preferenser.  

Nya studenter har främst svårt att hantera normers osynlighet och avsaknaden 
av enhetliga riktlinjer för det akademiska skrivandet medan de erfarna studenterna 
dechiffrerat normsystemet och har lärt sig att imitera det. De erfarna studenterna 
vittnar istället om maktstrukturer som lagt hinder i vägen för deras akademiska 
språkutveckling. Här handlar det ofta om otydlighet i handledningssituationer 
eller om substanslös respons på text. När studenter inte förmår nå upp till sina 
egna eller systemets förväntningar känner de frustration inför skrivandet av aka-
demisk text. De känner ångest eftersom misslyckade studier innebär personliga 
avbräck i ekonomin och begränsade chanser att få en examen, men det innebär 
också negativ stress att känna sig dum och ofullkomlig i skrivsituationen.  

Effekterna av hemlighetsstrukturerna och den ständiga ovissheten om vad som 
är rätt eller fel resulterar i dåligt självförtroende hos många studenter. De känner 
ofta sig utlämnade i ett system som inte är förutsägbart – en norm som gäller vid 
ett tillfälle kan vara helt fel vid nästa, beroende på ämneskultur och akademisk 
acceptans. Maktstrukturen framtvingar ett inordnande i befintliga strukturer, ett 
motvilligt accepterande som efter hand kan övergå i ett överanvändande av en 
del av de språkliga uttrycken. Men en annan effekt är också att studenterna inte 
känner att de kan få hjälp att förstå systemet genom systemet självt. De söker sig 
i första hand till studentkamrater eller till andra personer i sin närmaste omgivning 
för att få hjälp och stöd med det akademiska skrivandet – alltså oftast inte till 
företrädare för de akademiska textvärldarna, d.v.s. till lärare eller handledare.  

Jag har tidigare talat om imitationen som en överlevnadsstrategi, men också 
som ett socialt lärande och lärlingens väg in i (det akademiska) skrået. Men att 
imitationen främst rör sig på textens ytplan (se kapitel 7) betyder att den kritisk-
analytiska kompetensen egentligen inte har utvecklats så mycket som man kan 
önska under en utbildningstid. Att alla med tiden lär sig imitera den akademiska 
genren är en sak, men för framtida forsknings vidkommande är det av yttersta 
vikt att vi tydliggör det vetenskapliga tänkandet för studenter och visar hur det 
uttrycks i skriven text. Annars riskerar vi att fostra blivande forskare och lärare 
som bara imiterar andra, men inte tänker själva. Detta berör också framtida lärare 
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(exempelvis studenterna i undersökningen) som ju själva blir ansvariga för att de 
som lämnar deras klassrum åtminstone har påbörjat en utveckling av en kritisk-
analytisk medvetenhet. Därför är det också anmärkningsvärt att lärarstudenter, 
som de gör i den här avhandlingen, ser det akademiska skrivandet som en isolerad 
företeelse som inte har någon relevans i ett kommande yrkesliv. Dessutom menar 
de att lärare knappast skriver alls i sin yrkesutövning, vilket skulle innebära att det 
är icke-skrivande lärare som språkligt fostrar framtida akademiska skribenter.  

9.3.1 Ett gemensamt ansvar för det akademiska skrivandet 
Skrivna texter är centrala i ett modernt samhälle, och många vardagliga verk-
samheter är omöjliga utan bruk av skrift. För utbildningssystemet är den skrivna 
texten särskilt viktig. Den samspelar med kunskapssynen, kunskapsutvecklingen 
och med den akademiska praktik där texterna produceras och konsumeras. Där-
för är det viktigt att universitet och högskolor definierar vilken grad av akade-
misk skriftspråkskompetens som är rimlig att kräva av nya studenter och arbeta 
för att en samsyn uppstår mellan de olika utbildningsstadierna. Det blir därför 
också centralt att precisera syftet med skrivundervisningen på gymnasienivå.  

Studenter har ett eget ansvar för sina studier och sitt lärande. Särskilt de erfarna 
studenterna i min undersökning medger att de inte alltid läser föreskriven kurslitte-
ratur, och det för med sig att de inte har den förförståelse lärarna utgår ifrån att de 
har. Det finns en diskrepans mellan hur mycket information systemet förutsätter att 
studenterna själva skaffar sig och studenternas verkliga ansträngningar. 

 Många nya studenter har fått för dålig förberedelse för akademiskt skrivande 
i gymnasieskolan och tvingas till misslyckande och personliga nederlag när de 
börjar studera på universitet och högskola. Men det största ansvaret för införli-
vandet av studenter i den akademiska diskursen ligger på lärare och handledare 
inom universitetssystemet. Det är en demokratisk och medmänsklig skyldighet 
att ge studenter så tydliga och adekvata språkliga verktyg att de har en rimlig 
chans att med egen kraft ta steget in i den nya diskursen. Med Bartons ord skulle 
det innebära att vi ständigt måste ifrågasätta och diskutera ”the ways in which 
social institutions support particular literacies” (1994:35). 

Universitetet som institution har svårt att hantera den språkliga heterogenitet 
som uppstår i stadieövergången. Men i takt med samhälleliga förändringar med 
krav på högre utbildning av allt fler människor tvingas kanske universitet och 
högskolor till att sakta förändra sitt arbetssätt. Det är dock viktigt i sammanhanget 
att påpeka att förändring inte får betyda försämring. Det ska ställas höga krav på 
högre utbildning. Att skapa ett socialt gynnsamt klimat för lärande för alla de 
grupper som inte har erfarenhet av universitetsstudier är en av utmaningarna 
universitet och högskolor står inför. Kritiker gör gällande att detta innebär en 
gymnasifiering av högre studier (Haikola 2000, Skyttner 2002), men det är skillnad 
på sänkta kunskapskrav och möjligheten till nya arbetssätt som bättre appellerar till 
de nya och heterogena studentgrupperna.  

Ett erövrande av en akademisk skriftspråkskompetens kräver både individuella 
och institutionella insatser och en lärandemiljö som öppnar för en medveten 
utveckling av det akademiska skrivandet. För skrivandets vidkommande är det 
naturligtvis bra om man som skribent så snart som möjligt kan tillägna sig de 
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normer som gäller för olika genrer inom högre utbildning. Det innebär nämligen 
att man inte behöver ägna tid och kraft åt att känna sig allmänt osäker inför krav 
på interpunktion, referenser, rubriker, styckegränsmarkörer och andra formaliteter. 
Istället kan man ägna sig åt att formulera sitt budskap på ett så effektivt sätt som 
möjligt.  

Det finns också anledning att rikta blickarna mot landets lärarutbildningar och 
understryka vikten av den nya lärarutbildningens forskningsanknytning. Lärarut-
bildningen balanserar samhälleliga krav, politiska ramar, pedagogisk praktik och 
krav på vetenskaplig förankring, vilket gör studenternas position besvärlig, inte 
minst då de ofta skriver texter inom flera olika universitetsämnen med olika 
traditioner och sätt att rapportera kunskap. Det är avgörande att det examineras 
nya lärare som har ett positivt och självklart förhållande till forskning och veten-
skap – och att de kan röra sig fritt inom forskningens språkliga domäner. Dessa 
nya lärares kompetenser öppnar för en möjlighet till förändring och fördjupat 
samarbete mellan gymnasieskola och universitet.  

Även den så kallade ”tredje uppgiften” kommer att bli allt viktigare i framti-
den. För att samhällets mål att fler elever gör övergången från gymnasieskola till 
högskola ska uppfyllas krävs nya samarbetsformer mellan olika nivåer i utbild-
ningssystemet. Ett naturligt sätt att skapa gynnsammare förutsättningar för den 
språkliga passagen är alltså att etablera starkare relationer mellan gymnasieskola 
och högre utbildning.43  

9.4 Ska alla den vägen vandra? Aspekter på 
alternativt akademiskt skrivande 
Individens frihet att skriva och formulera sig som hon själv önskar är inte ett 
naturligt inslag inom högre utbildning, utan grundläggande normer och mönster 
för det akademiska skrivandet är tämligen rigida och fasta. Man kan säga att det 
akademiska språket är en inträdesbiljett till framgång inom högre studier och att 
en förutsättning är att studenterna under studietiden tillägnar sig den akademiska 
diskurs (muntligt och skriftligt) de ingår i. 

Måste de språkliga uttrycken ändras bara för att man börjar högskolan? Eller 
innebär verklig mångfald att det akademiska språket bör rymma en större varia-
tion? Å ena sidan är det rimligt att kräva någon form av akademisk skriftspråks-
kompetens hos studenterna som gör övergången. Å andra sidan kanske ökad 
mänsklig mångfald måste inbegripa en större acceptans för mänskliga och 
språkliga varieteter. I en och samma studentgrupp ryms vitt skilda erfarenheter 
av skola och utbildning. Faktorer som klass, kön, etnicitet, gymnasiebakgrund, 
ålder, geografisk hemvist och akademisk socialisation påverkar hur olika individer 
kommer att närma sig undervisningen på universitet och högskolor och de krav 

                                                           
43Högskoleverket menar att ämnesmiljöerna bör eftersträva ”starkare kontakter med mot-
svarande miljöer inom gymnasieskolan” (Utvärdering av utbildningar i svenska/nordiska 
språk i Sverige: kvalitetsgranskning 2002:54). Centrala frågor är hur sådana kontakter ser 
ut idag, vilka effekter de har för stadieövergången och hur de skulle kunna se ut för att 
underlätta passagen. 
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på både läsande och skrivande av akademiska texter som finns där. I detta 
sammanhang är det centralt att ställa frågan om hur studenters olika sätt att skriva 
tas emot och beaktas inom universitetsundervisningen.  

Stora delar av den här avhandlingen handlar om hur studenter på olika sätt 
bryter mot olika normer för det akademiska skrivandet. Konventionerna har på 
så sätt fått stor plats, som om de vore självklara och odiskutabla. I nästa avsnitt 
diskuterar jag därför delvis normuppluckrande sätt att förstå och använda det 
akademiska skrivandet. 

9.4.1 Alternativt akademiskt skrivande  
Inom en amerikansk akademisk kontext talas ofta om ”alternative academic 
writing” (se exempelvis Thaiss & Myers Zawacki 2006), och med det avses 
akademiskt skrivande som på olika sätt avviker från gängse normer innehållsligt 
och formellt. Målsättningen med sådant skrivande är att inkludera ohörda eller 
marginaliserade röster och att tillåta variation i stil, format, genre, personlig 
närvaro, medier och ämnesval. Ett välkänt exempel på en alternativ form som i 
början av 1990-talet skakade om den akademiska världen är antropologen Roger 
Lancasters Life is Hard: machismo, danger, and the intimacy of power in Nica-
ragua (1992), som genom sin okonventionella intimitet och sönderbrutna grafiska 
collageform innebar ett tydligt ställningstagande mot den eurocentriska akade-
miska norm som ofta tas för given (Thaiss & Myers Zawacki 2006:8 f). Lancas-
ter blandar i sin akademiska framställning journalistisk prosa, fältan-teckningar 
och personliga brev med intima detaljer. Ett annat exempel är Petersen Bendix 
etnografiska novell om en dag i en universitetslärares liv (2007). Novellen ger en 
bild av en universitetslärares psykosociala arbetsmiljö och publicerades i Inter-
national Journal of Qualitative Studies in Education, vilket gör att den kan be-
traktas som en forskningspresentation i form av skönlitterär prosa.  

Bakom de medvetna brotten mot det konventionella akademiska skrivandet 
ligger ofta politiska och ideologiska skäl. Främst feministiska forskare värjer sig 
mot konventionerna och ser det akademiska skrivandet som (ännu ett) tecken på 
patriarkaliskt förtryck (se Bränström Öhman & Livholts 2003, 2007). Forskare 
som väljer att utmana den akademiska formen gör det bland annat genom att 
presentera ”undersökningar som lånat ur skönlitteraturens stilmedelsrepertoar 
och som inte väjer för personliga tonfall” (Nyqvist 2005). Den akademiska formen 
för presentation av forskning kan ses både som en stödkorsett och som en 
tvångströja.44 Exempel på akademisk text som innebär att författaren har kastat 
tvångströjan till förmån för en mer informell och avslappnad prosa är, enligt 
Nyqvist, Anna Makkonens Sinulle (1996, ej i svensk översättning). Läsarna ställs 
där inför ett slags detektivarbete när de får följa hur en forskare bearbetar ett manu-
skript som skickats anonymt till henne. Formen är en forskningsdagbok. Den aka-
demiska feminismen utmanar på liknande sätt vad de ser som ett patriarkaliskt 
normsystem genom att ”bryta sönder givna strukturer, leka med konventionerna 
och erkänna betydelsen av det personliga” (Nyqvist 2005).  

                                                           
44 Metaforen tvångströja är hämtad från Cassirer (2003) och från Fugelli (1984:1344).  
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Men det som de feministiskt orienterade forskarna upplever som en tvångströja 
kan av andra individer istället ses som en stödkorsett. Studenter tycker kanske att 
det är tryggt att följa regler och normer för ett skrivande som de ännu inte behärs-
kar så väl att de kan göra medvetna stilbrott mot det. För en del är det trots allt 
skönt att skriva innanför ramarna för den akademiska prosan – de känner en 
lättnad över att slippa kravet på att vara fantasifulla och kan luta sig mot fakta 
och saklighet istället. Andra känner sig instängda i en språklig form som de upp-
lever som själlös och stel.  

För att få bryta mot konventionerna måste skribenten vara medveten om dem 
och ha kunskap om vilka effekterna av normbrottet kan bli. Det krävs också att 
skribenten har status i systemet för att okonventionella yttringar ska accepteras i 
en akademisk diskurs. Studenter har i allmänhet inte kunskap eller erfarenhet 
nog för att deras normbrott ska kunna klassas som uttryck för personliga ställ-
ningstaganden i förhållande till en akademisk diskurs. Studenternas många gånger 
inkorrekta interimtexter är svårhanterliga i akademiska system, eftersom den 
skrala ytan kan dölja en tankeverksamhet som inte får komma till adekvat ut-
tryck. Det är tveksamt om normbrott som studenter gör i akademiska texter ska 
ses som uttryck för personlighet och därför ingående i en alternativ akademisk 
diskurs. För det första är den gängse formfastheten hos akademiska texter en 
slags garanti för att texten ska passa in i ett av den akademiska läsaren förväntat 
mönster, och kunna läsas och förstås på så få sätt som möjligt och på så sätt göra 
framställningen effektiv och forskningen trovärdig. För det andra blir dessa texter i 
hög grad beroende av mottagarens välvilja och acceptans. Studenters interimtexter 
kan innehålla normbrott som kan accepteras i en utvecklingsfas, men diskussionen 
om hur gränserna för dessa normbrott bör se ut och hur lärare kan förhålla sig till 
alternativ akademisk prosa är tämligen begränsad.  

9.5 Didaktiska reflektioner  
Studentperspektivet på akademiskt skrivande, så som det har presenterats i den 
här avhandlingen, rymmer en viktig didaktisk potential, så till vida att en ökad 
förståelse av vägarna till akademiskan också har pedagogiska och didaktiska 
konsekvenser för undervisning, handledning och andra situationer (exempelvis 
uppsatsventileringar) där lärare och studenter på något sätt kommunicerar om 
text och skrivande. Lärares insikt om att studenter tillägnar sig ett akademiskt 
skriftspråk på olika sätt ger dem i undervisningen möjligheten att bejaka och 
bevara de vägar som visat sig framkomliga, och att förstärka studentens vilja att 
ompröva de vägar som hittills inte varit så fruktbara. 

Det är centralt att förstå att lärare och studenter värderar en akademisk skrift-
språkskompetens olika högt. För nybörjarstudenter har färdigheter i akademiskt 
skrivande troligtvis främst ett instrumentellt värde, eftersom det akademiska 
skriftspråket är direkt kopplat till studieframgång. För mer erfarna studenter har 
dessa färdigheter också ett kommunikationsvärde. Ökad kunskap om det akade-
miska skrivandet innebär en gradvis förståelse för hur enskilda skribenter i sina 
texter kommunicerar inbördes och med forskarsamhället. Texterna blir alltefter-
som en skådeplats för tanken och för ny kunskap, snarare än en enbart refererande, 
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kunskapsuppvisande och lågkommunikativ artefakt. Men att behärska akademis-
kan har också ett identitetsvärde. Även i de akademiska textvärldarna där oper-
sonlighet är ett ideal visar skribenter på olika sätt ändå vilka de är och vad de står 
för. För forskare och andra erfarna skribenter har den skrivna texten dessutom ett 
prestigevärde. Det är i texten intellektuella muskler spänns i polemik med andra 
forskare, allt för att visa på berättigande inom den egna gruppen. 

Studenter och lärare på universitetet har ofta olika uppfattningar om värdet av 
akademiskan. I mötet mellan olika inställningar till värdet av att behärska det 
akademiska skriftspråket uppstår konflikt och missförstånd. De flesta studenter 
gör vad som efterfrågas i uppgiftsformuleringarna, men de vill främst klara sin 
utbildning, inte meritera sig akademiskt eller delta i det vetenskapliga samtalet. 
Universitetslärare, däremot, söker spår av ett vetenskapligt tänkande i studenternas 
texter och värderar dem sedan utifrån sitt eget ideal som är färgat av meritering, 
prestige och vetenskaplig kommunikation. Ett synliggörande av studenters före-
ställningar om det akademiska skrivandet innehåller en utvecklingspotential som 
är central för både lärare och skrivande studenter. 

En av vägarna till det akademiska skriftspråket börjar i gymnasieskolans 
svenskundervisning. Svenskämnet på gymnasieskolan är betydelsefullt då det 
främst, men alls inte ensamt, ansvarar för att förbereda eleverna för skrivande på 
högskolenivå. Det är av demokratiskt intresse att realisera likvärdighetssträvan i 
styrdokumenten så att tillgång till en akademisk skriftspråkskompetens är en 
möjlighet för alla grupper i gymnasieskolan. Det är naivt att tro att alla med 
studentexamen från den svenska gymnasieskolan ska kunna – eller vilja! – skriva 
akademiskt eller ha någon slags förförståelse om vad akademiskt skrivande 
innebär. Akademiskt skrivande som kunskapsproduktion kan knappast tränas på 
gymnasieskolan. Däremot kan förberedelser som träning i skrivande i form av 
korrekt, offentligt språk med god textbindning och fungerande disposition vara 
fruktbart. Övning i att vara saklig och att använda egna ord i förhållande till en 
källa är också viktigt, likaså att lägga en god grund för ett kritiskt-analytiskt 
medvetande.  

Ett didaktiskt problem, som jag ser det, är att det finns en inbyggd komplexitet i 
förvärvandet av en akademisk skriftspråkskompetens. Handledare och undervi-
sande lärare bör tydliggöra vilka olika förväntningar på text som finns i de aka-
demiska textvärldarna. De skrivande studenterna behöver också kunskap om 
centrala språkliga redskap som kan hjälpa dem att infria dessa förväntningar. Att 
visa hur akademiska texter skrivs både som process och som produkt (alltså att 
ge studenterna regelkunskap) är i min mening gott, men det är inte nog. Studen-
terna bör också utveckla en förståelse av varför akademiska texter ser ut som de 
gör, vilka motiv som ligger bakom konventionerna för förmedling av forskning 
och kunskap. I samtal med studenter om vilka språkliga medel som gör en text 
vetenskaplig kan det vara fruktbart att diskutera genreförväntningar, strukturfrågor, 
den vetenskapliga prosans särart och allmänna skriftspråkskonventioners bety-
delse för kommunikationen med läsaren. Kunskap om och färdigheter i källhan-
tering och vetenskaplig akribi är också två nödvändiga aspekter av den diskurs-
kännedom som alla studenter behöver ha redan i ett tidigt skede så att de kan ges 
möjlighet att göra rätt och på så sätt införlivas och accepteras av diskursen. Stu-
denten behöver utveckla en automatik för formalia så att tankeverksamheten kan 



 

  171  
 

få arbeta ostört. Hemlighetsstrukturer som studenterna uppfattar finns i högre 
utbildning måste synliggöras, och för den utvecklingen bör alla ämnen ta ett 
gemensamt ansvar.  

9.6 Vidare forskning 
I detta avslutande avsnitt blickar jag framåt och resonerar om möjlig framtida 
forskning som arbetet med avhandlingen genererat.  

9.6.1 Individ och idiolekt  
En fördjupning av förståelsen av individens samlade språkliga varieteter är ange-
lägen. En idiolekt kan sägas vara summan av individens andra lekter i det som 
kan kallas ”lektfamiljen”. Einarsson beskriver geo- och etnolekt, som tar fasta på 
regional och etnisk bakgrund, sociolekt som hänger ihop med social tillhörighet, 
sexolekt som är förknippad med genus och kronolekt som hör ihop med social 
ålder. De här olika lekterna förbinds traditionellt enbart med produktion av tal, 
främst uttal, ordförråd, syntax och på senare tid kanske också med samtalsstil. 
Utvidgningen av lekt-begreppet (en parallell till utvidgat textbegrepp och röstbe-
grepp) innebär att det också kan täcka människors sätt att skriva, som kan tänkas 
ha samband med deras talspråkliga ordförråd och syntax, men också med deras 
allmänna sätt att förhålla sig till skriftligheten (literacy) som kulturellt fenomen. 
Produktionen handlar alltså om sättet att presentera sig själv, sin tillhörighet, sina 
erfarenheter och kunskaper, sin makt eller icke-makt i tal och skrift. (Einarsson 
2005). När det gäller språklig utveckling är därför lekt-begreppet i förhållande 
till det akademiska skrivandet intressant för vidare forskning. Det finns anled-
ning att undersöka vilka idiolektala drag studenttexter uppvisar: dels för att öka 
kunskaperna om hur individers sociala bakgrund kan visa sig i text, dels för att 
utveckla undervisningsmodeller som klarar av att möta skrivandet hos olika 
individer med olika sociokulturell bakgrund och idiolekter. 

Vilka studenter har förutsättningar för att internalisera det akademiska skri-
vandet och hur ser dessa förutsättningar ut? Det handlar självklart om utbildning 
på tidigare stadier, men också om strukturer inom högre utbildning som möjlig-
gör eller hindrar skriftspråklig utveckling. Individens skriftspråkshistoria och 
sociokulturella bakgrund är också avgörande faktorer i det här sammanhanget.  

9.6.2 Harmonieringsinsatser i stadieövergångar 
Begreppet ’harmoniering’ i förhållande till stadieövergången är också intressant 
att undersöka. Harmoniering innebär här olika insatser som gör stadieövergångar 
enklare, en slags inskolning för vuxna in i den akademiska världen. Det kan till 
exempel handla om övergångsriter, collegekurser, introduktionskurser i skrivande 
och andra aktiviteter som sätts in initialt för att studenterna lättare ska finna sin 
plats i den nya miljön. ”Harmonieringar innebär i praktiken att passagen under-
lättas; bildligt talat utgör en harmonierad stadieövergång en rymlig passage som 
är lätt att passera, och en icke harmonierad övergång en trängre passage som är 
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svårare att passera” (Ask & Sandblad 2003:4). En forskningsfråga som blir cen-
tral är på vilka sätt harmoniering sker och vad den får för konsekvenser för indi-
viden och institutionen. Stadieövergången rymmer instabilitet och förändring, 
men också språklig, social och kognitiv utvecklingspotential. Hur den potentialen 
påverkas av olika harmonieringsinsatser är ett område som inte är undersökt. 

9.6.3 Läraren som skrivande förebild 
Ett område som inte heller är särskilt utforskat är hur lärare på olika nivåer i 
utbildningssystemet fungerar som skrivande förebilder för sina elever eller stu-
denter. Tanken på imitation som första steget i socialt lärande och bruket av en 
lärlingsmetafor antyder båda att lärarens skrivande är en viktig källa för elevers 
och studenters möjlighet att lära sig skrivandets hantverk. Det är tveksamt om 
lärare skriver särskilt mycket i sin yrkesutövning, åtminstone inte akademiskt 
och inte som medskribenter tillsammans med sina elever eller studenter. En 
undersökning av gymnasielärares eget skrivande och roll som skrivande förebilder 
kan på olika sätt generera förklaringsmodeller som fördjupar förståelsen av 
studenternas förhållningssätt till det akademiska skrivandet i övergången till 
universitetet. I vilken mån och på vilket sätt universitetslärare fungerar som 
skrivande förebilder är också betydelsefullt att undersöka. 
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Summary 
The overall aim of the present dissertation is to analyse the general features of 
academic writing competence that students show in the texts they produce at the 
beginning and at the end of their undergraduate education, and to investigate the 
paths chosen by students from different study backgrounds when they develop 
their competence in academic written language. The dissertation examines the 
association between the students’ earlier experiences and the current writing 
ability at the change of level to post-high-school studies, and how the students 
develop competence in academic writing during their study time.  

Theoretical knowledge is taken from three different fields: sociocultural the-
ory, linguistic research on academic writing, and theories about changes of level. 
To some extent I also touch on research about socialization and identity in con-
nection with academic writing. Altogether, the different theoretical approaches 
provide a background understanding of how students navigate in the text worlds 
of academia. The study gives a picture of how texts written in the course of an 
education can vary in content and form. 

Of central interest in the dissertation is the theory of changes of level and the 
idea that the passages between educational levels contain important knowledge 
about how individuals interact with institutions. In a passage from one level to 
another, the individual breaks loose from an initial stage and begins to enter a 
second stage (here higher education). The pupil becomes a student and as such 
seeks membership of a new discourse community. New students make both a 
general and a linguistic change of level when they enter the university world. 
These two transitions are closely connected and influence each other.  

The students’ texts are regarded in this dissertation as interim texts, in other 
words, as expressions of a temporary writing competence in a process of devel-
opment. The interim features are natural elements in the development of writing 
competence that the student begins with the transition to higher education. The 
students’ texts are analysed with the focus on skills in academic writing. Lan-
guage, discursive context and a critical-analytical attitude are dependent on each 
other in academic language and together constitute the necessary foundation for 
developing competence in academic writing. In the textual analyses I use the 
designations critical-analytical awareness, knowledge of academic textual norms 
and sensitivity to academic stylistic norms to describe students’ varying aware-
ness of different textual elements in academic writing. The three categories 
should be understood as acting simultaneously, but they may nevertheless be 
said to be hierarchically ordered. Formal correctness is of course important in 
academic texts, as is knowledge of the specific requirements of texts written in 
higher education. Yet the most important factor for an academic text is that it 
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must show evidence of critical-analytical thought. The critical-analytical mode of 
thought promotes scientific development, by questioning and scrutinizing earlier 
research and by opening new lines of thought and making new scholarly discov-
eries.  

The empirical material on which the dissertation is based consists of qualita-
tive research interviews with student teachers at different stages of their educa-
tion, and of analyses of texts written by the same students. The dissertation com-
prises two studies. 

The overall aim of study 1 is to understand and describe the transition from 
high school to academic studies. It primarily investigates the role played by the 
subject of Swedish in high school for five students at the transition to higher 
education, how they evaluate their writing competence when moving to the text 
worlds of the university, and how they relate in their texts to the norms of aca-
demic writing. Study 1 shows that new students find it difficult to see a link 
between the teaching of Swedish in high school and their university studies, 
especially when it comes to academic writing. They therefore feel frustration and 
confusion in the transition phase. When they attended high school the students 
mostly found Swedish “boring”. Students from vocational programmes describe 
it as a subject where the writing has a practical character, but students from pro-
grammes supposedly preparing them for academic studies did not feel any better 
prepared for writing in higher education. All five describe difficulties in express-
ing themselves in writing in the way required at university. 

The new students’ interim texts are characterized by the clear personal pres-
ence of an author, a large degree of copying from source texts, and uncertain 
handling of references. Expressions of critical-analytical thinking are not com-
mon, and the texts usually have an everyday tone. The variations in academic 
writing competence displayed in the texts by the students in this study were 
rather small. Deficiencies were revealed chiefly in expressions of discursive 
awareness and critical-analytical competence.  

Study 2 is devoted to ten experienced student teachers in the final phase of 
their education, looking back on their development in writing. The students in 
this group can speak in different degrees about their own development in writing 
skills, using a sophisticated metalanguage to do so. They describe in the inter-
views how they feel that their competence in academic writing has progressed 
during their time as students, the paths they have followed, and the obstacles 
they have encountered. The students think that the most important route to an 
academic written language is interpersonal relations in connection with writing, 
but it cannot be taken for granted that an academic environment with a high 
degree of independence and individual ways of working gives students the per-
sonal contact they desire. The students also perceive impediments on their way: 
inconsistency in the form of different text norms in different subjects, teachers 
who are found to be unhelpful, and lack of response to their texts are some ex-
amples. The study demonstrates a collective uncertainty in a student group, but 
this could also be a reflection of individual lack of independence and frustration 
in a non-transparent system. The symptoms of both the collective uncertainty 
and the individual’s lack of independence are the increasingly common calls for 



 

  175  
 

“templates”, for more feedback, uniform norms for departments and subjects, 
support from supervisors, and increased teaching of writing in higher education. 

The experienced students do not copy texts, yet they show great insecurity in 
their use of the content of the source texts. They imitate the academic genre 
through frequent reference markers and by choosing a bombastic and literary 
style. The linguistic tools of academic writing are used by the experienced stu-
dents as decoration, to strengthen the impression of familiarity with the academic 
discourse. Sometimes the students aim too high in their eagerness to show that 
they belong in the academic environment. This is evident, for instance, in the 
choice of words, the high frequency of references, and the hard-won literary 
tone. Some of the students call this “over-academization” and think that it is a 
compensatory strategy that can be used when expectations are high and the writ-
ing situation does not offer any security. 

The results of the two studies are relevant for all teachers who teach writing or 
take part in writing activities together with pupils or students. The university as 
an institution finds it difficult to handle the linguistic heterogeneity that arises at 
the transition to higher education. As society changes, expecting more and more 
people to have an academic education, perhaps the universities will have to 
change the way they work. It is important, however, to point out that change 
need not mean deterioration. High standards should be expected of higher educa-
tion. Creating a favourable social climate for learning for all the groups who do 
not have experience of university studies is one of the challenges facing universi-
ties. It is important that universities define the degree of competence in academic 
writing that it is reasonable to expect of new students, and work to achieve a 
common outlook for both high school and university levels. It will also be cru-
cial to specify the purpose of teaching Swedish at high school and to give pupils 
and teachers scope for action and freedom of choice within the given framework, 
that is, steering documents and school legislation.  

There is also good reason to look at teacher training programmes in Sweden 
and emphasize the importance of the link between the new teacher education and 
research. Teacher training has to achieve a balance between societal demands, 
political frameworks, educational practice, and requirements of a scientific foun-
dation, which makes the students’ position difficult, particularly because they 
often write texts in several different university subjects with different traditions 
and different ways of reporting knowledge. It is important that the universities 
turn out new teachers who have a positive and natural relation to research and 
scholarship – and who can move with ease in the linguistic domains of research. 
The competence of these new teachers will open the way for change and in-
creased cooperation between high school and university. 

From the perspective of teaching and learning, it is important to investigate 
the different ways in which students acquire an academic written language and 
how their varied writing ability is expressed in the texts they produce. An under-
standing of how students gain competence in academic writing is important for 
teachers at university, not least in the light of today’s broader recruitment to 
higher education and the increasingly heterogeneous group of students that are 
the effect of this drive.  
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Bilaga 3 De nya studenternas texter 

Yolanta 
 
Inledning 

 
Kunskapsfrågan är den viktigaste i läroplanerna. Uppfattningen om kunskap och 
lärande bygger först och främst på resultat från forskning. Kunskap fungerar som 
ett verktyg i samhället. För att kunna förstå oss på samhället behöver vi alla en 
viss kunskap. Man säger att kunskap är inte kunskap förrän den är formulerad i 
ord men kunskap kan även omfatta erfarenheter vilka man kan ha användning av 
i framtiden. 
Kunskaper får man först och främst i skolan men även från familj, vänner och 
egna erfarenheter. Barnen framförallt får i sig kunskaper från IT, media och TV 
som sedan kommer med detta till skolan och med lärarnas hjälp reflekterar man 
över dessa kunskaper. 
I följande text finner man en uppfattning om kunskap och lärande i olika åldrar, 
från de tidiga skolåren till de senare skolåren, där jag har formulerat viktiga 
aspekter vad gäller kunskaper. 
 
Kunskap och lärande 

 
Kunskap är inte en avbildning av världen utan ett sätt att förstå oss på samhället 
vi befinner oss i, ett sätt att göra världen begriplig. 
Kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang, skolan måste erbjuda eleverna ett 
socialt sammanhang för att det är då kunskaper blir meningsfulla. 
Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man 
har, problem man upplever samt de erfarenheter man gör. En stor del av kunska-
pen är inte formulerad utan den finns där, den är tyst, den finns som en bak-
grundskunskap och den är verksam när man t ex prövar nya vägar att lösa ett 
problem. Teoretisk kunskap är alltså ett sätt att göra världen begriplig. 
” Kunskap är på det viset inte sann eller osann, utan något som kan argumenteras 
för att prövas ” (Carlgren. I, SOU 1992:94, s 43). 
Kunskap är diskuterbar, det är något som ligger mellan omgivningen och indivi-
den och den viktigaste delen är den sociala sammanhangen. 
Det finns fyra olika kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 
Faktakunskaper är kunskap som information. Förståelse innebär att begripa in-
nebörden i ett fenomen och få en grund som möjliggör kommunikation. När 
kunskap blir en färdighet vet vi hur man utför den och förtroendekunskap inne-
bär att man kan använda begrepp på olika sätt beroende situation. Alla fyra for-
mer finns i alla kunskapsområden. 



 

  191  
 

Skolans kunskapsuppgifter innebär att elevernas olika anlag- intellektuella, prak-
tiska, fysiska och konstnärliga måste utvecklas allsidigt. 
Skolan måste ge eleverna praktiska erfarenheter av teoretiskt arbete. Eleverna 
måste få samtala mycket och kunna formulera sig och pröva argument. Två vik-
tiga frågor är: Vad är eleverna mogna för vid olika åldrar? Kan eleverna lära sig 
vad som helst vid vilken ålder som helst? Antagandet inlärning är detsamma som 
utveckling. Ju mer eleven lär sig ju mer utvecklas hon/han. 
” Individen lär sig inte genom att ta in utan genom att interagera med en omgiv-
ning ” (Carlgren. I, SOU 1992:94, s 40-41). 
Under de tidiga skolåren ska barnen utveckla kompetenser, bygga ett självförtro-
ende och lita på sin förmåga att lära. Bilder och berättelser måste ta stor plats 
under de tidiga skolåren eftersom under denna period går barnen från talspråk-
lighet till skriftspråklighet. 
I läroplanerna anges att de kunskaper som eleverna kommer till skolan med ska 
skolan utvidga och fördjupa. Elevernas erfarenheter måste tas på allvar. Det är 
viktigt att barnen de första skolåren tillförs erfarenheter och upplevelser av olika 
slag, ju mer upplevelser och erfarenheter man har desto mer finns det att formu-
lera och reflektera över. 
 
Avslutning 
 
Organiseringen av kunskap är alltså en av de viktigaste läroplansfrågorna. Det 
ska finnas en balans mellan de teoretiska och praktiska kunskapsformer. På så 
sätt utvecklas förmågan till tänkande och reflektion. Skolan ska förmedla kun-
skaper som är oföränderliga, där kunskaper utgör kärninnehållet i de flesta olika 
skolämnena. Eleverna måste sträva mot att utveckla olika teorier. Man ska ta 
hänsyn till elevernas idéer på kunskap och lärande. Vad vill eleverna egentligen 
lära sig? Man ska anpassa undervisningen i skolan till eleverna så att de känner 
att de utvecklas i sin egen takt.  
Kunskapen i skolan omfattar inte bara teori utan den omfattar även frågor om 
moral, värden och demokrati.  
De första skolåren lägger man en grund för den fortsatta skolgången. Under 
denna period utvecklas eleverna både intellektuellt och socialt, därför ska man 
lägga ner stort arbete på de första skolåren, ge eleverna bästa möjliga kunskaper 
och erfarenheter som de kan ha med sig i fortsättningen. 
 
Litteraturförteckning 
 
Carlgren, Ingrid (1992) Bildning och kunskap, särtryck ur läroplanskommiténs 
betänkande, skola för bildning (SOU 1992:94). Kalmar: Lenanders Grafiska AB. 
 



 

  192  
 

Stina 

 
Ett hållbart jordbruk! 
 
Enligt verket för näringsutveckling är hållbar utveckling att ”dagens människor 
ska kunna leva och tillfredsställa sina behov utan att undergräva för framtida 
generationer att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling omfattar tre dimen-
sioner: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska dimensionen”. Här tar 
de också upp att när man pratar om hållbar utveckling tittar man mycket på miljö 
perspektivet. 
 
Jag anser att jordbruket täcker minst två av dessa tre dimensioner. Det är den 
ekonomiska och ekologiska dimensionen. Den sociala dimensionen var mer 
aktuell förr i tiden, då Sverige var ett land som bestod mest av självförsörjande 
bönder. För att kunna få sin mjölk, sina ägg och sitt fläsk gick de flesta i byn till 
bonden och köpte det som skulle köpas, om tid fanns pratades det ganska friskt. 
Denna sociala bit har nu försvunnit, tycker jag. Däremot skulle jag vilja påstå att 
den ekonomiska och den ekologiska dimensionen hör, i allra högsta grad, ihop 
med hållbar utveckling av jordbruket. Men främst kommer jag att tänka på mil-
jöperspektivet.  
 
En negativ faktor inom jordbruket, sett ur miljöns ögon, är att det sker olika 
utsläpp, b.la kväveutsläpp och förhöjd halt av fosfor. Men jordbruket skapar ett 
odlingslandskap med förutsättningar för en stor biologisk mångfald. I och med 
att det skapas ett hållbart samhälle, så medför det att jordbruket får väldigt 
många ansvarsfulla uppgifter att sköta. Deras främsta uppgift är att förse oss och 
kommande generationer med föda. Men ett hållbart jordbruk kräver mer. Ett 
jordbruk ska också upprätthålla ett odlingslandskap som är rikt på natur- och 
kulturvärden, bevara den mångfald som finns. Dessutom ska jordbruket bidra till 
energiförsörjningen. Den svenska regeringen har satt upp vissa miljökvalitets-
krav för jordbruket. De lägger extra stor vikt på speciellt fem st. Dessa är: 
Grundvatten av god kvalitet 
Levande sjöar och vattendrag 
Ingen övergödning 
Bara naturligt försörjning 
Enligt naturvårdsverket är detta bra mål, även på lång sikt. Men de menar också 
att vissa mål kan vara svåra att uppnå. Naturvårdsverket nämner några svårighe-
ter. De säger att bevarandet av den biologiska mångfalden är ett svårt mål att 
uppnå. Även frågorna som rör jordbruksmarkens långsiktiga bördighet och ett 
hållbart nyttjande av naturresurser är svåra att klara av 
(http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/natresur/jordbruk/
jordbruk.html)  
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Utan jordbruket så blir det ingen mat! Jord, vatten, luft och biologisk mångfald 
är vad som utgör basen för vårt dagliga bröd över hela jorden. Att fördela detta 
och att ta till vara på dessa resurser är för många en självklarhet. Ändå förstörs 
resurserna. Över 90 % av världens biologiska mångfald är knuten till den södra 
delen av vår planet, och flertalet av våra kulturväxter har sitt ursprung där. Under 
12000 år som jordbrukare har människan utvecklat tusentals olika sorter och 
variationer av kulturväxterna. Uppfinningsrika system för samodling och använ-
dandet av odlingar till energi, mat, mediciner, slöjd och foder har utvecklats. 
Vattnet och marken förstörs genom felaktiga metoder i jordbruket. Stora och rika 
företag forskar och tar fram växtförädling och bioteknik. På så vis tas en hel del 
bort ur den naturliga delen av kretsloppet av jordbruket. Vägen mellan jord och 
bord blir kortare och därmed mer onaturlig. 
 
Istället för att odla mat till den egna befolkningen, odlas det för export (på detta 
sätt tjänar företagen mer pengar). Till detta används oerhörda mängder med 
vatten. Det finns bara en viss mängd vatten, bara en bråkdel av detta går att an-
vända till dricksvatten. Dessutom brukas felaktiga metoder för konstbevattning-
ar, som leder till försaltning av jordarna så de blir oanvändbara. Varje år förstörs 
mellan fem och sju miljoner hektar jordbruksmark 
(http://snf.mondosearch.com/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=27777116&EXTRA_ARG=MENY%3Dhttp%253A%
252F%252Fwww%252Esnf%252Ese%252Findex%252Ecfm%00%26SEEK%2
EX%3D18%00%26SEEK%2EY%3D3&CFGNAME=MssFind%2Ecfg&host_id
=1&page_id=129&query=internationellt+jordbruk&hiword=INTERNATIONEL
LT+JORDBRUK+JORDBRUKET+INTERNATIONELLA+INTERNATIONEL
L+JORDBRUKETS+JORDBRUKARE+JORDBRUKS+JORDBRUKEN+JOR
DBRUKARNA+)! 
 
Jag tror också att ett hållbart jordbruk måste utgå från att odla på ett så naturligt 
sätt som möjligt. Användningen av kemiska bekämpningsmedel ökar. Detta 
medför att resterna sprids i det naturliga kretsloppet, våra vattendrag förgiftas 
och med detta minskar den biologiska mångfalden 
(http://snf.mondosearch.com/cgi-
bin/MsmGo.exe?grab_id=27777116&EXTRA_ARG=MENY%3Dhttp%253A%
252F%252Fwww%252Esnf%252Ese%252Findex%252Ecfm%00%26SEEK%2
EX%3D4%00%26SEEK%2EY%3D11&CFGNAME=MssFind%2Ecfg&host_id
=1&page_id=837&query=bek%C3%A4mpningsmedlen+och+jordbruket&hiwor
d=BEK%C3%84MPNINGSMEDLEN+JORDBRUKET+JORDBRUK+JORDB
RUKETS+JORDBRUKS+JORDBRUKEN+).  
Här anser jag, kan alla privatpersoner dra sitt strå till stacken för att vi ska få en 
hållbar utveckling. Genom att köpa ekologiska matvaror gör man en stor insats 
för vår planet att nå en hållbar utveckling. Men ekologiska varor är ofta dyrare 
än icke-ekologiska varor, det leder inte till hållbar utveckling!  
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Yrsa 
  
Ska verkligen alla behöva lära sej naturkunskap? 
 
Varför ska alla lära sig biologi? Varför ska en framtida tandläkare, kassabiträde 
eller sekreterare läsa naturkunskap? Många ungdomar idag ställer ofta dessa 
frågor till sina lärare. Och ibland vet inte riktig en lärare vad dom ska svara för 
att få eleven motiverad till att lära sig mer om det aktuella ämnet. Det var därför 
jag intresserade mig för just detta kapitel i boken Naturkunskap – som allmän-
bildning. För att begränsa innehållet lite så valde jag att inte gå in på motargu-
ment av det Sjöberg skriver. Av egen erfarenhet så brukade alla lärare som jag 
hade svara på sådana här frågor i likhet med att ”det har alltid varit så” eller ”det 
var nån som kom på det”. Sjöberg tar upp just detta (Sjöberg, sid 153) och menar 
att svaret måste vara mer än så för vi vill ju främja elevernas allmänbildning. Om 
man inte kan motivera ett ämne så har det ingen plats i våran skola. Han menar 
att varje enskild individ ska ha kännedom om vetenskapliga metoder och tekni-
ker för att kunna hjälpa dom att kritiskt granska påståenden som kommer fram i 
media (Sjöberg, sid 156).  
 
Hur ska vi då svara på frågorna som eleverna ställer? 
Sjöberg menar att vi läser naturkunskap för fyra viktiga saker (Sjöberg, sid 161). 
För det första för att vi ska förbereda oss för yrke och utbildning i ett högtekno-
logiskt och vetenskapsbaserat samhälle men också för att bemästra vardagslivet i 
ett modernt samhälle praktiskt. Man måste också ha kunskap om naturkunskap 
för att kunna ha en åsikt och ett ansvar i demokratin då det kommer upp debatter 
kring detta. Och den sista punkten han tar upp är att naturvetenskapen är en vik-
tig del av människans kultur. Han kallar dessa fyra för ekonomiargumentet, nyt-
toargumentet, demokratiargumentet och kulturargumentet (Sjöberg, sid 161). 
Med ekonomiargumentet menar Sjöberg att kunskaper i naturvetenskapliga äm-
nen är ekonomiskt lönsamma (Sjöberg, sid 161). Det är både lönsamt för det hela 
samhället och den enskilde individen att ha sådana kunskaper. Nyttoargumentet 
går ut på att kunskaper och färdigheter hjälper dig som individ att bemästra var-
dagslivet. Våran vardag innehåller mycket tekniska apparater och har vi inte 
kunskapen så kan vi inte använda det och det blir ett handikapp (Sjöberg, sid 
166). För att kunna medverka i ett demokratiskt samhälle så måste man ha en 
uppfattning om olika ämnen, men man måste också kunna respektera andras 
åsikter och sätta sig in hur någon annan tänker och det är det här Sjöberg menar 
med demokratiargumentet (Sjöberg, sid 169). En individ måste också kunna 
påverka sin egen situation och utan kunskap så fungerar inte det. Naturkunskap 
är en av mänsklighetens viktigaste kulturprodukter. De stora tankar och teorier 
utgör en världsbild, som idag är en del av vår verklighetsuppfattning. Det är det 
här Sjöberg menar med kulturargumentet (Sjöberg, sid 176). Vi lärare som un-
dervisar i naturvetenskapliga ämnen måste alltså få eleverna att förstå att natur-
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vetenskap är ett viktigt ämne att ha kunskap i om man ska kunna vara med i 
debatter, utnyttja all teknologi och så vidare.  
 
I läroplanen för förskolan (lpfö 98, sid 10) står det att förskolan ska lägga stor 
vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor och att barnen förstår sin delaktighet i natu-
rens kretslopp. Det är viktigt tycker jag att barnen även i en tidig ålder får en 
uppfattning om miljö och vad som händer om man kastar skräp i naturen. Även i 
läroplanen för den frivilliga skolformen (Lpf 94, sid 7) står det att skolan ska få 
eleverna att skaffa sig en grund för livslångt lärande som innebär att det kan ske 
förändringar inom exempelvis teknologin. Miljöperspektiv i undervisningen ska 
ge eleverna insikter så att de dels själva kan medverka till en bra miljö och skaffa 
sig kunskap om globala miljöproblem.  
 
Så det Sjöberg säger stämmer överens med det som står i läroplanerna. Alla 
elever måste lära sig om naturkunskap för att kunna klara sig i framtiden.  
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Ymer 

 

Inledning 
 
Dagens moderna samhälle präglas av en mängd stora miljöproblem. Det är bland 
annat den livsstil vi människor har som är orsak till dagens miljöproblem. Ett av 
de största problemen för miljön är de förändringar som ständigt sker med vårt 
klimat. En orsak som har gett upphov till de ökade klimatförändringarna är växt-
huseffekten.  
  
Trots att vi människor är väl medvetna om de risker som växthuseffekten med-
för, är den stora frågan hur vi ska få ett ökat miljöetiskt tänkande att leda till en 
bättre värld för oss alla. Den viktigaste förändringen som vi bör genomföra för 
människans fortsatta existens är en minskning av koldioxidutsläppen, vilket i sin 
tur innebär en förändring av människans livsstil. 
 
 
Frågan jag har fokuserat på: 
 

• Vad är det som gör att vi har växthuseffekten och vad blir dess 
följder? 
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Växthuseffekten 

 
Vad är klimat? 
Klimatet kan delas in i fem delar: havet, atmosfären, landmassor, kryosfären och 
biosfären. Den del av klimatet som är av störst betydelse för växthuseffekten är 
atmosfären. Atmosfären består av flera olika gaser där kväve och syre är de två 
dominerande. 
 
Atmosfären 
 
Atmosfären är som sagt den viktigaste delen i klimatsystemet. Delarna som at-
mosfären består av är troposfären som finns längst ner, sen kommer stratosfären, 
mesosfären och termosfären. Gassammansättningen utgörs till 99 % av kväve 
och syre.  
   Jordens befolkning ökar ständigt vilket har gett upphov till klimatförändringar i 
vår atmosfär pga. att vi använder fossila bränslen t.ex. olja och kol. (Henriksen 
Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 50-52). 
 

Växthuseffekten 
Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som behövs för allt liv här på jorden. 
Atmosfären fungerar som ett tak som både släpper igenom sol strålning men 
absorberar även värmestrålning från marken. 
 
Då vi använder fossila bränslen dvs. olja, kol och naturgas frigörs koldioxid. När 
koldioxiden kommer ut i luften stannar den kvar i atmosfären. Här stannar den 
en längre tid och hindrar då värmen från jorden att stråla ut i rymden. (Henriksen 
Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 65). 
 
Värmen som strålar ut från solen mäts i våglängd. Ju varmare det är desto kortare 
blir våglängden, men även mer energirik. Då det är kallt blir våglängden lång 
och mindre energirik. Atmosfären har svårt att absorbera den kortvågiga strål-
ningen, långvågig strålning absorberas lättare. ( Sjögren Conny. Föreläsning. 
28/10-2002). 
 
Av den strålning som solen strålar ut så upptar jorden 70 % och det absorberas i 
jordytan och värmer upp jorden. ( Sjögren Conny. Föreläsning.  28/10- 2002). 
Jorden skickar tillbaka ca 30 % av solens strålning och det är sjöar, hav, is och 
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snö som reflekterar tillbaka. Det är växthusgaserna som håller värmen kvar och 
gör så att det blir varmare på marken. Alla gaserna i atmosfären absorberar strål-
ning.  Strålningen som kommer från jorden absorberas dock relativt bra av de 
naturliga växthusgaserna som t.ex. vatten, koldioxid, ozon, lustgas och metan.( 
Henriksen Thormod, Kaneström Ingolf. 2000,s 59-65). 
 
 

Vad är konsekvensen av den ökade växthuseffekten? 

 

Höjningen av havsnivån. 
Havsnivån har under de senaste 100 åren stigit med ca 18cm, vilket kan bero på 
den temperaturhöjning som växthuseffekten orsakar. Isberg som smälter och 
smältvatten från land som rinner ut i haven ökar vattenmängden samt att då vat-
tentemperaturen stiger utvidgar sig vattnet. ( Henriksen Thormod, Kaneström 
Ingolf. 2000, s 110-111). Forskare har kommit fram till att havsnivån kommer att 
stiga ca 50 cm under det kommande århundradet, vilket skulle påverka vissa 
områden i världen väldigt hårt, t.ex. Maldiverna, Bangladesh och Nederländerna. 
( Henriksen Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 115). 
När man talar om jordens ismassor så är det skillnad på ismassor på land och 
ismassor som flyter i haven. Ismassorna som flyter i haven påverkar inte havsni-
vån i så stor bemärkelse. Skulle däremot de ismassorna som är på land smälta 
och vattnet rinna ut i haven så skulle följden bli en ökad havsnivå. ( Henriksen 
Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 110-111). 
Då temperaturen passerar 4ºC utvidgar sig vattnet. Detta innebär att en ökad 
temperatur i vattnet skulle medföra en höjning av havsnivån. ( Henriksen Thor-
mod, Kaneström Ingolf. 2000, s 113-114)  
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Åtgärder för att minska växthuseffekten 
 
Minskade utsläpp av växthusgaser 
I debatten kring den ökade växthuseffekten diskuteras om man bör göra något åt 
det eller inte. Två synsätt diskuteras där det ena innebär att de forskarna kommit 
fram till är inte pålitlig fakta för att göra något åt växthuseffekten. Istället säger 
man att man ska vänta och låta forskarna forska i det mer för att få en bättre 
kunskap om problemet. Det andra synsättet innebär att man blundar för proble-
men och påstår att klimatprognoserna är opålitliga, det kan då inträffa så pass 
allvarliga naturkatastrofer så att är tvungen att göra något år det.(Henriksen 
Thormod, Kaneström Ingolf. 2000, s 122). 
När vi människor inte kan påverka mängden av den viktigaste växthusgasen, 
vattenånga, så innebär de flesta förslagen till åtgärder att minska de övriga växt-
husgaserna, främst koldioxid. Det totala utsläppet av koldioxid i atmosfären är 
per år omkring 157 GT rent kol och ökar med ungefär 1,4 ppm/år (ppm innebär 
antal molekyler i en avgränsad volym). Av det totala utsläppet är vi människor 
bara ansvariga för 3,8 % (6 GT/år), vilket kommer från utsläpp av fossila bräns-
len. Under de senaste 50 åren har utsläppen tredubblats. ( Henriksen Thormod, 
Kaneström Ingolf. 2000, s 123) 
 
 
 
Sammanfattning 
 
Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som behövs för allt liv här på jorden. 
Atmosfären fungerar som ett tak som både släpper igenom solstrålning, men 
även absorberar värmestrålning från marken. (Henriksen Tormod, Kaneström 
Ingolf. 2000, s 59) 
Vi människor har en stor påverkan på den ökade växthuseffekten. För att få en 
hållbar utveckling krävs det en kraftig reducering av användningen av fossila 
bränslen. Trots att en minskning bör ske är det viktigt att tänka på att en viss 
användning är nödvändig. Ett liv på jorden utan växthuseffekten är inte möjligt 
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 Stanislav 

 

Är avveckling verkligen det bästa? 
 
Många frågar sig idag varför vi måste avveckla kärnkraften, istället för att göra 
den effektivare och säkrare? Men man frågar sig aldrig, vad kärnkraften drivs 
med. Det är uran, vilket är en ändlig källa. Som betyder att för eller senare kom-
mer vi att vara tvungna att avveckla kärnkraften vare sig vi vill det eller ej.  
 
En annan sak vi inte tänker på är att det inte bara är kärnkraften som är farligt 
utan också hur man bryter fram uran. Denna process är både krävande för männi-
skor, ekonomin och naturen. Man använder koncentrerad svavelsyra till att ta 
fram uran. I samband med uranbrytningen uppstår också massor av radioaktiva 
slaggprodukter.  
 
De som bryter uran vet att dessa slaggprodukter är radioaktiva därför späder man 
ut slaggprodukterna och säger att de är låg aktiva. Vilket betyder att de inte be-
höver ta hand om det som de lämnar kvar efter sig. Det kanske låter bra att 
slaggprodukterna är låg aktiva, men det spelar ingen roll för mängden är precis 
samma, det är bara det att det är mera utsprid. Som betyder att problemet kvar-
står och dessutom är det mer man måste ta hand om. 
 
Människor oroar sig väldigt mycket om att det kommer att vara dyrt att köpa el 
när kärnkraften är avvecklad. Och det är endast för vi har blivit för bekväma med 
alla våra hjälpmedel. Så nu ser vi oss inte som en del av naturen utan, som någon 
som kan styra det. Därmed har vår syn på hållbar utveckling också ändrats. Det 
är ”människors välbefinnande som är det slutliga målet för all miljö- och utveck-
lingspolitik” (Stenmark 2000: 29), och inte naturens. 
 
De som driver kärnkraften, och våra kära politiker påstår att det inte går att ersät-
ta kärnkraften. Eller kanske inte att det inte går men att det är svårt att göra, och 
att det kommer att ta tid. När man säger att det finns vindkraftverk och solkraft-
verk och förbränning av biomassa, säger våra experter att det räcker bara inte till 
för att kunna ersätta kärnkraften. Men varför tänka så smått. D.v.s. att man ska 
använda bara en energi källa för att ersätta kärnkraften, när man kan använda alla 
för att göra det. Jag kan förstå varför man inte vill avveckla kärnkraften. Det är 
ju för att dagens solkraftverk och vindkraftverk är både dyra och ger lite el, men 
jag tror att om det verkligen skulle behövas så skulle man kunna utveckla dessa 
energiformer så att de blir effektivare och biligare. Vem vet de skulle kanske 
kunna ge mer el åt oss än kärnkraften. 
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Man kan inte heller säga att det är för svårt att utveckla de alternativa kraftver-
ken. Allt handlar om vilja. Har vi lyckats sätta en människa på månen, så kan vi 
utveckla de alternativa kraftverken också. Det som jag ser som problem här, är 
att människor är alldeles för giriga. Alla vet att det kostar att utveckla något. 
Därför tycker vi att så länge det finns ett sätt att tillverka energi på, så varför ska 
vi utveckla något. Det kommer dessutom att kosta oss pengar. Här kan jag djärvt 
påstå att kärnkraften inte är så billig som man vill få det till.  
 
Man räknar inte med kostnader för uran brytningen, inte heller för slutförvaring 
av avfallet, och det är inte lite avfall. En genomsnittlig reaktor producerar 30 ton 
avfall per år. Sverige har redan idag 5000 ton avfall som man inte riktigt vet vad 
man ska göra av. Det finns olika förslag på hur man ska förvara avfallet men 
inget alternativ är tillräckligt bra. Eftersom det rör sig om så ofantligt stora tids-
rum. Dessutom är varje alternativ väldigt kostsamt. Utan att nämna vilka konse-
kvenser detta kommer att innebära för naturen och oss människor. 
 
Om vi ska kunna uppnå hållbar utveckling, bör vi sluta tänka i banor ”jag och 
mitt”. Och börja tänka i banor ”vi och vårt”. Vad jag menar med detta är att vi 
inte ska tänka så kortsiktigt. Vi ska tänka på våra barn och deras barn och de 
hundra näst kommande generationer. Därför borde vi avveckla kärnkraften så 
fort som möjligt. Med detta menas inte att vi ska avveckla den nu, men att vi ska 
lägga upp en plan på hur detta ska gå till och följa den också. Utan att komma 
med ursäkter att nu har vi inte råd till detta därför bör vi vänta något år till. För 
att om man håller på, på detta viset kommer kärnkraften aldrig att bli avvecklad, 
eftersom man alltid kommer på nya ursäkter. Vi ska inte heller glömma att kärn-
kraften kommer att straffa sig senare, på ett eller annat sätt. 
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Bilaga 4 De erfarna studenternas texter 

Beata 
 
Retoriken och lärarprofessionen 
Retoriken i klassrummet 
 
Läraryrket går i grund och botten ut på att förmedla kunskap. För att kunna göra 
detta måste läraren få eleverna att lyssna på ett aktivt sätt, annars kommer inte 
det som läraren säger att tas emot av eleverna. Hur kan man som lärare förmedla 
kunskap så att så många som möjligt lyssnar och förstår? Vilka retoriska knep 
kan man ta till? Syftet med den här texten är att besvara dessa frågor kortfattat 
och utreda vilka möjligheter läraren har att vinna elevernas uppmärksamhet 
genom att vara en god retoriker. 
 
Enligt Barbro Fällman (2002) är talkonsten det allra viktigaste redskapet för 
läraren för att skapa en god inlärningsatmosfär i klassrummet. Läraren ska ge-
nom sitt sätt att tala entusiasmera och påverka eleverna och måste därför vara 
medveten om både inledning och avslutning på sina framföranden (Fällman 
2002). Det är också viktigt att läraren anpassar sin framställning efter sin publik, 
det vill säga eleverna. ”Retorik är att se andra, att bry sig om andra” skriver Lena 
Josefsson och menar att man genom att tala retoriskt anpassar sig efter andra för 
att kunna påverka dem och övertyga dem om att det man säger är rätt (Josefsson 
1999:26). Vidare är det just att övertyga som god retorik handlar om. Entusiasm 
bär inte ett helt föredrag men att vara entusiastisk är ändå av stor vikt, annars kan 
till och med den mest intresserade eleven somna. Enligt Hägg (2002) gäller det 
att för eleverna presentera på förhand dömt stoff som något som kan verka trå-
kigt, men som man ändå älskar att tala om och studera själv. Det handlar om att 
vara ödmjuk i sig själv men stolt över sitt ämne. Det är heller inte fel med en 
humoristisk inledning på ett föredrag som behandlar ett för eleverna tråkigt ämne 
(Hägg 2002:131). 
 
Eftersom elever i skolan utgör en publik som mer eller mindre tvingats att lyssna 
på det som sägs från podiet, måste man anpassa sitt sätt att tala till en grupp som 
är en smula motvillig. För att fånga deras intresse kan det därför vara bra att 
börja med att tala om något som utgår från deras referensram och som intresserar 
dem (Hägg 2002). Hägg fortsätter med att säga att om elevernas farhågor kom-
mer att infrias under lektionens gång är det lika bra att infria dem med en gång. 
Om eleverna bara sitter och väntar på det tråkiga som ska komma är risken stor 
att de inte koncentrerar sig på undervisningen samt att hela lektionen blir tråkig 
för dem.  
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I en situation av tvång är det, enligt Hägg (2002) också bättre att gå från hårdhet 
till vänlighet än tvärt om, att börja vänligt och sedan ändra sig är i princip att 
göra retoriskt självmord eftersom publiken då tappar förtroendet för talaren.  
 
En annan aspekt av det goda talet är att studera sina åhörare. Det är viktigt att se 
till att de hänger med och förstår resonemanget, annars måste man stanna upp 
och förklara (Fällman 2002). Oftast är det talarens fel om någon somnar under 
framställningen, därför bör man inte som talare utsätta den som somnar för sar-
kasm eller frågor. Då riskerar man att vända hela gruppen mot sig, eftersom det 
blir en obehaglig situation för alla. Ambitionen som talare bör vara att nå så 
många lyssnare som möjligt men ska man anpassa samma tal till alla tenderar det 
att bli ett tal som inte är anpassat för någon i sista änden (Fällman 2002). Genom 
att lägga märke till vad som intresserar eleverna mest under framförandet kan 
läraren lägga mer tyngd vid dessa delar så att elevernas intresse bibehålls. När 
eleverna får svara på frågor och dessutom får en chans att själv ställa frågor är de 
aktiva och mer delaktiga i lektionen vilket också hjälper dem att lyssna upp-
märksamt. Det är också viktigt att efter 40-60 min ta paus, längre än så kan ele-
verna inte vara uppmärksamma (Fällman 2002).  
 
Slutligen bör det tilläggas att detta område är mycket stort och att mycket mer 
finns att säga om detta ämne. Övning ger färdighet som talare, men det är också 
viktigt att hitta sin egen talarstil. En talare som inte är sig själv trogen kommer 
inte att vara trovärdig och tappar därmed sina lyssnare oavsett retoriska grepp 
och snygga formuleringar (Fällman 2002). 
 
 
 
Källförteckning 
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Hanna 
 

Retoriken och lärarprofessionen 
Motivationsskapande retorik 
 
Varje människa föds som ett oskrivet blad och kommer till världen utan erfaren-
heter. Under livet läggs nya kunskaper till dem man redan har förvärvat. Att lära 
sig saker kan vara arbetsamt men inlärning kan underlättas om man är intresserad 
av det som man ska lära in.
     Enligt Lpf 94 ska undervisningen ”utveckla elevernas förmåga och vilja att ta 
personligt ansvar”1 samt ge eleverna en medvetenhet om att kunskap är medlet 
för personlig utveckling. Eleverna ska få ”en positiv inställning till lärande”.2 Av 
detta kan man dra slutsatsen att i en lärosituation är en av lärarens största uppgif-
ter att motivera eleverna till studier och att väcka deras intresse för ämnet i fråga. 
Kan retoriken hjälpa läraren med denna uppgift? 
 
Retorik handlar om att övertyga.3 Enligt Imsen är en av de saker som är direkt 
avgörande för hur eleverna tar till sig undervisningen lärarens entusiasm för 
ämnet.4 De elevgrupper som är minst intresserade och motiverade av det läraren 
berättar kräver också det största engagemanget från sin lärare.5 Läraren måste 
alltså förbereda sig mer inför dessa gruppers lektioner. Det är alltså bra att känna 
av publikens/elevernas sinnestämning och/eller inställning till ämnet. Man måste 
ha känsla för decorum, för att kunna vinna över åhörarna på sin sida och skapa 
intresse för ämnet.6 Under föreläsningens gång måste man också med jämna 
mellanrum känna av att alla i publiken hänger med och förstår vad man menar.7 
 
Hur gör man då för att överföra kunskap? Hur blir man duktig i den retoriska 
konsten docere?8 Ett sätt kan vara att försöka väcka elevernas pathos, deras käns-
lor för det man vill lära dem.9 En grundförutsättning för detta är att de kan sätta 
in det nya i sitt eget sammanhang, i sin egen kontext och att de kan dra parallel-

                                                           
1 Lpf 94, SKOLFS 2003:18 
2 Lpf 94 
3Johannesson, Kurt (1992). Retorik I Strömquist, Siv (red.). Tal och samtal. Lund: Stu-
dentlitteratur. s.20 
4 Imsen, Gun (1999). Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik. Lund: studentlitte-
ratur, s.42 
5 Strömquist, Siv (2001). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups. S.22 
6 Johannesson,  Kurt (2005). Svensk retorik. Från medeltiden till våra dagar. Stockholm: 
Norstedts förlag, s.337 
7 Strömquist, s.46 
8 Johannesson, (2005). s.338 
9 Johannesson, (2005). s.339 
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ler till det de redan kan.10 När man som talare inleder en föreläsning gäller det 
också att börja med något som fångar åhörarnas uppmärksamhet direkt. Till 
exempel kan man inleda med en narratio, en kort intresseväckande berättelse. 
Man kan även dra paralleller till aktuella händelser som nämnts i media eller ett 
kärnfullt citat som griper tag i dem som lyssnar.11 För att vara intressant att lyss-
na på måste man vara duktig på att variera sitt språk. En god pedagog måste 
kunna många språkliga knep som ger eleverna associationer och bilder av det 
man förklarar. Det gäller även att man anpassar sitt språkbruk till en nivå som 
eleverna är vana vid och inte lägger sig på en nivå de inte behärskar.12 
 
Som lärare kan man arbeta med ethos, att skapa en bild av sig själv hos eleverna 
som inger respekt för sin person.13 För att skapa ethos måste man tänka på hur 
man ser ut och klär sig men även på vilket sätt man uttrycker sig och vilka ord 
man använder. Att ha en professionell klädkod gör att man tas på allvar och inte 
uppfattas som en av eleverna eller som att inte ha full kontroll över ämnet. En 
kontroversiell klädsel med starka färger drar uppmärksamheten från det du har 
att säga medan en striktare klädedräkt och mer neutral färgsättning kan skapa ett 
förtroende för dig som kunnig. Under arbetet med att skapa en förtroendeingi-
vande bild av sig själv är det dock viktigt att inte tappa fokus på hur man verkli-
gen är. En konstlad och uppbyggd personlighet bidrar inte till att öka ditt ethos 
utan snarare tvärtom. Man måste vara sig själv men inte låta sin personlighet ta 
uppmärksamheten från det man har att säga.14 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en av lärarens främsta uppgifter är att göra 
eleverna motiverade till studier. Det viktigaste redskapet som läraren har till sitt 
förfogande för att nå detta mål är entusiasmen för sitt ämne. För att överföra sina 
kunskaper och sitt engagemang kan läraren använda sig av olika retoriska meto-
der. Man kan arbeta med sin ethos och tänka på decorum, men även variera sitt 
språk. En lärare som är bevandrad i olika retoriska knep har lättare att röra sina 
elever och väcka deras intresse.15 
 

                                                           
10 Liedmann, s.27 
11 Hellspong, Lennart (1992). Konsten att tala. Lund: Studentlitteratur 
12 Hellspong 
13 Johannesson, (2005). s.338 
14 Runebjörk, Isabel, (2005). Ditt personliga varumärke, Retorikmagasinet, nr.26 
15  
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Hans 
 
Retoriken och lärarprofessionen 
“Den klassiska retoriken” 

          Denna rapport ska ge en kort beskrivning av några av de begrepp som 
den klassiska retoriken förespråkade från ca 400-talet före Kristus. Alla begrepp 
som tas upp i denna rapport utgör tillsammans ett viktigt verktyg i konsten att via 
talet kunna övertyga människor. Författarna Kurt Johannesson och Lena Löt-
marker ger en klassisk definition av vad retorik är genom att citera Aristoteles 
uttalande om att “Retorik är konsten att vad det än gäller finna det som är bäst 
ägnat att övertyga”. Men vem tillägnades då uppkomsten till denna förmåga att 
vi via vårt tal kan kullkasta och övertyga gemene man? - De gamla grekerna 
utvecklade en talekonst vars främsta syfte var att övertyga sina lyssnare.  
 

          Idén om hur vi genom talet kan påverka och övertyga andra människor 
leder oss tillbaka till de gamla grekerna och deras regler för talekonst, retorik. 
Genom att stifta bekantskap med kunskap om retorik kan människan vinna sin 
rätt i domstolar, göra minnesvärda yrkanden i folkförsamlingar och till och med 
hålla geniala tal. Detta var grekerna verkligen bra på och vissa av dem gjorde sig 
även en karriär som talets representant i form av advokat eller ämbetsman. Kurt 
Johannesson skriver att “Cicero kunde tjäna som sporrande exempel. I sin ung-
dom studerade han retorik, först i Rom och sedan i i konstens gamla hemstad, 
Athen. Så började han uppträda som advokat och lyckades vinna i några sensa-
tionella och skenbart hopplösa mål”. Sålunda kunde man via studier förkovra sig 
till att bli en tillräckligt god talare för att sedan kunna övertyga andra människor.  

          Grekerna, som i stor utsträckning ägnade sig åt att processa, anlade sär-
skilda skolor i talekonst. I talarskolorna påvisade man regler för hur ett respekte-
rat tal skulle riktas. För att man ska bli en god talare, enligt den klassiska retori-
ken, bör man vara väl förtrogen med benämningarna logos, ethos och pathos. 
Vad innebär då dessa begrepp? Jo, generellt sett så fastställer logos att talaren 
måste besitta förmågan att förmedla fakta som främst gagnar den egna processen. 
Talaren bör också presentera bevis på ett förtroligt sätt så att dennes möjlighet att 
övertyga åhörarna ökar. En skicklig talare kan således manipulera åhörarnas 
förnuft, logos. Det personliga framträdandet, ethos, är också av stor betydelse för 
talarens utstrålning av äkthet.  Detta innebär att en talare kan övertyga också 
genom att visuellt påverka och övertyga sina lyssnarskaror.  Vad som också 
anses vara viktigt inom den klassiska retoriken är att kunna beröra åskådarnas 
känslor, pathos. Talaren kan genom att förmedla tragedier, ironier, falska anta-
ganden etc. väcka publikens medlidande och på så sätt leda dem till övertygelse.  
          Inom den klassiska retoriken nämns också att talarkonsten delas in i fem 
olika faser i förberedandet av ett tal. Dessa fem delar heter inventio, dispositio, 
elocutio, memoria och actio. Inventio berör det material och de idéer som talaren 
använder sig av. Vad som dock kan tyckas märkligt är att talaren ibland fick 
fantisera ihop diverse idéer som ej nödvändigtvis var sanna. Det viktigaste an-
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sågs istället vara att lyssnarna uppfattade diverse påståenden som sannolika. 
Inventio ansågs vara behjälpligt inom bland annat rättegångar och debatter där 
man ibland var tvungen att snabbt improvisera fram olika belägg för att övertyga 
sin publik. 

        Dispositio utgår ifrån hur ordningen av stoffet läggs fram. Här gäller det 
att bit för bit bekämpa människors skepsis och på så sätt styra dem till sin egen 
fördel. Talet ska ha en tydlig inledning om ämnet och även påvisa välvilja gent-
emot talaren. Vad som också är att beakta är att talet ska innefatta en tydlig av-
slutning. I avslutningen inkluderas även den slutliga sammanfattningen av vad 
som sagts. 

          Elocutio handlar om hur talaren formulerar sig. Ett tydligt tal med vä-
sentliga fakta är att föredra. Talet får absolut ej väcka leda! Man ska vara kreativ 
och experimentera med fyndiga uttryck. Man kan tex använda sig av överdrifter 
för att väcka liv i en oengagerad publik!  

          Memoria betonar att talet ska kunna utföras utan manuskript. Man ska 
helt enkelt memorera talet utantill. Grekerna ansåg nämligen att en talare som 
använde sig av manuskript fick sämre kontakt med åhörarna. De påvisade att 
även talet tenderade att hämmas vid tilltagandet av manuskript.  

          Den sista fasen i förberedandet av ett tal är actio.  Actio har att göra 
med människans röst och kroppsspråk. Actio inkluderar att betydelsen av tala-
rens ansiktsuttryck, diverse gester, uttryck, röstläge osv är av stor vikt för tala-
rens intryck på lyssnarna. En talare med en oerhört stark utstrålning har enligt 
denna fas stor möjlighet att påverka sin publik.  

          Avslutningsvis så kan man genom att lära sig att behärska retorikens 
begrepp ethos, logos och pathos och de fem faserna  hantera talets konst att över-
tyga. 
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Harry  
 
Retoriken och lärarprofessionen – retorik i läroplanen 
 
 
Jag kallar mig ömsom för lärarkandidat, ömsom för läraraspirant, beroende på 
tillförsikten för dagen. Är tillförsikten stor om att vi eller jag, kan göra någon 
skillnad till slut, kallar jag mig för lärarkandidat, i annat fall nöjer jag mig mera 
med att kalla mig för aspirant. I vilket fall som helst har vi en läroplan att följa 
till slut som kan fungera såväl som en karta som en beskrivning över vad vi kan 
nå. Om jag har nytta av läroplanen i det dagliga arbetet, har jag samtidigt en 
relation till densamma att odla om jag vill uppehålla en enkel form av kritisk 
distans samtidigt. För vad står det egentligen i läroplanen som jag inte förstår om 
jag inte tar hänsyn direkt till retoriken? Det är vad jag ska försöka redogöra för i 
det närmaste. 
     Det är allmänt känt att Lpo 94 och Lpf 94 är måldokument. Det innebär att 
metod och medel för att nå de uppsatta målen är upp till var och en som anordnar 
de aktuella utbildningarna att välja själv. Det första som bör slå en utbildnings-
anordnare är att måldokumenten anger behovet av att utveckla det demokratiska 
sinnelaget hos var och en som studerar i skola och på gymnasium. Det som för-
knippas med demokrati är så pass viktigt att det nämns först i läroplanstexten. 
Det är först därefter som vilka uppgifter nämns som skolan har mera specifikt att 
fullgöra (Lärarboken 2005:42-46). På ett retoriskt plan skulle det därför kunna 
vara intressant att dels fråga sig vad demokrati betyder och dels vad det betyder 
att demokratin betonas eller lyfts fram i så hög grad.  
     I det senare fallet har vi en tolkning som säger att betoningen på demokrati i 
läroplanen är ett uttryck för att historien och verkligheten ger och har gett alltför 
grymma bevis på vad ett antidemokratiskt samhälle kan ställa till med, mest 
åskådliggjort under andra världskriget. I hopp om att kunna minska risken för 
liknande urspårningar i framtiden har läroplanerna i Sverige som mål att fostra 
fram ett definitivt demokratiskt samhälle (Orlenius 2001:59-61). 
     Men medan detta avspeglar historien och samhället, har vi som i det förra 
fallet frågan om vad demokrati egentligen betyder eller står för. Det vill säga, 
vad är det vi, jag eller du, ska tänka på egentligen när vi förment ska fostra fram 
demokratiska medborgare? Flera exempel återges förvisso i läroplanens framför 
allt första delkapitel, men även här är det en fråga om retorik i viss mån. Ett 
exempel:  
  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla männi-
skors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 
(Lärarboken 2005:42) 
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Med frihet kan förstås både frihet från och frihet till. Är det meningen att skolan 
och läraren ska tolka frihet som omsorg om individens autonomi och integritet, 
eller som individens rätt till att utvecklas till någonting som hon eller han kan bli 
eller vara (Jfr Orlenius 2001:36-38)? Utan att vara medveten om båda perspekti-
ven, är det inte lätt att hävda att de kanske inte behöver utesluta varandra. 
     Vidare kan det påpekas att det finns en motsättning mellan å ena sidan att 
befordra individens frihet och integritet, och å den andra att värna om och ut-
veckla det demokratiska förhållningssättet. Demokrati som betyder folkstyre är 
alltså per nödvändighet en inskränkning gentemot individens frihet och autono-
mi. Även solidaritetsbegreppet dras in i den här motsättningen till viss del. Alla 
människors lika värde förutsätter att det finns ett människovärde som vi kan vara 
överens om att det finns, men vi kan samtidigt förutsätta att det finns människor 
som betyder mer för oss än andra, som till exempel våra nära och kära (Jfr Orle-
nius 2001:147-157).  
     Annorlunda uttryckt, vill du som lärarstudent ta uppgifterna i skolan på allvar, 
finns det kanske anledning att läsa läroplanen en gång till och fundera över vad 
begreppen eventuellt betyder för dig. Antingen du kandiderar till eller bara aspi-
rerar på att bli lärare. 
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Helena-Stina 
 
Retoriken och lärarprofessionen 
- övertalningsstrategier i klassrummet 
 
     Att motivera elever, eller med andra ord övertala dem, att ta till sig ny infor-
mation är en av lärarprofessionens stora uppgifter. Pedagoger kan göra stora 
framgångar genom att använda sig av retorikens rika språk. Lennart Hellspong 
skriver bl.a. Om retoriska övertalningsstrategier i Konsten att tala. Handbok i 
praktisk retorik (Studentlitteratur, Lund, 1992.§§). Ett av lärarens uppdrag är att 
så effektivt som möjligt förmedla fakta och motivera eleverna att införliva dem i 
sina kunskapsbaser. Retoriken finns till hands som en stor källa till att insprirera 
ramverket som omger kunskapsförmedling. Jag kommer i denna text inrikta mig 
på retorikens mål, konsten att övertyga, och lägga fokus på hur övertalningsstra-
tegier kan användas i undervisningssituationen. 
     Hellspong (1992) menar att det finns två olika övertalningsstrategier att an-
vända sig av, assimilation och ackommodation. Dessa begrepp har Hellspong 
lånat av Piaget,  som använde dem för att förklara sina kognitiva teorier. Att 
assimilera kunskaper innebär att med hjälpa v förförståelse foga nytt till det 
redan existerande. Läraren måste, för att kunna använda sig av denna strategi, 
känna till på vilken nivå eleverna ligger d.v.s. vad vet de?  Förkunskaperna hjäl-
per eleverna att förstå vad det är läraren vill förmedla eller förmå dem att lära 
sig. Med assimilativ persuation enligt Hellspong menas att talaren använder sig 
av saker som lyssnarna redan har kännedom om. Sett ur lärarrollens perspektiv 
ska pedagogen påverka eleverna att tillägna sig kunskaper som är nya för dem 
men som passar in i deras egen kunskapsbas. Vidare menar Hellspong att sända-
ren på detta sätt smickrar mottagarna, smeker dem medhårs, när denne hänvisar 
till saker som redan är bekanta för dem. Läraren kan i denna situation ställa sig 
frågan: Vilka gemensamma nämnare har elevernas kunskaper och mitt budskap, 
det jag vill infoga i sina kunskapsbaser? Utifrån svaret på denna fråga kan lära-
ren arbeta på att minska det pedagogiska avståndet mellan sig och eleverna. 
Finns det konflikter här måste de upplösas först, skriver Hellspong, för att lyss-
narna ska ta till sig budskapet.  
     Med ackommodation menas att en del kunskaper och föreställningar måste 
bytas ut för att de nya kunskaperna ska passa in. Ackomodativ persuation kräver 
därför att leverna tänker om eller byter ut en eller flera delar i sin kunskapsbas 
för att de nya kunskaperna ska passa in och för att de ska kunna tillägna sig dem. 
Det krävs mycket energi och bra argument för att denna övertalningsstrategi ska 
fungera. Att byta ut en del av förkunskaperna sker inte utan motstånd. Det måste 
ske en process; att i omgångar presentera nya fakta. Pedagoger kan inte kallt 
räkna med att eleverna köper budskapet första gången det presenteras. 
     Hellspong skriver om olika acceptanskriterier, dessa förklaras som ”psykolo-
giska faktorer hos lyssnarna” (Hellspong, 1992, sid. 165.), vilka avgör om mot-
tagarna godtar eller förkastar budskapet. Det finns tre sådana acceptanskriterier: 
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empiri, teori och praxis ”--- uppdelningen knyter an till synen på människan som 
en förnimmande, tänkande och handlande varelse.” (Hellspong, sid. 166.). Lyss-
narnas erfarenheter omnämns som empiri, deras föreställningar om hur världen 
ser ut som teori samt deras levnadssätt som praxis. Empiri hör samman med 
erfarenhetsvidgning: att levandegöra budskapet så att eleverna tydligt kan fram-
mana egna bilder av budskapet. Läraren kan låna ut egna erfarenheter och kun-
skaper för att få eleverna att känna att de vet någonting om budskapet; då kan de 
lägga till nya erfarenheter. Medvetandegörning (teori): eleverna görs medvetna 
om vilket perspektiv de har till att ta till sig och acceptera lärarens budskap. 
Pedagogen kan be dem byta perspektiv, att försöka tänka ur det motsatta. Om 
eleverna ges möjlighet att leva sig in i hur andra tänker och upplever kan det 
underlätta när de ska se och kritiskt granska sina egna förhållningssätt. Det tredje 
acceptanskriteriet, praxisförändring, lämnas utanför denna text då det, enligt 
Hellspong, inte är en retorisk strategi. 
     För att läraren ska kunna övertala sina elever att lära nya saker måste denne ta 
genvägen genom assimilation, såsom t.ex. gemensamma beröringspunkter. Vä-
gen till det eftersträvansvärda tillståndet, ackommodation, tas lättast menar 
Hellspong. Det är viktigt att pedagogen vid varje undervisningstillfälle tar för 
vana att utnyttja retorikens övertalningsstrategier. Dessa strategier har använts 
med framgång i flera tusen år, inom reklambranschen synnerligen effektivt i 
dryga hundra år, därför har de en självklar plats i framtidens klassrum. 
 
Källförteckning 
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Henrietta  

 
Manligt och kvinnligt språk i den offentliga retoriken  
 
Retoriken har en stark maskulin tradition. Den klassiska talarkonsten som var 
normgivande i tusentals år och som har blivit en kanon för västerlandet (Hells-
pong 2003:10), speglar ett mansdominerat samhälles kommunikativa behov och 
kultur: tävlingsinriktad och formaliserad. Medan männens domän har varit det 
offentliga livet var kvinnor uteslutna från det och tvungna till tystnad. Deras 
plats i det sociala systemet har varit det privata livet.  
      Genusforskning inom det retoriska fältet är ett relativt nytt område. Om jag 
nu i forstsättning talar om ”kvinnlig” och ”manlig” utgår jag från ett genuskon-
cept, som antar att manliga och kvinnliga roller är konstruerade socialt och kultu-
rellt vilket, går utöver själva de biologiska skillnaderna.  
     Brigitte Mral i sin artikel ”Motståndets retorik” har undersökt kvinnors reto-
riska strategier utifrån deras underordnade position i samhället. En av strategier-
na i medeltiden för att bli hörd har varit att konsekvent tala i andras sak, framför 
allt att förmedla Guds ord (t.ex. Teresa av Avila) eller att argumentera altruis-
tiskt, vilket även gäller svenska rösträttskvinnor. Rösträttskvinnorna underströk 
att de var ”riktiga” kvinnor genom att tala i det allmännas intresse och genom att 
bjuda in till samtal.  En annan strategi var att anpassa sig till det härskande 
mönstret och att argumentera lika effektivt och stridbart som män (Mral 
2003:43-46).  
I det sammanhanget har talarens ethos en stor betydelelse, men för kvinnor är 
ethos något annat än för män och det gäller fortfarande vår tid och  vårt samhälle. 
Mral tror att ”grundproblemet för kvinnliga talare ligger i att deras primära ethos 
på grund av traderade stereotyper och mönster av över- och underordning, gene-
rellt och principiellt är svagare och mera ifrågasatt, än männens” (2003:38). 
Talarens primära ethos är hennes förtroendekapital och helt avgörande för det 
ethos som hon försöker skapa i kommunikationssituation. Mral tycker att kvin-
norna befinner sig ofta i en ”no-win situation”: ”De blir inte accepterade som 
jämlika diskussionspartner vare sig de är kraftfulla, eller anpassliga och ur-
säktande. I det förra fallet anses de som aggressiva och okvinnliga, i det senare 
som ‘små kvinnor’” (2003:46). 
     Mona Sahlins försvartal 1995 är ett bra exempel på kvinnans speciella ethos. 
Maria Karlberg undersökte hennes tal och tror att framställa sig som en ”riktig” 
kvinna var lika viktigt för hennes ethos som att bevisa att hon är en lojal politi-
ker: 
 

En man i samma situation hade säkerligen inte betonat familjen på samma 
sätt, det skulle betraktats som irrelevant och alltför personligt. Men för 
Sahlin var det en nödvändighet. Om hon inte nämnt familjen skulle hon 
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framstått som en än värre brottsling. Hon skulle betraktats som känslokall, 
hård och hänsynslös – okvinnlig helt enkelt. (1998:107) 

 
Mona Sahlin bryter mot konventionerna i politiken med sin personliga och rätt-
framma stil (Karlberg 1998:102). I samband med det visar det sig att kvinnor och 
män ofta har olika språkbruk. Gunilla Molloy från Lärarhögskolan i Stockholm 
anser att detta speglas redan i våra barns första offentliga scen: klassrummet.  
Medan pojkar högljutt meddelar sina åsikter utan att vara tillfrågade väntar flick-
orna tålamodigt. De blir lärarens hjälpredor gentemot de bråkiga pojkarna och 
hjälper läraren att fostra dem (i Hagman/Johansson 1996:92-94). 
     Jan Einarsson från Lunds universitet hävdar att män sällan ställer frågor när 
en man talar, medan kvinnor ofta gör det. Männen stöttar varandra medan kvin-
nor hellre ger varandra få stödsignaler i grupper. Han anser att kvinnorna borde 
bekräfta varandra mer då det är mycket viktigt för deras självförtroende (i Hag-
man/Johansson 1996:26-27).  
     I Klart uttalat. Om kvinnors språk (Hagman/Johansson 1996:58-69) samman-
fattar författarna skillnaderna mellan ett manligt och ett kvinnligt språkbruk på 
följande sättet: bland annat talar män  med hög och tydlig röst, använder många 
ord och uppreper sig. Kvinnor däremot använder ett mer vardagligt språk och 
väver in många utfyllnadsord som tror, väl, kanske, lite. De använder fler sub-
jektiva uttryck som jag tänker, jag känner än män. Kvinnor blir oftare avbrutna 
av män än tvärtom. En intressant skillnad är att män tänker och pratar mer i en 
linje medan kvinnorna talar mer som i en cirkel. Enligt Einarsson kan det bero på 
att det sägs att män gör en sak i taget medan kvinnor gör flera samtidigt: ”Män 
talar längs en linje, från början till slut. Kvinnor talar om flera olika saker samti-
digt och återkommer till ämnet flera gånger” (i Hagman/Johansson 1996:29). 
Detta kan vara förvirrande för män och kan verka oprofessionellt ur deras syn-
vinkel. 
     En annan intressant aspekt vad det gäller det kvinnliga retoriska förhållnings-
sättet är hennes vrede. Redan flickorna i klassrummet lär sig att det inte är  
kvinnligt att vara aggressiv. Hagman och Johansson anser att ”en tjej som tar 
plats, hörs och syns blir inte alltid uppskattad. Hon som dessutom rynkar pannan, 
spänner ögonen i folk och säger ifrån – hon är rent okvinnlig” (1996:75). Följ-
aktligen ställer sig kvinnorna frågan om de över huvudtaget har rätt att blir arga. 
Ofta väntar kvinnor för länge tills de uttrycker sitt missnöje och de exploderar, 
därför kan deras argument lätt blir avfärdade som hysteri och inte tas på allvar 
(ibid.). 
     Lennart Hellspong tycker att åtskilliga kvinnor har bättre förutsättningar att 
bli goda talare än män: ”Kvinnors sätt att tala är personligt och syftar till gemen-
skap, vilket är några av de viktigaste ingredienserna i den retorik jag skulle vilja 
se mer av i det offentliga samtalet” (i Hagman/Johansson 1996:51). I så fall kan 
ett kvinnligt perspektiv både teoretiskt och praktiskt förnya den traditionella 
retoriken och bidra till att den anpassas tills den nuvarande sociokulturella con-
texten. 
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Henrik 
 
Klassrummet i kyrkorumsbelysning 
Kyrkorumsretorik i klassrummet? 
Att kyrkoherden genom 1842 års folkskolestadga kom att bli den lokala ledaren 
för skolväsendet (Jarlet, 2001: 52), och att skolbyggnader inte sällan nyttjats som 
gudstjänstlokaler, såsom till exempel var fallet i Borgholms stad under senare 
hälften av 1800-talet (Borgholms Församling, okänt årtal), är bara ett par av 
många exempel som vittnar om skolans och kyrkans långa gemensamma historia 
(Jarlet, 2001: 52). Det är just i dessa historiska samband som utgångspunkten för 
föreliggande artikel ligger, en artikel som framförallt har för avsikt att belysa 
kyrkorummets retorik, för att se huruvida man kan finna spår av denna i det 
”traditionella” klassrummet. Med kyrkorummet avses här den fysiska miljö som 
utgör platsen för kristen gudstjänst och med det ”traditionella” klassrummet 
åsyftas det enhetliga, oflexibla klassrum som inte genomgått de senaste årtion-
dens förändringar. Då material som direkt rör ämnet tycks saknas har jag huvud-
sakligen fått nöja mig med litteratur som beskriver själva kyrkorummets karak-
tär. 

Kyrkorummets retorik bygger framförallt på två saker, dels de kristna symbo-
lerna och deras placering och dels prästens undervisning av det kristna budska-
pet. Angående det förstnämnda, som denna artikel fokuserar på, skriver Mart-
ling: ”Från äldsta tid har man varit angelägen om att i kyrkobyggnaden och kyr-
korummet bygga in en synlig förkunnelse…” (1994: 18) Denna förkunnelse är 
anpassad för gudstjänsten och speglar såväl det kristna budskapet som nattvarden 
(Lindholm & Oliverstam, 1973: 14). Den ”urmodell” varefter kyrkorummet allt 
som oftast är utformad kallas för basilika (Ibid.: 22-23). Själva basilikan består 
av ett församlingsrum, ett kor, två eller flera mittskepp och ett tvärskepp. Utöver 
dessa finns mot öster en absid, liksom även biskopens cáthedra, det säte varifrån 
han läser ur den heliga skrift. Rummets fokus, altaret, kom med tiden att flyttas 
in mot absiden, vilket också är den gängse placeringen i allra flesta kyrkor i 
Sverige än idag. Därmed avskiljdes prästens position vid koret och altaret från 
församlingens, vilket ytterligare markeras av att koret höjdes upp något jämfört 
med långhuset (Martling, 1996: 27-29), som i de allra flesta svenska kyrkor i 
samband med reformationen även utrustades med kyrkbänkar (Lindholm & Oli-
verstam, 1973: 34). 
Kyrkorummets utformning så som den beskrivits ovan för kanske inte direkt 
tankarna till det ”traditionella” klassrum som vi känner, men låt oss granska 
saken närmare. Till exempel torde ju basilikans församlings- respektive prästsek-
tioner utan större svårighet kunna jämföras med lärarens ”katederområde” re-
spektive elevernas ”bänkområde” – en struktur som dessutom förstärks genom 
att man i både klassrum och kyrka inte sällan kan finna en i golvet konstruerad 
nivåskillnad. Och upplever inte de flesta elever lärar-/katederområdet som en 
”annorlunda”, respektingivande och kanske inte sällan skrämmande, plats eller 
miljö att vistas i? Dessa likheter kan också ha andra grunder – dels kan de kom-
ma sig av praktiska hänsyn och dels kanske klassrummets utformning även speg-
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lar samhällets syn på lärarens och elevernas funktion och status. Om vi vidare 
riktar blickarna mot de bägge rummens centra, finner vi i kyrkan altaret och på 
motsvarande plats i klassrummet en lärarkateder. Bägge verksamheterna har 
alltså placerat en typ av bord, dock med relativt skilda funktioner, i rummens 
blickfång. Intressant i sammanhanget är att ordet kateder liksom det i skolan 
ständigt förekommande ordet lektion båda har ett kyrkorelaterat ursprung. Lati-
nets cáthedra, av grekiskans kathed’ra, är som tidigare framgått benämningen på 
det i kyrkorummet placerade säte från vilken biskopen läste, och latinets lectio 
betyder läsning (Svenska Språknämnden, 1996: kateder; lektion). Mot dessa 
överensstämmelser kan man invända och hävda att bordet på samma sätt som 
skolbänkarna inte har något med kyrkorummets utseende att göra, utan att det är 
dess likartade praktiska funktioner som föranlett deras placeringar. 

Sammanfattningsvis tyder den historiska kontinuiteten som bland annat väl lå-
ter sig visas i de relativt centrala ord som skolan tagit över, att sambanden mellan 
kyrka och skola är starka. Även likheterna i de fysiska rummen tyder på en kopp-
ling dem emellan, men dessa likheter är alltför få för att man enbart av dem ska 
kunna dra några generella slutsatser. 
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Hilda-Sara 
 
Retoriken och lärarprofessionen: 
skall läraren vara en retoriker? 
 
”Att ordna argumenten är lika viktigt för talaren som det är för fältherren att 
ordna trupperna.” Stefan Hedlund och Kurt Johannesson har i Marknadsretorik 
(1993) använt sig av dessa bevingade ord som en gång uttalades av Cicero, en av 
de största vältalarna i retorikens historia (1993:61). Vad innebär det då att vara 
retorisk och behöver en lärare verkligen vara det? Bör kanske även eleverna lära 
sig de retoriska knepen? Syftet med föreliggande utredning är att studera retori-
kens ursprung och betydelse samt reflektera över om retoriken har en plats i 
dagens skola. 
        Ordet ”retorik” härstammar från grekiskan och betyder helt enkelt ”konsten 
att tala”. I essän ”Retorik” (1992) beskriver Kurt Johannesson Aristoteles tankar 
och hur dennes lärobok Retoriken kom att bli en inspirationskälla för efterföljare, 
likt Cicero. Johannesson citerar Aristoteles definition av vältalighet: ” ’Retorik är 
konsten att vad än det gäller finna vad som är bäst ägnat att övertyga’ ” 
(1992:18). Intresset för vältalighetskonsten hade sin grogrund i framväxandet av 
det nya mer demokratiska statsskicket i Aten där ämbetsmän, som tidigare ärvt 
sina poster, under 400-talet f. Kr. fick börja kandidera till tjänsterna. Peter Cassi-
rer påpekar också i sitt verk Huvudlinjer i retorikens historia (1997) hur det 
grekiska folket vid denna tid inte hade juridiska ombud, istället fick varje med-
borgare föra sin egen talan i domstolen (1997:22). Det var med andra ord ytterst 
viktigt att kunna tala för sin sak och uttrycka sig på rätt sätt. Retoriken fick hög 
status och kring Medelhavet inrättades talarskolor där medborgarna kunde för-
kovra sig i denna ädla konst. Som kuriosa berättar Cassirer att i det klassiska 
Greklands olympiska spel så ingick faktiskt retorik som en enskild tävlingsgren 
(1997:22). 
         Vidare redogör Cassirer för hur Cicero, utifrån Aristoteles teorier, införde 
något han kallade för talarens tre plikter, vilka är att behaga och väcka intresse 
(delectare), att engagera (movere) och att bevisa samt undervisa (probare/docere) 
(1997:54). Ciceros teser gällde inte endast under antikens dagar, utan är i allra 
högsta grad aktuella än idag. Retoriken har, enligt Johannesson, fått en renässans 
och han belyser dagens massmediala informationssamhälle där budskap via re-
klam, politiker och företag tycks välla över oss i en outsinlig ström. Han under-
stryker också TV:n och dess betydelse, genom vilken allt från reklam till politis-
ka debatter sprids till befolkningen (1992:30). I den allt mer hårdnande konkur-
rensen blir alltså de retoriska kunskaperna hos aktörerna allt viktigare, det gäller 
ju för dem att övertyga folket om att just de har rätt. Till exempel berättar Kristi-
an Wederkinck Olesen i ”The Governator” (2004) om hur skådespelaren Arnold 
Schwarzenegger blev vald till guvernör i den amerikanska delstaten Kalifornien. 
Schwarzeneggers position som världsberömd skådespelare var något som hans 
uppbackare spelade på och smeknamnet ”the Governator” var en tydlig anspel-
ning på hans Terminator-filmer (2004:13). Schwarzeneggers utstrålning och 
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vana vid att framträda, kombinerat med ett valbudskap som presenterades i TV 
och reklamkampanjer, var uppenbarligen något som gick hem hos väljarna. 
           Hur detta då hör ihop med skolan och lärarrollen, det bör vi fundera över. 
I dagens samhälle överöses barn och ungdomar med reklam och budskap av alla 
de slag och kanske uppfattar de lärare som oerhört tråkiga och intetsägande om 
inte också de använder sig av de retoriska strategier som finns att tillgå. Eleverna 
utsätts för reklamindustrins och andras metoder, vilket bidrar till att även lärare 
måste tänka på talarens tre plikter, vilka nämnts ovan, för att kunna fånga ung-
domarnas uppmärksamhet. Om lärare behagar och strävar efter att väcka intresse, 
fokuserar på att beröra och engagera eleverna samt dessutom har goda kunskaper 
inom sina ämnesområden, då får de, utifrån Ciceros lärosats, betydligt större 
förutsättningar för att nå fram till eleverna med sitt budskap. Enligt skolans styr-
dokument ska elever lära sig att bli självständiga och kritiskt tänkande individer 
för att kunna klara sig bra i dagens informationstäta samhälle. Vore det då inte 
lämpligt att låta eleverna ta del av retoriken och alla dess knep? De ges därmed 
ett medel genom vilket de kan genomskåda omvärldens påtryckningar, samtidigt 
som de lär sig att framföra sina egna åsikter på ett övertygande sätt.  
          Att likt Cicero ordna argumenten och vara retorisk, det är en konst som 
lärare bör behärska för att lättare beröra dagens medievana ungdomar. Lärare 
behöver också kunna förmedla denna kunskap till sina adepter, som då får ett 
användbart redskap inför livets många irrfärder. 
 
Antal ord: 707 
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Natan  
 
Retorik och lärarprofessionen - matematisk läroboks-
retorik 
 
Läroböckerna har alltid haft en stor betydelse för skolans undervisning. I all-
mänhet påverkas innehållet i alla ämnen, men matematiken i synnerhet, av hur 
läroböckerna ser ut. Därför är det av intresse att granska läroböckerna inom ma-
tematik lite närmre. 
     Hur är då matematikens läroböcker uppbyggda? Alla med någon form av 
matematikerfarenhet är säkerligen familjär med följande starkt kronologiska 
ordning: en kort och bristfällig inledning, 2-3 stycken färdiglösta standardiserade 
exempel, flertalet numeriska tal som ska lösas enskilt. Utöver detta tillkommer 
en sporadisk historisk inblick samt en eventuellt mer konversationsinriktad pro-
blemlösning. Trots sin oerhörda betydelse för förståelsen för ämnet, så är de 
båda sista inslagen i regel öronmärkta för de elever som behärskar matematikun-
dervisningens största signum, nämligen kvantitet. Dessutom finns det områden 
som är direkt undermåliga. Områden som uppmuntrar till ett arbetssätt som av-
viker från det traditionella räknandet med penna och papper, likt muntlig kom-
munikation och matematikens betydelse i samhället och naturen, är ständigt 
bortprioriterade i den matematiska litteraturen. Detta är ytterst oroväckande 
eftersom i den nya konstruktionen av matematikämnet, som nyligen presenterats 
av skolverket, är två av fem mål som eleverna ska uppnå relaterade till förmåga 
till kommunikation samt dess betydelse för kulturhistorien och nutida tillämp-
ningar (Skolverket 2005). 
     Anledningen till denna konservatism i flertalet av matematikens böcker går 
att härleda till ämnets art, samt människans oupphörliga vilja att katalogisera och 
strukturera upp våran omgivning. Matematikens grundpelare har dessutom varit 
fastställda sedan Euklides storhetstid (Elementa 300 f. Kr.). Tack vare ämnets 
beständighet så är ju stoffet som den enskilde matematiken ska lära sig detsam-
ma nu, som det var för flera hundra år sedan. Kombineras detta med skolans 
förkärlek till behavioristiska undervisningsmetoder och matematikämnets hierar-
kiska uppbyggnad, så är det lättare att förstå bristerna i läroböckerna. 
     Det som oftast förbises är det faktum att matematiken är ett språk. Vid jämfö-
relse av vilket nationellt språk som helst kan flertalet intressanta olikheter urskil-
jas. Det första är att matematiken fungerar som ett universellt språk, till skillnad 
från alla nationella språk som är geografiskt begränsade. För det andra är mate-
matikens grundprinciper fastställda, samtidigt som språket är i ständig föränd-
ring. För det tredje kan det poängteras att matematiken har ett oändligt utbud av 
tal och problem då språket tvärtom har ett begränsat antal ord och uttryck. Ett 
exempel på denna skillnad mellan matematik och ett nationellt språk syns syn-
nerligen i litteraturen. Med ett allmänt ordförråd inom svenskan kan så gott som 
all svensk litteratur läsas och förstås. Dock finns det en uppsjö av litteratur inom 
matematiken som den mest införstådde har stora problem med att ta sig igenom.  
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     Ämneslitteratur inom språk har allt eftersom försökt att katalogisera språket 
så mycket som möjligt, för att få individen att kunna se en mer lättförståelig 
struktur. Detta är ett steg mot matematikens grundsyn och dess uppbyggnad. 
Samtidigt kan det tyckas att matematiken borde ha gjort framsteg inom litteratu-
ren. Men fortfarande kan det inte urskiljas några större förändringar i form av 
begreppskartor, analyser, diskussioner m.m. vilket är ett stort och viktigt inslag 
inom språklitteraturen. 
     Det är inte läroböckernas uppgift att försöka få eleverna att uppnå målen, det 
är lärarens uppgift. Detta tycks många av den matematiska litteraturens författare 
inte ha insett än. Det kanske är fel målsättning med den matematiska litteratur 
som skrivs. Hittills har litteraturen strävat mot det omöjliga, att läroböckerna ska 
täcka hela läroplanen och dessutom vara individanpassad. I stället för att försöka 
nå detta orimliga mål borde matematiklitteraturen betraktas som läromedel i 
stället för en lärobok. Ett läromedel är ett komplement för läraren, när denne ska 
försöka hjälpa eleverna att uppnå läroplanens mål, detta till skillnad från en läro-
bok som är ett mer fulltäckande verk (Starkenberg 2003). Så i stället för att inne-
fatta hela kursplanen samt att individanpassa innehållet i en lärobok så är det 
rimligare att försöka få litteraturen att omfatta ett eller några specifika områden. 
Utifrån dessa läromedel är det sedan lärarens roll att hjälpa eleverna att uppnå 
målen.  
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Niklas 
 

Retoriken och lärarprofessionen 
Finns ett politiskt vapen i vårat klassrum? 
 
De statliga angelägenheternas riktning har ända sedan antiken påverkats starkt av 
de drivande anhängarnas retoriska färdigheter. Politikernas förmåga att övertyga 
sina åhörare är deras främsta vapen i försöken att nå sina politiska mål (Johan-
nesson 1992). Duktiga retoriker finns dock inte bara inom den politiska världen, 
utan de finns också inom lärarkåren. Om lärare är duktiga retoriker, betyder det 
att det finns ett politiskt vapen i vårat klassrum? Eller är retoriken inte alls något 
som kan liknas vid ett vapen? Aristoteles definerade retorikens syfte som följer: 
”Retorik är konsten att vad än det gäller finna vad som är bäst ägnat att överty-
ga.” 
     År 1933 valdes nazistiska partiets, Adolf Hitler, till rikskansler i Tyskland 
(Prismas uppslagsbok 1988:255). Utnämningen av denna österrikare till riks-
kansler var startskottet för en mörk period i Europas historia. Adolf Hitler var en 
man vars ideologiska övertygelse ledde till att flera miljoner judar och zigenare 
fick sätta livet till i något som idag kallas, förintelsen. Det var en obarmhärtig 
massutrotning. Judarna fördes till förintelseläger, anstalter för masslikvidation, 
och avrättades (Prismas uppslagsbok 1988:202). Varför hjälpte det tyska folket 
en sådan ondskans lakej till makten? Svaret är att Adolf Hitler övertygade dem 
om att han var det bästa för landet, Tyskland, och dess folk. Med blott sin röst 
dödade han alltså, indirekt, miljoner människor. Retoriken var hans vapen. 
 

Det är oroande att Hitler vunnit så stor anklang, som hans röstetal givit vid 
handen. Det visar oförtydbart att det tyska folkets nerver givit vika. 

  (Göteborgs Handels Tidning 1932:11) 

 
Ett svärd, en kniv, en revolver, alla dessa ting skrämmer omgivningen, särskilt 
då de befinner sig i orätta händer. Vapen tenderar att ha den effekten på männi-
skor. Om retoriken är ett vapen så borde alltså talets konst ha samma effekt på 
människor, som ett svärd, en kniv eller en revolver. I Kurt Johannesons ”Reto-
rik” går att läsa om retorikens tillbakagång i skolan, han skriver: ”Förr skulle den 
fostra en elit av präster och ämbetsmän, en elit som skulle styra gemene man just 
genom sin proffesionella färdighet att använda språket – det viktigaste av alla 
maktmedel. Men nu skulle skolan även utbilda borgare, hantverkare, arbetare 
och bönder, klasser som hittills stått utanför det offentiliga och politiska livet. 
Det vore kanske farligt att lära dem argumentera och disputera eller tala överty-
gande” (1992:14). Att talets gåva skulle erbjudas medel- och underklassen ska-
pade alltså en rädsla hos överklassen. Retoriken är ett vapen. 
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     En person som behärskar talets gåva och har förmågan att övertyga andra 
människor, besitter ett enormt maktmedel. En bra lärare besitter oftast god reto-
risk förmåga. Men behöver egentligen en lärare vara en skicklig retoriker i da-
gens skola? I en tid då katederundervisning är på nedgång och grupparbete, dis-
kussion och kommunikation över internet lovordas, har retorikens betydelse 
minskats. Kanske bör lärarna avväpnas, särskilt med tanke på att retorik kan 
missbrukas och ge oönskade konsekvenser. Det kanske är onödigt att riskera att 
detta maktmedel missbrukas när retorikens betydelse för att få en bra undervis-
ning blivit mindre. I Smålandsposten kunde man den 13 januari 2005 läsa följan-
de rubrik: ”Sverigedemokrat fick sluta som lärare på Procivitas”. Läraren var 
medlem i sverigedemokraternas partistyrelse. Det fanns givetvis en risk att lära-
ren skulle missbruka sin ställning och sin retoriska förmåga, för att med dessa 
medel övertyga sina elever till att anamma hans och partiets värderingar. 
     Det är måhända lite naivt att likställa en lärares retoriska färdighet med ett 
vapen som kan innebära förödande konsekvenser för elever som befinner sig i 
samma klassrum. Att retoriken är ett politiskt maktvapen råder det dock ingen 
tvekan om. Och kan majoriteten av ett lands folk förledas in i ett fördärv på 
grund av en mans vältalighet så kan säkerligen en mer modest skara människor 
förledas på samma sätt. Vidare, om en lärares retoriska färdighet inte ingöt fruk-
tan så skulle inte heller någon lärare tvingas lämna sitt ämbete på grund av sina 
värderingar. Det finns alltså ett politiskt vapen i vårat klassrum. 
Låt oss avslutningsvis söka visdom i lyrikens värld: 
 

Skogen talar, böljan talar, bäcken talar allrabäst, tala djur och berg och da-
lar; mänskan talar allramest. – Tig du stilla ut i ringen, hör ej mycket på! 
Ty det bästa säger dig ingen. Vis är blott den, som kan tystna´n förstå. 

   (Geijer 1951:182) 
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Bilaga 5 Intervjuguide (nya studenter) 
Informantens bakgrund  
Ålder   
Utbildning 
Kön 
Yrkeserfarenhet 
Gymnasieutbildning 
Uppväxt (stad/land/landsbygd etc.) 
 
Social tillhörighet 
Föräldrarnas yrken? Finns akademiker i familjen? Känt stöd från dem i så fall? 
Om inte, hur har omgivningen reagerat på att du börjat läsa? Val av gymnasie-
utbildning? Diskussion i hemmet?  
    
Kan du berätta för mig hur det kommer sig att du vill bli lärare? Vilken inrikt-
ning? Varför? 
 
Stadieövergångar  
Hur har det varit att börja på universitetet? Vad har känts lätt? Svårt?  
Hur har det varit att komma in i den språkliga kulturen på universitetet?  
Vilken är den största skillnaden mellan studier på gymnasieskolan och universi-
tetet?  

 
Svenskämnet på gymnasieskolan 
Beskriv din skola!  
Berätta om hur du upplevde svenskämnet på gymnasieskolan. Vad innehöll det? 
Vad gjorde ni? Vad var målet och syftet med undervisningen, tror du? 
Kursplanerna i svenska – hur användes de? 
Finns det skillnader mellan ”olika svenskämnen” beroende på program, tror 
du? Hur tänker du kring integration kontra segregation mellan programmen? 
Fysisk och mental? På raster? Språkbruk?  
Betygssättning i svenskämnet – hur tänker du kring det? 
Vad förväntade du dig av svenskundervisningen? Blev dina förväntningar infria-
de? 
 
Skrivundervisningen i praktiken  
Vilken typ av skrivande kom du i kontakt med på gymnasieskolan? 
Såg du någon koppling till skrivande på universitetet och de krav som finns här? 
Upplever du att den svenskundervisning du fick förberedde dig för universitets-
studier? 
  
Avrundning 
Hur är en BRA svensklärare? 
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Bilaga 6 Intervjuguide (erfarna studenter) 
 
Informantens bakgrund och social tillhörighet 
Född 
Kön 
Andraspråk 
Civilstånd 
Gymnasieutbildning 
Föräldrars yrken och utbildning 
 
Inriktning på lärarprogrammet 
Planerat examensarbete 
 
Personer i omgivningen med kunskap och erfarenheter av akademiska studier? 
Typ av stöd? Stöd med skrivandet? 
 
Allmänt om det akademiska skrivandet 
Hur har ditt skriftspråk (både akademiskt och privat) förändrats under studieti-
den? 
Hur har ditt talspråk har förändrats?  
Vilka hinder har du stött på?  
Tycker du att du behärskar det akademiska språket? 
Hur du lärde dig att skriva akademiskt? Kan du se några ”vändpunkter” då 
allting lossande? 
 
Vad har mest påverkat ditt skrivande? 
 

• respons från olika lärare eller andra personer? 
• litteratur om skrivande? 
• hjälp från andra studenter?  
• annat? 
• vad hade du velat att det vore annorlunda? 
• handledning och skriftspråksutveckling?  

 
Hur fungerar skrivandet i grupp?  
Hur mycket läser du facklitteratur och annat? 
Skriver du andra typer av texter utanför universitetsvärlden? 
 
Stadieövergångar  

 
Skede 1 Inträde 
Gymnasieutbildning? 
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Kände du dig förberedd för det akademiska skrivandet?  
Vilken kunskap om det akademiska skrivandet bar du med dig till nästa utbild-
ningsnivå? 
 
Passage och lossbrytning 
Minns du det första mötet med det akademiska språket i tal och skrift? Hur var 
det? 
Hur gick det första gången du skrev en akademisk text?  
Vilken respons fick du? Vad gjorde du för fel då? Vad gjorde du rätt? 
 
Skede 2 Integrering   
Kommentera hur du har sett på nedanstående vid olika tillfällen (och i förhållan-
de till olika ämnesstudier) under universitetstiden: 
 

1. omgivningens betydelse privat och på universitetet 
 

2. din egen attityd till akademiskt skrivande – hur har det föränd-
rats över tid?  

 
3. uppkomst av rutiniserade handlingar (referenshantering, aka-

demisk stilnivå, diskursmedvetenhet) – när inträffade de? Hur 
gick det till? 

 
4. konsumtion av akademiska texter?  

 
5. reception av akademiska texter? Är det svårt/lätt att förstå aka-

demisk text? 
 

6. handlingsberedskap för att skriva akademiska texter? När kom 
den? Hur märkte du det? Vad tror du det beror på? 

 
Avrundning 
Hur ser du på ditt akademiska skrivande i förhållande till din framtid som lära-
re? 
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